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“ Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων σε αυτόν τον κόσµο: 
εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τα εύσηµα  και εκείνοι που πραγµατικά κάνουν τη δουλειά. 

Λάβετε υπόψη τη συµβουλή µου και ακολουθήστε τους δεύτερους. 
Εκεί υπάρχει πολύ λιγότερος ανταγωνισµός. “ 

 
 
 
 

Μαχάτµα Γκάντι (1869-1948) 
 

 (Πολιτικός και Θρησκευτικός Ηγέτης) 
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Πρόλογος 
Η παρούσα διατριβή αποτελεί το προϊόν µακρόχρονης και επίπονης 

έρευνας στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Το ερέθισµα για την 

πραγµατοποίησή της δόθηκε αφενός από τη συµµετοχή µου σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών µου σπουδών στο πεδίο 

της “Health Informatics”, αφετέρου από την δυσχερή θέση στην οποία έχουν 

περιέλθει οι ασφαλιστικές εταιρίες, λόγω αδυναµίας να τιθασεύσουν το ολοένα 

αυξανόµενο κόστος που επωµίζονται και τις ζηµιές που υφίστανται στον 

τοµέα των ασφαλίσεων υγείας. 

Η διατριβή χωρίζεται λογικά σε δύο µεγάλες ενότητες, το Γενικό Μέρος 

και το Ειδικό Μέρος.  

Στο Γενικό Μέρος (Κεφάλαια 1 έως 5), παρουσιάζονται βασικές 

βιβλιογραφικές αναφορές και πραγµατοποιείται µια συνοπτική περιγραφή του 

τοµέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Συγκεκριµένα: 

Στα Κεφάλαια 1 και 2 παρουσιάζεται η οργάνωση των υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα, η εξέλιξη της υποδοµής του κλάδου παροχής υπηρεσιών 

υγείας και περιγράφεται η έννοια και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 

και παρουσιάζονται οι προοπτικές της Ελληνικής αγοράς. 

Στο Κεφάλαιο 3, περιγράφεται η έννοια, η φύση, το είδος και 

αναλύονται οι συνηθέστεροι όροι των συµβολαίων ασφάλισης υγείας. 

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύεται η έννοια του κινδύνου στις ασφαλίσεις 

υγείας, παρουσιάζονται οι µέθοδοι τιµολόγησης και περιγράφονται συνοπτικά 

σύγχρονα συστήµατα διοίκησης των διαδικασιών στον τοµέα αυτό. 

Στο τελευταίο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) του Γενικού Μέρους, 

περιγράφεται η έννοια, το περιεχόµενο και τα χαρακτηριστικά των 

πληροφοριακών συστηµάτων των ασφαλιστικών εταιριών και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν από την έλλειψη στρατηγικής στον τοµέα αυτό. 

 

Στο Ειδικό Μέρος (Κεφάλαια 6 έως 16), παρουσιάζεται όλος ο κύκλος 

ζωής της έρευνας της διατριβής και συγκεκριµένα: 
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Στο Κεφάλαιο 6, περιγράφεται το περιεχόµενο της έρευνας στην 

Ελληνική ασφαλιστική αγορά και παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήµατα της 

σε σχέση µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι έξι (-6-) µεγαλύτερες 

ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα στον τοµέα των ασφαλίσεων υγείας. 

Στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζεται η αιτιολόγηση, το περίγραµµα και ο 

σκοπός της έρευνας της παρούσης διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 8, παρουσιάζεται η µέθοδος διαχείρισης της έρευνας, τα 

στάδια και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, καθώς και το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του συστήµατος Manage Care. 

Στο Κεφάλαιο 9, παρουσιάζεται συνοπτικά η εικόνα της 

συνεργαζόµενης ασφαλιστικής εταιρίας και περιγράφεται η υφιστάµενη 

κατάσταση. 

Στο Κεφάλαιο 10, αρχίζει ουσιαστικά ο σχεδιασµός του προτεινόµενου 

συστήµατος Manage Care, µε την διακήρυξη του οράµατος σε σχέση µε τον 

τοµέα ασφαλίσεων υγείας και τον καθορισµό των πρωταρχικών στόχων και 

αντικειµενικών σκοπών, που θα ενταχθούν στον γενικότερο επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό της εταιρίας. 

Στο Κεφάλαιο 11, περιγράφονται τα δεδοµένα και οι πηγές 

αναζήτησης τους, σχετικά µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του 

συστήµατος Manage Care. 

Στα Κεφάλαια 12, 13 και 14, περιγράφονται αναλυτικά τα 

υποσυστήµατα του Manage Care, οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 

του, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του και τα στάδια υλοποίησης και 

λειτουργίας του. 

Στο Κεφάλαιο 15, επιχειρείται µια επιµέρους και συνολική αξιολόγηση 

των διαδικασιών υλοποίησης αλλά και της λειτουργίας του Manage Care, 

καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την λειτουργία του σε βάθος 

χρόνου. 

Στο τελευταίο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 16) του Ειδικού Μέρους, 

παρουσιάζονται προτάσεις, που υλοποιούν  την µετεξέλιξή του Manage Care 

σε ολοκληρωµένο διαχειριστικό εργαλείο, µε τη χρήση τεχνολογίας αιχµής και 

την προσαρµογή του στα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης ασφαλίσεων 

υγείας. 
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Πέρα από τις βιβλιογραφικές αναφορές, έχει συµπεριληφθεί 

συµπληρωµατική Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αναφορές σε 

διευθύνσεις στο διαδίκτυο,  προκειµένου ο αναγνώστης να σχηµατίσει 

πληρέστερη εικόνα σχετικά µε τις ασφαλίσεις υγείας. 

Τέλος, στα Παραρτήµατα Ι έως V,  που ακολουθούν παρουσιάζονται 

αναλυτικά, η προτεινόµενη κωδικοποίηση (τυποποίηση) των δεδοµένων του 

Manage Care, οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του αναγκαίου 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού, καθώς και δείγµατα από τις οθόνες, τα έντυπα και 

τις αναφορές του συστήµατος. 

Η ολοκλήρωση της έρευνας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς της ανεκτίµητη 

επιστηµονική συνδροµή, αλλά κυρίως την ηθική στήριξη, της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής, και συγκεκριµένα των: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Επ. Καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου  

Καθηγητή Πέτρου Λίβα και 

Αν. Καθηγητή Φώτη Γεωργιακώδη, 

 

καθώς και του Προέδρου του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Καθηγητή Παναγιώτη Παπαϊωάννου, 

οι οποίοι παρακολούθησαν όλη τη διαδροµή της εκπόνησης της διατριβής µου 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφέρθηκαν για την άµεση επίλυση τυχόν 

προβληµάτων που παρουσιάστηκαν. 

Αποτελεί επίσης εξαιρετική τιµή µου, η πρόθυµη αποδοχή για την 

συµµετοχή ως µέλους στην Επταµελή  Εξεταστική  Επιτροπή του Πρύτανη 

του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καθηγητή Βασιλείου Μπένου, καθώς και των: 

 

Καθηγητή Μιχαήλ Παπαδάκη 

Καθηγητή Θεόδωρου Αρτίκη και 

Αν. Καθηγητή Κλέωνα Τσίµπου 

 

Συγχρόνως, θα πρέπει να επισηµάνω τη χρήσιµη συνεισφορά του 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
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και Θρησκευµάτων, για την υποτροφία που ελάµβανα κατά το χρονικό  

διάστηµα εκπόνησης της διατριβής µου. 

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι τµήµατα και πτυχές του 

προτεινόµενου συστήµατος στην παρούσα διατριβή, έχουν παρουσιαστεί σε 

αναγνωρισµένου κύρους Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια Συνέδρια και έχουν 

συµπεριληφθεί σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις,  µετά την αποδοχή τους από  

επιτροπές κρίσης. 

Τέλος, η παρούσα διατριβή µπορεί αποτελέσει το ερέθισµα για την 

επιστηµονική ενασχόληση µε θέµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των 

ασφαλίσεων υγείας και που στην παρούσα διατριβή απλώς γίνεται αναφορά 

τους. 

 

 

Πειραιάς Νοέµβριος 2002 
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Εισαγωγή 
 
Αντικείµενο  της διατριβής 

 

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής, αποτελεί η 
ανάπτυξη ενός Συστήµατος (“Manage Care”), το οποίο 
χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία της επιστήµης της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και του οποίου η 
λειτουργία εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και 
επεξεργασία στοιχείων-δεδοµένων κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας, από τους ασφαλισµένους  
Ασφαλιστικών Εταιριών. Το προτεινόµενο Σύστηµα έχει 
σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε -είτε λειτουργώντας 
ανεξάρτητα, είτε εντασσόµενο σε ένα Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα µιας Ασφαλιστικής Εταιρίας- να έχει τη 
δυνατότητα υποστήριξης των όλων των διαδικασιών, που 
εφαρµόζονται σε σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης 
φροντίδας υγείας (managed care), αλλά και 
προσαρµογής-προτυποποίησης του τρόπου καταγραφής 
και παρακολούθησης των στοιχείων των ασφαλισµένων 
και, κυρίως, των δεδοµένων της κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας από αυτούς. 
 

 
Αιτιολόγηση της έρευνας 

 

Παρά τη σηµαντική αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια 
υγεία κατά την τελευταία 20ετία, η συζήτηση γύρω από 
την αποτελεσµατικότητα και το ρόλο της κοινωνικής 
ασφάλισης στον τοµέα αυτό έχει ενταθεί, η δε 
αποτελεσµατικότητα  των παρεχοµένων υπηρεσιών της 
αµφισβητείται λόγω της δηµοσιονοµικής-διαχειριστικής 
κρίσης που πλήττει την κοινωνική ασφάλιση και λόγω του 
δηµόσιου χαρακτήρα της.   
Και αυτό γιατί, παρά το σηµαντικό κοινωνικό έργο που 
κατά γενική οµολογία επιτελεί, είναι εµφανές ότι τα 
αδιέξοδα που παρατηρούνται στη χρηµατοδότηση και 
λειτουργία της έχουν επιταθεί. Κατά συνέπεια, είναι 
αµφίβολο πλέον κατά πόσο η Κοινωνική Ασφάλιση 
µπορεί, από µόνη της, να καλύψει τις ανάγκες του 
σύγχρονου ανθρώπου και τις απαιτήσεις του για 
πραγµατικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο πολίτης προβάλλει το 
δικαίωµα της απολαβής βελτιωµένων και αυξηµένων 
υπηρεσιών υγείας, εφόσον το επιθυµεί και µπορεί να 
καταβάλλει το πρόσθετο κόστος. Έτσι, έχει ανοίξει ο 
δρόµος στις Ιδιωτικές και ∆ηµόσιες Ασφαλιστικές εταιρίες, 
οι οποίες δραστηριοποιούνται δυναµικά πλέον στο χώρο 
της δηµιουργίας και προσφοράς προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας. 
Όµως, πόσο έτοιµες παρουσιάζονται στην Ελλάδα οι 
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Ασφαλιστικές εταιρίες, να υποδεχθούν και να 
διαχειριστούν την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση τέτοιων 
ασφαλιστικών προϊόντων-προγραµµάτων και το κόστος 
τους; Πόσο έτοιµες παρουσιάζονται να προσφέρουν 
ασφαλιστικά προγράµµατα, µε προσιτά και δίκαια 
ασφάλιστρα, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ποιότητα 
των προσφεροµένων υπηρεσιών; 
Η δηµιουργία του Συστήµατος “Manage Care”, 
υπαγορεύτηκε κυρίως από το γεγονός ότι, όπως 
διαπιστώθηκε και από την παρούσα έρευνα, στην 
Ελλάδα οι  Ασφαλιστικές εταιρίες εµφανίζονται να µη 
έχουν καµία ουσιαστική παρέµβαση και ακόµη λιγότερο  
έλεγχο στο τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι, 
δεν έχουν τη δυνατότητα : 
 

α) να δηµιουργούν νέα προγράµµατα-προϊόντα 
ασφάλισης υγείας, προσαρµοσµένα στην Ελληνική 
πραγµατικότητα 
β) να προσδιορίζουν τα κέντρα κόστους των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας και κατά 
συνέπεια να κοστολογούν και τιµολογούν µε 
επιστηµονικά κριτήρια και δίκαια τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας 
 γ) να επεµβαίνουν στη διαδικασία διαµόρφωσης 
του κόστους των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας, που κυρίως επηρεάζεται από τον όγκο και 
τη τιµή µονάδος των χρησιµοποιούµενων 
υπηρεσιών 
δ) να έχουν έλεγχο στην αναγκαιότητα και την 
ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, από 
τους φορείς υγείας 
ε) να χαράσσουν µια στρατηγική στον τοµέα 
ασφάλισης υγείας 
στ) να χαράσσουν µια στρατηγική στον τοµέα της 
Πληροφορικής, εναρµονιζόµενη µε την συνολική 
επιχειρηµατική στρατηγική 

      
Η αδυναµία αυτή οφείλεται, κυρίως στη έλλειψη της 
συστηµατικής ενηµέρωσης και παρακολούθησης των 
πραγµατικών δεδοµένων των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας και τη θεώρησή τους ως παραγόντων που 
διαµορφώνουν την εξέλιξη των µεγεθών µέσα στην 
εταιρία. 
Με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχουν 
αναπτύξει σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης της 
φροντίδας υγείας, που παρέχουν µέσω των 
ασφαλιστικών προγραµµάτων τους, τα οποία να έχουν τη 
δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν, και να 
παρακολουθούν - ελέγχουν δεδοµένα κατανάλωσης 
υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων τους. Αυτά τα 
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στοιχεία θα είχαν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν 
διαχρονικά, να τα επεξεργάζονται και να τα συσχετίζουν 
µε άλλα στοιχεία, των ασφαλισµένων της εταιρίας ή 
άλλων πληθυσµών. 
 

 

Συνοπτικό 
περίγραµµα της 
εργασίας 
 

Βασική προϋπόθεση, της δηµιουργίας τέτοιων 
συστηµάτων, είναι η προσαρµογή των εσωτερικών και 
εξωτερικών διαδικασιών, ώστε να εφαρµοστεί ένα 
σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης της φροντίδας που 
παρέχεται µέσω των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 
(managed care).  
Γι’ αυτό το λόγο, η έρευνα στο αρχικό της στάδιο 
συνέλεξε δεδοµένα από το εσωτερικό περιβάλλον 
συνεργαζόµενης ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και το 
περιβάλλον της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 
γενικότερα, προκειµένου να αναγνωρίσει και καταγράψει 
τις διαδικασίες που ακολουθούνται, τα πρόσωπα που 
εµπλέκονται, τους ρόλους και τις αρµοδιότητές τους, τις 
χρησιµοποιούµενες υποδοµές και την πληροφόρηση που 
παρέχεται στα στελέχη και τη διοίκηση. 
Σε επόµενο στάδιο, η έρευνα διαπίστωσε και κατέγραψε 
τις δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήµατος και 
διατύπωσε προτάσεις για την επίλυσή τους, µέσα στα 
πλαίσια του υπάρχοντος περιβάλλοντος λειτουργίας των 
ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και των απαιτήσεων της 
διοίκησης τους. Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν, 
τροποποιήθηκαν και συµφωνήθηκε, στην περίπτωση της 
ερευνούµενης ασφαλιστικής εταιρίας, η υλοποίησή τους 
στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.  
Σε τρίτο στάδιο, ακολούθησε η διαδικασία ανάπτυξης του 
πληροφοριακού συστήµατος “Manage Care” και των 
αναγκαίων προσαρµογών στις ακολουθούµενες 
διαδικασίες. 
Σε τέταρτο στάδιο, υλοποιήθηκε το πληροφοριακό 
σύστηµα, και λειτούργησε δοκιµαστικά µε προσοµοίωση 
διαδικασιών και δεδοµένων, αλλά και σε πιλοτικό στάδιο. 
Τέλος, αντιµετωπίστηκαν τυχόν προβλήµατα από τη 
λειτουργία του συστήµατος και αποφασίστηκε η σταδιακή 
ένταξή του στο νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό 
σύστηµα της εταιρίας. 

 

Ευρήµατα της 
έρευνας – 
Αποτέλεσµα της 
εργασίας 
 

∆ηµιούργηµα της παρούσας έρευνας/εργασίας, 
αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός Συστήµατος (“Manage 
Care”), του οποίου η λειτουργία εξυπηρετεί τη συλλογή, 
καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων-δεδοµένων 
κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας, από τους 
ασφαλισµένους  Ασφαλιστικών Εταιριών. Συγχρόνως, 
εφοδιάζει τα στελέχη και τη ∆ιοίκηση της Ασφαλιστικής 
Εταιρίας, µε έγκυρη, έγκαιρη και ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση στον τοµέα των ασφαλίσεων υγείας, 
παρέχοντας τη δυνατότητα για τη λήψη αποφάσεων και 
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τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα αυτό. 
Για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του 
προτεινόµενου Συστήµατος, έγιναν παρεµβάσεις και 
προτάθηκαν αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης των 
ασφαλειών υγείας και κατά συνέπεια αλλαγές στην 
οργανωτική δοµή της ασφαλιστικής εταιρίας, που 
αφορούσαν θέσεις, ρόλους και αρµοδιότητες. 
Παρά το µέγεθος και το βάθος των παρεµβάσεων που 
προτάθηκαν, εντύπωση προκάλεσε η αποδοχή εκ µέρους 
της ∆ιοίκησης του ασφαλιστικού οργανισµού, του 
µεγαλύτερου µέρους από αυτές. Το γεγονός αυτό, σε 
συσχετισµό µε την επιτυχή συνεργασία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εγχειρήµατος, είχε σαν αποτέλεσµα : 
 

• την ολοκλήρωση του σχεδιασµού και την 
ανάπτυξη όλων των εφαρµογών που 
αποφασίστηκαν αρχικά  

• την επιτυχηµένη ολοκλήρωση των δοκιµών 
όλων των Υ/Σ, µε προσοµοίωση δεδοµένων και 
διαδικασιών 

• τη λειτουργία, σε πιλοτικό στάδιο των 
βασικότερων εφαρµογών του συστήµατος  

• την αξιολόγηση των εφαρµογών αυτών ως 
απόλυτα λειτουργικών και 

•  την απόφαση για άµεση ή σταδιακή  ένταξη 
των λειτουργιών τους  (µε τη µορφή 
υποσυστηµάτων και µε τις αναγκαίες 
προσαρµογές) στο νέο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα της Ασφαλιστικής 
Εταιρίας, του οποίου ο σχεδιασµός και η 
προµήθεια ήταν σε εξέλιξη 

 
Για αρκετές λειτουργίες του “Manage Care”, 
αποφασίστηκε η σταδιακή ένταξή τους στο νέο Ο.Π.Σ, 
κάτω από το πρίσµα του γενικότερου ανασχεδιασµού των 
λειτουργιών του οργανισµού, και για την κάλυψη 
σηµαντικών ευρύτερων διεπιχειρηµατικών στόχων και 
σκοπών (π.χ. Τηλεφωνικό Κέντρο) 
Τέλος, η ολοκλήρωση του προτεινόµενου συστήµατος 
συνοδεύεται και µε προτάσεις, που υλοποιούν  την 
µετεξέλιξή του σε ολοκληρωµένο διαχειριστικό εργαλείο, 
µε τη χρήση τεχνολογίας αιχµής και την προσαρµογή του 
στα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης ασφαλίσεων 
υγείας. 
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Κεφάλαιο 1 
Παροχή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 

1.1 Ασθένεια, Αρρώστια  και οι επιπτώσεις τους 
 
Ο όρος υπηρεσίες υγείας είναι µία σύνθετη έννοια που περιλαµβάνει τόσο την 
έννοια της φροντίδας υγείας (health care) όσο και της περίθαλψης (treatment). 
Η αποσαφήνιση του περιεχοµένου των δύο αυτών όρων έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της ασφάλισης υγείας. 
 Από τη διεθνή βιβλιογραφία {HERU 1987} προκύπτει ότι η κυριότερη 
διαφορά βρίσκεται στο πεδίο αναφοράς των δύο όρων. Πολύ συνοπτικά 
µπορεί να λεχθεί ότι η περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που 
παρέχονται σε άτοµα που έχουν ήδη εκδηλώσει υποκειµενικά ή αντικειµενικά 
συµπτώµατα ενός συγκεκριµένου προβλήµατος υγείας. Η φροντίδα, αντίθετα, 
είναι ευρύτερη έννοια αφού αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που 
προσφέρονται και σε υγιή άτοµα και συχνά στο σύνολο του πληθυσµού µιας 
χώρας ή µιας κοινότητας. 
 Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να δώσουµε τους τρεις όρους µε τους 
οποίους καθορίζεται η κατάσταση υγείας του ατόµο {ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 1993}. 
Οι όροι αυτοί, που συχνά, αλλά λανθασµένα, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, 
περιγράφουν την πραγµατική κατάσταση της υγείας, αλλά, παράλληλα 
εµπεριέχουν και το είδος της κύριας πρόσβασης που απαιτείται από το 
Σύστηµα Υγείας. 
 

Πίνακας 1.1 
Όρος Ορισµός Παρέµβαση 
   
Νόσος 
(Disease) 

Πρόβληµα υγείας χωρίς 
κλινικά συµπτώµατα 

Πρόληψη 

   
Ασθένεια 
(Sickness) 

Νόσος µε παρακλινικά 
συµπτώµατα 

Θεραπεία 

   
Αρρώστια 
(Ilness) 

Ασθένεια µε κοινωνικές 
προεκτάσεις 

Θεραπεία-
παρέµβαση άλλων 
κοινωνικών 
υπηρεσιών 

   
 Πηγή : WHO 
 

Σύµφωνα µε την παραπάνω διαβάθµιση των αναγκών υγείας, το πεδίο 
εφαρµογής των υπηρεσιών περίθαλψης προσδιορίζεται από τις ανάγκες 
αντιµετώπισης της ασθένειας και της αρρώστιας. 
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1.2 Φροντίδα υγείας και νοσοκοµειακή περίθαλψη 
 

Είναι σαφές από όσα προηγήθηκαν, ότι η Ασφάλιση Υγείας αναφέρεται 
στο χώρο της περίθαλψης και στις υπηρεσίες υγείας που απαιτούνται για την 
αντιµετώπιση της ασθένειας, της αρρώστιας και του ατυχήµατος. Πρέπει 
λοιπόν σε αυτό το σηµείο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους “κινδύνους” που 
συνεπάγεται µια τέτοια εξέλιξη για το άτοµο και τον περίγυρό του.  

Ο πιο άµεσα ορατός κίνδυνος που συνδέεται µε την έννοια της 
ασθένειας και της αρρώστιας είναι αυτό το ίδιο το πρόβληµα υγείας. Το 
πρόβληµα συγκεκριµενοποιείται στις σωµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, 
που κυµαίνονται από ένα απλό αίσθηµα δυσφορίας, ως τις ακραίες 
περιπτώσεις της αναπηρίας ή του θανάτου. Ο ρόλος των υπηρεσιών υγείας 
είναι να αµβλύνει ή και να εξαφανίσει τις πιθανές αυτές συνέπειες όσο το 
δυνατόν συντοµότερα και αποτελεσµατικότερα. Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες που προσφέρει το Σύστηµα Υγείας, µέσα από 
ένα συγκεκριµένο οργανωτικό και οικονοµικό πλαίσιο κανόνων και 
ρυθµίσεων. 
 Εκτός από το συγκεκριµένο πρόβληµα υγείας, η ασθένεια, και ακόµη 
περισσότερο η αρρώστια, συνδέονται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις και µε 
διάφορα οικονοµικά προβλήµατα. Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου υψηλής 
ποιότητας περίθαλψη παρέχεται εντελώς δωρεάν, παρατηρούνται οικονοµικά 
προβλήµατα, που συνδέονται µε την απώλεια εισοδήµατος από την εργασία 
του ατόµου, τον κίνδυνο µελλοντικής ανεργίας, την ανατροπή προσωπικών 
σχεδίων και προοπτικών, το κόστος στην οικογένεια κλπ. Το πρόβληµα 
φυσικά είναι οξύτερο στις περιπτώσεις όπου όλες ή µέρος των διαθεσίµων 
υπηρεσιών υγείας κατανέµονται σε συνθήκες “αγοράς”, µε βάση την 
αγοραστική δύναµη του ατόµου. 
 
 
 

1.3 Οργάνωση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 
 

Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα διακρίνεται στους παρακάτω τοµείς 
παροχής υπηρεσιών περίθαλψης : 
  
 -Πρωτοβάθµια περίθαλψη, η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες εκείνες 
που δεν απαιτούν τη νοσηλεία (παραµονή) ενός ατόµου στο νοσοκοµείο, για 
το λόγο αυτό ονοµάζεται και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη (εξετάσεις, 
διαγνώσεις κλπ). 
Ο τοµέας αυτός καλύπτεται τόσο από το ∆ηµόσιο (Κράτος, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Aσφαλιστικοί  Οργανισµοί) όσο και από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Η τελευταία εµπλέκεται στον τοµέα της πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης µε τους παρακάτω τρόπους : 
α) Ιατροί, που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα στα ιδιωτικά ιατρεία τους. 
β) Βιοχηµικά και Μικροβιολογικά εργαστήρια, τα οποία συνήθως λειτουργούν 
σε επίπεδο συνοικίας και διαθέτουν περιορισµένες δυνατότητες, όσον αφορά 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                             8    
                                                                                          

 
το εύρος εξετάσεων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν στις δικές τους 
εγκαταστάσεις. 
γ) ∆ιαγνωστικά κέντρα, µονάδες οι οποίες παρέχουν ευρύ φάσµα 
διαγνωστικών υπηρεσιών διαθέτοντας σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό. 
δ) Εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών θεραπευτηρίων, τα οποία προσφέρουν και 
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες, συχνά εφοδιασµένα µε σύγχρονο εξοπλισµό και 
αποτελώντας στην ουσία πλήρη διαγνωστικά κέντρα, που λειτουργούν και 
σαν τµήµατα ιδιωτικών νοσοκοµείων. 
 - ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη, που καλύπτει τις υπηρεσίες προς 
ασθενείς που νοσηλεύονται σε κλινικές ή νοσοκοµεία, παρέχονται δε από τις 
εξής µορφές θεραπευτηρίων : 
α) ∆ηµόσια Νοσοκοµεία, τα οποία καλύπτουν περίπου το 70% των συνολικών 
νοσοκοµειακών κλινών της χώρας και χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 
β) Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. Λίγα σε αριθµό, ανεξάρτητα 
θεραπευτήρια τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος. 
γ) Ιδιωτικά Νοσοκοµεία και Κλινικές. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες λειτουργούν σαν ανεξάρτητες µονάδες. 
 
 - Τριτοβάθµια περίθαλψη, που παρέχεται κυρίως από τα 
Περιφερειακά Γενικά και από τα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, αλλά και από 
ελάχιστα µεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα. Πρόκειται για µεγάλες µονάδες 
εξοπλισµένες µε σύγχρονα ιατρικά µηχανήµατα και εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
 
 

1.4 Εξέλιξη της υποδοµής του κλάδου παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

 
 Ο κλάδος των διαγνωστικών κέντρων στην Ελλάδα γνώρισε µεγάλη 
ανάπτυξη µετά το 1985 µε την ίδρυση πολλών νέων µονάδων. Ένας βασικός 
παράγοντας που ενίσχυσε αυτή την τάση ήταν η αδυναµία του δηµόσιου τοµέα 
να ακολουθήσει τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο διαγνωστικό εξοπλισµό 
και τις απαιτήσεις γρήγορης αντικατάστασης αυτού µέσω σηµαντικών 
επενδύσεων {ICAP HELLAS A.E. 2001}. 
 Έτσι η ιδιωτική πρωτοβουλία έµεινε ουσιαστικά ελεύθερη να επενδύσει 
στην τελευταία λέξη της διαγνωστικής τεχνολογίας, ιδρύοντας σύγχρονες 
πολυδύναµες µονάδες, οι οποίες προσφέρουν ευρύ φάσµα υπηρεσιών 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης. 
 Παράλληλα, η κρατική πολιτική κατά τη δεκαετία του ‘80, η οποία έβαλε 
φραγµό στη ίδρυση νέων ιδιωτικών κλινικών ή την επέκταση των ήδη 
υπαρχουσών, οδήγησε αρκετούς επιχειρηµατίες, που ήθελαν να επενδύσουν 
στον τοµέα των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, στην ίδρυση µονάδων 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η ανάπτυξη των διαγνωστικών κέντρων στην 
Ελλάδα τη δεκαετία 1985-1995 ξεπέρασε το 30%. Στην Ελλάδα λειτουργούν 
σήµερα περισσότερα των 400 ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, στα οποία δεν 
συµπεριλαµβάνονται οι εκατοντάδες µικρότερων εργαστηρίων (µικροβιολογικά 
κλπ) που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, κατανεµηµένα ως εξής : 
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Πίνακας   1.2 
Περιοχή Αριθµός 

Μονάδων 
Ποσοστιαία 
συµµετοχή 
στο σύνολο 

Αττική 269 66,75% 
Λοιπή Στερεά και Εύβοια 6 1,49% 
Θεσσαλία 13 3,23% 
Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη 6 1,49% 
Κεντρική Μακεδονία 58 14,39% 
∆υτική Μακεδονία 3 0,74% 
Ήπειρος 2 0,50% 
∆υτική Ελλάδα 18 4,47% 
Πελοπόννησος 5 1,24% 
Νησιά Ιονίου 6 1,49% 
Νησιά Βορείου Αιγαίου - 0,00% 
Νησιά Νοτίου Αιγαίου 3 0,74% 
Κρήτη 14 3,47% 
Σύνολο 403 100,00% 
Πηγή : Data Base ICAP HELLAS AE, 2000 

 
 Τα µεγαλύτερα από αυτά διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό, τον οποίο 
αντικαθιστούν σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα και απασχολούν εξειδικευµένο 
και άρτια εκπαιδευµένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Έτσι είναι σε θέση 
να πραγµατοποιούν ακόµη και τις πιο σπάνιες εξετάσεις και για το λόγο αυτό 
δαπανούν σηµαντικά κεφάλαια για επενδύσεις βιοϊατρικής τεχνολογίας. Είναι 
άλλωστε ενδεικτικό ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΟΒΕ για το 1992, από τους 
119 αξονικούς τοµογράφους που λειτουργούσαν στη χώρα µας οι 97 (ποσοστό 
81,5 %) ανήκαν σε ιδιωτικούς φορείς και κυρίως σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βέβαια, δεν αποτελούν τον κανόνα στο 
χώρο της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης. 
Πολλά από τα διαγνωστικά κέντρα που λειτουργούν, είτε δεν έχουν την 
απαιτούµενη επάρκεια σε τεχνολογικό εξοπλισµό, είτε χρησιµοποιούν παλαιά 
τεχνολογία παρέχοντας υπηρεσίες χαµηλής ποιότητας {”ÔıÎÈ˛ÙÁÚ  . 2000}. 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγάλη συνεργασία 
µεταξύ ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και θεραπευτηρίων (δηµοσίων και 
ιδιωτικών) καθώς τα τελευταία συχνά δεν έχουν την δυνατότητα παροχής 
ορισµένων διαγνωστικών υπηρεσιών, που απαιτούν ακριβό τεχνολογικό 
εξοπλισµό. 
 Όσον αφορά τον κλάδο των θεραπευτηρίων (δευτεροβάθµια περίθαλψη) 
σηµειώνεται ότι βάσει της τελευταίας Στατιστικής Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, ο αριθµός των δηµόσιων νοσοκοµείων (µη 
συµπεριλαµβανοµένων των Νοµ. Προσ. Ιδιωτικού ∆ικαίου) αυξήθηκε κατά την 
τελευταία δεκαπενταετία από 122 σε 140, ενώ αντίθετα ο αριθµός των ιδιωτικών 
νοσοκοµείων µειώθηκε από 391 σε 224. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί 
ότι ο αριθµός των θεραπευτηρίων που λειτουργούν σαν Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου µειώθηκε σταδιακά από 21 σε 4 (και αυτό γιατί τα υπόλοιπα 
µετατράπηκαν σε δηµόσια). Τα ιδρύµατα αυτά επιχορηγούνται από το κράτος µε 
σκοπό να καλύψουν τα έσοδά τους, τα περισσότερα δε από αυτά 
απορροφήθηκαν κατά την τελευταία δεκαπενταετία από το δηµόσιο. Επίσης στα 
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χέρια του δηµοσίου πέρασαν και πολλά ιδιωτικά νοσοκοµεία, µετά την κρατική 
πολιτική περιορισµού του ιδιωτικού τοµέα δευτεροβάθµιας περίθαλψης, που 
ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ‘80. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο 
αριθµός των θεραπευτηρίων και κλινών κατά γεωγραφικό διαµέρισµα κατά το 
1998:  
 

Πίνακας   1.3 
Γεωγραφικό 
∆ιαµέρισµα 

∆ηµόσια 
Θεραπευτήρια 

Ιδιωτικά 
Θεραπευτήρια 

Σύνολο Κλίνες 

Περιφέρεια 
Πρωτευούση
ς 

43 76 119 24.693 

Λοιπή 
Στερεά και 
Εύβοια 

13 14 27 1.841 

Πελοπόννησο
ς 

20 19 39 3.494 

Ιόνια Νησιά 6 2 8 983 
Ήπειρος 6 7 13 1.408 
Θεσσαλία 4 33 37 2.506 
Μακεδονία 29 52 81 11.562 
Θράκη 4 4 8 843 
Νησιά 
Αιγαίου 

10 4 14 2.113 

Κρήτη 9 13 22 2.701 
Σύνολο 
Χώρας 

144 224 368 52.144 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας, 1998 
 

Από τα στοιχεία του συγκεκριµένου πίνακα, παρατηρείται ότι η 
περιφέρεια πρωτευούσης συγκεντρώνει το 30% του συνόλου των δηµοσίων 
θεραπευτηρίων και το 34% των µονάδων του ιδιωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε τα 
πληθυσµιακά στοιχεία της εθνικής απογραφής του 1991, σε συνδυασµό µε τα 
στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η αντιστοιχία κατοίκων ανά κλίνη 
θεραπευτηρίου στη περιφέρεια πρωτευούσης είναι 125,4. 
 Μετά την περιφέρεια πρωτευούσης, το γεωγραφικό διαµέρισµα που 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό, τόσο δηµοσίων, όσο και ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων είναι η Μακεδονία και κυρίως η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έτσι 
το συγκεκριµένο διαµέρισµα συγκεντρώνει το 20% του συνόλου των δηµοσίων 
θεραπευτηρίων και το 23% των ιδιωτικών. 
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Κεφάλαιο 2 
Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα 

2.1 Γενικά περί ασφάλισης υγείας – Φορείς 
ασφάλισης 

 
Ανάλογα µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ασφάλισης, και µε τις βάσεις 
πάνω στις οποίες οργανώνεται κάθε φορά η κοινότητα των κινδύνων, 
διαµορφώθηκαν διάφορες µορφές, µε τις οποίες ασκείται σήµερα η ασφάλιση 
υγείας. 
 Με βάση τα κριτήρια αυτά, η ασφάλιση υγείας διακρίνεται σε 
Κοινωνική και Ιδιωτική. 
 

• Κοινωνική Ασφάλιση 
 Η κοινωνική ασφάλιση έχει σαν σκοπό, την εξυπηρέτηση γενικότερων 
κοινωνικών αναγκών, που εµπίπτουν στα πλαίσια της κρατικής κοινωνικής 
πολιτικής, γι’ αυτό και η σχετική αρµοδιότητα έχει ανατεθεί σε διάφορους 
Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
 Το Ι.Κ.Α., ο Ο.Γ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε. και διάφορα άλλα Κλαδικά Ταµεία 
Συντάξεων, Επικουρικά, Υγείας κλπ, είναι Οργανισµοί που ασκούν κοινωνική 
ασφάλιση και υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  
 Κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνικής ασφάλισης, είναι ο υποχρεωτικός 
της χαρακτήρας. Ο εργαζόµενος ή ο επαγγελµατίας, είναι υποχρεωµένος να 
ασφαλιστεί όταν ασκεί επάγγελµα, που εµπίπτει στην ασφαλιστική 
αρµοδιότητα των παραπάνω Οργανισµών, χωρίς να µπορεί, µε κανένα 
νόµιµο τρόπο, να το αποφύγει. 
 Οι όροι ασφάλισης είναι ίδιοι για όλους τους ασφαλισµένους, που 
προστατεύονται έναντι των κινδύνων, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 
σύµβαση ή συµφωνία, µεταξύ των ασφαλισµένων και του ασφαλιστικού 
φορέα. 
 Οι συνήθεις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης υγείας είναι η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η νοσοκοµειακή περίθαλψη, τα επιδόµατα 
ασθενείας, µητρότητας κλπ. 
 

• Ιδιωτική Ασφάλιση 
 Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, σε αντίθεση µε την Κοινωνική, ενεργείται 
µε την ελεύθερη βούληση όσων επιθυµούν να τύχουν ασφαλιστικής κάλυψης 
και προστασίας έναντι ορισµένων κινδύνων, που απειλούν την υγεία, την 
αρτιµέλεια, την περιουσία ή ακόµα και τη ζωή τους. Θα µπορούσαµε µάλιστα 
να πούµε, πως το µέρος εκείνο κατά το οποίο υστερεί, σε ποιότητα η 
παρεχόµενη από την κοινωνική ασφάλιση προστασία, έρχεται να 
συµπληρώσει, σε πολλές περιπτώσεις, η ιδιωτική ασφάλιση. 
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 Κύρια χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης είναι, η κατάρτιση 
ιδιαίτερης σύµβασης µεταξύ ασφαλιστή και καθενός από τους ασφαλισµένους 
και η ελευθερία που έχουν για την κατάρτιση, την τροποποίηση, τη συνέχιση ή 
ακύρωση των συµβάσεων αυτών, καθώς και την επιλογή των κινδύνων, 
έναντι των οποίων επιθυµούν να τύχουν ασφαλιστικής προστασίας, κάθε 
φορά οι ασφαλιζόµενοι {—ÒÈÌ·Ò‹ÍÁÚ Ã. 1987}. 
 Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας ασκείται από ιδιωτικές ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, που έχουν τα εχέγγυα που απαιτεί η αρµόδια Κρατική Αρχή, για 
να τους χορηγήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας, ή και από 
αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισµούς. ∆εν αποκλείονται και οι περιπτώσεις 
των κρατικών ή εποπτευοµένων από το κράτος οργανισµών. Ιδιαίτερα 
σήµερα, µεγάλο µέρος της ελληνικής ασφαλιστικής κάλυψης υπηρεσιών 
υγείας, πραγµατοποιείται από τις µεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, που 
ελέγχονται µέσω των τραπεζών, από το Κράτος. 
 
 
 

2.2 Η κοινωνική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα 
 
Το Ελληνικό σύστηµα υγείας υπήρξε πάντοτε ένα τυπικό παράδειγµα του 
Μοντέλου Κοινωνικής Ασφάλισης (Bismarck Model) {ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 1995}. 
Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα λειτουργεί µέσω δεκάδων Ιδρυµάτων - 
Οργανισµών, που παρέχουν εικονικά πλήρη κάλυψη, αλλά αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης.  Από αυτά, πάνω από 80 
προσφέρουν ασφάλιση υγείας και υπηρεσίες. Κατά µία άλλη τυπολογία 
{OECD 1992}, το Ελληνικό σύστηµα υγείας είναι µίξη του Μοντέλου ∆ηµόσιου 
Συµβολαίου (Public Contract Model) και του Ολοκληρωµένου ∆ηµόσιου 
Μοντέλου (Public Integrated Model). 
 Οι δαπάνες της δηµόσιας υγείας χρηµατοδοτούνται κατά 60% από την 
είσπραξη φόρων και κατά 40% µέσω των διανοµών της κοινωνικής 
ασφάλισης {—ÒÈÌ·Ò‹ÍÁÚ Ã. 1987} . 
 Κατά τη δεκαετία του ‘80, σύµφωνα µε στατιστικές της EUROSTAT, οι 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 
12,2% του ΑΕΠ το 1980 σε 20,7% το 1989. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα υπήρξε 
σηµαντική αύξηση στις συνολικές δαπάνες υγείας, από 4,5% του ΑΕΠ το 
1980 σε 5,5% το 1990 {Schieber, Poullier, et al. 1992}. Αυτό αντικατοπτρίζει 
το γεγονός, ότι κατά τη δεκαετία του ‘80, η Ελλάδα εισήλθε σε µία περίοδο 
υψηλών δαπανών για τη δηµόσια υγεία, σε µία προσπάθεια να καλύψει 
σοβαρά προβλήµατα που προκλήθηκαν από ανεπαρκή χρηµατοδότηση των 
προηγούµενων δεκαετιών. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί εδώ, ότι η Ελλάδα 
για πολλά χρόνια είχε τις χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες, σε ποσοστό του 
ΑΕΠ, για την υγεία, ανάµεσα σε όλες (µε εξαίρεση την Τουρκία) τις χώρες του 
Ο.Ο.Σ.Α {OECD 1990}. 
 Η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την υγεία κατά τη δεκαετία του 
‘80 προήλθε αποκλειστικά από φορολογικά έσοδα. Σαν αποτέλεσµα, η 
σύνθεση των πηγών χρηµατοδότησης της δηµόσιας υγείας αντιστράφηκε : 
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Πίνακας   2.1 

ΕΤΟΣ     ΦΟΡΟΙ ( %) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ (%) 

1975 40.8 59.2 
1980 42.0 58.0 
1985 51.5 48.5 
1991 60.8 39.2 

Πηγή : ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
 Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία { ıÒÈ¸ðÔıÎÔÚ √. 2001} που 
αναφέρονται στο έτος 1998, η Ελλάδα καταλαµβάνει µε ποσοστό 8,3 % επί 
του ΑΕΠ, την έκτη θέση µαζί µε την Αυστραλία, ανάµεσα σε 23 χώρες-µέλη 
του ΟΟΣΑ, σε ότι αφορά το ύψος των συνολικών δαπανών για την υγεία. Το 
χρονικό διάστηµα 1960-1998 η χώρα µας παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση 
των δαπανών για την υγεία 6,5 %, καταλαµβάνοντας την τρίτη υψηλότερη 
θέση. Παρόλα αυτά, οι κρατικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό % του 
ΑΕΠ, κατατάσσονται στην προτελευταία θέση (µε τελευταία την Πορτογαλία) 
σε κοινοτικό επίπεδο, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΚΕΠΕ {¡Ë·Ì·ÛflÔı 
À. 2000}. Αυτό το φαινόµενο παρατηρείται, επειδή οι ιδιωτικές δαπάνες για 
την υγεία παρουσίασαν σταθερά αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια σε 
ποσοστό που σήµερα υπερβαίνει το 40% των συνολικών δαπανών υγείας, 
κάτι το οποίο φαντάζει παράδοξο για τη λογική των εθνικών συστηµάτων 
υγείας, όπως αυτό που συγκροτήθηκε στη χώρα µας στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80. Η αυξητική αυτή πορεία απεικονίζει τις καταναλωτικές τάσεις των 
Ελλήνων, αλλά και τις οικονοµικές και χρηµατοδοτικές ανεπάρκειες των 
υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στην ανοικτή πρωτοβάθµια φροντίδα και την 
οδοντιατρική περίθαλψη, όπου και εντοπίζεται το µεγαλύτερο µέρος της 
ιδιωτικής δαπάνης και το µέγεθος της εµφανιζόµενης «υπόγειας» οικονοµίας. 
Η έκθεση επισηµαίνει ότι οι πραγµατικές ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, 
µπορεί να είναι ακόµη µεγαλύτερες από το 3% του ΑΕΠ, που αναφέρεται στα 
επίσηµα ελληνικά µεγέθη, και να προσεγγίζει σύµφωνα µε εκτιµήσεις το 4,2% 
του ΑΕΠ. 

Έτσι, παρά την σηµαντική αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια υγεία 
κατά την τελευταία 15ετία, κρίνοντας την κοινωνική ασφάλιση δεν µπορούµε 
να πούµε ότι είναι θεσµός καταξιωµένος στο λαϊκό αίσθηµα. Πολλά παράπονα 
διατυπώνονται σε βάρος των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης, για την 
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, την ποιότητα της περίθαλψης, το χρόνο 
αναµονής, το ύψος του ασφαλίστρου κ.ά. 
 Ακόµα επικρίνεται η κοινωνική ασφάλιση, για τον τρόπο διαχείρισης και 
διάθεσης των εισπραττοµένων εισφορών, καθώς και για τον τρόπο που 
διοικούνται οι σχετικοί Οργανισµοί. Κατά υπολογισµούς των επικριτών της 
κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτική θα µπορούσε να αποδώσει καλλίτερα 
αποτελέσµατα, µε πολύ χαµηλότερο κόστος {”ÍÔıÙ›ÎÁÚ √. 1990}. 
 Γεγονός είναι πως στους οργανισµούς αυτούς, παρουσιάζονται σαν 
µειονεκτήµατα η γραφειοκρατική οργάνωση, που χαρακτηρίζει όλους τους 
κρατικούς και ηµι-κρατικούς οργανισµούς, καθώς και η έλλειψη της ατοµικής 
πρωτοβουλίας και του κινήτρου του κέρδους, που έχει σαν συνέπεια, από τη 
µία την αύξηση των εξόδων λειτουργίας και από την άλλη την έλλειψη 
προθυµίας και ζωτικότητας στην εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων. Αν στα 
παραπάνω προστεθούν, η γήρανση του πληθυσµού, τα νέα προβλήµατα 
υγείας που συνδέονται µε το σύγχρονο τρόπο ζωής, η έκρηξη της βιοϊατρικής 
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τεχνολογίας, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η συνακόλουθη διόγκωση 
των προσδοκιών του πληθυσµού, γίνεται κατανοητό, ότι τα αδιέξοδα που 
παρατηρούνται στη χρηµατοδότηση και λειτουργία της Κοινωνικής Ασφάλισης 
έχουν επιταθεί. 
 Έτσι, το ασφάλιστρο διαµορφώνεται σε ύψος δυσανάλογο µε την 
ποιότητα της παρεχόµενης ασφάλισης υγείας και δίνεται στους 
ασφαλισµένους, που ταλαιπωρούνται, το δικαίωµα για δυσµενή σχόλια και 
παράπονα, που καταλήγουν πολλές φορές, σε έντονες διαµαρτυρίες. 
 Αν σκεφθούµε όµως, πως στην κοινωνική ασφάλιση υγείας, 
καλύπτονται συνήθως οι κατώτερες εισοδηµατικές τάξεις µιας χώρας, θα 
πρέπει να θέσουµε σε αµφισβήτηση, το αν, αυτοί που ανήκουν στις τάξεις 
αυτές, θα ερχόντουσαν µε τη θέλησή τους σε ασφαλιστικές εταιρίες να 
ασφαλιστούν, στην περίπτωση που αποδεσµευόντουσαν από τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης υγείας.  Είναι βέβαιο, ότι 
αµεσότερες και επιτακτικότερες ανάγκες, θα τους υποχρέωναν να 
δαπανήσουν το επιπλέον εισόδηµά τους και θα παραµέριζαν κάθε σκέψη για 
οποιαδήποτε πρόνοια ή µελλοντική εξασφάλιση. Έτσι θα προέκυπταν σοβαρά 
κοινωνικά προβλήµατα, που η αντιµετώπιση τους, χωρίς την κατάλληλη 
υποδοµή, θα ήταν αρκετά δύσκολη, αν όχι αδύνατη. 
 Κατά συνέπεια, πρέπει να δεχτούµε, πως η κοινωνική ασφάλιση 
υγείας, παρά τις ατέλειες της, επιτελεί σηµαντικό κοινωνικό έργο. Όµως θα 
πρέπει να προσαρµοστεί  πλέον  στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και 
τις απαιτήσεις του για πραγµατικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
 
 
 

2.3 Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα – Η 
έννοια και ο ρόλος της σε σχέση µε την 
κοινωνική ασφάλιση υγείας 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην 
Ελλάδα είναι η ολιγοπωλιακή δοµή της {Dickinson 1993}. 
 Παρά την έλλειψη επίσηµων και αξιόπιστων στατιστικών, υπολογίζεται 
ότι πάνω από 10% του πληθυσµού έχουν κάποιας µορφής ιδιωτική ασφάλιση 
υγείας και ότι οι συνολικές διανοµές ήδη φτάνουν το 10% του συνόλου των 
διανοµών της Κοινωνικής Ασφάλισης {ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 1993}. 
 Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σε µεγάλο βαθµό καλύπτει 
ανάγκες ανάλογες µε αυτές που καλύπτονται από τις δαπάνες της Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Υπάρχουν όµως αρκετές ουσιαστικές διαφορές µεταξύ 
Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης που πρέπει να τονιστούν :  
 

• Η έννοια της συµπληρωµατικότητας 
 Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα προς την 
Κοινωνική Ασφάλιση. Με κανένα τρόπο δεν µπορεί να λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά γιατί τότε, κάτω από το καθεστώς ίσων δικαιωµάτων αλλά και 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να επωµιστεί αναλογικά και το βάρος των όποιων 
προνοιακών παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες, στην Ελλάδα 
τουλάχιστον, είναι εκτεταµένες. 
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• Ο προνοιακός χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης 
 Η Κοινωνική Ασφάλιση σήµερα έχει ένα έντονα προνοιακό χαρακτήρα, 
που αποσκοπεί τόσο στη συµπλήρωση των κενών του Ελληνικού 
ασφαλιστικού καθεστώτος, όσο και στην εξάλειψη των έντονων ανισοτήτων 
της ασφαλιστικής προστασίας διαφόρων οµάδων του πληθυσµού. 
 Η ιδιωτική ασφάλιση αντίθετα, λειτουργεί µε αυστηρά οικονοµικά 
κριτήρια και µε στόχο το κέρδος, γεγονός που απορρέει από τη φύση των 
εταιριών, που λειτουργούν ως κερδοσκοπικές ανώνυµες εταιρίες. Είναι λοιπόν 
φυσικό οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ασφάλισης υγείας να επιλέγουν τόσο 
τα ασφαλιστικά τους προγράµµατα, όσο και τους πελάτες (ασφαλισµένους) 
τους, µε τρόπο που να διασφαλίζει την οικονοµική τους βιωσιµότητα και 
ευρωστία. 
 

• Ο διανεµητικός (καταναλωτικός) χαρακτήρας της Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 Οι διάφοροι φορείς της Κοινωνικής Ασφάλισης και ιδιαίτερα το Ι.Κ.Α., 
λειτουργούν µε βάση το διανεµητικό σύστηµα, όπου οι σηµερινές εισφορές, 
διατίθενται για την κάλυψη των σηµερινών αναγκών. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες, αντίθετα, εργάζονται µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, γεγονός που 
επιβάλλει την επένδυση των αποθεµατικών τους µε τρόπο, ώστε να 
καλύπτουν τυχόν απώλειες των επενδυόµενων από τους ασφαλιζόµενους 
κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, η υπεραπόδοση των επενδύσεων µακροχρόνια 
επιτρέπει στις σηµερινές γενεές να απολαύσουν µέρος της αύξησης του 
εθνικού εισοδήµατος που δηµιουργούν οι επόµενες γενεές. 
 

• Ο προαιρετικός χαρακτήρας της Ιδιωτικής Ασφάλισης 
 Ο προαιρετικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας επιβάλλει 
στις ασφαλιστικές εταιρίες έναν έντονο ανταγωνισµό, ο οποίος αναγκαστικά 
εκφράζεται µέσα από την πολιτική για την άντληση κεφαλαίων και την όσο το 
δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση τους. 
 Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε έρευνα για τη φύση και τις προοπτικές 
της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.. Πρόσφατη έρευνα {ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 
1995} έδειξε ότι η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα απέτυχε να 
λειτουργήσει µέχρι σήµερα συµπληρωµατικά στη Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας. 
Οι ασφαλιστικές εταιρίες κυρίως κατευθύνθηκαν στη κάλυψη του οικονοµικού 
κινδύνου από ασθένεια, χωρίς να προσφέρουν νέες εναλλακτικές λύσεις στη 
χρηµατοδότηση και παροχή υπηρεσιών υγείας. Η διαφοροποίηση του 
προϊόντος τους επιτυγχάνεται µέσω της διαφήµισης και της υπόσχεσης 
συγκεκριµένων ανέσεων σε περίπτωση εισόδου τους σε νοσοκοµείο. ∆εν 
προκαλούν λοιπόν έκπληξη τα χαµηλά ποσοστά χρησιµοποίησης υπηρεσιών 
υγείας ανάµεσα στους ασφαλισµένους. Η απουσία παρέµβασης για αύξηση 
της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ουσιαστικά 
περιορίζει το συµπληρωµατικό ρόλο που µπορεί να παίξει η ιδιωτική 
ασφάλιση, ενώ συντελεί και σε αύξηση των τιµών των υπηρεσιών υγείας, 
µέσω της αύξησης της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών 
{ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 1993}. 
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∆ιάγραµµα   2.1 
Η επίδραση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην αγορά υπηρεσιών υγείας 

 
 

 
D2 

D1 S1 

B 
A 

D2 

D1 

S1 

T2 

T3 
T1 

Π1          Π3 Ποσότητα (Π) 

Τιµή (Τ) 

0 

 
 

Στο διάγραµµα 2.1 φαίνονται οι καµπύλες ζήτησης (D1D1) και προσφοράς 
(S1S1) υπηρεσιών υγείας. Η αρχική θέση ισορροπίας είναι το σηµείο Α, όπου 
παράγεται ποσότητα Π1 στην τιµή Τ1. Η αύξηση της αγοραστικής δύναµης 
των καταναλωτών, µέσω της Ιδιωτικής Ασφάλισης ισοδυναµεί µε αύξηση του 
εισοδήµατος των καταναλωτών, που οδηγεί σε µετατόπιση προς τα δεξιά της 
καµπύλης ζήτησης στη θέση D2D2 ( income effect ). Όσο η προσφορά µένει 
σταθερή στην ποσότητα Π1, το µόνο αποτέλεσµα είναι η αύξηση της τιµής στη 
θέση Τ2. Αν, όµως, η προσφορά δείξει ανταπόκριση, τότε η αυξηµένη ζήτηση 
Π3 θα ικανοποιηθεί µε µία πολύ µικρότερη αύξηση τιµών στη θέση Β και σε 
τιµές Τ3. Κατά τον τρόπο αυτό θα λειτουργούσε ικανοποιητικά η έννοια της 
συµπληρωµατικότητας της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 
 
 

2.4 Αποδέκτες της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
 
Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι µία σοβαρή αδυναµία της µελέτης του θέµατος 
της Ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα είναι η ανυπαρξία 
δηµοσιευµένων στοιχείων. Τα διαθέσιµα στοιχεία αναφέρονται στο σύνολο της 
παραγωγής ασφαλειών Ζωής-Υγείας, που περιέχουν και την ασφάλιση για 
σύνταξη, πληρωµές αποζηµιώσεων σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας, 
επιδόµατα σπουδών και άλλα αποταµιευτικά προγράµµατα. Για τους λόγους 
αυτούς τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω {ÃðÈÙÔ̋ ÌÁÚ ÕflÍÔÚ 1992} είναι 
ενδεικτικά, και θα πρέπει µε κάποια επιφύλαξη να γίνει αποδεκτό ότι 
απεικονίζουν τη σηµερινή πραγµατική κατάσταση της ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας στην Ελλάδα. 
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Πίνακας   2.2 
Κάτοχοι ατοµικής ασφάλειας Ζωής-Υγείας στην Ελλάδα, 1992 

 
Φύλο Ποσοστό % 

ΑΝ∆ΡΑΣ   57 % 
ΓΥΝΑΙΚΑ   43 % 

 
 
 

Ηλικία Ποσοστό % 
25-34 24% 
35-44 29% 
45-60 16% 

 
 

Εκπαίδευση Ποσοστό % 
Βασική 16 % 
Μέση 45 % 

Ανώτερη / Ανώτατη 39 % 
 

 
Εισόδηµα Ποσοστό % 

Πολύ υψηλό / Υψηλό 60 % 
Μέσο / Χαµηλό 40 % 

 
   

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ως προς την σύνθεση του ασφαλισµένου και 
µη πληθυσµού, έγκυρη έρευνα ξένου Πανεπιστηµίου {Propper & Eastwood 
1989}. 
 Σύµφωνα µε ανάλυση τυχαίου δείγµατος πληθυσµού της Μεγάλης 
Βρετανίας, εξετάστηκε η σύνθεση των ήδη ασφαλισµένων και η πρόθεση (ή 
και απόφαση) για κάλυψη από Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Το µέγεθος του 
δείγµατος ήταν 2.125 άτοµα (ασφαλισµένα και µη), ηλικίας µεταξύ 25 και 70 
ετών και απαντήσεις συλλέγησαν από 1.360 άτοµα (64% response rate). Η 
έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε την Άνοιξη του 1987, είχε σχεδιαστεί  να 
διαπιστώσει  σε βάθος τη στάση των ατόµων σε σχέση µε την Ιδιωτική 
Ασφάλιση Υγείας. Συγκεκριµένα, η έρευνα συνέλεξε δεδοµένα για τη σύνθεση 
του νοικοκυριού, χαρακτηριστικά οικονοµικο-κοινωνικού χαρακτήρα, 
τρέχουσας κατάστασης της υγείας, πρόσφατης χρήσης υπηρεσιών υγείας, 
ύπαρξης κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυψης, µε σκοπό να διαγνώσει και την 
πρόθεση για την κάλυψη από Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, παραθέτουµε τα 
σηµαντικότερα στατιστικά στοιχεία που συλλέγησαν για τους ήδη 
ασφαλισµένους  : 
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∆ιάγραµµα 2.2 
Κατανοµή των ήδη ασφαλισµένων, κατά οµάδα ηλικιών  
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∆ιάγραµµα 2.3 
Κατανοµή των ήδη ασφαλισµένων , σύµφωνα µε την οικογενειακή τους κατάσταση  
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∆ιάγραµµα 2.4 

Κατανοµή των ήδη ασφαλισµένων, κατά οικονοµική δραστηριότητα 
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∆ιάγραµµα 2.5 
Κατανοµή ασφαλισµένων, κατά είδος επαγγελµατικής δραστηριότητας 
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∆ιάγραµµα 2.6 
Κατανοµή των ήδη ασφαλισµένων, σύµφωνα µε τα µέλη που καλύπτονται 
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ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΑΛΛΟ

 
 
 Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας γι’ αυτό το θέµα, µπορούν 
να συνοψιστούν στα παρακάτω : 
 
• το εισόδηµα, σαν µέτρηση της δυνατότητας για πληρωµή, είναι 

καθοριστικός παράγοντας της απόφασης για ασφαλιστική κάλυψη. Όµως, 
δεν εµφανίζεται να έχει σηµασία, αν το εισόδηµα είναι µόνο ατοµικό ή του 
συνόλου της οικογένειας. 

• η επίδραση της ηλικίας είναι σηµαντική, καθώς οι νέοι και οι ηλικιωµένοι 
είναι λιγότερο πιθανόν να επιζητούν την ασφάλιση. Παρόλα αυτά, 
εµφανίζονται ευνοϊκά διακείµενοι σε συµπληρωµατική ασφάλιση, υπό 
όρους. 

• η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας, από µόνη της δεν 
εµφανίζεται να έχει επίδραση στην απόφαση. Όµως, συνδυαζόµενη µε την 
κατάσταση υγείας, επιδρά θετικά προς την κατεύθυνση της ασφάλισης. Η 
παρουσία άλλου ατόµου (στο νοικοκυριό) µε προβλήµατα υγείας, δεν 
εµφανίζεται να έχει επίδραση στην απόφαση. 

• το υψηλό επίπεδο µόρφωσης και η θετική στάση προς τον ιδιωτικό τοµέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας, επιδρούν θετικά στην απόφαση. 

• η κατηγορία των υπαλλήλων, που απολαµβάνουν προνοµιακής κοινωνικής 
ασφάλισης υγείας, έχουν αρνητική πρόθεση. 

• οι περιοχές µε υψηλούς δείκτες οικονοµικής ανάπτυξης, εµφάνισαν 
µεγαλύτερα ποσοστά θετικής στάσης. 
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• οι περιοχές µε προβλήµατα στην κάλυψη από την κοινωνική ασφάλιση και 

στη παροχή υπηρεσιών υγείας, εµφάνισαν µεγαλύτερα ποσοστά θετικής 
στάσης. 

 
 Εδώ πρέπει να αναφερθεί, ότι τα παραπάνω συµπεράσµατα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, µε την επιφύλαξη ότι η Αγγλική αγορά είναι διαφορετική από 
την αντίστοιχη Ελληνική. Και αυτό γιατί το NHS φαίνεται να λειτουργεί πιο 
οργανωµένα  από το ΕΣΥ. 
 Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, δεν έχει νόηµα η εκτενέστερη 
αναφορά µε ποσοστά, πίνακες κλπ στην παραπάνω έρευνα. Απλώς 
συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε, ότι η ανάλυση αυτή διαπίστωσε 
την αναγκαιότητα να µη αγνοήσουµε τυχόν περιορισµούς και δεσµεύσεις, που 
επηρεάζουν καταλυτικά την ελεύθερη απόφαση και επιλογή.  
 Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε,  ότι έρευνα σχετικά µε την πρόθεση για 
κάλυψη από Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας και τη στάση των ατόµων απέναντι της  
στην Ελλάδα δεν υπάρχει, τουλάχιστον τέτοια που να θεωρείται έγκυρη και 
αξιόπιστη. Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει έρευνα που περιγράφει τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες των ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα 
{Ã·ÙÛ·„„‹ÌÁÚ Ã. & ÃÁÙÒ‹ÍÔÚ ». 1998}, τουλάχιστον στο βαθµό που 
συγχρόνως διαφαίνονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για 
κάλυψη από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 
 
 

2.5 Λόγοι επιλογής ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 
 
Σε µια δηµοκρατική κοινωνία ο πολίτης έχει το δικαίωµα της απολαβής 
βελτιωµένων ή αυξηµένων υπηρεσιών υγείας, εφόσον το επιθυµεί και µπορεί 
να καταβάλει το πρόσθετο κόστος. Η Ιδιωτική Ασφάλιση υγείας πράγµατι 
παρέχει αυτή τη δυνατότητα.  
 Αλλά ας συνοψίσουµε τους λόγους που οδηγούν στην απόφαση για 
κάλυψη από Ιδιωτική Ασφάλιση υγείας. Εδώ, τόσο η {Dickinson 1993} & 
{Sansom 1987} όσο και η Ελληνική {ÀÈ·Ò¸ðÔıÎÔÚ À. 1993} & {ICAP HELLAS 
A.E. 2001} & {”ÍÔıÙ›ÎÁÚ √. 1990} βιβλιογραφία, συµφωνούν, ότι οι κύριοι 
λόγοι που οδηγούν στην απόφαση για κάλυψη από Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας 
είναι : 

1. ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας από την Κοινωνική 
Ασφάλιση 

2. ελεύθερη επιλογή γιατρού 
3. ελεύθερη επιλογή θεραπευτηρίου ή διαγνωστικού κέντρου  
4. επιλογή ξενοδοχειακού επιπέδου νοσηλείας 
5. επιλογή φαγητού 
6. επιλογή ωρών επισκέψεων 
7. επιλογή χρόνου λήψης υπηρεσιών υγείας 

 
 Μια µατιά στους παραπάνω λόγους, µας δείχνει ότι η επιλογή της 
Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας οφείλεται, όχι τόσο στα προτερήµατα της όσο στα 
µειονεκτήµατα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Άλλο αξιοπρόσεκτο σηµείο είναι ότι 
οι πολίτες δεν εκδηλώνουν έλλειψη εµπιστοσύνης στις παρεχόµενες από την 
Κοινωνική Ασφάλιση υπηρεσίες υγείας, αλλά στις έχοντες σχέση µε την 
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ελευθερία επιλογής γιατρού, θεραπευτηρίου και του χρόνου που θα κάνει 
χρήση τους. ∆ηλαδή, προσδιορίζει τα υπάρχοντα προβλήµατα του κοινωνικού 
συστήµατος παροχής υπηρεσιών υγείας, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 
 
 

2.6 Προοπτικές της Ελληνικής ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας 

 
Προκειµένου να προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τις προοπτικές που 
ανοίγονται µε την ευρωπαϊκή ενοποίηση στον τοµέα της χρηµατοδότησης των 
υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά στον τοµέα της Ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα παρακάτω δεδοµένα : 
 
1. Σε όλο το κόσµο, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ανεβαίνει συνεχώς το 

κόστος των παροχών υπηρεσιών υγείας, ώστε τα συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης να αντιµετωπίζουν πλέον οξύτατα προβλήµατα χρηµατοδότησης. 
Ιδιαίτερα στη χώρα µας οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να είναι 
συχνά σε θέση να παράσχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, 
περιορίζονται σε παροχές µε τη µορφή επιδοµάτων. 

2. Η κοινωνική ασφάλιση θα ασκείται πλέον από λιγότερα ασφαλιστικά ταµεία 
και ο στόχος της µείωσης των ελλειµµάτων θα πραγµατοποιηθεί µετά το 2001 
{≈ËÌÈÍfi ‘Ò‹ðÂÊ· ÙÁÚ ≈ÎÎ‹‰ÔÚ 1995}. 

3. Ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια διαπιστώνεται, τόσο στον 
Ευρωπαϊκό χώρο όσο και στην Ελλάδα, έντονο ενδιαφέρον για 
συµπληρωµατικές καλύψεις υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρίες. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αν και σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν - αλλά και ούτε είναι επιθυµητό από πολιτικής και κοινωνικής 
πλευράς - να υποκαταστήσουν την κοινωνική ασφάλιση, σίγουρα µπορούν µε 
βάση τα παραπάνω να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στη χρηµατοδότηση 
υπηρεσιών υγείας συµπληρώνοντας την κοινωνική ασφάλιση υγείας.  

4. Είναι εντυπωσιακό, ότι το έτος 2000, από τα 4 τρις δραχµές που 
δαπανήθηκαν συνολικά για την υγεία στην Ελλάδα, το 43,8% αφορούν 
ιδιωτικές δαπάνες, δηλαδή χρήµατα που κατέβαλαν οι πολίτες από την τσέπη 
τους. Και όµως, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν σήµερα, µόνο 
το 5% από αυτές τις δαπάνες. Το γεγονός, ότι η ανασφάλιστη αυτή ζήτηση 
δεν καλύπτεται, δεν οφείλεται µόνο στην συµπεριφορά των πολιτών, αλλά 
κυρίως στην έλλειψη ολοκληρωµένων και φθηνών προγραµµάτων κάλυψης 
του πληθυσµού. Το παραπάνω γεγονός, καταδεικνύει τις τεράστιες ευκαιρίες 
για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αφού η ανασφάλιστη ζήτηση για υπηρεσίες 
υγείας ανέρχονται σε περίπου 1,8 τρις δραχµές. 

5. Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, έστω και καθυστερηµένα από Ελληνικής 
πλευράς, θεσπίστηκε πλέον και στον τοµέα των ασφαλιστικών καλύψεων. 
Έτσι, ο οιοσδήποτε Έλληνας πολίτης θα µπορεί να συνάπτει ότι ασφαλιστικό 
συµβόλαιο επιθυµεί σε οποιαδήποτε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έστω και αν η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει θυγατρική στην Ελλάδα. Έτσι, 
κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, µε ενιαία διοικητική άδεια που θα της 
χορηγείται από το κράτος-µέλος, θα µπορεί να δραστηριοποιείται στον 
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Ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο, είτε µε την ίδρυση υποκαταστηµάτων είτε µε το 
καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θεσπίζεται 
αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. 

6. Η εισοδηµατική πολιτική εξακολουθεί να είναι σφικτή µέχρι και σήµερα και θα 
επηρεάσει έτσι το διαθέσιµο εισόδηµα και την κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα, οι τάσεις που φαίνεται να 
διαµορφώνονται είναι: 

 
• ο αριθµός των ασφαλιστικών εταιριών µειώθηκε δραστικά τα τελευταία 

χρόνια, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί : 

Πίνακας 2.3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

  Εταιρίες   
  Ζωής Ζηµιών Μικτές Σύνολο 

1999 21 79 14 114 

1998 22 87 17 126 

1997 24 91 16 131 

1996 24 98 17 139 

1995 25 97 17 139 
          Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 
   Το γεγονός αυτό, συνδυαζόµενο µε την απαιτούµενη εξυγίανση των 
ασφαλιστικών  εταιριών, περιορίζει τη δυνατότητα επιβίωσης των 
προβληµατικών και µικρών εταιριών και  επιταχύνεται ο ρυθµός µείωσης του 
πλήθους των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και επιβάλλει την ανάγκη 
συγχώνευσης και ενοποίησης των µικρών µονάδων, ώστε να καταστούν 
βιώσιµες. Κάτω από αυτή τη προοπτική, εµφανίζεται αυξηµένος ο βαθµός 
συγκέντρωσης του µεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς, στα χέρια λίγων 
ασφαλιστικών εταιριών : 
 

Πίνακας 2.4 
  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Ασφαλίσεις Ασφαλίσεις 

1999 Ζωής Ζηµιών 

Οι   5 πρώτες 70,39% 46,38% 

Οι 10 πρώτες 87,83% 61,87% 

Οι 15 πρώτες 96,95% 71,41% 

Οι 20 πρώτες 99,38% 77,81% 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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• ο εκσυγχρονισµός, η καλύτερη οργάνωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η 

ανάπτυξη των εργασιών και στο εξωτερικό, καθώς και η πραγµατοποίηση 
επενδύσεων είναι προτεραιότητες για κάθε ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση, 
µε δεδοµένη και την παρουσία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και µε την µορφή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο σύντοµο µέλλον. 

• η πλήρης απελευθέρωση των τιµολογίων αναµένεται ότι θα ενεργήσει 
ευεργετικά για την αύξηση των εργασιών αλλά και τη βελτίωση των τεχνικών 
αποτελεσµάτων. 

• τα ασφαλιστικά προγράµµατα Ζωής και Υγείας αναπτύσσονται µε πολύ 
έντονους ρυθµούς λόγω και των προβληµάτων της κοινωνικής ασφάλισης : 

  

Πίνακας 2.5 
  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 

 
Ασφάλιστρα από 
Πρωτασφαλίσεις Ετήσια Αύξηση 

1989 48.572  

1990 68.291 40,60% 

1991 98.996 44,96% 

1992 131.147 32,48% 

1993 161.490 23,14% 

1994 190.078 17,70% 

1995 218.047 14,71% 
1996 248.011 13,74% 

1997 286.095 15,36% 

1998 337.289 17,89% 

1999 456.413 35,32% 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 

∆ιάγραµµα 2.7 

 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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Πίνακας 2.6 
Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζωής έτους 1999 

Ασφάλιστρα από Ποσοστό 
 Πρωτασφαλίσεις (%) 

I. Κλάδος Ζωής 215.864.728.769 49,52% 
ΙΙΙ. Κλάδος Ασφ. Ζωής 
Συνδ. µε Επενδύσεις 176.180.744.096 40,41% 
ΙV. Κλάδος Ασφάλισης 

Υγείας 5.426.598.770 1,24% 
VI. Κλάδος 

Κεφαλαιοποίησης 124.755.708 0,03% 

VII. Κλάδος ∆ιαχείρισης 
Οµαδ. Συνταξ. Ταµείων 38.341.254.782 8,80% 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΖΩΗΣ 435.938.082.125 100,00% 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 
Αλλά και τα συνολικά ασφάλιστρα έχουν έντονα ανοδική πορεία : 
 

Πίνακας 2.7 

Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. 

Ακαθάριστο 
 

Παραγωγή 
Ασφαλίστρων Εγχώριο Προϊόν %  

1989 120.494 10.826.700 1,11% 

1990 162.565 12.973.398 1,25% 

1991 209.681 15.848.243 1,32% 

1992 272.124 18.766.104 1,45% 

1993 335.469 21.135.716 1,59% 

1994 386.447 23.983.636 1,61% 

1995 443.044 26.883.500 1,65% 

1996 513.445 29.697.712 1,73% 

1997 574.177 32.721.812 1,75% 
1998 658.841 35.586.200 1,85%  

1999 820.865 38.319.600 2,14%  

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΡΑΧΜΕΣ -   A.E.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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∆ιάγραµµα 2.8 
 

 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 
Συνέπεια των παραπάνω είναι να εµφανίζεται την τελευταία δεκαετία µια 
θεαµατική αύξηση των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων, όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 2.8 

Κατά Κεφαλήν Ασφάλιστρα 

Σύνολο 
Κατά Κεφαλήν 
Ασφάλιστρα  

 Ασφαλίστρων Πληθυσµός ∆ραχµές EURO 

1989 120.494 10.089.550 11.942 66,78 
1990 162.565 10.160.551 16.000 79,21 
1991 209.681 10.247.341 20.462 90,78 
1992 272.124 10.321.883 26.364 106,91 
1993 335.469 10.379.453 32.320 120,6 
1994 386.447 10.426.289 37.065 129,06 
1995 443.044 10.442.900 42.425 141,64 
1996 513.445 10.465.058 49.063 162,81 
1997 574.177 10.498.800 54.690 177,4 
1998 658.841 10.511.000 62.681 189,08 
1999 820.865 10.521.700 78.016 239,48  

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΡΑΧΜΕΣ ) 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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∆ιάγραµµα 2.9 
 

 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 
Εξίσου εντυπωσιακή εµφανίζεται και η εξέλιξη της κερδοφορίας των 
ασφαλιστικών εταιριών, την τελευταία δεκαετία, µε αποκορύφωµα το 1999 : 
 

Πίνακας 2.9 
Κέρδη Χρήσεως 

 Κέρδη Χρήσεως Ετήσια Αύξηση 

1990 5.633  
1991 4.369 -22,44% 
1992 9.686 121,70% 
1993 8.944 -7,66% 
1994 9.341 4,44% 
1995 7.642 -18,19% 

1996 8.443 10,48% 
1997 12.041 42,62% 
1998 21.996 82,68%  
1999 118.393 438,25%  

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ∆ΡΑΧΜΕΣ) 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
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∆ιάγραµµα 2.10 
 

 
Πηγή : Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

 
Βέβαια, προϋπόθεση για τη συνέχιση της επιτυχούς δραστηριοποίησης των 
ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποτελέσουν : 
- η έντονη δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων 
- οι επενδύσεις σε προγράµµατα εισαγωγής και ανάπτυξης της πληροφορικής 
- προγράµµατα για την συντόµευση του χρόνου εξυπηρέτησης των εργασιών 
- επέκταση και συµµετοχή σε νέες δραστηριότητες 
- επέκταση των δραστηριοτήτων σε χώρες εκτός της Ελλάδος 
- συγχώνευση-ενοποίηση εταιριών για την δηµιουργία εταιριών µε ικανοποιητικό 
µέγεθος για την αντιµετώπιση των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης των 
αγορών  
- εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού 
- επινόηση και προσφορά σύγχρονων ασφαλιστικών προγραµµάτων 
- αντιµετώπιση µε επιτυχία του ανταγωνισµού, µέσα από ορθολογική 
κοστολόγηση των  προσφεροµένων προγραµµάτων της και  
- βελτίωση συνεχώς της εικόνας (image) και της θέσης στην ελληνική αγορά. 
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Κεφάλαιο 3 
Συµβόλαια ασφάλισης υγείας 

3.1 Έννοια και φύση των συµβολαίων ασφάλισης 
υγείας 

 
Η ασφάλιση Υγείας, είναι µία σύµβαση , που προβλέπει ότι, ο Ασφαλιστής, 
που εισπράττει σαν αντιπαροχή το ασφάλιστρο, θα καταβάλει ορισµένα 
χρηµατικά ποσά, όταν, κατά τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλισµένου συµβούν 
ορισµένα περιστατικά, (ασθένεια, χρήση υπηρεσιών υγείας κλπ), που 
περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο {”ÍÔıÎÔ̋ ‰ÁÚ ∆. 1999}. 
Τα ουσιώδη στοιχεία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύµβασης, όπως και 
κάθε άλλης, είναι : 

• Αίτηση και αποδοχή 
• Σεβασµός των όρων 
• ∆ικαιοπρακτική ικανότητα των συµβαλλοµένων 
• Νόµιµος σκοπός 

 
Αποδεικτικό στοιχείο της ασφαλιστικής σύµβασης είναι το ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που  στηρίζεται στον πρόσφατο 
νόµο 2496/97, χρονολογείται και πρέπει τουλάχιστον να περιέχει (άρθρο 1 
παρ. 2): 

• Τα στοιχεία των συµβαλλοµένων (και του δικαιούχου, αν αυτός είναι 
διαφορετικό πρόσωπο) 

• Τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης 
• το αντικείµενο της ασφάλισης 
• το ασφαλιστικό ποσό 
• το ασφάλιστρο 
• τους κινδύνους που αναλαµβάνει ο Ασφαλιστής  
• τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης 
• και το εφαρµοστέο δίκαιο (αν αυτό δεν είναι το Ελληνικό) 

 
Τα συµβαλλόµενα, στην ασφαλιστική σύµβαση µέρη, είναι ο Ασφαλιστής και ο 
Συµβαλλόµενος (συνήθως ο Ασφαλιζόµενος). Σε πολλές περιπτώσεις, µπορεί 
το πρόσωπο του Ασφαλιζόµενου ή του δικαιούχου της ασφάλισης, να µη 
συµπίπτει µε εκείνο του Συµβαλλόµενου.  
Όπως και σε κάθε άλλη αµφοτεροβαρή σύµβαση, έτσι και στην ασφαλιστική, 
δηµιουργούνται υποχρεώσεις και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Έτσι,  

• ο Ασφαλιζόµενος οφείλει µε ευθύτητα και ειλικρίνεια, κατά το 
προσυµβατικό στάδιο, να απαντήσει στα ερωτήµατα του Ασφαλιστή και 
να δηλώσει σ’ αυτόν κάθε σχετικό µε τον καλυπτόµενο κίνδυνο στοιχείο 
ή και αποδεχτεί υγειονοµικό έλεγχο, εφόσον του ζητηθεί. Επίσης, κατά 
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τη διάρκεια της σύµβασης φέρει το βάρος  της καταβολής του 
ασφαλίστρου. 

• ο Ασφαλιστής έχει ουσιαστικά µία υποχρέωση : την παροχή της 
ασφαλιστικής προστασίας και φυσικά την τήρηση όλων εκείνων των 
οικονοµικών προϋποθέσεων και διαδικασιών, προκειµένου να 
ανταποκρίνεται στην καταβολή των αποζηµιώσεων, που θα προέλθουν 
από την αναδοχή των κινδύνων. Γενικότερα, όµως, θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι, πέρα από τις υποχρεώσεις που ο νόµος επιβάλλει, ο 
Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να ακολουθεί εκείνη την ασφαλιστική 
πολιτική, που κατοχυρώνει κατά τον καλλίτερο τρόπο τα συµφέροντα 
των Ασφαλισµένων. 

 
 

3.2 Είδη συµβολαίων ασφάλισης υγείας 
 
Τα συµβόλαια ασφάλισης υγείας, ανάλογα µε τον αριθµό των ασφαλιζοµένων, 
διακρίνονται σε ατοµικά και οµαδικά.  

• Με τα ατοµικά, ο Συµβαλλόµενος ασφαλίζει τον εαυτό του ή και 
µέλη της οικογένειας του. 

• Με τα οµαδικά, ασφαλίζεται το σύνολο του τακτικού (ή και έκτακτου)  
προσωπικού του Συµβαλλόµενου. Η οµαδική ασφάλιση υγείας είναι 
ένα είδος πρόσθετης και δεσµευτικής παροχής, που καλλιεργεί 
αγαθές σχέσεις µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοσίας, και 
επιφυλάσσει  πολλά κέρδη και οφέλη και στον εργαζόµενο, του 
οποίου βελτιώνει τους όρους περίθαλψης και διαβίωσης, και στον 
εργοδότη, του οποίου τα συµφέροντα εξυπηρετούνται καλύτερα από 
τις αγαθές αυτές σχέσεις. Τα ασφάλιστρα ακόµα, αναγνωρίζονται 
σαν παραγωγικές δαπάνες και απαλλάσσονται από τη φορολογία 
εισοδήµατος του εργοδότη. 

 
 
 

3.3 Περιεχόµενο συµβολαίων ασφάλισης υγείας 
 
Τις καλύψεις που παρέχονται από τα συµβόλαια ασφάλισης υγείας, µπορούµε 
να διακρίνουµε σε : 

3.3.1 Νοσοκοµειακές παροχές (inpatient Hospitalization 
benefits)  

 Οι παροχές αυτές, αναφέρονται στις δαπάνες που πραγµατοποιούνται, 
κατά την περίθαλψη του Ασφαλισµένου µέσα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα. Θα 
πρέπει δε να διευκρινίσουµε, πως δεν θεωρούνται Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα 
αναρρωτήρια, τα ιδρύµατα για ναρκοµανείς και αλκοολικούς, τα γηροκοµεία, 
τα αναπαυτήρια και τα φυσιοθεραπευτήρια {—ÒÈÌ·Ò‹ÍÁÚ Ã. 1987} . 
 
 Τις νοσοκοµειακές παροχές διακρίνουµε σε : 
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3.3.1.1 Νοσοκοµειακό επίδοµα (pure hospital daily allowance) 
 
 
Το νοσοκοµειακό επίδοµα αναφέρεται σε ηµερήσιο χρηµατικό ποσό, που η 
Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλισµένο, εφόσον εισαχθεί σε 
Νοσηλευτικό Ίδρυµα, ανεξάρτητα από τις δαπάνες που θα 
πραγµατοποιηθούν τελικά. Έτσι για την καταβολή του επιδόµατος αυτού, 
χρειάζεται µόνο γνωµάτευση του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, για να διαπιστωθεί 
αν η πάθηση καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και εισιτήριο-
εξιτήριο για να προσδιοριστεί ο αριθµός των ηµερών.  
Μέρος ή ολόκληρο το νοσοκοµειακό επίδοµα, καταβάλλουν σαν επίδοµα 
ανάρρωσης και για περιορισµένο αριθµό ηµερών, ορισµένες Ασφαλιστικές 
Εταιρίες και µετά την έξοδο του Ασφαλισµένου από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα. 
Συνήθως (και ειδικότερα σε περασµένα χρόνια), υπάρχει ένα ανώτατο όριο 
ηµερών πληρωµής του επιδόµατος κατά περίπτωση ασθένειας. 

 

 3.3.1.2   Νοσοκοµειακή περίθαλψη (hospital expenses). 
  Αυτή αναλύεται σε : 
 

⇒ Βασική (ή κλασσική) περίθαλψη (Basic Medical Scheme) και 
περιλαµβάνει : 

◊ Ηµερήσια έξοδα για δωµάτιο και τροφή (R & B),  ποσό χ, µε 
ανώτατο όριο συνήθως τις 90-180 ηµέρες κατ’ ασθένεια, µε 
ανώτατο ετήσιο όριο τις 270-360 ηµέρες. 

◊ Αµοιβή χειρούργου-αναισθησιολόγου κλπ, ποσό χ, κατά 
περίπτωση νοσηλείας και µε ανώτατο ετήσιο όριο ποσό ψ 
(µπορεί και χ = ψ). 

◊ Έξοδα για εργαστηριακές εξετάσεις (µικροβιολογικές, 
ακτινολογικές κλπ), ποσό χ, κατά περίπτωση νοσηλείας και 
µε ανώτατο ετήσιο όριο ποσό ψ (µπορεί και χ = ψ). 

◊ Έξοδα για φάρµακα, ζώνες, τεχνητά µέλη κλπ, ποσό χ, κατά 
περίπτωση νοσηλείας και ανώτατο ετήσιο όριο ποσό ψ 
(µπορεί και χ = ψ). 

 
 

⇒ Ευρεία περίθαλψη (Major Medical Scheme), 
η οποία περιλαµβάνει ένα ανώτατο ετήσιο όριο δαπανών ποσό 
χ, το οποίο είναι δυνατό να δαπανηθεί χωρίς περιορισµό για 
οποιοδήποτε είδος επί µέρους δαπάνης (νοσοκοµειακά έξοδα, 
αµοιβή χειρούργου κλπ). Συνήθως στην Ευρεία Νοσοκοµειακή 
Περίθαλψη µπαίνει µόνο ένα ανώτατο όριο για την ηµερήσια 
δαπάνη δωµατίου- τροφής. Πέρα του ανώτατου ετήσιου ορίου 
δαπάνης, κανένα ποσό και για κανένα λόγο, δεν καταβάλλεται. 
Τα προγράµµατα αυτά συνήθως προβλέπουν ή την ποσοστιαία 
συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε κάθε δαπάνη (π.χ. 20%), ή 
ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, από το οποίο, απαλλάσσεται 
κάθε χρόνο η Ασφαλιστική Εταιρία (π.χ. 100.000 δρχ). Η 
εξόφληση των σχετικών δαπανών, γίνεται κάθε φορά, µε τα 
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πρωτότυπα των επίσηµων δικαιολογητικών των Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων.   
 

3.3.2   Εξωνοσοκοµειακές παροχές (outpatient benefits) 
 
Αναφέρονται σε δαπάνες, που πραγµατοποιούνται για θεραπείες εκτός 
Νοσοκοµείου και αφορούν : 
  

◊ ιατρικές επισκέψεις (στο σπίτι, το ιατρείο), έως δαπάνη ποσό χ κατά 
επίσκεψη και µέχρι ν επισκέψεις το έτος. 

◊ φάρµακα κλπ, έως δαπάνη ποσό χ κατά εξέταση και µέχρι ποσό ψ 
κατ’ ανώτατο ετήσιο όριο. 

◊ εργαστηριακές εξετάσεις, έως δαπάνη ποσό χ κατά συνταγή και 
µέχρι ποσό ψ κατ’ ανώτατο ετήσιο όριο.  

   
Οι τρεις παραπάνω καλύψεις της Εξωνοσοκοµειακής δίνονται πάντοτε µε µία 
συµµετοχή του Ασφαλισµένου που συνήθως κυµαίνεται γύρω στο 20% του 
ποσού κάθε απόδειξης, την οποία προσκοµίζει για πληρωµή. 
Οι Ασφαλισµένοι, µπορούν να κάνουν χρήση Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και 
Ιατρών του Εξωτερικού, αρκεί να θεωρήσουν τα σχετικά δικαιολογητικά από 
τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές, της έδρας των Ιδρυµάτων και Ιατρών αυτών.  
Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές δαπάνες θα πληρωθούν στην Ελλάδα, σε 
δραχµές και σε τιµές συναλλάγµατος της ηµεροµηνίας που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
 
 

3.4 Συνήθεις όροι καλύψεων ατοµικής ασφάλισης 
υγείας 

 

3.4.1   ∆ιάρκεια της ασφάλισης 
 
Συνήθως τα συµβόλαια ασφάλισης υγείας είναι εγγυηµένα ανανεώσιµα 
(εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως µη πληρωµή ασφαλίστρων ή 
συµπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας). Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρία 
εγγυάται τη συνεχή ανανέωση της κάλυψης, σύµφωνα µε τους όρους του 
συµβολαίου. Η ανανέωση είναι στην αποκλειστική διάκριση του ασφαλισµένου 
και η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αιτιολογηµένης αύξησης του ασφαλίστρου 
για ολόκληρη κλάση ασφαλισµένων, αλλά όχι για ένα µεµονωµένο άτοµο. Η 
κάλυψη δεν µπορεί να ακυρωθεί, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ζηµιών ή 
την επιδείνωση της υγείας του ασφαλισµένου. 
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3.4.2   Προϋπάρχουσες ασθένειες 
 
Για να αντιµετωπίσουν την αντεπιλογή*, τα συµβόλαια ασφάλισης υγείας κατά 
κανόνα περιέχουν όρο για τις προϋπάρχουσες ασθένειες ή καταστάσεις. Με 
αυτό τον τρόπο, οι προϋπάρχουσες, της σύναψης του συµβολαίου 
ασφάλισης, σωµατικές ή πνευµατικές ασθένειες ή καταστάσεις του 
ασφαλισµένου, δεν καλύπτονται καθόλου (απορρίπτεται η κάλυψή τους) ή 
µόνο καλύπτονται µετά την πάροδο συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος 
από την έκδοση του συµβολαίου (συνήθως µετά την πάροδο δύο ετών). Γι’ 
αυτό το λόγο, πριν την σύναψη του συµβολαίου ασφάλισης υγείας 
υποχρεώνεται ο λήπτης της ασφάλισης να δηλώνει κάθε στοιχείο ή 
περιστατικό, εφόσον είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την επέλευση του 
κινδύνου (άρθρο 32 Ν. 2496/97) 
 

3.4.3   Περίοδος αναµονής 
 
Συχνά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια περιέχουν µια περίοδο αναµονής, που 
εφαρµόζεται µόνο στην έναρξη του συµβολαίου. Για όλα τα είδη των 
ασφαλιστικών συµβάσεων προβλέπεται χρονικό διάστηµα δεκατεσσάρων (14) 
ηµερών από την παράδοση του συµβολαίου, µέσα στο οποίο είναι δυνατή η 
γραπτή εναντίωση του λήπτη της ασφάλισης προς τους όρους του 
συµβολαίου. 
 

3.4.4   ∆ιαδοχική χρήση υπηρεσιών υγείας 
 
Στην ασφάλιση υγείας παρουσιάζεται συχνά το πρόβληµα, µετά την 
αποζηµίωση κάποιου ασφαλισµένου για χρήση ιατρικών υπηρεσιών εξαιτίας 
κάποιου προβλήµατος υγείας του, να επανέρχεται ο ίδιος ασφαλισµένος µετά 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε αίτησή του για αποζηµίωση εξαιτίας του ίδιου 
προβλήµατος. Και τίθεται το ερώτηµα, η δεύτερη ασθένεια θεωρείται 
καινούργιο περιστατικό ή αποτελεί συνέχεια του προηγούµενου; Τα 
περισσότερα συµβόλαια ασφάλισης υγείας περιέχουν σαφή όρο για 
διαδοχικές ασθένειες. Παρόλα αυτά, όταν εµφανιστεί σχετικό περιστατικό, 
αποτελεί συνήθως σηµείο αντιπαράθεσης µεταξύ ασφαλισµένου και εταιρίας. 
 

3.4.5   Όρος αδιαφιλονίκητου 
 
Μετά τα δύο πρώτα χρόνια ισχύος της κάλυψης, η ασφαλιστική εταιρία δεν 
µπορεί να ακυρώσει την κάλυψη ή να αρνηθεί αποζηµίωση, επικαλούµενη 
προϋπάρχουσα ασθένεια ή εσφαλµένη δήλωση στην αίτηση ασφάλισης, 
παρά µόνο εφόσον αποδείξει ότι ο ασφαλισµένος σκόπιµα προέβη σε δόλια 
και παραπλανητική δήλωση. 
 

                                                 
* Η τάση να επιλέγουν να ασφαλιστούν, όσοι έχουν µεγαλύτερη από το µέσο όρο πιθανότητα ζηµιάς  
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Κεφάλαιο 4 
Η έννοια του κινδύνου στην ασφάλιση 
υγείας – Μέθοδοι τιµολόγησης και 
συστήµατα διαχείρισης 

4.1 Μεθοδολογία προσδιορισµού του ασφαλίστρου 
 

4.1.1 Προσδιορισµός του ασφαλίστρου συµβολαίων 
ασφάλισης υγείας 

 
Η τιµολόγηση (Pricing) αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες λειτουργίες της 
ασφαλιστικής εταιρίας. Αρµόδιοι για τον προσδιορισµό των ασφαλίστρων είναι 
το τµήµα Underwriting* και οι αναλογιστές. Αυτοί αποφασίζουν την τιµή κάθε 
ασφάλισης, εξετάζοντας στατιστικά στοιχεία, στοιχεία ζηµιών και άλλα 
στοιχεία. Η τιµολόγηση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείας πρέπει να 
ακολουθεί µερικές βασικές αρχές, οι κυριότερες από τις οποίες ορίζουν, ότι τα 
ασφάλιστρα πρέπει να είναι {ÕÂÍÙ‹ÒÈÔÚ Ã. 1998} : 

• Επαρκή, δηλαδή αρκετά για να καλύπτουν τις ζηµιές και τα 
έξοδα 

• ∆ίκαια, δηλαδή παρόµοιοι κίνδυνοι να χρεώνονται µε τα ίδια 
ασφάλιστρα 

• Απλά, ώστε το σύστηµα τιµολόγησης να κατανοείται εύκολα 
• Σχετικά σταθερά για ορισµένα χρονικά διαστήµατα, ώστε να 

µη δηµιουργούν δυσαρέσκεια στους ασφαλισµένους από τη 
συχνή µεταβολή της τιµής τους 

• Προσαρµόσιµα, στις διαχρονικές µεταβολές των κινδύνων και 
τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες 

• Να ενθαρρύνουν την πρόληψη, δηλαδή να µειώνουν τη 
συχνότητα των κινδύνων και τη σοβαρότητα των 
επιπτώσεων τους 

 
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουµε µερικούς βασικούς όρους που 
χρησιµοποιούνται στην κοστολόγηση και την τιµολόγηση των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων υγείας : 

                                                 
* Το τµήµα της ασφαλιστικής εταιρίας, που : 

1. προστατεύει την ασφαλιστική εταιρία από την ανάληψη κακών κινδύνων 
2. τιµολογεί τους αναλαµβανόµενους κινδύνους 
3. κατατάσσει τις αιτήσεις ασφάλισης σε κατηγορίες κινδύνων 
4. παρακολουθεί στατιστικά την εξέλιξη των αναλαµβανοµένων κινδύνων 
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• Τεχνικά ασφάλιστρα (ή ασφάλιστρα κινδύνου), είναι το ποσό 

που απαιτείται για την κάλυψη των αποζηµιώσεων και των 
σχετικών εξόδων αποζηµίωσης 

• Εµπορικά ασφάλιστρα, είναι αυτά που προκύπτουν, αν στα 
τεχνικά ασφάλιστρα προστεθούν οι απαραίτητες 
επιβαρύνσεις για διαχειριστικά έξοδα, έξοδα πρόσκτησης 
ασφαλιστικών εργασιών και το περιθώριο κέρδους.  

• Συνολικά ασφάλιστρα, είναι αυτά που προκύπτουν από τα 
εµπορικά ασφάλιστρα, µετά την επιβάρυνση µε κοινωνικού 
χαρακτήρα εισφορές (φόροι, τέλη, δικαιώµατα κλπ) που 
αποδίδονται στη συνέχεια στον δικαιούχο 

 
Οι όποιες επιβαρύνσεις, εκφράζονται συνήθως ως ποσοστό των εµπορικών 
ασφαλίστρων και ονοµάζεται «λόγος ή ποσοστό εξόδων». Το ποσοστό αυτό 
διατίθεται σε έξοδα, κέρδη, φόρους κλπ. Έτσι το συνολικό ασφάλιστρο δίδεται 
από τον τύπο : 

  
Συνολικό Ασφάλιστρο = Τεχνικό Ασφάλιστρο / 1-% εξόδων 
 

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, υπάρχουν τρεις βασικές µέθοδοι τιµολόγησης : 
 

• Τιµολόγηση κατ’ εκτίµηση (judgment rating), όπου κάθε 
κίνδυνος εκτιµάται ατοµικά και το αφάλιστρο καθορίζεται 
κυρίως από την εκτίµηση του τµήµατος underwriting 

• Τιµολόγηση µε ταξινόµηση κατά κλάσεις (class rating), όπου 
κίνδυνοι µε παρόµοια χαρακτηριστικά, ταξινοµούνται στην 
ίδια κλάση και χρεώνονται µε τα ίδια ασφάλιστρα 

• Τιµολόγηση µε προσαρµογή (merit rating), η οποία 
προβλέπει προσαρµογή των τιµών που ορίζονται κατά 
κλάση, ανάλογα µε το ιστορικό ζηµιών 

 
Στην ατοµική ασφάλιση υγείας, συνήθως ακολουθείται η πρακτική της 
τιµολόγησης µε ταξινόµηση κατά κλάσεις, η οποία είναι και η πιο απλή. Στη  
µέθοδο αυτή, τα ασφάλιστρα αντανακλούν την εµπειρία για τη µέση ζηµιά 
όλης της κλάσης. Η τιµολόγηση δηλαδή, βασίζεται στην υπόθεση, ότι οι 
µελλοντικές ζηµιές θα καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τους ίδιους 
παράγοντες κινδύνου για την υγεία των ασφαλισµένων. Τέτοιοι παράγοντες 
θεωρούνται η ηλικία, το φύλο, το περιβάλλον, ο τόπος κατοικίας, η φυλή, 
κατάσταση υγείας, το κάπνισµα, το είδος του ασφαλιστικού κινδύνου κ.α. 
{American Academy of Actuaries 1999}. 
 
Η τιµολόγηση κατά κλάσεις, ακολουθεί κατά κύριο λόγο τον υπολογισµό µε  τη 
µέθοδο τεχνικού ασφαλίστρου (pure premium method). Σύµφωνα µε αυτή τη 
µέθοδο, το τεχνικό ασφάλιστρο καθορίζεται διαιρώντας το ποσό των 
αναµενόµενων αποζηµιώσεων (µετά των εξόδων αποζηµίωσης) δια του 
αριθµού των καλυπτόµενων κινδύνων {ÕÂÍÙ‹ÒÈÔÚ Ã. 1998}. Στο ποσό των 
αποζηµιώσεων συµπεριλαµβάνονται όλες οι πληρωθείσες ζηµιές κατά τη 
διάρκεια της λογιστικής περιόδου, καθώς και τα ποσά που κρατούνται για την 
πληρωµή των ζηµιών που έχουν εµφανιστεί στην ίδια περίοδο, αλλά δεν 
έχουν ακόµη καταβληθεί. 
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4.1.2   Ταξινόµηση των κινδύνων (Risk Classification) 
 

Η ταξινόµηση των κινδύνων αναφέρεται στη διαδικασία σχηµατισµού 
διαφορετικών ασφαλίστρων, για την ίδια κάλυψη, βασιζόµενοι σε οµαδικά 
χαρακτηριστικά κινδύνου. Αυτό συµβαίνει, όταν στόχος είναι η τιµοδότηση σε 
κάποιο ατοµικό συµβόλαιο υγείας, αλλά τα διαθέσιµα στοιχεία των 
αποζηµιώσεων, για τον συγκεκριµένο ασφαλισµένο, είναι ανεπαρκή. Η 
διέξοδος είναι, να µετρήσουµε οµαδικά κόστη και να υποθέσουµε, ότι ο 
ασφαλισµένος ανήκει σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά κινδύνου για την υγεία του. 
Η λογική είναι, ότι, τα ασφάλιστρα πρέπει να διαφέρουν, επειδή τα βασικά 
κόστη σύνθεσής τους διαφέρουν. Κυρίως, τα κόστη µπορεί να διαφέρουν 
λόγω διαφορετικής συχνότητας ή του µέσου µεγέθους των αποζηµιώσεων ή 
λόγω διαφορετικής αποτίµησης του κινδύνου. Επιπρόσθετα, τα ασφάλιστρα 
µπορεί να διαφέρουν (όπως και παραπάνω αναφέραµε) και λόγω των 
µεθόδων εκτίµησης των ασφαλίστρων, λόγω στρατηγικής σε θέµατα 
προώθησης προγραµµάτων ασφάλισης ή και λόγω πρακτικών στο 
Underwriting ασφαλίσεων υγείας. 
 
Η Ταξινόµηση των Κινδύνων στην ασφάλιση υγείας ειδικότερα, απορρέει από 
αναγνωρίσιµες µεταβλητές (χαρακτηριστικά κινδύνου), οι οποίες διαχωρίζουν 
αυτά τα κόστη ανάµεσα σε διαφορετικούς ασφαλισµένους.  
∆ιάφορα κριτήρια (αναλογιστικά, επιχειρησιακά, κοινωνικά και νοµικά) 
λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό και την επιλογή των κινδύνων. 
Τα αναλογιστικά κριτήρια, επιχειρούν να ταξινοµήσουν µε την µεγαλύτερη 
ακρίβεια τους ασφαλισµένους σε οµάδες, οι οποίες : 

1. να είναι σχετικά οµοιογενείς (homogeneous), δηλαδή τα 
αναµενόµενα κόστη κάθε ενός ατοµικού κινδύνου (ασφαλισµένου) 
στην οµάδα, θα πρέπει να είναι λογικά παρεµφερή 

2. να έχουν αξιοπιστία (credibility), ικανοποιώντας την στατιστική αρχή 
των Μεγάλων Αριθµών 

3. να έχουν διαφορετικό µέσο κόστος (separation) 
4. να περιέχουν χαρακτηριστικά κινδύνου, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για προβλέψεις, διατηρώντας τις 
διαφοροποιήσεις του µέσου κόστους µε σχετική σταθερότητα σε 
διάρκεια χρόνου (reliability) 

 
Τα παραπάνω κριτήρια, µερικές φορές είναι αντικρουόµενα. Έτσι, π.χ. 
αυξάνοντας των αριθµό των οµάδων µπορεί να βελτιώνεται η οµοιογένεια, 
αλλά ταυτόχρονα µειώνεται η αξιοπιστία. 
Τα επιχειρησιακά κριτήρια, περιλαµβάνουν αντικειµενικούς περιορισµούς, 
λογικά διοικητικά έξοδα και αναγνωρισιµότητα των κινδύνων. 
Τα κοινωνικά κριτήρια, περιλαµβάνουν εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
αιτιότητα των χαρακτηριστικών κινδύνου, και αποδοχή και διαχείριση του 
απαιτούµενου κόστους. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, ως Ταξινόµηση των Κινδύνων λοιπόν, θα 
µπορούσε να οριστεί «η διαδικασία οµαδοποίησης των ατόµων µε όµοια 
χαρακτηριστικά κινδύνου, διαδικασία που λαµβάνει µέρος σε κάθε λειτουργικό 
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σύστηµα ατοµικής και εκούσιας ασφαλιστικής κάλυψης, µε σκοπό να οριστούν 
τιµές στο σύστηµα αυτό» {American Academy of Actuaries 1980}.  
Τέλος, είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό τι δεν είναι η Ταξινόµηση των 
κινδύνων. Ορίζοντας τη µέση εµπειρία για µια συγκεκριµένη οµάδα (τάξη) 
ασφαλισµένων, δεν σηµαίνει και ότι προβλέπουµε τις αποζηµιώσεις για κάθε 
ένα ασφαλισµένο της οµάδας αυτής ατοµικά. Είναι αδύνατο, αλλά και µη 
αναγκαίο να προβλέπουµε µε εµπειρικά δεδοµένα για ατοµικούς κινδύνους. 
Εάν το γεγονός, ο χρόνος του και το µέγεθός του ήταν γνωστά εκ των 
προτέρων, δεν θα υπήρχε οικονοµική αβεβαιότητα. Επίσης, δεν αποτελεί 
σκοπό της Ταξινόµησης των κινδύνων να αναγνωρίζει ασυνήθιστα ευνοϊκούς 
ή επιβαρυντικούς παράγοντες κινδύνου, ή να ανταµείβει ή επιβαρύνει 
ορισµένες τάξεις εις βάρος κάποιων άλλων {Walters A.Michael 1981}. 
Χρησιµοποιώντας τις αρχές της Ταξινόµησης των κινδύνων κατασκευάζονται 
και οι πίνακες νοσηρότητας, τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρίες 
χρησιµοποιούν κατ΄ επιλογή τους και υποχρεούνται να κοινοποιούν ετησίως 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και οι πίνακες νοσηρότητας υπολογισµού 
των µαθηµατικών αποθεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 17 Π.∆. 
252/96). 
Συστηµατική χρήση, της ταξινόµησης των κινδύνων πραγµατοποιείται για την 
ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξόδων της ασφάλισης υγείας. Βασικό 
µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται, είναι το µοντέλο για το κόστος ανάληψης 
του κινδύνου (Risk Cost Model), µέσω του οποίου κατασκευάζονται και οι 
πίνακες για την τιµολόγηση των νοσοκοµειακών επιδοµάτων ή/και οι πίνακες 
µε τους δείκτες ανάληψης κινδύνου για αποζηµίωση χρήσης νοσοκοµειακών 
υπηρεσιών στο NHS {Orros G. & Webber J. 1987}: 
 
Risk Cost = N * 10 *MDS * C/P 
 
Όπου : 
 

N   = Ο αριθµός των ατόµων που έλαβαν εξιτήριο 
µετά από νοσοκοµειακή περίθαλψη 

MDS = Μέση διάρκεια νοσοκοµειακής περίθαλψης 
(σε ηµέρες) 

C  = Μέσο ηµερήσιο κόστος νοσοκοµειακής 
περίθαλψης 

P  = Πληθυσµός σε κίνδυνο 
 

Το παραπάνω µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνολική βάση, ή µε 
βάση κάποιο χαρακτηριστικό της οµάδας κινδύνου. 
Τέλος, πιο συνηθισµένη χρήση της ταξινόµησης κινδύνου, γίνεται για τον 
υπολογισµό του καθαρού κόστους κινδύνου ασφάλισης υγείας (Pure Risk 
Cost), το οποίο προτιµάται για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων από τη 
µέθοδο τεχνικού ασφαλίστρου (pure premium method). Το καθαρό κόστος, 
µπορεί να οριστεί «ως ο λόγος των αποζηµιώσεων , προς τους 
εκτειθέµενους». Το µέγεθος εκτειθέµενοι µπορεί να αναφέρεται σε 
ασφαλιζόµενα αθρωπο-έτη ή και έτη συµβολαίων. Συνηθίζεται, σε περίπτωση 
που υπάρχουν διαθέσιµα και τα δύο µεγέθη, τα ανθρωπο-έτη. Για κάθε 
ταξινόµηση, σύµφωνα µε κάποιο χαρακτηριστικό κινδύνου, ακολουθείται ότι 
αναφέρθηκε και στο παραπάνω µοντέλο. 
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4.1.3   Το Τιµολογιακό καθεστώς στη χώρα µας-   
Αντασφαλιστικές επιρροές 
 
 Τα ασφάλιστρα και οι γενικοί όροι των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας είναι ελεύθερα και δεν υπόκεινται σε καµία έγκριση της Εποπτεύουσας 
Αρχής, όπως συµβαίνει µε τα ασφάλιστρα και τους γενικούς όρους των 
Ασφαλειών Ζωής. 
 Όµως, ελάχιστες Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες εφαρµόζουν 
ασφάλιστρο, στο οποίο έχουν καταλήξει ύστερα από τη σχετική στατιστική 
παρατήρηση, των Ελληνικών δεδοµένων. Έτσι, τα ασφάλιστρα καταρτίζονται 
συνήθως αυθαίρετα, χωρίς τη χρήση πινάκων νοσηρότητας, όπως συµβαίνει 
στο εξωτερικό, µε βάση µόνο την εµπειρία της Ασφαλιστικής Εταιρίας και την 
εκτίµηση του αναλογιστή. Επίσης παράγοντας διαµόρφωσης του τελικού 
ασφαλίστρου αλλά και των γενικών όρων, είναι συνήθως µόνο ο 
ανταγωνισµός και η νοοτροπία της πώλησης, που θέλει τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας σαν «κράχτη» για την πώληση συµβολαίων Ζωής {–¡Õ‘¡ 
œ.≈. 1984} . 
 Έτσι, οι περισσότεροι ακολουθούν το guide-line του ξένου 
αντασφαλιστού, τον οποίο θεωρούν περισσότερο έµπειρο και ως εκ τούτου 
πιο αρµόδιο να προσδιορίσει το ασφάλιστρο. Το αποτέλεσµα είναι, είτε η 
«µετάφραση» (αποτίµηση σε εγχώριο νόµισµα) των «ξένων» ασφαλίστρων, 
είτε η «κατασκευή» του πίνακα των ασφαλίστρων από το αντασφαλιστή, ο 
οποίος καλύπτει κατά το µεγαλύτερο µέρος (80%-90%) το σχετικό 
πρόγραµµα, πέρα από την κράτηση της ίδιας της εταιρίας (10%-20%). 
 ∆εν παραγνωρίζεται βέβαια, ούτε η πλούσια επιστηµονική γνώση, ούτε 
η διεθνής εµπειρία των αντασφαλιστών, οι οποίες µάλιστα σε πολλές 
περιπτώσεις µπορούν να φανούν χρήσιµες.  Όσο προχωρούµε όµως, σε 
ειδικότερα θέµατα της ασφαλιστικής αγοράς προγραµµάτων υγείας, ο 
Πρωτασφαλιστής θα πρέπει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες, ώστε ανάλογα µε 
τις ιδιαίτερες συνθήκες και προϋποθέσεις της αγοράς αυτής, να διαµορφώνει 
και να καταλήγει σε δικές του, εθνικές απόψεις, τις οποίες στη συνέχεια θα 
επιβάλλει στους αντασφαλιστές. 
 Οι υποδείξεις των αντασφαλιστών, από τις οποίες πρέπει να 
αποδεσµευτούν οι Πρωτασφαλιστές, συνήθως αναφέρονται σε : 
 
  

⇒  Προσδιορισµός των παρεχοµένων καλύψεων  
  
 οι παρεχόµενες προς τους ασφαλισµένους καλύψεις, πρέπει να είναι 
ανάλογες µε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά. Η ισχύουσα 
νοµοθεσία, οι κοινωνικές δοµές, το σύστηµα υγείας, το βιοτικό επίπεδο, ο 
τρόπος και η φιλοσοφία ζωής, οι τοπικές ακόµα συνήθειες, είναι παράγοντες 
που επηρεάζουν αποφασιστικά την ζήτηση για ιδιωτική ασφάλιση υγείας και 
κατ’ επέκταση τις παρεχόµενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις, που 
µπορεί να είναι εντελώς ανεδαφικές και άστοχες για την ασφαλιστική αγορά 
µιας άλλης χώρας.  
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Σαν παράδειγµα χαρακτηριστικό, αλλά όχι µοναδικό, µπορούµε να 

αναφέρουµε την κάλυψη «επισκέψεις σε ψυχίατρο 20 κατ’ έτος», που 
περιλαµβάνεται σε πρόγραµµα ασφάλισης υγείας στη χώρα µας. ∆εν 
χρειάζεται κόπος για να καταλάβει κάποιος ότι ο αντασφαλιστής είναι 
Αµερικάνικη Εταιρία (και αναφέρεται σε πρόγραµµα που καλύπτει 
συνηθισµένη χρήση υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ) και ότι ΄Έλληνας 
Ασφαλιστής απλά µετέφρασε το πρόγραµµα, που του υπέδειξε ο πρώτος, 
χωρίς προσπάθεια προσαρµογής του στις απαιτήσεις και τα δεδοµένα της 
Ελληνικής πραγµατικότητας.  

 
 

⇒ Προσδιορισµός του ασφαλίστρου 
 
 άλλο σφάλµα των Ασφαλιστικών Εταιριών της αγοράς µας, είναι η 
ανεξέλεγκτη αποδοχή και εφαρµογή του ασφαλίστρου που υποδεικνύουν οι 
αντασφαλιστές, το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε τα εγχώρια δεδοµένα 
συναγωγής επέλευσης του κινδύνου της ασθένειας ή χρήσης άλλης 
υπηρεσίας υγείας. Επειδή το ασφάλιστρο αυτό βασίζεται σε πολύ 
συντηρητικούς υπολογισµούς και είναι φορτωµένο µε υψηλούς δείκτες 
εµπιστοσύνης, κρίνεται κατά πολύ υψηλότερο εκείνου, που είναι αρκετό για 
την αντιµετώπιση των σχετικών κινδύνων. 
 Παρατηρείται έτσι, µία αδικαιολόγητη αναρχία καθορισµού συνήθως 
υψηλότερου (ή και σπανιότερα χαµηλότερου) ασφάλιστρου, από το 
επιστηµονικά σωστό. Αυτό θα µπορούσε να εκλείψει, αν κάθε Ασφαλιστική 
Εταιρία ξεχωριστά ή ακόµα και οι  Ενώσεις Ασφαλιστικών Εταιριών, 
αναλάµβαναν την πρωτοβουλία συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών 
στοιχείων των αποζηµιώσεων, και την διαµόρφωση βάσει αυτών ενός 
ασφαλίστρου, που θα ανταποκρίνονταν στα εθνικά µας δεδοµένα.    
Καλό θα ήταν στο σηµείο αυτό να τονιστεί και πάλι ότι, στον προσδιορισµό 
της τιµής της ατοµικής ασφάλισης υγείας, είναι σηµαντικός ο διαχωρισµός 
µεταξύ του τεχνικού ασφαλίστρου και της τελικής τιµής που προσδιορίζεται για 
να προσφερθεί στην αγορά. Η εκτίµηση του τεχνικού ασφαλίστρου 
(κοστολόγηση) αναφέρεται στη µελέτη θεωρητικών µοντέλων εκτίµησης, τα 
οποία στηρίζονται στην ταξινόµηση των κινδύνων που αναλαµβάνονται µε την 
ασφάλιση υγείας.   Η τιµή πώλησης από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε 
µοντέλα τιµολόγησης, τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την αγορά. Και τα 
δύο παραπάνω απαιτούν προβολές πάνω σε συγκεκριµένες βάσεις και 
ενέχουν κάποιο βαθµό αβεβαιότητας {Orros G. & Webber J. 1987}. 
Ο προσδιορισµός της τελικής τιµής ενός συµβολαίου ατοµικής ασφάλισης 
υγείας, ασχολείται µε τη διαµόρφωση της εξωτερικής τιµής για κάθε 
διαφοροποίηση του σχεδιασµού και των προϊόντων, και την παρουσίασή της 
στους υποψήφιους πελάτες. Αντίθετα, η κοστολόγηση του ατοµικού 
ασφαλίστρου, ασχολείται µε την εκτίµηση του θεωρητικού ασφαλίστρου, το 
οποίο απαιτείται για κάθε κατηγορία κινδύνου, σε συνδυασµό µε τους στόχους 
της επιχείρησης και τα οικονοµικά κριτήρια. Όµως, δεν θα πρέπει να διαφεύγει 
της προσοχής µας ότι η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί σε ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, και ως εκ τούτου η πρακτική µπορεί να µη επιτρέπει τιµές 
συµβολαίων, που έχουν καθοριστεί µε αυστηρά θεωρητικά-επιστηµονικά 
κριτήρια. Αυτό όµως, δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τις ασφαλιστικές 
εταιρίες, από το να υιοθετήσουν µία θετική στάση στα θεωρητικά µοντέλα, 
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που θα τους επιτρέψουν να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αγοράς 
ασφάλισης υγείας και να αναπτυχθούν εκ του ασφαλούς σε ένα έντονα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό προδιαγράφεται στον ενοποιηµένο 
Ευρωπαϊκό χώρο. 

4.1.4   Το ασφαλιστικό κόστος προγραµµάτων υγείας 
 
 ∆εν θα επεκταθούµε σε οικονοµική ανάλυση του κόστους των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας,  θα υπογραµµίσουµε όµως ορισµένες 
ιδιοµορφίες του κόστους αυτού και θα προβούµε σε σχετικές παρατηρήσεις, 
από τις οποίες θα προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων ασφάλισης υγείας, από τις 
Ασφαλιστικές Εταιρίες.    

Κατ’ αρχήν, το κόστος αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης, φέρει έκδηλα 
τα χαρακτηριστικά του πρότυπου κόστους (standard cost), γιατί και κριτική 
ανάλυση των δεδοµένων του παρελθόντος µπορεί να γίνει, για να 
διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις και τα σχετικά αίτια, αλλά και οι αποκλίσεις 
αυτές συνιστούν για την Ασφαλιστική Εταιρία αποτέλεσµα {—·ð·Ë·Ì·ÛflÔı Õ. 
1995} . Το πρότυπο κόστος όµως, χάνει την έννοια και τη σηµασία του στα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας, γιατί τα πιο ουσιώδη στοιχεία του κόστους 
τους, χαρακτηρίζονται από µεγάλη ρευστότητα. Στην ασφαλιστική τεχνική, 
ποτέ δεν µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη στα προκαθορισµένα έξοδα  
αποζηµιώσεων για χρήση υπηρεσιών υγείας. Και αυτό, γιατί οι ζηµιές, ο 
βασικότερος συντελεστής, που καλύπτει τη σηµαντικότερη αναλογία του 
κόστους, εµφανίζουν εντυπωσιακές διακυµάνσεις, που οφείλονται σε 
αντίστοιχες αποκλίσεις, της µαθηµατικής τιµής των κινδύνων. 
Ο βαθµός εποµένως, που χαρακτηρίζει την αβεβαιότητα του ασφαλιστικού 
κόστους της ασφάλισης υγείας, είναι πολύ µεγάλος. Το ενδεχόµενο των 
διακυµάνσεων αυτών, βρίσκεται σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τον όγκο, 
την ποικιλία και το εύρος της γεωγραφικής διανοµής του χαρτοφυλακίου της 
Ασφαλιστικής Εταιρίας. ∆ηλαδή µία Ασφαλιστική Εταιρία µε µεγάλο όγκο 
συµβολαίων ασφάλισης υγείας, ευρεία γεωγραφική διανοµή δραστηριότητας 
και µεγάλη ποικιλία καλυπτοµένων κινδύνων, χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
σταθερότητα ζηµιών, σε σχέση µε άλλη εταιρία, περιορισµένου 
χαρτοφυλακίου συµβολαίων ασφάλισης υγείας, δικτύου και αντικειµένου. 
 
 

4.2 Μεθοδολογία ιατρικής εκτίµησης του 
ασφαλιστικού κινδύνου 

 
Η ραγδαία ανάπτυξη της Ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, που σε µεγάλο βαθµό 
οφείλεται , όπως ήδη παραπάνω έχουµε αναφέρει, στην ολοένα αυξανόµενη 
αδυναµία του Κράτους για κάλυψη αναγκών στον τοµέα της υγείας, δεν έδωσε 
το απαιτούµενο χρονικό περιθώριο στις Ασφαλιστικές Εταιρίες, να δοµηθούν 
κατά τρόπο ανάλογο των απαιτήσεων της αγοράς. 
Η πώληση προϊόντων  "ευαίσθητων" και "εύθραυστων" και η κακοποίηση τους 
από "χρήστες" και "µεσάζοντες", έχει δηµιουργήσει µία εκρηκτική κατάσταση. 
Η αµυντική αναδίπλωση των εταιριών µε συµβόλαια που αναγκάζουν τον 
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"χρήστη-ασφαλισµένο" να συµµετέχει οικονοµικά, είτε µε ποσοστό επί της 
δαπάνης, είτε µε απαλλαγή εφάπαξ ποσού, είτε µε συνδυασµό και των δυο, 
µετριάζει αλλά δεν λύνει το πρόβληµα, δεδοµένου ότι έχει οδηγήσει σε 
εκτίναξη των ιατρικών αµοιβών, για λόγους ευνόητους. 
 
Όµως η ανάλυση, πρέπει να ξεκινήσει από µια απλή ταξινόµηση των αιτιών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας : 
 

• κατηγορία Α : τυχαία και αιφνίδια προβλήµατα υγείας, που χρήζουν   
νοσηλείας 

• κατηγορία Β : εκτέλεση check-up και  εξωνοσοκοµειακών εξετάσεων 
• κατηγορία Γ : προβλήµατα υγείας προϋπάρχοντα της ασφάλισης 

 
Σε έρευνα του έτους 1994 που αφορούσε τη µελέτη 2.000 εισαγωγών σε 
Νοσηλευτήρια των Αθηνών {—·ð·Ë·Ì·ÛflÔı Õ. 1995}, προκύπτει ότι στην 
κατηγορία Α ανήκε το 40%, στην κατηγορία Β το  45% και στην κατηγορία Γ το 
15% των περιστατικών. 
Όσον αφορά την κατηγορία Α, αν και το πρόβληµα είναι αναµενόµενο, το 
ποσοστό νοσηρότητας υπερβαίνει κατά πολύ αυτό του γενικού πληθυσµού, 
ηλικίας έως 65 ετών. 
Για την κατηγορία Β, αν και έχει γίνει προσπάθεια λήψης µέτρων, το 
πρόβληµα παραµένει σοβαρό και συνεχίζει να αποτελεί αντικείµενο µελετών 
και συζητήσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. 
Για την κατηγορία Γ, το ποσοστό θεωρείται υψηλό και κάθε άλλο παρά 
απροβληµάτιστους πρέπει να αφήσει τους ενδιαφερόµενους, καθώς το 
κόστος της άγγιξε στην εν λόγω έρευνα τα 180.000.000 δρχ. 
Το ερώτηµα εποµένως που διατυπώνεται είναι, αν η πρόσθετη δαπάνη είναι 
δυνατόν να αποφευχθεί, µε ποιο τρόπο και µε τι κόστος. Για να δοθεί όµως, 
τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη απάντηση, θα πρέπει να δούµε ιστορικά τη 
µεθοδολογία που ακολουθείται, προκειµένου να εκτιµηθεί ιατρικά ο 
αναλαµβανόµενος ασφαλιστικός κίνδυνος. Στα πρώτα χρόνια της εµφάνισης 
της ασφάλισης ενδιέφερε ο κίνδυνος θανάτου ή µόνιµης αναπηρίας.  Με την 
εξέλιξη των προϊόντων και µε την εµφάνιση αµιγώς προϊόντων παροχών 
υπηρεσιών υγείας, το ζητούµενο όφειλε να είναι το ποσοστό νοσηρότητας και 
λιγότερο το ποσοστό θνησιµότητας. Εάν παρατηρήσει µάλιστα κανείς στην 
παραπάνω µελέτη το γεγονός, ότι µετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας 
ακολούθησε και απαίτηση για οικονοµική κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας, 
αλλά και απαίτηση για κάλυψη εξωνοσοκοµειακών ιατρικών δαπανών, τότε το 
συνολικό πρόσθετο  κόστος των περιπτώσεων αυτών ανέρχεται σε πολύ 
υψηλά επίπεδα. 
Η λογική λοιπόν, του να µην αυξάνεται το κατ' αρχήν κόστος του συµβολαίου, 
φαίνεται ότι τελικά δεν είναι απόλυτη και αδιαµφισβήτητη. Εάν δε 
υπολογίσουµε ότι µε την αναθεώρηση της λογικής αυτής επαναθεσµοθετείται 
ο τρόπος πώλησης, τότε η ανάγκη για χρησιµοποίηση ή επαναπροσδιορισµό 
ιατρικών κανόνων, σε σχέση µε την εκτίµηση ασφαλιστικών κινδύνων, γίνεται 
άµεση και επιτακτική. 
Θα πρέπει λοιπόν, και φυσικά σε συνάρτηση µε το κόστος αλλά και µία 
ευρύτερη θεώρηση, να αναθεωρηθεί το είδος της ιατρικής εξέτασης, το φάσµα 
των απαιτουµένων εργαστηριακών εξετάσεων, έτσι ώστε να υπάρχουν 
ενδεικτικά στοιχεία, για το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος παθήσεων, και πάνω 
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απ' όλα θα πρέπει να αναθεωρηθούν τόσο το εύρος των ηλικιών όσο και το 
ύψος των καλύψεων, µε βάση τα οποία κρίνει κάθε ασφαλιστική εταιρία τις 
αναγκαίες εξετάσεις. 
Οι λόγοι γι' αυτό θα πρέπει να αναλυθούν ξεχωριστά, για να γίνει απόλυτα 
κατανοητή η αναγκαιότητα αυτή. Ενδεικτικά µόνο αναφέρεται, ότι η 
νοσηρότητα της ηλικίας έως 5 ετών συµπίπτει µε εκείνη της ηλικίας 50-55 
ετών, αλλά και ότι η εµφάνιση της στεφανιαίας νόσου έχει έναρξη πλέον από 
την ηλικία των 30 ετών, µε τουλάχιστον 30.000 διαγνωσµένους εµφραγµατίες 
κάθε χρόνο.    
 
 

4.3 Οι Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες  και  το 
πρόβληµα του κόστους της ασφάλισης υγείας 

 
Όλες οι µέχρι σήµερα προφορικές ή γραπτές αναφορές σχετικά µε το θέµα 
του κόστους της ασφάλισης υγείας, από στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και 
ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, έχουν δώσει την ελάχιστη δυνατή διάσταση στο 
πρόβληµα και έχουν αποκαλύψει µέρος µόνο της αλήθειας, χωρίς διάθεση 
αυτοκριτικής. 
Εδώ θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια όσο το δυνατόν περισσότερο 
ολοκληρωµένη εικόνα, εµβαθύνοντας στα αίτια µε κύριο άξονα την ιατρικο-
ασφαλιστική πλευρά του θέµατος, δίνοντας την βιοπτική εικόνα του 
µικροσκοπίου µε εξεταζόµενο υλικό τη χρήση υπηρεσιών υγείας από χρήστες-
ασφαλισµένους Ασφαλιστικών Εταιριών. 
Σαν πηγές των αιτίων θα µπορούσαν να θεωρηθούν {—·ð·Ë·Ì·ÛflÔı Õ. 1996}  
: 
 

4.3.1   Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες 
   και συγκεκριµένα  
α) ο σχεδιασµός του προγράµµατος-προϊόντος   
β) το ανθρώπινο δυναµικό των πωλήσεων 
γ) το ελεγκτικό ιατρικό σύστηµα 
 
Βασικός παράγοντας στη δηµιουργία του προβλήµατος είναι οι όροι της 
ασφαλιστικής σύµβασης, που η διατύπωση τους συχνά καθιστά πρακτικά 
αδύνατη και αναποτελεσµατική κάθε µορφή µέχρι σήµερα ελέγχου του 
κόστους από πλευράς εταιρίας. 
Το πρόβληµα διογκώνεται και αναπαράγεται από σηµαντικό µέρος του 
δικτύου πωλήσεων. Είναι γνωστό ότι το turn-over στο χώρο των παραγωγών 
πλησιάζει το 85%. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί και 
εποµένως να διδαχθεί-µεταφερθεί ασφαλιστική συνείδηση, γεγονός που 
αποτελεί γενεσιουργό παράγοντα πολλών κακών. Έτσι λοιπόν τα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας διαφηµίζονται και πωλούνται σαν "πανάκεια" 
για κάθε απαίτηση του ασφαλισµένου-χρήστη που αφορά σε οποιαδήποτε 
παροχή υπηρεσιών υγείας. Συνεπώς έχουµε το καθηµερινό φαινόµενο της 
προσπάθειας της κάλυψης check-up ή της οποιασδήποτε νοσοκοµειακής 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»   43 

 
δαπάνης, µέσω της  ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, που κάθε άλλο παρά αυτό 
προορίζεται να καλύψει.  
Οι αποσπασµατικές προσπάθειες ελέγχου και καταστολής από τα ελεγκτικά 
όργανα των εταιριών ατονούν δραστικά και πολλές φορές αδρανοποιούνται 
από τις συγκλίνουσες προσπάθειες της τριάδας «δίκτυο πώλησης – 
ασφαλισµένος -ιδιωτική κλινική». Από την άλλη µεριά, η εκχώρηση του 
κυρίαρχου για κάθε εταιρία δικαιώµατος διαχείρισης των προγραµµάτων 
αυτών (µερικά ή ολικά)  της στερεί τη δυνατότητα της άµεσης άσκησης της 
πολιτικής της απέναντι στους πελάτες της και δε δίνει ουσιαστική λύση στο 
πρόβληµα.  
 

4.3.2   Τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια και ∆ιαγνωστικά Κέντρα 
      και συγκεκριµένα  α) η ∆ιοίκηση 
                                                β) οι Συνεργάτες Ιατροί 
 
Και εδώ ισχύουν κάποιοι κανόνες που οφείλει κανείς να τους παραδεχτεί: 

•  Στόχος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων είναι η δυνατόν µεγαλύτερη 
πληρότητα, µε παράλληλη αυξηµένη ροή - εναλλαγή «ασθενών» και 
το δυνατό µικρότερο χρόνο νοσηλείας τους.  

•  Μεγάλο µέρος του κέρδους των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 
προέρχεται από την κατανάλωση εξετάσεων υψηλής βιοϊατρικής 
τεχνολογίας (αξονικές, µαγνητικές τοµογραφίες, ψηφιακές 
αγγειογραφίες κλπ). Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της ζήτησης των 
εξετάσεων αυτών αµέσως µετά την ασφάλιση υγείας. 

•  Είναι αδύνατη η χειραγώγηση και η ευθυγράµµιση του συνόλου των 
συνεργατών ιατρών των νοσηλευτηρίων, µε την κατά καιρούς 
πολιτική που χαράζει και ακολουθεί η ∆ιοίκηση τους προς τις 
Ασφαλιστικές Εταιρίες.  

 
Οι πρακτικές λοιπόν παρατηρήσεις που προέκυψαν από σχετική έρευνα κατά 
τα έτη 1994-1995 σε δείγµα 3.000 νοσηλειών {—·ð·Ë·Ì·ÛflÔı Õ. 1996} ήταν : 

• στην αναγγελία εισαγωγής των ασφαλισµένων δεν αναγράφεται 
σχεδόν ποτέ διάγνωση ή έστω πιθανές διαγνώσεις εισόδου. Απλώς 
περιγράφεται µία γενικόλογη συµπτωµατολογία, κάτω από την 
οποία είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί ο µέγιστος δυνατός αριθµός 
εξειδικευµένων και δαπανηρών εξετάσεων. 

• Μόνο το 16% των φύλλων νοσηλείας (ιστορικών) είναι 
συµπληρωµένα, ενώ αντίθετα µέσα στο φάκελο του ασθενή 
υπάρχει πληθώρα παραπεµπτικών για εξετάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι 
έχει καταργηθεί πλήρως η κλινική εξέταση, που αποτελεί ουσιαστικό 
και θεµελιώδες στοιχείο για κάθε εισαγωγή και νοσηλεία ασθενούς. 

• Το 82,97% των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών εξετάσεων 
βρίσκονται µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, γεγονός που σηµαίνει ότι 
για το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτές δεν υπήρχε ένδειξη να 
γίνουν. 

• Η απόκλιση των διαγνώσεων των ελεγκτών-ιατρών µε τις 
διαγνώσεις που είχαν τεθεί κατά την εισαγωγή των ασθενών φτάνει 
το 45% του συνόλου των περιπτώσεων του ελεγχθέντος δείγµατος. 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»   44 

 
• Οι τελικές διαγνώσεις στο 63,7% των περιπτώσεων δεν 

δικαιολογούσαν εισαγωγή για νοσηλεία, εάν κρίνει κανείς µε τα 
κριτήρια που ισχύουν για τα Κρατικά Νοσηλευτήρια. 

• Το µέγιστο του αριθµού των περιστατικών για τα οποία δεν κρίνεται 
αναγκαία η νοσηλεία, έχουν εισαχθεί µετά τις 16.00 ώρα, ενώ 
αυξάνεται σηµαντικά κατά τις αργίες. Συγκεκριµένα, τις καθηµερινές 
από  ώρες 08.00 - 16.00 το ποσοστό που δεν κρίνεται αναγκαίο να 
εισαχθεί ανέρχεται σε 38-42%, από ώρες 16.00 - 24.00 ανέρχεται 
σε 50%, τις δε αργίες υπερβαίνει το 58%. 

• Η προσπάθεια ορισµένων ιατρών συνεργατών των Νοσηλευτηρίων 
για κάλυψη των ασφαλισµένων-πελατών τους, τους οδηγεί συχνά 
σε αντιδεοντολογικές συµπεριφορές. 

• Η εφευρετικότητα των ∆ιοικητικών Οργάνων των Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων, στο να βρίσκουν εµπόδια στο έργο των ελεγκτών-
ιατρών είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστη. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί 
κανόνα για όλα τα Νοσηλευτήρια και για όλες τις περιπτώσεις. 

 
Συµπερασµατικά, το πρόβληµα αυτής της πηγής εστιάζεται στα εξής σηµεία 
κατά σειρά σπουδαιότητας και συχνότητας εµφάνισης : 

• Ενδείξεις εισαγωγής, ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας 
• Ενδείξεις για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων 
• Αµοιβές ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
• ∆ιάρκεια νοσηλείας 
• Τήρηση κανόνων ιατρικής δεοντολογίας 

 

4.3.3   Ασφαλισµένοι-χρήστες 
      και συγκεκριµένα 
 

• Η πολυετής στέρηση του Έλληνα πολίτη 
      α) στο δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής ιατρού χωρίς ίδιο 
κόστος 

      β) στην άµεση και στο χρόνο επιλογής του,  
                  παροχή υπηρεσιών 

                 γ) στην επιλογή παροχής ξενοδοχειακού      
      επιπέδου    
                 δ) στην ισότιµη, κατά το δυνατό,  
     αντιµετώπισή  του από τον γιατρό 
               ε) στη δυνατότητα έκφρασης επιθυµίας του  
     για συγκεκριµένες εξετάσεις. 
• Στο σύνδροµο των ασφαλισµένων των κρατικών ασφαλιστικών 

φορέων, που, καταβάλλοντας υποχρεωτικά σηµαντικό ποσό ως 
συµµετοχή,  τον αισθάνεται σαν συνώνυµο της εφορίας, οπότε 
νοιώθει άµετρη ικανοποίηση όταν µπορεί να πάρει πίσω έστω και 
για παροχή υπηρεσιών υγείας, µέρος ή και µεγαλύτερο ποσό από 
αυτό που έχει καταβάλλει. 

• Η κακή ενηµέρωσή του από τον ασφαλιστικό του σύµβουλο. 
• Η άγνοια του σε στοιχειώδεις όρους της ασφαλιστικής σύµβασης, 

που ελάχιστες φορές τους διαβάζει ο ασφαλισµένος. 
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4.4 Συστήµατα  διαχείρισης ασφαλίσεων υγείας                     
(Managed Care) 

 

4.4.1 Παραδοσιακή µορφή ασφαλίσεων υγείας 
 
Η παραδοσιακή µορφή ασφάλισης υγείας (indemnity or fee-for-service 
insurance), είχε τη µορφή της καταβολής αποζηµίωσης για τα έξοδα που 
πραγµατοποιούσαν οι ασφαλισµένοι για κάποια χρήση υπηρεσιών υγείας. 
Σύµφωνα µε αυτή τη µορφή, οι φορείς (νοσοκοµεία, διαγνωστικά κέντρα, 
ιατροί κ.ά.) που παρείχαν υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισµένους, 
αποζηµιώνονταν για τις υπηρεσίες τους από τους ασφαλισµένους, οι οποίοι 
στη συνέχεια  (προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά) εισέπρατταν 
από την ασφαλιστική εταιρία  µέρος ή και το σύνολο του ποσού που 
κατέβαλαν, ανάλογα τους όρους του συµβολαίου. Το παραπάνω σύστηµα της 
παροχής ασφάλισης υγείας, το οποίο δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της 
προσέλκυσης πελατών για την διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης, δεν 
προέβλεπε καµία εµπλοκή της ασφαλιστικής εταιρίας ή έλεγχο στη διαδικασία 
και δηµιούργησε ανεπιθύµητες παρενέργειες, λειτουργώντας ως κίνητρο:   
 

1. στους φορείς υγείας, για να παρέχουν περισσότερες και 
ακριβότερες υπηρεσίες 

2. στους ασφαλισµένους, για να ζητούν περισσότερες υπηρεσίες 
υγείας, αφού αυτές πληρώνονται από τρίτους 

 
Το κόστος, κάτω από αυτό το πλαίσιο κάλυψης, συνήθως ελέγχεται µε 
αυστηρούς περιορισµούς ως προς τη χρήση υπηρεσιών, µε υψηλά ποσοστά 
συµµετοχής και χαµηλά όρια στα αθροιστικά ποσά της  αποζηµίωσης. 
 

    

4.4.2 Σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης ασφαλίσεων 
υγείας 

 
Η παραδοσιακή µορφή που προαναφέραµε, δε εξαντλεί τα όρια του ρόλου, 
που µπορεί να παίξει η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Μάλιστα, υπάρχουν 
αρκετές ενδείξεις, ότι η κλασσική αυτή έννοια της ασφάλισης, ουσιαστικά ως 
µέσου αντιµετώπισης οικονοµικών κινδύνων ή εξασφάλισης µεγαλυτέρων 
ανέσεων στις συνθήκες νοσηλείας, είναι παρωχηµένη. 
Σε σχετική µελέτη του ΟΟΣΑ {OECD 1987}, παρουσιάζεται η µεγάλη 
ανάπτυξη των συστηµάτων Managed Care, αλλά και των νέων µορφών που 
µπορούν να λάβουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, σαν Οργανισµών παροχής 
συγχρόνως ασφάλισης και περίθαλψης. 
Τα συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλισης Παροχών Υγείας (Managed Care), 
πρωτοδηµιουργήθηκαν σαν συστήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας, σε µια 
προϋπολογισµένη και προπληρωµένη βάση, συµπεριλαµβάνοντας υπηρεσίες 
πρόληψης και διαχείριση ασθένειας. Όµως, τα βασικά χαρακτηριστικά τους 
και η δοµή τους χρησιµοποιήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες σαν µέσο 
για τη συγκράτηση του, δραµατικά αυξανόµενου, κόστους των ασφαλίσεων 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»   46 

 
υγείας. Με αυτό τον τρόπο, τα συστήµατα Managed Care θέτουν 
περιορισµούς στη χρήση υπηρεσιών υγείας, µε το να προσδιορίζουν ποιες και 
πόσες υπηρεσίες καλύπτονται και ποιοι φορείς συνεργάζονται για να τις 
προσφέρουν. Τα συστήµατα Managed Care εµφανίζονται µε πολλές µορφές 
και καινούργιες δοµές τους συνεχίζουν να αναπτύσσονται, καθιστώντας τις 
γενικεύσεις δύσκολο έργο. Συνήθως, τα συστήµατα αυτά συγκεντρώνουν τα 
παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά {Edmunds Margaret & Frank Richard 1997} : 
 

1. πραγµατοποιούν συµφωνίες µε επιλεγµένους παροχείς 
υπηρεσιών υγείας, ώστε να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα από 
υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισµένους τους 

2. χρησιµοποιούν σαφή κριτήρια και standards για την επιλογή των 
παροχέων υπηρεσιών υγείας 

3. εφαρµόζουν τυποποιηµένα προγράµµατα εξασφάλισης της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και έλεγχο της 
χρησιµοποίησης τους 

4. προσφέρουν κίνητρα προς τους ασφαλισµένους για τη 
χρησιµοποίηση των φορέων και διαδικασιών, που καλύπτουν τα 
ασφαλιστικά προγράµµατα τους 

 
Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80, τα συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλισης 
Παροχών Υγείας αναπτύχθηκαν (τουλάχιστον στις Η.Π.Α.) περνώντας από 
τρία στάδια:  

1. Στο πρώτο στάδιο, εστίασαν την προσοχή τους στη διαχείριση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, κυρίως χρησιµοποιώντας 
απολογιστικούς ελέγχους χρήσης των υπηρεσιών και διοικητικά 
προσκόµµατα, όπως προαπαιτούµενη άδεια για εισαγωγή σε 
νοσοκοµείο  

2. Στο δεύτερο στάδιο, εστίασαν την προσοχή τους στη διαχείριση των 
επιδοµάτων και, σε συσχετισµό µε απολογιστικούς ελέγχους 
χρήσης των υπηρεσιών, πρόσθεσαν δίκτυα παροχής υπηρεσιών 
υγείας µε αποζηµίωση του κόστους χρήσης τους, επιλεκτική 
σύναψη συµβολαίων και σχεδιασµό της θεραπείας 

3. Στο τρίτο στάδιο, η προσοχή στρέφεται στην διαχείριση του 
περιστατικού, µε στροφή, από τον απολογιστικό έλεγχο της χρήσης 
των υπηρεσιών στην ενεργή διαχείριση κατά τη διάρκειά τους, και 
δίνεται έµφαση στον έλεγχο της αναγκαιότητας και καταλληλότητας 
της παρεχόµενης θεραπείας ή παρέµβασης προς τον ασφαλισµένο-
ασθενή 

 
Σε επόµενο στάδιο, το περιεχόµενο του οποίου αυτή τη στιγµή µορφοποιείται, 
θα δίνεται έµφαση στη διαχείριση της έκβασης της θεραπείας και στον 
σχηµατισµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υποστήριξης της ασφάλισης 
υγείας. 
Σήµερα, τα πιο γνωστά σχήµατα (µορφές) ∆ιαχείρισης της Ασφάλισης 
Παροχών Υγείας (Managed Care), όπως αυτά εµφανίζονται σε διάφορες 
χώρες, αποτελούν οι H.M.O.  (Health Maintenance Organizations), P.P.O. 
(Preferred Provider Organization) και P.O.S. (Point-of-Service) plans. 
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Στον Πίνακα 5.1, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε σχήµατος, 
αφού λάβουµε υπόψη µας, ότι κάθε σχήµα συναντάται µε αρκετές 
παραλλαγές: 
 

Πίνακας 5.1 
Σχήµατα Οργανισµών Managed Care 

Σχήµατα 
Οργανισµών 

 
Χαρακτηριστικά 

Health 
Maintenance 
Organization 
(H.M.O)  

Ένα οργανωµένο σύστηµα (κερδοσκοπικό ή µη) 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας , το οποίο παρέχει 
ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας, σε ένα 
προαιρετικά ασφαλιζόµενο πληθυσµό σε µια 
γεωγραφική περιοχή, και βασίζεται κυρίως σε 
προπληρωµένες, σταθερές, περιοδικές 
καταβολές των ασφαλισµένων.  

Preffered 
Provider 
Organization 
(P.P.O.) 

Ένα δίκτυο ασφάλισης, που παρέχει υπηρεσίες 
υγείας σε χαµηλές τιµές. Στην ουσία πρόκειται 
για µια µορφή συµφωνίας παραδοσιακής 
ασφάλισης υγείας Fee-for Service (F.F.S.), µε 
κίνητρα για την παραµονή και χρησιµοποίηση 
υπηρεσιών µέσα στο δίκτυο. Το σχήµα αυτό 
επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών υγείας και από 
φορείς εκτός του δικτύου, αλλά µε αυξηµένη 
συµµετοχή ή/και εκπεστέο ποσό. Οι Οργανισµοί 
αυτοί χρησιµοποιούν δοµηµένη διαχείριση της 
ποιότητας και ποσότητας των προσφεροµένων 
υπηρεσιών υγείας.  

Point-of-
Service 
(P.O.S.) 

Ένα οργανωµένο σύστηµα ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας, το οποίο παρέχει ένα µεγάλο εύρος 
υπηρεσιών υγείας στα πρότυπα των H.M.O., µε 
την επιπλέον δυνατότητα της παροχής 
υπηρεσιών και έξω από το δίκτυο, µε την 
καταβολή υψηλότερης συµµετοχής ή εκπεστέου 

 
Στην Ελλάδα, δεν έχουν κάνει την εµφάνισή τους, συγκροτηµένες κινήσεις των 
ασφαλιστικών εταιριών, για τη µετεξέλιξή τους σε Οργανωµένα συστήµατα 
Managed Care στα πρότυπα των ξένων χωρών.  
Αντίθετα, συναντάµε χαρακτηριστικά της προσπάθειας να περιορίσουν το 
κόστος της ασφάλισης υγείας, όπως µέσω : 

• της αποκλειστικής συνεργασίας µε νοσοκοµεία για τη συγκράτηση 
των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών (δες συνεργασία της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών µε Νοσοκοµείο «ΥΓΕΙΑ») 

• της συνεργασίας µε διαγνωστικά κέντρα (δες συνεργασία 
INTERAMERICAN ή ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ µε τα διαγνωστικά 
κέντρα EUROMEDICA, ή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ µε την 
ΒΙΟΙΑΪΤΡΙΚΗ) 

χωρίς όµως να είναι διατεθειµένες να εµπλακούν οι ίδιες στη διαχείριση και 
τον έλεγχο της ποιότητας, της ποσότητας και της αναγκαιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας, µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων 
διαδικασιών και µηχανισµών. 
 
Βέβαια, δεν έχουν λείψει και οι προσπάθειες για την εισαγωγή στην Ελλάδα 
και σχηµάτων στο µοντέλο των H.M.O., (όπως της INTERAMERICAN µε το 
MEDISYSTEM το 1999 και πιο πρόσφατα µε τη δηµιουργία-εξαγορά της 
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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ή της ασφαλιστικής εταιρίας LA VIE για την αποκλειστική 
συνεργασία µε τον όµιλο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ). 
Πάντως, οι παραπάνω κινήσεις αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό, σε σχέση µε 
την Ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο της ασφάλισης και της υγείας. Έτσι, ο 
όµιλος ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, έχει θέσει ως πρώτη επιλογή του την εξαγορά ή τη 
συµµετοχή της εταιρίας του σε νοσοκοµείο µόνο από επενδυτική άποψη και 
όχι από πλευράς συνεργασίας.  
Τέλος, δεν στερείται βάσης και η κριτική, ότι έχουν καταστεί ήδη 
προβληµατικές οι κινήσεις ασφαλιστικών εταιριών να εξαγοράσουν 
νοσοκοµειακές µονάδες (προκειµένου να κατευθύνουν εκεί τους 
ασφαλισµένους τους και να περιορίσουν-ελέγξουν το κόστος νοσηλείας τους), 
καθώς αντιµετωπίζουν αυξηµένο πρόβληµα από την χαµηλή πληρότητα των 
κλινών και κατ’ επέκταση ζηµιές από τη λειτουργία τους. Αντίστοιχα 
προβλήµατα, αντιµετωπίζουν και οι κινήσεις ιατρικών κέντρων (στη 
συνεργασία τους µε ασφαλιστικές εταιρίες), για να αυξήσουν την πληρότητα 
των κλινών τους.  
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Κεφάλαιο 5 
Πληροφοριακά Συστήµατα 
Ασφαλιστικών Εταιριών 

5.1 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης – Έννοια 
και περιεχόµενο 

 
Σε µια σύγχρονη επιχείρηση διακινείται καθηµερινά τεράστιος όγκος από 
πληροφορίες, που παράγονται από διαφορετικές πηγές και κατανέµονται σε 
διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης, ίσως και σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές και διαφορετικά συστήµατα. Η χρήση αυτής της καταµερισµένης 
πληροφόρησης, θα µπορούσε να βελτιώσει την απόδοση και τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. Όµως, η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η 
προσαρµογή και η επεξεργασία της πληροφορίας από ένα κατάλληλο 
σύστηµα αποτελεί µια διαδικασία µε µεγάλο κόστος. Εκτός µάλιστα του 
άµεσου κόστους, η καταµερισµένη πληροφορία έχει και σοβαρότατο έµµεσο 
κόστος, για παράδειγµα λόγω µη επικοινωνίας δύο διαφορετικών, αλλά 
αλληλεξαρτωµένων  διευθύνσεων της επιχείρησης. 
Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης είναι ακριβώς εκείνες οι 
ολοκληρωµένες επιχειρησιακές λύσεις, οι οποίες αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα της συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών, 
αλλά και της υποστήριξης των λειτουργιών, των διαδικασιών και των 
πρακτικών µιας επιχείρησης.  
Εν είδη ορισµού, ένα Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης ή απλά ένα 
Πληροφοριακό Σύστηµα, είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χρήστη-µηχανής, 
µε σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων 
και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε ένα οργανισµό {¬·ÛÈÎ·Í¸ðÔıÎÔÚ 
√ . & ◊ÒıÛÈÍ¸ðÔıÎÔÚ ¬. 1990}. Απαραίτητα συστατικά για την υλοποίηση ενός 
πληροφοριακού συστήµατος, είναι : 
 

1. συστήµατα, υπολογιστικά και επικοινωνιών 
2. λογισµικό, λειτουργικό και εφαρµογών 
3. ανθρώπινο δυναµικό 
4. διαδικασίες 

 
Με τον όρο ολοκληρωµένο, εννοείται ότι τα υποσυστήµατα ενός 
πληροφοριακού συστήµατος είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µια οντότητα, 
έτσι ώστε να υπάρχει µια ολοκλήρωση, δεδοµένων, τεχνολογίας και 
λειτουργιών.  
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5.2 Ασφαλιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα – 
Χαρακτηριστικά  και πεδία εφαρµογής τους 

5.2.1   Χαρακτηριστικά 
 
Καθώς οι εγκαταστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων στις επιχειρήσεις 
αυξάνονται και πληθύνονται σε όλο τον κόσµο, η υπόσχεση της 
ολοκληρωµένης επιχειρησιακής διαχείρισης µπορούµε να πούµε ότι, 
τουλάχιστον όσον αφορά το κοµµάτι της τεχνολογίας, σε µεγάλο βαθµό πλέον 
εκπληρώθηκε.  
Η επιτυχηµένη επιχειρησιακή διαχείριση όµως, συνεχίζει να εξαρτάται από τη 
γνώση, την κρίση και τη συµµετοχή των ανθρώπων που χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία. Γι’ αυτό το λόγο, και ειδικότερα στο περιβάλλον των ασφαλιστικών 
εταιριών, τα Πληροφοριακά Συστήµατα, πρέπει να προσαρµόζονται στις 
απαιτήσεις των χρηστών, όλων των βαθµίδων. Με αυτό τον τρόπο, τα 
ολοκληρωµένα ασφαλιστικά πληροφοριακά συστήµατα, πρέπει να συντελούν 
καταλυτικά στην ολοκλήρωση των ασφαλιστικών εργασιών και να 
προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, έχοντας τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

• να είναι ευέλικτα, για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

• να είναι τµηµατικά και ανοικτά, µε ανοικτή αρχιτεκτονική, να 
δέχονται πρόσθετες ενότητες και να λειτουργούν σε πολλές 
πλατφόρµες πληροφορικού εξοπλισµού 

• να είναι ευρεία, να υποστηρίζουν το σύνολο των εργασιών ενός 
ασφαλιστικού οργανισµού 

• να µπορούν να προσοµοιώνουν την πραγµατική λειτουργία της 
επιχείρησης 

• να ενσωµατώνουν τις διεθνώς καλύτερες πρακτικές και πρότυπα 
διαχείρισης και λειτουργίας 

• να µη περιορίζονται στα όρια της ασφαλιστικής επιχείρησης, αλλά 
να υποστηρίζουν τη διασύνδεση της µε άλλους οργανισµούς 

 
∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας, ότι τα Ασφαλιστικά 
Πληροφοριακά Συστήµατα (Insurance Information Systems) είναι ουσιαστικά 
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS – Management Information 
Systems), µε προσανατολισµό τη διαχείριση ειδικών ασφαλιστικών εργασιών 
και λειτουργιών. Ασφαλιστικές εργασίες και λειτουργίες, οι οποίες είναι πολλές 
σε αριθµό και ποικιλία, πολύπλοκες και ιδιόµορφες. Οι εργασίες αυτές 
επηρεάζονται από το γενικότερο επιχειρησιακό και θεσµικό περιβάλλον που 
επικρατεί στη χώρα µας, σε συσχετισµό µε την κατάσταση στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο, το πληροφοριακό 
σύστηµα µιας ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να είναι δυναµικό, ευέλικτο, 
ακριβές, προσιτό, και ασφαλές {Galliers 1993}. 
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5.2.2 Πεδία Εφαρµογής 
 
Για να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα των εργασιών µιας ασφαλιστικής 
επιχείρησης στην Ελλάδα, σκόπιµο κρίνεται να γίνει µια αναφορά στις 
βασικότερες ανάγκες πληροφόρησης, που συνήθως καλείται ένα 
ολοκληρωµένο ασφαλιστικό πληροφοριακό σύστηµα να καλύψει : 
 

5.2.2.1   ∆ιαχείριση-διοίκηση της επιχείρησης:  
Η διοίκηση αφορά τον σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον 
έλεγχο όλων των ενεργειών και λειτουργιών της ασφαλιστικής 
επιχείρησης. Η ∆ιοίκηση ζητά πληροφόρηση, προκειµένου να 
εξυπηρετήσει τις παρακάτω λειτουργίες του ασφαλιστικού οργανισµού : 

• Σχεδιασµός (Planning), ώστε να θεµελιώσει τους στόχους της 
επιχείρησης. Ο βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός (συνήθως µέχρι 
18 µήνες), απαιτεί εξειδικευµένη και αναλυτική πληροφορία, ενώ 
ο µακροχρόνιος σχεδιασµός (ένα έως πέντε έτη), απαιτεί 
λιγότερο αναλυτική πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που 
απαιτείται για τον σχεδιασµό των στόχων της επιχείρησης, 
περιλαµβάνει εµπειρικά δεδοµένα και προβλέψεις οικονοµικών, 
επιχειρηµατικών και εµπορικών µεταβλητών, 
συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία του προσωπικού, των νέων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, ή των συµβολαίων σε ισχύ, των 
εσόδων από ασφάλιστρα, των κερδών από ασφάλιστρα, των 
αποζηµιώσεων, των εξόδων κ.τ.λ. 

• Προϋπολογισµός (Budgeting), ώστε να ελέγχει τα έσοδα και 
έξοδα της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η εταιρία, έχει τη 
δυνατότητα, για λόγους πληροφόρησης και προσαρµογής, να 
ακολουθεί και Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα σύνταξης 
προϋπολογισµών. Η πληροφόρηση που απαιτείται για την 
κατάρτιση προϋπολογισµών, αναφέρεται σε ιστορικά ή τρέχοντα 
στοιχεία αποζηµιώσεων, προσδοκίες µελλοντικών εσόδων σε 
συσχετισµό µε τους στόχους που έχουν τεθεί στον Σχεδιασµό 

• ∆ιαχείριση (controlling), ώστε να οργανώνει τους αναγκαίους 
(ανθρώπινους και υλικούς) πόρους για την επίτευξη των στόχων 
της επιχείρησης. Η πληροφόρηση που απαιτείται, 
συµπεριλαµβάνει στοιχεία του προσωπικού, των νέων 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, ή των συµβολαίων σε ισχύ, των 
κεφαλαίων, των εσόδων από ασφάλιστρα, των κερδών από 
ασφάλιστρα, των αποζηµιώσεων, των εξόδων κ.τ.λ.  

• Αξιολόγηση (Evaluating), ώστε να συγκρίνει πραγµατικά 
αποτελέσµατα σε σχέση µε σχεδιασθέντα. Η αναγκαία 
πληροφόρηση είναι η ίδια µε τις παραπάνω λειτουργίες, αλλά 
πρέπει να οργανώνεται µε τρόπο, ώστε να διευκολύνει τη 
σύγκριση. Έτσι, γραφικές παραστάσεις, πίνακες και ποσοστά, 
µπορεί να αυξήσουν την αποδοτικότητα της αξιολόγησης 
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5.2.2.2 Τιµοδότηση των προσφεροµένων προϊόντων 
(ασφαλιστηρίων συµβολαίων) 

 
Οι αναλογιστές ζητούν πληροφόρηση, προκειµένου να ορίσουν 
τιµές για τα προσφερόµενα ασφαλιστικά προϊόντα. Οι ασφαλιστικές 
εταιρίες, ανάλογα µε το είδος των συµβολαίων και τις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, είτε  υπολογίζουν και τηρούν µελλοντικά κόστη από 
αποζηµιώσεις, δηλαδή ιστορικά στοιχεία αποζηµιώσεων µε 
προβολή τους σε µελλοντική ανάπτυξη, είτε υπολογίζουν δικούς 
τους δείκτες ζηµιών, που στηρίζονται σε δικά τους ιστορικά ζηµιών 
και προβλέψεις κερδών. Η αναγκαία πληροφόρηση περιλαµβάνει 
στοιχεία για ασφάλιστρα, αποζηµιώσεις, έξοδα, είδη και όρους 
συµβολαίων. Επίσης, αναγκαία στοιχεία θεωρούνται ο εκτιθέµενος 
πληθυσµός, επιδηµιολογικά και άλλα χαρακτηριστικά του, ο 
αριθµός και το περιεχόµενο των προγραµµάτων και συµβολαίων, ο 
αριθµός και το περιεχόµενο των αιτήσεων αποζηµίωσης µε τα ποσά 
τους, τα διάφορα έξοδα, οι προµήθειες, οι φόροι κ.τ.λ. 

 

5.2.2.3   Στατιστικές Αναφορές 
Οι στατιστικές αναφορές συγκεντρώνουν, οργανώνουν και 
εµφανίζουν την πληροφορία, που είναι αναγκαία είτε για την ίδια την 
επιχείρηση, είτε επειδή ζητείται από άλλους φορείς. 

 

5.2.2.4   Οικονοµικές Αναφορές 
Οι οικονοµικές αναφορές εµφανίζουν την οικονοµική κατάσταση της 
ασφαλιστικής εταιρίας, είτε για εσωτερική χρήση, είτε για 
ενηµέρωση άλλων φορέων, όπως εποπτεύουσα ∆ηµόσια Αρχή, 
Εφορία, Τράπεζες, Μέτοχοι, επενδυτές και ασφαλισµένοι. Η 
πληροφόρηση αυτή συνήθως αφορά µαθηµατικά αποθέµατα, 
επενδύσεις σε οµόλογα και άλλα µακροπρόθεσµα 
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, µετρητά, καταθέσεις και άλλες 
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, αποδόσεις, αποζηµιώσεις, 
δηµοσιεύσεις Ισολογισµών, αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και 
άλλων υποχρεωτικών οικονοµικών καταστάσεων. 

 

5.2.2.5   Λογιστική παρακολούθηση και Μισθοδοσία 
Η λογιστική παρακολούθηση των εργασιών µιας ασφαλιστικής 
επιχείρησης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία, υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και ακολουθεί το Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο που προβλέπεται για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η 
παρακολούθηση της µισθοδοσίας, καθώς και της καταβολής 
προµηθειών, εξόδων και άλλων εξόδων προώθησης, αποτελεί µια 
σύνθετη διαδικασία που απαιτεί ολοκληρωµένη πληροφόρηση. 
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5.2.2.6   Marketing και ∆ίκτυο Πώλησης 
Μέσα από την παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας, 
επιτυγχάνεται η υλοποίηση της στρατηγικής στον τοµέα του 
Marketing, η προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας, 
το «κτίσιµο» της εικόνας στην Ελληνική και ξένη αγορά, καθώς και η 
συνεργασία και ο έλεγχος του δικτύου πώλησης των 
προγραµµάτων ασφάλισης (περιφερειακά γραφεία, ασφαλιστικοί 
σύµβουλοι, συνεργαζόµενοι ανεξάρτητοι ασφαλιστές κ.ά.). 

 

5.2.2.7   Εξυπηρέτηση των Συναλλαγών µε τον Ασφαλισµένο 
Περιλαµβάνει τη διαχείριση όλων εκείνων των διαδικασιών, που 
είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση της διαδικασίας της 
ασφάλισης, αλλά και την υλοποίηση των όρων που προβλέπονται 
από τα συµβόλαια ασφάλισης. Έτσι, εδώ η πληροφόρηση 
αναφέρεται στο περιεχόµενο των συµβολαίων ασφάλισης, στο 
ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνει ο ασφαλισµένος, στην 
καταγραφή και παρακολούθηση των αποζηµιώσεων, στην 
αποστολή προς τους ασφαλισµένους ενηµερωτικών και άλλων 
αναφορών και στην παροχή κάθε είδους διευκόλυνσης και 
πληροφόρησης προς τους ασφαλισµένους. 

 

5.2.2.8   Υποστήριξη άλλων εργασιών 
Όπως εργασίες του νοµικού τµήµατος, αντασφαλίσεις, επαφές και 
συνεργασίες µε άλλους φορείς (∆ηµόσια και Ιδιωτικά νοσοκοµεία,  
Ασφαλιστικούς φορείς, ∆ιαγνωστικά κέντρα, Ενώσεις Ασφαλιστικών 
Εταιριών, µητρικές ή θυγατρικές εταιρίες κ.ά.) 
 
 

5.3 Ανάπτυξη Ασφαλιστικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων – Από τις λειτουργίες στις 
διαδικασίες 

 
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται, ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση 
Ολοκληρωµένων Ασφαλιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων, είναι µια 
δυσχερής και επίπονη διαδικασία, η οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχει 
βρει εφαρµογή. Η πολιτική των ασφαλιστικών εταιριών στην εισαγωγή 
πληροφοριακών συστηµάτων, εστιάστηκε στην υιοθέτηση µεµονωµένων 
µηχανογραφικών λύσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές, µε διαφορετική τεχνολογία, και οι οποίες έδιναν λύση σε επείγουσες 
ανάγκες. Οι εφαρµογές αυτές ήταν προσανατολισµένες κυρίως στην 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών, γύρω από τις οποίες ήταν οργανωµένες οι 
ασφαλιστικές εταιρίες (Οικονοµική ∆ιεύθυνση, ∆ιεύθυνση Ασφαλειών Ζωής, 
∆ιεύθυνση Αποζηµιώσεων κ.ά.). Αυτός ο κάθετος τρόπος οργάνωσης των 
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ασφαλιστικών εταιριών προσέφερε σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε ότι αφορά 
την εξειδίκευση της εργασίας και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, 
τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Όµως, ταυτόχρονα διατηρεί τις 
δραστηριότητες διαχωρισµένες σε λειτουργικές δεξαµενές (functional silos). 
Παράδειγµα αποτελούν οι δραστηριότητες των ασφαλίσεων υγείας. Η 
διαχείριση των ασφαλίσεων υγείας, πραγµατοποιείται µέσω της πληροφορίας, 
που  γεννιέται συνεχώς µέσα από την καθηµερινή δραστηριότητα σε πολλές 
λειτουργίες της ασφαλιστικής επιχείρησης. Έτσι, για να συνθέσει κάποιος µια 
ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρησης στο τοµέα αυτό, πρέπει να συνθέσει τη 
µαγική εικόνα συλλέγοντας στοιχεία από τις επιµέρους λειτουργίες και 
∆ιευθύνσεις. Αυτό, πέρα από τον χρόνο και την προσπάθεια, προϋποθέτει 
την καταγραφή της πληροφορίας, την καταγραφή της σε µορφή που να είναι 
αξιοποιήσιµη και τη γνώση της ύπαρξης της πληροφορίας. Έτσι, 
διαπιστώνονται φαινόµενα, πολλαπλής τήρησης των δεδοµένων, νησίδων 
αυτοµατισµού, ανάγκης διασύνδεσης συστηµάτων, έτσι που ο συντονισµός 
µιας υποδοµής ετερόκλητων µηχανογραφικών συστηµάτων, είναι συχνά µια 
διαρκής αναµέτρηση µε το ακατόρθωτο. 
Ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της λειτουργίας των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, αποτελεί η οργάνωση γύρω από τις επιχειρηµατικές της 
διαδικασίες. Μια επιχειρηµατική διαδικασία, µπορεί να διατρέχει οριζόντια µια 
ή περισσότερες ∆ιευθύνσεις µιας ασφαλιστικής εταιρίας. Μπορεί ακόµη να 
αποτελεί κοµµάτι µιας µεγαλύτερης διαδικασίας (εσωτερική διαδικασία) ή και 
να περιέχει µια σειρά από υποδιαδικασίες. Έτσι, η επιχειρηµατική διαδικασία 
ασφάλιση υγείας, η οποία αναλύεται και προτείνεται µέσα από την παρούσα 
εργασία, µπορεί να περικλείει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε το 
γεγονός, από την αίτηση ασφάλισης του ατόµου, µέχρι την καταβολή της 
αποζηµίωσης στον ασφαλισµένο, για την χρήση κάποιας υπηρεσίας υγείας. 
Αυτό φυσικά προϋποθέτει, ότι οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν-
διεκπεραιώνουν τη διαδικασία των ασφαλίσεων υγείας, ενεργοποιούν µια ροή 
πληροφορίας, που πολύ δύσκολα µπορεί να γίνει πράξη, χωρίς 
πληροφοριακές εφαρµογές που υποστηρίζουν ολοκληρωµένα όλες τις 
επιµέρους λειτουργίες/δραστηριότητες.  
 
 

5.4 Η Στρατηγική των ασφαλιστικών εταιριών στα 
Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης – Κίνητρα 
υιοθέτησής τους 

 
Ο όρος Στρατηγική, έχει την έννοια «του συνόλου των αποφάσεων, οι οποίες 
καθορίζουν τους στόχους, παράγουν τις κύριες πολιτικές και σχεδιασµούς και 
ορίζουν την έκταση των εργασιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού» {Andrews 
1980}. Γενικά, το θέµα της Στρατηγικής στις Ασφαλιστικές εταιρίες, συνδέεται 
µε την Επιχειρηµατική Στρατηγική, η οποία οδηγεί την επιχείρηση ως ολότητα. 
Από την   Επιχειρηµατική Στρατηγική, απορρέει η αντίληψη των λειτουργικών 
στρατηγικών, όπως  Στρατηγική Marketing, Οικονοµική Στρατηγική, 
Στρατηγική ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική στις Ατοµικές 
Ασφαλίσεις Ζωής, Στρατηγική στις Ασφαλίσεις Υγείας, Στρατηγική στις 
Οµαδικές Ασφαλίσεις και Στρατηγική στον τοµέα της Πληροφορικής.  
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Ειδικότερα, η Επιχειρηµατική Στρατηγική και η Στρατηγική στον τοµέα της 
Πληροφορικής, µπορεί και πρέπει να αλληλοσυνδέονται µε πολλούς τρόπους.  
Παρόλα αυτά, τα ευρήµατα σχετικής έρευνας στην Ολλανδία {Smits, Poel, et 
al. 1997} είναι ενδεικτικά της στρατηγικής των ασφαλιστικών εταιριών στον 
τοµέα της ανάπτυξης Πληροφοριακών συστηµάτων. 
Μερικά από τα σηµαντικότερα ευρήµατα, πολλά από τα οποία 
επιβεβαιώθηκαν και στην παρούσα εργασία µας, συνοψίζονται στα παρακάτω 
: 

1. Σε σχετικά µικρό αριθµό περιπτώσεων (47%) ο ∆ιευθυντής 
Πληροφορικής, συµµετείχε στον προσδιορισµό των 
επιχειρηµατικών στρατηγικών αποφάσεων. 

2. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, να αναφέρεται, ότι το 30% των 
στρατηγικών στον τοµέα της πληροφορικής δεν συνδέεται µε την 
επιχειρηµατική στρατηγική ή τις επιµέρους στρατηγικές. 

3. Παρατηρείται χαµηλό ποσοστό (22%) χρήσης πρότυπων 
µεθοδολογιών ανάπτυξης και διαχείρισης  πληροφοριακών 
συστηµάτων. 

4. Μικρό µέρος της επιχειρηµατικής στρατηγικής αφιερώνεται στην 
στρατηγική στον τοµέα της πληροφορικής. Ενδεικτικό είναι, ότι σε 
επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αφιερώνεται κατά µέσο όρο µόνο 
µια συνεδρίαση το χρόνο για θέµατα Πληροφορικής. 

5. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ακολουθείται πρόγραµµα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των πληροφοριακών 
συστηµάτων που λειτουργούν. 

6. Σε πολλές περιπτώσεις εισάγονται (υιοθετούνται) έτοιµα 
πληροφοριακά συστήµατα, ειδικών εφαρµογών, τα οποία δεν 
εξυπηρετούν την επιχειρηµατική στρατηγική, ούτε την στρατηγική 
στον τοµέα της πληροφορικής, αλλά επείγουσες ανάγκες κάποιας 
επιµέρους στρατηγικής. 

 
Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό, ότι ο σύνδεσµος µεταξύ της 
πληροφορικής και της επιχειρηµατικής στρατηγικής, πρέπει να ενταχθεί σε 
ένα µοντέλο, όπου συµµετέχουν αυτόνοµα, αλλά και αλληλο-επηρεαζόµενες, 
τέσσερις οντότητες : α) η επιχειρηµατική στρατηγική, β) οι επιχειρηµατικές 
διαδικασίες, γ) η στρατηγική στον τοµέα της Πληροφορικής και δ) οι 
διαδικασίες του τοµέα Πληροφορικής. 
Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, κάθε υλοποίηση έργου πληροφορικής 
στο περιβάλλον µιας ασφαλιστικής εταιρίας, πρέπει να εναρµονίζεται µε (αλλά 
και να διαµορφώνει) την επιχειρηµατική στρατηγική και την στρατηγική στον 
τοµέα της Πληροφορικής, και συγχρόνως κάθε επιχειρηµατική διαδικασία, 
πρέπει επίσης να εναρµονίζεται (και εντάσσεται) µε την επιχειρηµατική 
στρατηγική και την στρατηγική στον τοµέα της Πληροφορικής. 
Εξάλλου, τα κίνητρα εισαγωγής και ανάπτυξης ολοκληρωµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων στις ασφαλιστικές εταιρίες, είναι πολλά.  
Από τεχνολογικής άποψης, η ολοκλήρωση της πληροφορίας κάτω από µια 
τεχνολογική πλατφόρµα, της προσθέτουν αξία και την ενδυναµώνουν. 
Από λειτουργικής άποψης, τα κίνητρα επικεντρώνονται στη βελτίωση της 
ποιότητας και των επιχειρηµατικών διαδικασιών, στην ευέλικτη ανταπόκριση 
προς τους πελάτες και το περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς. 
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Η επίδραση των ολοκληρωµένων ασφαλιστικών πληροφοριακών 
συστηµάτων, επιδρά και στην οργανωτική δοµή και   κουλτούρα των 
ασφαλιστικών οργανισµών. 
Έτσι, η οµογενοποίηση των διαδικασιών και των δεδοµένων, µπορεί από 
κάποιους να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει σε ιεραρχικές δοµές διοίκησης. Το πιο 
πιθανό είναι να οδηγήσει σε πιο ευέλικτες και δηµοκρατικές µορφές λήψης 
αποφάσεων, µε ταυτόχρονη σταδιακή κατάργηση των µεσαίων στελεχών και 
αποτελεσµατικό συγκεντρωτικό έλεγχο από την ανώτερη διοίκηση, καθώς θα 
υπάρχει στο σύστηµα η απαραίτητη πληροφόρηση {Smits, Poel, et al. 1997}. 
Όσον αφορά την κουλτούρα, ένα ολοκληρωµένο ασφαλιστικό πληροφοριακό 
σύστηµα, επιβάλλει κοινή κουλτούρα µέσα στην ασφαλιστική επιχείρηση, 
πράγµα που είναι ικανό κίνητρο από µόνο του, για την εισαγωγή ή ανάπτυξή 
του. 
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Κεφάλαιο 6 
Έρευνα της Ελληνικής Ασφαλιστικής 
Αγοράς σχετικά µε τη ∆ιαχείριση των 
Προγραµµάτων Ασφάλισης Υγείας 

6.1 Σκοπός και περιεχόµενο 
 
Μετά από αρκετά έτη διψήφιου ποσοστού αύξησης του κόστους της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρίες αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν 
στρατηγικές και να αναζητήσουν µέσα στην προσπάθεια τους για : 

1. να συγκρατήσουν την ραγδαία άνοδο του κόστους της ασφάλισης 
υγείας και συγχρόνως 

2. να διατηρήσουν την ποιότητα των παροχών προς τους ασφαλισµένους 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, και στο αρχικό στάδιο της, 
πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη 
έξι (-6-) εκ των µεγαλυτέρων ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα. Σκοπός  
µας ήταν να ερευνήσουµε τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας µέσα 
στο σύγχρονο περιβάλλον, και ιδιαίτερα, εάν και µε ποιο τρόπο οι 
ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ανασχεδιάσει τις στρατηγικές τους στον τοµέα 
αυτό, ώστε να αποκτήσουν έλεγχο του συνεχώς αυξανόµενου κόστος των. 
Το ερέθισµα για την πραγµατοποίηση της έρευνας, δόθηκε κυρίως από : 

• δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο , αλλά και ειδικό τύπο σχετικά µε τα 
προβλήµατα του κλάδου ασφαλίσεων υγείας των ασφαλιστικών 
εταιριών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

• τα ευρήµατα προηγούµενης έρευνάς µας {¬ÔÊflÍÁÚ ¡Ë. 1996}, σχετικά 
µε την κατάσταση του κλάδου ασφαλίσεων υγείας µεγάλης 
πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρίας, που δραστηριοποιείται συνολικά 
µε επιτυχία και στην Ελλάδα 

• τον ευρύτερο κοινωνικό προβληµατισµό που έχει εκφραστεί, για το 
ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσουν µελλοντικά οι ασφαλιστικές 
εταιρίες στον τοµέα αυτό στην Ελλάδα, σε σχέση µε  τη χάραξη της 
κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα της ασφάλισης  υγείας  

 
 Η κατανόηση των στρατηγικών και µέσων των ασφαλιστικών εταιριών, θα 
µας βοηθούσε, σε αυτό στάδιο, στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
τους, στην διαπίστωση και επισήµανση των δυσλειτουργιών και σε δεύτερο 
στάδιο, στην υποβολή προτάσεων για αντιµετώπισή τους. 
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6.2 Μεθοδολογία 
 
Οι ασφαλιστικές εταιρίες, επελέγησαν µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των 
ασφαλισµένων που καλύπτουν µε ασφάλιση υγείας, λαµβάνοντας συγχρόνως 
υπόψη µας το ύψος των ακαθαρίστων πωλήσεων των εταιριών, την 
γεωγραφική κάλυψη των εργασιών τους, τα είδη των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων που προσφέρουν και φυσικά την προθυµία τους να µας 
παρέχουν τις πληροφορίες που ζητήσαµε. Ο αριθµός των έξι (-6-) εταιριών, οι 
οποίες τελικά συµµετείχαν στην έρευνά µας, θεωρήθηκε ικανοποιητικός, µε 
δεδοµένο ότι ο συνολικός αριθµός των ασφαλισµένων που καλύπτουν µε 
ιδιωτική ασφάλιση υγείας, υπερβαίνει το 70% του συνολικού ασφαλισµένου 
πληθυσµού µε τέτοια ασφάλιση : 
 

Πίνακας 6.1 
Εταιρία Ασφαλισµένοι Συµβόλαια Προγράµµατα ∆ραστηριότητα 
Α >100.000 Ατοµικά-

οµαδικά 
4 Σε όλη τη 

χώρα 
Β >100.000 Ατοµικά-

οµαδικά 
3 Σε όλη τη 

χώρα 
Γ >100.000 Ατοµικά-

οµαδικά 
4 Σε όλη τη 

χώρα 
∆ >100.000 

 
Ατοµικά-
οµαδικά 

3 Σε όλη τη 
χώρα 

Ε >100.000 
 

Ατοµικά-
οµαδικά 

3 Σε όλη τη 
χώρα 

ΣΤ 50.000-100.000 Ατοµικά-
οµαδικά 

2 Σε όλη τη 
χώρα 

 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί, ότι το περιεχόµενο των συνεντεύξεων (µε 
ταυτόχρονη αναφορά στην εταιρία) συµφωνήθηκε για ευνόητους λόγους να 
θεωρηθεί εµπιστευτικό, γι’ αυτό το λόγο και δεν αναφέρονται οι επωνυµίες 
των ασφαλιστικών εταιριών. 
Οι συνεντεύξεις µε τα διοικητικά στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών,  που 
πραγµατοποιήθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 1998, δεν περιελάµβαναν την 
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, αλλά ακολουθήθηκε η τακτική της δοµηµένης 
συνέντευξης πάνω σε καθορισµένα θέµατα, σχετικά µε : 

1. τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής του σχεδιασµού, προώθησης και 
τιµοδότησης των προγραµµάτων ασφαλίσεων υγείας 

2. την επίδραση των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας σε αυτή τη 
στρατηγική 

3. τα µέσα ελέγχου του κόστους των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 
4. τις προσπάθειες για διασφάλιση της ποιότητας των παροχών των 

προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, ώστε να µη υποβαθµίζεται από την 
οποιαδήποτε ενέργεια περιορισµού του κόστους 

5. τις µεθόδους ενθάρρυνσης των ασφαλισµένων σε λιγότερο ακριβές 
ή/και πιο αποτελεσµατικές επιλογές σε θέµατα χρήσης υπηρεσιών 
υγείας 

6. την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, για την υποστήριξη του 
συστήµατος ασφάλισης υγείας 
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Παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία των έξι εταιριών, µε τις οποίες 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση, προκειµένου να συλλεχθούν στοιχεία για την 
έρευνά µας : 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2000 ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 
ALICO 

AIG Life ΕΘΝΙΚΗ INTERAMERICAN ALLIANZ NAT-NED 
ΑΣΠΙΣ-

ΠΡΟΝΟΙΑ 
I. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 213.069,50 299.834,07 425.953,80 66.942,30 195.111,50 116.420,86 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 165.919,10 228.147,20 293.925,50 54.817,50 160.879,60 79.043,40 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ $ 5.902,53 36.337,89 86.590,20 1.161,50 17.259,70 25.813,94 

II. ΕΣΟ∆Α             

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 42.472,60 72.152,60 102.045,60 24.966,00 65.726,70 39.120,50 

ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (χωρίς κέρδη από ρευστοποίηση επενδύσεων) 12.528,10 11.809,50 17.692,50 1.492,70 12.801,50 3.483,00 

ΑΠΟ ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  1.163,60 14.702,60 38.478,90 4.222,90 544,3 148,3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 56.614,30 98.664,70 158.217,00 30.681,60 79.072,50 42.751,80 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ -1.746,70 -22.990,80 -57.737,20 -3.801,90 -16.162,70 -10.699,00 

III. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ             

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 12.075,90 11.033,40 31.685,90 3.408,30 -6.130,30 -176 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 26.775,70 44.916,80 47.635,60 16.962,40 39.161,20 14.392,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 38.851,60 55.950,20 79.321,50 20.370,70 33.030,90 14.216,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 3.348,90 11.136,05 24.141,90 3.610,30 10.746,60 7.291,37 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7.271,30 14.351,30 22.686,60 7.431,30 16.287,70 7.546,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 10.620,20 25.487,35 46.828,50 11.041,60 27.034,30 14.837,77 

IV. ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8.084,90 2.822,10 17.390,30 -3.367,30 5.792,20 2.638,31 

V. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (Κέρδη/Ασφάλιστρα)             

VI. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ AAA BBBpi ; ; ; ; 
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VII. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ:             

α. ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-%ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  1 4 3 2 5 6 

β. ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (Κέρδη/Ασφάλιστρα) 1 5 2 6 3 4 

γ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 1 3 6 2 4 5 

δ. ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 3 2 6 5 4 

ε. ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Rating) 1 2 6 6 6 6 
 

VIII. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

1.Η κατάταξη των εταιριών στον πίνακα έγινε µε βάση τα πέντε κριτήρια που καθορίζουν αποφασιστικά την ποιότητα µιας ασφαλιστικής εταιρίας: Παροχές υπέρ των ασφαλισµένων, Αποδοτικότητα, 
Παραγωγικότητα, Ίδια Κεφάλαια, ∆ιεθνής Αξιολόγηση. 

2.Για τις εταιρίες ΕΘΝΙΚΗ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, τα ποσά που αναφέρονται στo Σύνολο Ενεργητικού στη κατηγορία Ι. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ έχουν υπολογισθεί αναλογικά προς τα αποθέµατα του κλάδου Ζωής 
σε σχέση µε το σύνολο των αποθεµάτων. Το ίδιο έχει γίνει και για τον υπολογισµό των Ιδίων Κεφαλαίων. Για τον υπολογισµό των κερδών των δύο αυτών εταιριών έχει ληφθεί υπόψη η αναλογία των 
ασφαλίστρων Ζωής σε σχέση µε το σύνολο των ασφαλίστρων.  

3.Για την εταιρία ALICO AIG Life, που στην Ελλάδα λειτουργεί ως Υποκατάστηµα, τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται σε εκατ. δολλάρια και είναι αυτά τα οποία είχε η εταιρία στις 30/11/2000. 

4.Στην κατηγορία ΙΙ. τα ασφάλιστρα είναι αυτά που εµφανίζονται στους Ισολογισµούς των Εταιριών και είναι τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και αντασφαλίσεις.  

5.Στην κατηγορία ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ συµπεριλαµβάνονται τα ποσά από τις Προβλέψεις Υποτίµησης Επενδύσεων, οι Ζηµιές από ρευστοποίηση Επενδύσεων, και οι διαφορές αποτιµήσεως 
στην τρέχουσα αξία επενδύσεων ασφαλίσεων Ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν σε επενδυτικό κίνδυνο 

6.Στη κατηγορία ΙΙΙ. τα ποσά αναφέρονται σε σχέση µε τα ασφάλιστρα, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς 

7.Στη κατηγορία ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ περιλαµβάνονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως και οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, διάφορα έξοδα, φόροι-τέλη, 
αποσβέσεις και λοιπές προβλέψεις, όπως αναφέρονται στους κλάδους εκµεταλλεύσεως. Για τις εταιρίες ΕΘΝΙΚΗ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ τα έξοδα διοικήσεως και λειτουργίας διαθέσεως έχουν 
υπολογιστεί αναλογικά προς τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής σε σχέση µε το σύνολο ασφαλίστρων.  

8.Στην κατηγορία Π.Υ.Μ.Α./ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η το ερωτηµατικό υποδηλώνει είτε ότι δεν έχει ανακοινωθεί από τις εταιρίες είτε ότι δεν είναι ευρέως γνωστό. 
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9.Στην κατηγορία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αναφέρονται οι αξιολογήσεις των εταιριών (για όποιες υπάρχουν) από τους διεθνείς οργανισµούς αξιολόγησης όπως είναι οι: Moody's, Standard & Poor's 
κλπ. 

10.Τα ποσά που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα είναι εκφρασµένα σε εκατοµµύρια δρχ. µε την εξαίρεση της σηµείωσης 3 όπου είναι σε εκατοµµύρια δολλάρια.  
 
ΠΗΓΗ:Περιοδικό "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ", Σεπτέµβριος 2001.  
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1.3 Σύντοµη αναφορά στα ευρήµατα 
 
Πολλά και σηµαντικά θέµατα προέκυψαν από την έρευνα που    
πραγµατοποιήσαµε στις παραπάνω ασφαλιστικές εταιρίες σχετικά µε τις 
στρατηγικές τους σε θέµατα ασφαλίσεων υγείας : 

1. διαπιστώθηκε η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και αντικειµενικών 
στόχων, ειδικά για τον κλάδο των ασφαλίσεων υγείας. Οι όποιοι 
σχεδιασµοί υπήρχαν, είτε αφορούσαν τον συνολικό επιχειρηµατικό 
σχεδιασµό των εταιριών, είτε περιελάµβαναν την ασφάλιση υγείας στον 
ευρύτερο κλάδο των ασφαλίσεων ζωής 

2. συνέπεια των παραπάνω, είναι ότι καθώς δεν υπήρχε ένταξη των όποιων 
ειδικών δράσεων-ενεργειών του κλάδου των ασφαλίσεων υγείας σε ένα 
ευρύτερο σχεδιασµό, παρατηρείται η υλοποίηση περιορισµένων (κατά 
περίπτωση) και  αποσπασµατικών στόχων, αποκοµµένων από τις 
υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης 

3. εµφανέστερη ήταν η έλλειψη ένταξης και εναρµόνισης των στόχων του 
τοµέα πληροφορικής της επιχείρησης, προς την κατεύθυνση της 
εξυπηρέτησης των επιχειρηµατικών στόχων και ενεργειών του κλάδου της 
ασφάλισης υγείας 

4. σε ότι αφορά τον σχεδιασµό, την προώθηση και τιµολόγηση των 
προγραµµάτων, παρατηρείται  

• έµφαση στην προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υγείας µέσω του 
σχεδιασµού  ολοκληρωµένων  προγραµµάτων  

• εστίαση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται 
µέσω των προγραµµάτων 

• τάση για συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος, µέσω της 
ενηµέρωσης τους και ανάληψης ευθυνών 

• µεγαλύτερη προσαρµογή στους όρους που διαµορφώνονται στην  
ελεύθερη αγορά 

5. οι µεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες χρησιµοποιούν, στις συνεργασίες τους µε 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, το µέγεθός τους και τη δύναµη 
του ονόµατός τους, ώστε να απαιτήσουν όρους που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους 

6. η οργανωτική δοµή που διευθύνει τα θέµατα ασφάλισης υγείας δεν είναι 
ευέλικτη, µε τρόπο ώστε, σε συνδυασµό µε την επιλογή του κατάλληλου 
χρόνου, να έχει τη δυνατότητα υιοθέτησης ριζικών και ταχύτατων, 
αλλαγών, αλλά επιλέγει σταδιακές και χρονοβόρες µεταβάσεις 

7. όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούν ότι τα δικά τους προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας, έχουν δίκαια και λογικά ασφάλιστρα, ικανοποιούν µε το 
περιεχόµενο των όρων τους και ταυτόχρονα τους εξασφαλίζουν αύξηση 
της  πελατειακής τους βάσης, χωρίς όµως να αιτιολογούν επαρκώς τις 
απόψεις αυτές (π.χ. καµία ασφαλιστική εταιρία δεν είχε τη δυνατότητα να 
µας προσδιορίσει το πραγµατικό κόστος, κατά φορείς κόστους, των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας) 
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8. οι ασφαλιστικές εταιρίες εφαρµόζουν τις όποιες στρατηγικές τους σε 
θέµατα ασφαλίσεων υγείας µε διάφορα µέσα, που µπορούν να 
οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες : 

• κριτήρια αξιολόγησης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 
• στρατηγικές marketing για τον επηρεασµό των ατόµων στην 

επιλογή συγκεκριµένων προγραµµάτων και παροχών 
• µέθοδοι κατεύθυνσης της συµπεριφοράς του ασφαλισµένου 

9. όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες αναγνώρισαν την έλλειψη της κατάλληλης 
οργανωτικής υποδοµής και των µέσων για τον ορθό προσδιορισµό του 
κόστους και την παρακολούθηση της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, τα οποία όµως και θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντικά 

10. όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι πεπεισµένες, ότι η συµµετοχή του 
ασφαλισµένου είναι σηµαντική στην προσπάθεια για την συνειδητοποίηση 
και τον περιορισµό του κόστους, είτε στην επιλογή, είτε στην χρήση των 
παροχών ενός ασφαλιστικού προγράµµατος ασφάλισης υγείας 

11. επίσης παραδέχονται, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας µε 
απεριόριστα ή υψηλά ποσά παροχών υπηρεσιών υγείας, αποδείχτηκαν 
ανεπαρκές και ακριβό µέσο προσέλκυσης αυξηµένου αριθµού 
καταναλωτών 

12. καµία ασφαλιστική εταιρία δεν είχε σχεδιάσει, αναπτύξει ή προµηθευτεί 
πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο να έχει τη δυνατότητα ολοκληρωµένης 
εξυπηρέτησης των ενεργειών και διαδικασιών, που απαιτούνται για τη 
διαχείριση των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

13. τέλος, όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες αναγνώρισαν την έλλειψη παροχής 
πληροφόρησης σε πολλά επίπεδα από την  εφαρµογή των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε αποτέλεσµα πιθανά λανθασµένο 
σχεδιασµό τους, ανεπαρκή αξιολόγησή τους και ελλιπή στρατηγική στον 
σηµαντικό αυτό τοµέα. 
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Κεφάλαιο 7 
Περίγραµµα, Αιτιολόγηση και Σκοπός 
της Έρευνας  

7.1 Περίγραµµα της  Έρευνας 
 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας, αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
Πληροφοριακού Συστήµατος (Manage Care), του οποίου η λειτουργία θα 
εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων-δεδοµένων 
κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας, από τους ασφαλισµένους  Ασφαλιστικών 
Εταιριών. Το προτεινόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα Manage Care έχει 
σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε -είτε λειτουργώντας ανεξάρτητα, είτε 
εντασσόµενο σε ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα µιας 
Ασφαλιστικής Εταιρίας- να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης των διαδικασιών, 
που εφαρµόζονται σε σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης φροντίδας υγείας 
(managed care), αλλά και προσαρµογής-προτυποποίησης του τρόπου 
καταγραφής και παρακολούθησης των στοιχείων των ασφαλισµένων και, 
κυρίως, των δεδοµένων της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας από αυτούς. 
Βασική προϋπόθεση, της δηµιουργίας τέτοιων πληροφοριακών συστηµάτων, 
είναι η προσαρµογή των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, ώστε να 
εφαρµοστεί ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης της φροντίδας που παρέχεται 
µέσω των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας.  
Γι’ αυτό το λόγο, η έρευνα µας στο αρχικό της στάδιο συνέλεξε δεδοµένα από 
το εσωτερικό περιβάλλον των συνεργαζοµένων ασφαλιστικών εταιριών, αλλά 
και το περιβάλλον της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα, 
προκειµένου να αναγνωρίσει και καταγράψει τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται, τα πρόσωπα που εµπλέκονται, τους ρόλους και τις 
αρµοδιότητές τους, τις χρησιµοποιούµενες υποδοµές και την πληροφόρηση 
που παρέχεται στα στελέχη και τη διοίκηση. 
Σε επόµενο στάδιο, η έρευνα µας διαπίστωσε και κατέγραψε τις 
δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήµατος και διατύπωσε προτάσεις για την 
επίλυσή τους, µέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος περιβάλλοντος λειτουργίας 
των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και των απαιτήσεων της διοίκησης τους. Οι 
προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν, τροποποιήθηκαν και συµφωνήθηκε, στην 
περίπτωση της µιας ασφαλιστικής εταιρίας, η υλοποίησή τους στα πλαίσια της 
παρούσας διατριβής.  
Σε τρίτο στάδιο, ακολούθησε η διαδικασία ανάπτυξης του Manage Care και 
των αναγκαίων προσαρµογών στις ακολουθούµενες διαδικασίες. 
Σε τέταρτο στάδιο, υλοποιήθηκε το Manage Care, και λειτούργησε µε 
προσοµοίωση διαδικασιών και δεδοµένων σε δοκιµαστικό στάδιο, και κάτω 
από πραγµατικές συνθήκες σε πιλοτικό στάδιο. 
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Τέλος, αντιµετωπίστηκαν τυχόν προβλήµατα από τη λειτουργία του 
συστήµατος και αποφασίστηκε η σταδιακή ένταξή του στο νέο ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας. 
 
 

7.2 Αιτιολόγηση και Σκοπός της  Έρευνας  
 
Παρά τη σηµαντική αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια υγεία κατά την 
τελευταία 20ετία, η συζήτηση γύρω από την αποτελεσµατικότητα και το ρόλο 
της κοινωνικής ασφάλισης έχει ενταθεί, η δε αποτελεσµατικότητα  των 
παρεχοµένων υπηρεσιών της αµφισβητείται λόγω της δηµοσιονοµικής-
διαχειριστικής κρίσης που πλήττει την κοινωνική ασφάλιση και λόγω του 
δηµόσιου χαρακτήρα της.   
Και αυτό γιατί, παρά το σηµαντικό κοινωνικό έργο που κατά γενική οµολογία 
επιτελεί, είναι εµφανές ότι τα αδιέξοδα που παρατηρούνται στη 
χρηµατοδότηση και λειτουργία της έχουν επιταθεί. Κατά συνέπεια, είναι 
αµφίβολο πλέον κατά πόσο η Κοινωνική Ασφάλιση µπορεί, από µόνη της, να 
καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και τις απαιτήσεις του για 
πραγµατικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο πολίτης προβάλλει το δικαίωµα της 
απολαβής βελτιωµένων και αυξηµένων υπηρεσιών υγείας, εφόσον το 
επιθυµεί και µπορεί να καταβάλλει το πρόσθετο κόστος. Έτσι, έχει ανοίξει ο 
δρόµος στις Ιδιωτικές και ∆ηµόσιες Ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται δυναµικά πλέον στο χώρο της δηµιουργίας και 
προσφοράς προγραµµάτων ασφάλισης υγείας. 
Όµως, πόσο έτοιµες παρουσιάζονται στην Ελλάδα οι Ασφαλιστικές εταιρίες, 
να υποδεχθούν και να διαχειριστούν την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση τέτοιων 
ασφαλιστικών προϊόντων-προγραµµάτων και το κόστος τους; Πόσο έτοιµες 
παρουσιάζονται να προσφέρουν ασφαλιστικά προγράµµατα, µε προσιτά και 
δίκαια ασφάλιστρα, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ποιότητα των 
προσφεροµένων υπηρεσιών; 
Η δηµιουργία του προαναφερθέντος Πληροφοριακού Συστήµατος Manage 
Care, υπαγορεύτηκε κυρίως από το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε και από 
την παρούσα έρευνα, στην Ελλάδα οι  Ασφαλιστικές εταιρίες εµφανίζονται να 
µη έχουν καµία ουσιαστική παρέµβαση και ακόµη λιγότερο    έλεγχο στο 
τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Έτσι, δεν έχουν τη δυνατότητα : 
 

α) να δηµιουργούν νέα προγράµµατα-προϊόντα ασφάλισης υγείας, 
προσαρµοσµένα στην Ελληνική πραγµατικότητα 
β)  να προσδιορίζουν τα κέντρα κόστους των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας και κατά συνέπεια να κοστολογούν και τιµολογούν µε 
επιστηµονικά κριτήρια και δίκαια τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
 γ) να επεµβαίνουν στη διαδικασία διαµόρφωσης του κόστους των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, που κυρίως επηρεάζεται από τον 
όγκο και τη τιµή µονάδος των χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών 
δ)  να έχουν έλεγχο στην αναγκαιότητα και την ποιότητα των 
προσφεροµένων υπηρεσιών, από τους φορείς υγείας 
ε)  να χαράσσουν στρατηγικούς στόχους στον τοµέα ασφάλισης υγείας 
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στ) να χαράσσουν και να εντάσσουν στρατηγικούς στόχους στον τοµέα 
της Πληροφορικής, εναρµονιζόµενους και εντασσόµενους στους 
λοιπούς ειδικούς ή και  συνολικούς επιχειρηµατικούς στόχους 

      
Η αδυναµία αυτή οφείλεται, κυρίως στη έλλειψη της συστηµατικής 
ενηµέρωσης και παρακολούθησης των πραγµατικών δεδοµένων των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας και τη θεώρησή τους ως παραγόντων που 
διαµορφώνουν την εξέλιξη των µεγεθών µέσα στην εταιρία. 
Με άλλα λόγια, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχουν αναπτύξει σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης της φροντίδας υγείας, που παρέχουν 
µέσω των ασφαλιστικών προγραµµάτων τους, τα οποία να έχουν τη 
δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν, και να παρακολουθούν - 
ελέγχουν δεδοµένα κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων τους. 
Αυτά τα στοιχεία θα είχαν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν διαχρονικά, 
να τα επεξεργάζονται και να τα συσχετίζουν µε άλλα στοιχεία, των 
ασφαλισµένων της εταιρίας ή άλλων πληθυσµών. 
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Κεφάλαιο 8 
Μέθοδος ∆ιαχείρισης της Έρευνας – 
Μεθοδολογία Ανάπτυξης του          
“Manage Care” 

8.1 Η Μέθοδος ∆ιαχείρισης έργων PRINCE2 
 

8.1.1 Γενικά 
 
Στην εποχή µας, οι περισσότεροι οργανισµοί βιώνουν πρωτοφανή επίπεδα 
αλλαγών. Η αλλαγή έχει καταστεί τρόπος ζωής για επιχειρήσεις και 
οργανισµούς, οι οποίοι έχουν την ανάγκη να παραµείνουν αποτελεσµατικοί 
και ανταγωνιστικοί, µε σκοπό την ανάπτυξή τους. 
Η αποτελεσµατική διοίκηση των έργων (projects), είναι σηµαντικό κοµµάτι της 
επιτυχηµένης διαχείρισης της αλλαγής. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις 
προσεγγίσεις της διοίκησης των έργων (project management) και των 
τεχνικών, από τις οποίες µπορεί κάποιος να διαλέξει. Ένα έργο (project), 
αποτελεί µια προσωρινή συµφωνία, η οποία επιστρατεύει παραγωγικές 
πηγές, ικανότητες, τεχνολογία και ιδέες, µε σκοπό να δηµιουργήσουν 
επιχειρηµατικά οφέλη ή να επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς στόχους {CCTA 
1999}. Η αποτελεσµατική διοίκηση των έργων, βοηθά στο να εξασφαλιστεί ότι 
αυτά τα οφέλη ή οι στόχοι, θα επιτευχθούν µέσα στα καθορισµένα όρια 
προϋπολογισµού, χρονικής διάρκειας και επιθυµητής ποιότητας. 
 

8.1.2 Τυποποιηµένες µέθοδοι ∆ιοίκησης Έργων 
 
Τα έργα συχνά  οδηγούνται σε αποτυχία. Μερικά ολοκληρώνουν τα βασικά 
σηµεία τους, άλλα γρήγορα εγκαταλείπονται και ξεχνιούνται. Μερικοί συνήθεις 
παράγοντες αυτού του φαινοµένου είναι : 

• Έλλειψη συνεργασίας των παραγωγικών πηγών και των ενεργειών 
• Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των συνεργαζοµένων οµάδων 
• Εσφαλµένη εκτίµηση του χρόνου και του κόστους 
• Ανεπαρκής σχεδιασµός του απαραίτητου δυναµικού, των ενεργειών 

και του προγραµµατισµού 
• Έλλειψη µηχανισµών ελέγχου της προόδου του έργου 
• Έλλειψη µηχανισµών ελέγχου της ποιότητας των παραδοτέων 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί, θα πρέπει λοιπόν, να δίνουν τη δυνατότητα 
στο προσωπικό τους να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τη γνώση τους, 
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ορίζοντας ένα περιβάλλον διοίκησης των έργων, που ελαχιστοποιεί τους 
κινδύνους αποτυχίας τους. Τέτοιο περιβάλλον προδιαγράφεται από 
τυποποιηµένες µεθοδικές ελεγχόµενες διαδικασίες διοίκησης των έργων, 
σύµφωνα µε τις οποίες : 
 

• Τα έργα αποτελούν πεπερασµένες διαδικασίες, µε αρχή και τέλος 
• Τα έργα πάντα πρέπει να διοικούνται, προκειµένου να είναι 

επιτυχηµένα 
• Για να είναι ξεκάθαρη η αποστολή του έργου, πρέπει να είναι 

κατανοητό από όλους τους εµπλεκόµενους, η αναγκαιότητα του 
έργου, το αποτέλεσµα που θα επιτευχθεί, ο τρόπος και τα µέσα που 
θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες 
καθενός. 

 

8.1.3 Η ακολουθούµενη µέθοδος ∆ιαχείρισης της εργασίας 
(Μέθοδος PRINCE 2) 

 
Υπό το πρίσµα της παραπάνω λογικής, η παρούσα έρευνα/εργασία, 
αποφασίστηκε να αντιµετωπιστεί σαν ένα µικρής εµβέλειας έργο, και όλες οι 
ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωσή της, εντάχθηκαν 
στο ελεγχόµενο περιβάλλον της µεθόδου διοίκησης έργων PRINCE 2.  
Η µέθοδος PRINCE ( PRojects IN Controlled Environments) αναπτύχθηκε το 
1989 από την CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), 
κυβερνητικό οργανισµό της Μεγάλης Βρετανίας. Η µέθοδος αυτή, αποτελεί µια 
δοµηµένη µέθοδο για αποτελεσµατική διοίκηση έργων, κάθε µεγέθους και 
τύπου. Αποτελεί την επίσηµη µέθοδο που χρησιµοποιείται από τις κρατικές 
υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, και χρησιµοποιείται πλέον ευρύτατα και 
από τον ιδιωτικό τοµέα σε όλο τον κόσµο. 
Η µέθοδος αυτή, χρησιµοποιήθηκε αρχικά (και σήµερα ευρύτατα) σε δηµόσια 
έργα, που σχετίζονται µε τον τοµέα της υγείας (NHS-ΕΣΥ της Μεγάλης 
Βρετανίας, µεγάλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς που προσφέρουν 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας π.χ. BUPA, φορείς υπηρεσιών υγείας κ.ά.), 
κυρίως λόγω της πολυπλοκότητάς τους και της εµπλοκής πολλών και 
διαφορετικών φορέων. Αργότερα, η PRINCE 2 υιοθετήθηκε σαν η 
αναγνωρισµένη µέθοδος για κάθε είδους έργο (δηµόσιο ή ιδιωτικό).  
Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου για τη διαχείριση της παρούσας 
εργασίας, πέρα από τη συνάφεια του περιεχοµένου της εργασίας µε την 
καταγωγή της µεθόδου, βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια {CCTA 1998} : 
 

• Παρέχει τα εργαλεία για τη διαχείριση των παραδοτέων, και 
εξασφαλίζει ότι παραδίδονται έγκαιρα και στην επιθυµητή  ποιότητα 

• ∆ιαχωρίζει τη διαχείριση σε θέµατα Οργανωτικής ∆οµής, 
Σχεδιασµού και Ελέγχου 

• ∆ιευκολύνει τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα 
• Παρέχει πιο “διάφανη” εικόνα της πορείας της εργασίας 
• Παρέχει τα µέσα επικοινωνίας όλης της οµάδας 
• Εξασφαλίζει την πρόοδο της εργασίας µε τη σωστή διαδοχή 
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• Εµπλέκει στη διαχείριση του έργου, προσωπικό πολλών 
διαφορετικών βαθµίδων 

• Επιτρέπει στην εργασία να διακοπεί, και να επανεκκινήσει, αφού 
παρέµβει σε προβληµατικά σηµεία 

• Υποβοηθεί τους εµπλεκόµενους σε κάθε βήµα, παρέχοντας 
συγχρόνως τα εργαλεία για την ολοκλήρωση της εργασίας 

 
Σύµφωνα µε τη βασική αρχή της µεθόδου PRINCE 2, η εργασία διαιρέθηκε σε 
στάδια (stages), τα οποία υλοποιούνται µέσα από κάποιες διαδικασίες 
(processes), οι οποίες µε τη σειρά τους ορίζονται από προκαθορισµένες 
οµάδες προϊόντων (products) και ενεργειών (activities). Κάθε στάδιο, έχει 
συγκεκριµένη διάρκεια, συνοδεύεται από στοιχεία ελέγχου και έχει οργανωτική 
δοµή. Τα παραδοτέα (deliverables) κάθε σταδίου σηµατοδοτούν και την 
ολοκλήρωση κάθε σταδίου. 
Τέλος, η διαχείριση της εργασίας πραγµατοποιείται από την Οµάδα 
διαχείρισης, η οποία οργανώθηκε λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και το 
µέγεθος της παρούσας εργασίας. 
 
 

8.2 Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Πληροφοριακού 
Συστήµατος 

 
Κατά τη διάρκεια των περασµένων ετών έχουν προταθεί πολλές 
µµεθοδολογίες υλοποίησης Πληροφοριακών Συστηµάτων. Για την ανάπτυξη 
του Πληροφοριακού Συστήµατος της παρούσας εργασίας, ακολουθήθηκε µια 
παραλλαγή της µεθοδολογίας του “∆οµηµένου Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ( System Development Life Cycle 
Methodology- SDLC)” {GAO 1999}, η οποία ονοµάζεται περιγραφικά ως 
“Κύκλος Ανάπτυξης σε Επικαλυπτόµενες Φάσεις” {Datamed 1998}. Ο 
ορισµός αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι οι διαδοχικές φάσεις του έργου 
δεν ξεκινούν η µία µε τη λήξη της προηγούµενης, αλλά σε πολλά σηµεία του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου πολλές φάσεις είναι ενεργές παράλληλα. 
Γίνεται έτσι εφικτή µια αναδροµική σχέση ανάµεσα στις φάσεις του έργου µε 
αποτέλεσµα να βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα υλοποίησης, ενώ 
παράλληλά µµειώνεται ο χρόνος παραγωγής του. 
Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή : 

• προσφέρει δοµηµένη προσέγγιση, συνεπή µε γενικά αποδεκτούς 
κανόνες και πρακτικές 

• εµπλέκει ενεργά του χρήστες καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης 
• παρέχει ικανοποιητική τεκµηρίωση, ώστε να καθοδηγεί το 

προσωπικό, ανεξάρτητα από ικανότητες και εµπειρία 
• παρέχει τα µέσα για τον έλεγχο των µεταβολών στις απαιτήσεις 

 
Των φάσεων ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήµατος, προηγήθηκε το 
στάδιο Έναρξης της Έρευνας, το οποίο περιελάµβανε : 

• Βιβλιογραφική έρευνα και 
• Αναζήτηση-επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας για ερευνητική 

συνεργασία 
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Ο Κύκλος Ανάπτυξης αποτελείτο από εφτά φάσεις οι οποίες παραθέτονται : 

1. Φάση Ανάλυσης : Κατά τη διάρκεια αυτής φάσης : 
• συλλέχθηκαν δεδοµένα από το εσωτερικό περιβάλλον 

της ασφαλιστικής ερευνώµενης εταιρίας και το 
εξωτερικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην 
Ελλάδα γενικότερα (Παραδοτέα : 1)Πρότυπο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ασφαλίσεων Υγείας: Περιγραφή της 
Υπάρχουσας Κατάστασης και 2) Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ασφαλίσεων Υγείας: Έρευνα Ελληνικής 
Αγοράς) 

•  µελετήθηκε το πρόβληµα όπως το διαπίστωσε η 
έρευνα (Παραδοτέο : Πρότυπο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ασφαλίσεων Υγείας: Αξιολόγηση της Υπάρχουσας 
Κατάστασης), προσδιορίστηκε διεξοδικά τόσο ο 
τρόπος εργασίας όσο και νέες λειτουργίες που θέλει 
να υλοποιήσει η Ασφαλιστική Εταιρία, ενώ 
οργανώθηκε η διαχείριση της έρευνας. Τα βασικά 
έγγραφα που προέκυψαν από αυτή τη φάση είναι: το 
έγγραφο Σκοπιµότητας της έρευνας (Project  
Mandate), το έγγραφο συνοπτικής περιγραφής της 
έρευνας (Project Brief), το έγγραφο Αναλυτικής 
Περιγραφής της έρευνας (Project Plan) και τα 
παραδοτέα της έρευνας (Work Packages). Επίσης 
καθορίστηκαν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό 
και υλική υποδοµή και κατασκευάστηκε ένα αρχικό (µη 
απόλυτα δεσµευτικό) χρονοδιάγραµµα εργασιών. 
Τέλος, συντάχθηκε από την ερευνώµενη ασφαλιστική 
εταιρία, το έγγραφο αποδοχής έναρξης της έρευνας 
(Initiation Report). 

2. Φάση Προδιαγραφών-Σχεδίασης : Με τη σύµφωνη γνώµη 
λοιπόν της Ασφαλιστικής Εταιρίας, άρχισε ο σχεδιασµός µε 
βάση τα έγγραφα της προηγούµενης φάσης. Ο σχεδιασµός 
του Συστήµατος αποσκοπούσε σε µια επιστηµονικά και 
οικονοµικά αποδεκτή λύση του προβλήµατος, µε σκοπό τη 
βελτίωση των επιχειρηµατικών λειτουργιών της εταιρίας. Σε 
αυτό το στάδιο προσφέρθηκαν πολλές εναλλακτικές λύσεις 
αλλά τελικά επιλέχθηκε εκείνη, οι προδιαγραφές της οποίας 
αποτυπώθηκαν στο έγγραφο Περιγραφής της έρευνας 
(Project Plan). Αναλυτικά, σε αυτή τη φάση : 

• Καταγράφηκαν οι Λειτουργικές Προδιαγραφές του 
Συστήµατος (Παραδοτέο : Λειτουργικές Προδιαγραφές 
Συστήµατος) 

• Προσδιορίστηκαν η µεθοδολογία και τα εργαλεία 
ανάπτυξης του λογισµικού (Παραδοτέο : Τεχνικές 
Προδιαγραφές Λογισµικού) 

• Καταγράφηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Λογισµικού και η δοµή της Βάσης ∆εδοµένων 
(Παραδοτέο : Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισµικού)  
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• Οριστικοποιήθηκε ο αναγκαίος απαιτούµενος 
εξοπλισµός και καταγράφηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές του (Παραδοτέο : Τεχνικές 
Προδιαγραφές Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού) 

• Έγινε επιλογή του τρόπου µετάβασης στο νέο 
σύστηµα (Παραδοτέο : Σχεδιασµός Μετάβασης στο 
Νέο Σύστηµα) 

3. Φάση Ανάπτυξης του Λογισµικού: Το λογισµικό άρχισε να 
υλοποιείται µε βάση τα έγγραφα των προηγούµενων φάσεων 
και µε κύριο γνώµονα τη φιλικότητα στον χρήστη (User 
Friendliness). Εδώ πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε επίπεδο 
υποσυστηµάτων του λογισµικού από τους προγραµµατιστές 
της εταιρίας, εκτελώντας τις δοκιµές ολοκλήρωσης 
(Integration Tests) αυτών των υποσυστηµάτων. Σε αυτή τη 
φάση οι προγραµµατιστές εκδίδουν το έγγραφο των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του Κώδικα ( Code Technical 
Specifications), ενώ επίσης ετοιµάζεται η αρχική δοµή και 
µορφή του Εγχειριδίου Χρήστη (User Manual). 

4. Φάση Γενικής ∆οκιµής του Συστήµατος: Σε αυτή την φάση 
δηµιουργήθηκε ένα πρωτότυπο της εφαρµογής, το οποίο 
είχε ενσωµατωµένες όλες τις βασικές λειτουργίες της και 
προσοµοίωνε τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του συστήµατος 
“Manage Care”, όπως αυτές προδιαγράφηκαν στα στάδια 
της ανάλυσης. Το πρωτότυπο αυτό παρουσιάστηκε  στους 
χρήστες, ούτως ώστε αυτοί να αντιληφθούν τον τρόπο µε τον 
οποίο η εφαρµογή καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και 
υλοποιεί τις αλλαγές στις διαδικασίες, οι οποίες προήλθαν 
και από τις δικές τους προτάσεις. Οι κρίσεις των χρηστών 
πάνω στον τρόπο λειτουργίας του πρωτοτύπου είχαν 
ιδιαίτερη σηµασία, καθώς επισηµάνθηκαν κρίσιµες αλλαγές 
και τροποποιήσεις, που θεωρήθηκαν απαραίτητες για 
καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Οι κύριοι χρήστες της 
εφαρµογής επισήµαναν τον βαθµό ικανοποίησης από το 
πρωτότυπο και τις πιθανές τροποποιήσεις που θεωρούσαν 
αναγκαίες για την καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών τους 
αναγκών. 

5. Φάση Αποδοχής του Συστήµατος: Με την επιτυχή δοκιµή 
του πρωτοτύπου, το τελικό προϊόν δοκιµάστηκε εκ νέου 
παρουσία στελεχών της Ασφαλιστικής εταιρίας. Η αποδοχή 
του λογισµικού είναι συνέπεια της πλήρωσης των κριτηρίων 
αποδοχής, τα οποία η Ασφαλιστική Εταιρία είχε θέσει από τη 
φάση της ανάλυσης. Με την αποδοχή, για όσα 
υποσυστήµατα σταδιακά πλέον εντάσσονται στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, εκτελούνται 
επιπλέον δοκιµές σε πραγµατικές συνθήκες, ενώ εκδίδονται 
τα τελικά Εγχειρίδια Χρήστη. 

6. Φάση Μετάβασης στο Νέο Προϊόν: Η εγκατάσταση και η 
µετάβαση στο νέο Σύστηµα  γίνεται µε βάση το έγγραφο 
Προγραµµατισµού Μεταβατικής Περιόδου (Migration 
Specifications). Το έγγραφο αυτό περιγράφει τη στρατηγική 
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µετάβασης, τις απαραίτητες µετατροπές λειτουργιών και 
δεδοµένων καθώς και τα κριτήρια έναρξης λειτουργίας στο 
νέο σύστηµα (Rollover). 

7. Λειτουργία και Υποστήριξη του Συστήµατος: Με την 
επιτυχή λειτουργία του Συστήµατος, ανακύπτουν θέµατα 
υποστήριξης του, όπως επιµέρους ρυθµίσεις για 
συγκεκριµένους χρήστες, παροχή βοήθειας στη χρήση του 
προγράµµατος, καθώς και εγκατάσταση νέων εκδόσεων 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του Συστήµατος είναι πιθανό να προκύψουν θέµατα 
αναθεωρήσεων και αλλαγών τόσο στις αρχικές απαιτήσεις 
όσο και στο σχεδιασµό του. Είναι πιθανόν να προκύψουν 
ακόµα αλλαγές και κατά την ανάπτυξη του Συστήµατος. Σε 
κάθε περίπτωση τηρείται µια αυστηρή διαδικασία επίβλεψης 
και έγκρισης των τροποποιήσεων. 

 
Οι παραπάνω φάσεις του κύκλου ζωής, λήφθηκαν υπόψη και στη 
διαµόρφωση των  σταδίων της µεθόδου διαχείρισης της εργασίας, 
προσαρµοσµένες κατάλληλα, ώστε να απεικονίζουν ξεκάθαρα, τα στάδια 
ανάλυσης, ανάπτυξης και υλοποίησης του Πληροφοριακού συστήµατος της 
παρούσας εργασίας. 
 
 

8.3 Στάδια και διαδικασίες της έρευνας – 
Χρονοδιάγραµµα 

 
Τα στάδια και οι διαδικασίες της έρευνας, συµφωνήθηκαν µε τους υπεύθυνους 
της ασφαλιστικής εταιρίας. Προσδιορίστηκαν τα παραδοτέα της έρευνας και 
καθορίστηκε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του πληροφοριακού 
συστήµατος Manage Care. Ειδικότερα, για τον καθορισµό του 
χρονοδιαγράµµατος, λήφθηκε υπόψη η απασχόληση του εµπλεκόµενου 
προσωπικού της ασφαλιστικής εταιρίας  µε τα συνήθη καθήκοντά του, αλλά 
και παράλληλα τυχόν επιβάρυνσή του µε την εµπλοκή του στην υλοποίηση 
άλλων projects, τα οποία ευρίσκοντο σε εξέλιξη ή ανεµένετο η έναρξή τους. Γι’ 
αυτό το λόγο και δόθηκε άνεση χρόνου στο προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, 
έτσι ώστε να απεικονίζει πιο ρεαλιστικά τον απαιτούµενο χρόνο υλοποίησης 
των διαφόρων σταδίων της έρευνας. Παρακάτω, εµφανίζεται σε 
διαγραµµατική µορφή (Gantt Chart και Pert Chart)), το συµφωνηθέν  
χρονοδιάγραµµα ανάλυσης, ανάπτυξης και υλοποίησης του Manage Care: 



ID Task Name Duration
1 Βιβλιογραφική έρευνα 26 weeks

2 Επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας για υλοποίηση Manage Care 4 weeks

3 Έναρξη εργασίας 28 weeks

4 Αξιολόγηση πρότασης συνεργασίας 4 weeks

5 project mandate 2 weeks

6 project brief 2 weeks

7 project plan 6 weeks

8 work packages 6 weeks

9 καθορισµός απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναµικό και υλική υποδοµή 2 weeks

10 κατασκευή χρονοδιαγράµµατος εργασιών 4 weeks

11 initiation report 2 weeks

12 Ανάλυση 24 weeks

13 συλλογή δεδοµένων από το εσωτερικό περιβάλλον 16 weeks

14 συλλογή δεδοµένων από το εξωτερικό περιβάλλον 16 weeks

15 ανάλυση - αξιολόγηση ευρηµάτων 8 weeks

16 Σχεδιασµός 60 weeks

17 λογικός σχεδιασµός 28 weeks

18 µετασχηµατισµός των απαιτήσεων της ασφαλιστικής εταιρίας 28 weeks

19 φυσικός σχεδιασµός 12 weeks

20 αναγνώριση της ιεραρχίας των λογικών τµηµάτων 4 weeks

21 οριστικοποίηση εξοπλισµού 4 weeks
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Project Summary

Page 1

Project: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Βοζίκη Α
Date: 8 May 2002



ID Task Name Duration
1 Βιβλιογραφική έρευνα 26 weeks

2 Επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας για υλοποίηση Manage Care 4 weeks

3 Έναρξη εργασίας 28 weeks

4 Αξιολόγηση πρότασης συνεργασίας 4 weeks

5 project mandate 2 weeks

6 project brief 2 weeks

7 project plan 6 weeks

8 work packages 6 weeks

9 καθορισµός απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναµικό και υλική υποδοµή 2 weeks

10 κατασκευή χρονοδιαγράµµατος εργασιών 4 weeks

11 initiation report 2 weeks

12 Ανάλυση 24 weeks

13 συλλογή δεδοµένων από το εσωτερικό περιβάλλον 16 weeks

14 συλλογή δεδοµένων από το εξωτερικό περιβάλλον 16 weeks

15 ανάλυση - αξιολόγηση ευρηµάτων 8 weeks

16 Σχεδιασµός 60 weeks

17 λογικός σχεδιασµός 28 weeks

18 µετασχηµατισµός των απαιτήσεων της ασφαλιστικής εταιρίας 28 weeks

19 φυσικός σχεδιασµός 12 weeks

20 αναγνώριση της ιεραρχίας των λογικών τµηµάτων 4 weeks

21 οριστικοποίηση εξοπλισµού 4 weeks

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�����������

����������������������

�����������
���������������������

���������������������
25/12

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
������������

������������
�����������

�����������

Quarter 7 Quarter 8 Quarter 9 Quarter 10 Quarter 11 Quarter 12
Year 3 Year 4

Task

��������������������������������������

��������������������������������������
Split

����
����

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

��������������������������������������

��������������������������������������

Rolled Up Split �����
Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Page 2

Project: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή Βοζίκη Α
Date: 8 May 2002



ID Task Name Duration
22 προετοιµασία προγράµµατος δοκιµών 4 weeks

23 ανάπτυξη λογισµικού 20 weeks

24 κωδικοποίηση των λογικών τµηµάτων 8 weeks

25 ολοκλήρωση των λογικών τµηµάτων 2 weeks

26 δοκιµές των λογικών τµηµάτων 2 weeks

27 προσαρµογή µε το ήδη υπάρχον σύστηµα 4 weeks

28 µετατροπή - µετάπτωση δεδοµένων 4 weeks

29 Υλοποίηση 20 weeks

30 εκπαίδευση χρηστών 4 weeks

31 δοκιµή του συστήµατος 2 weeks

32 επαλήθευση 1 week

33 έλεγχος της σωστής λειτουργίας 2 weeks

34 πιστοποίηση 2 weeks

35 καθορισµός µεθόδου µετάβασης 4 weeks

36 έλεγχος αποδοχής χρηστών 1 week

37 ανάπτυξη εγχειριδίων χρήσης 4 weeks

38 Λειτουργία 33,2 weeks

39 λειτουργία του συστήµατος 12 weeks

40 αξιολόγηση του συστήµατος 17,2 weeks

41 αξιολόγηση λειτουργικότητας 17,2 weeks

42 αξιολόγηση χρηστικότητας 17,2 weeks
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ID Task Name Duration
22 προετοιµασία προγράµµατος δοκιµών 4 weeks

23 ανάπτυξη λογισµικού 20 weeks

24 κωδικοποίηση των λογικών τµηµάτων 8 weeks

25 ολοκλήρωση των λογικών τµηµάτων 2 weeks

26 δοκιµές των λογικών τµηµάτων 2 weeks

27 προσαρµογή µε το ήδη υπάρχον σύστηµα 4 weeks

28 µετατροπή - µετάπτωση δεδοµένων 4 weeks

29 Υλοποίηση 20 weeks

30 εκπαίδευση χρηστών 4 weeks

31 δοκιµή του συστήµατος 2 weeks

32 επαλήθευση 1 week

33 έλεγχος της σωστής λειτουργίας 2 weeks

34 πιστοποίηση 2 weeks

35 καθορισµός µεθόδου µετάβασης 4 weeks

36 έλεγχος αποδοχής χρηστών 1 week

37 ανάπτυξη εγχειριδίων χρήσης 4 weeks

38 Λειτουργία 33,2 weeks

39 λειτουργία του συστήµατος 12 weeks

40 αξιολόγηση του συστήµατος 17,2 weeks

41 αξιολόγηση λειτουργικότητας 17,2 weeks

42 αξιολόγηση χρηστικότητας 17,2 weeks
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ID Task Name Duration
43 αξιολόγηση φιλικότητας 17,2 weeks

44 αξιολόγηση αποδοτικότητας 17,2 weeks

45 αξιολόγηση σαφήνειας και διαύγειας του περιεχοµένου της πληροφορίας 17,2 weeks

46 αξιολόγηση συνέπειας περιεχοµένου πληροφορίας 17,2 weeks

47 επανατροφοδότηση 4 weeks

48 συντήρηση 21,2 weeks

49 τροποποίηση - επέκταση του συστήµατος 8 weeks
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Επιλογή ασφαλιστικής
εταιρίας για υλοποίηση
2 4 weeks
31 October 1 27 Novembe

Έναρξη εργασίας

3 28 weeks
26 Decembe 9 July 1998
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Βιβλιογραφική έρευνα

1 26 weeks
2 May 1997 30 October 1

Αξιολόγηση πρότασης
συνεργασίας
4 4 weeks
26 Decembe 22 January 1

project mandate

5 2 weeks
23 January 1 5 February 19

project brief

6 2 weeks
6 February 1 19 February 

project plan

7 6 weeks
20 February 2 April 1998

work packages

8 6 weeks
3 April 1998 14 May 1998

καθορισµός απαιτήσεων
σε ανθρώπινο δυναµικό
9 2 weeks
15 May 1998 28 May 1998

κατασκευή
χρονοδιαγράµµατος
10 4 weeks
29 May 1998 25 June 1998

initiation report

11 2 weeks
26 June 199 9 July 1998

Ανάλυση

12 24 weeks
10 July 1998 24 Decembe
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�

συλλογή δεδοµένων από
το εσωτερικό περιβάλλον
13 16 weeks
10 July 1998 29 October 1

συλλογή δεδοµένων από
το εξωτερικό περιβάλλον
14 16 weeks
10 July 1998 29 October 1

ανάλυση - αξιολόγηση
ευρηµάτων
15 8 weeks
30 October 1 24 Decembe

Σχεδιασµός

16 60 weeks
25 Decembe 17 February 2
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λογικός σχεδιασµός

17 28 weeks
25 Decembe 8 July 1999
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�

µετασχηµατισµός των
απαιτήσεων της
18 28 weeks
25 Decembe 8 July 1999

φυσικός σχεδιασµός

19 12 weeks
9 July 1999 30 Septembe
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αναγνώριση της ιεραρχίας
των λογικών τµηµάτων
20 4 weeks
9 July 1999 5 August 199

οριστικοποίηση
εξοπλισµού
21 4 weeks
6 August 1992 September

προετοιµασία
προγράµµατος δοκιµών
22 4 weeks
3 September 30 Septembe

ανάπτυξη λογισµικού

23 20 weeks
1 October 19 17 February 2
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���������������������������������

�
�

κωδικοποίηση των
λογικών τµηµάτων
24 8 weeks
1 October 19 25 Novembe

ολοκλήρωση των λογικών
τµηµάτων
25 2 weeks
26 Novembe 9 December 

δοκιµές των λογικών
τµηµάτων
26 2 weeks
10 Decembe 23 Decembe

προσαρµογή µε το ήδη
υπάρχον σύστηµα
27 4 weeks
24 Decembe 20 January 2

µετατροπή - µετάπτωση
δεδοµένων
28 4 weeks
21 January 2 17 February 2

∆ιδακτορική ∆ιατριβή Βοζίκη Α. 
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Υλοποίηση

29 20 weeks
18 February 6 July 2000
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�

εκπαίδευση χρηστών

30 4 weeks
18 February 16 March 200

δοκιµή του συστήµατος

31 2 weeks
17 March 20 30 March 200

επαλήθευση

32 1 week
31 March 20 6 April 2000

έλεγχος της σωστής
λειτουργίας
33 2 weeks
7 April 2000 20 April 2000

πιστοποίηση

34 2 weeks
21 April 20004 May 2000

καθορισµός µεθόδου
µετάβασης
35 4 weeks
5 May 2000 1 June 2000

έλεγχος αποδοχής
χρηστών
36 1 week
2 June 2000 8 June 2000

ανάπτυξη εγχειριδίων
χρήσης
37 4 weeks
9 June 2000 6 July 2000

αξιολόγηση του
συστήµατος
40 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

Λειτουργία

38 12 weeks
7 July 2000 28 Septembe
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��

τροποποίηση - επέκταση
του συστήµατος
49 8 weeks
29 Septembe23 Novembe

αξιολόγηση συνέπειας
περιεχοµένου
46 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

αξιολόγηση
λειτουργικότητας
41 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

αξιολόγηση σαφήνειας και
διαύγειας του
45 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

αξιολόγηση
αποδοτικότητας
44 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

αξιολόγηση φιλικότητας

43 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

αξιολόγηση χρηστικότητας

42 17,2 weeks
29 Septembe26 January 2

λειτουργία του
συστήµατος
39 12 weeks
7 July 2000 28 Septembe

συντήρηση

48 21,2 weeks
29 Septembe23 February 2

επανατροφοδότηση

47 4 weeks
29 Septembe26 October 2

∆ιδακτορική ∆ιατριβή Βοζίκη Α. 
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Κεφάλαιο 9 
Παρουσίαση της Συνεργαζόµενης 
Ασφαλιστικής Εταιρίας - Περιγραφή της 
Υπάρχουσας Κατάστασης 

9.1 Παρουσίαση της ασφαλιστικής εταιρίας 
 

9.1.1 Έναρξη της Συνεργασίας µε Ασφαλιστική Εταιρία 
 
∆ύο από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, µε τις οποίες ήρθαµε σε επαφή σε αυτό το 
αρχικό στάδιο, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρέχουν υποστήριξη στη συνέχιση 
της έρευνας µας και προθυµοποιήθηκαν να αποτελέσουν το πεδίο της 
εφαρµογής ενός πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο θα αναπτυχθεί µε την 
υποστήριξή τους, και  του οποίου η λειτουργία θα διαχειρίζεται τη συλλογή, 
καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων-δεδοµένων κατανάλωσης υπηρεσιών 
υγείας από τους ασφαλισµένους τους.  

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες, βρίσκονται ανάµεσα 
στις µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στον τοµέα ασφαλίσεων υγείας (η µια στο 
χώρο των ατοµικών ασφαλίσεων υγείας και η άλλη στο χώρο των οµαδικών 
συµβολαίων ασφάλισης υγείας), µε κριτήρια τόσο των συνολικό αριθµό των 
ασφαλισµένων, όσο και τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιούν. 

Μετά από εξέταση των όρων που έθεσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες, 
αποφασίστηκε η ερευνητική συνεργασία στον τοµέα των ατοµικών 
ασφαλίσεων υγείας, µε µια από αυτές. Βασικά κριτήρια για την επιλογή, 
αποτέλεσαν η έκταση και το βάθος  της πληροφόρησης που θα µας παρείχαν, 
το προσωπικό που θα διέθεταν και η διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή για την 
υποστήριξη της έρευνας. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή µας, έπαιξε και το ότι 
η συνεργαζόµενη ασφαλιστική εταιρία, βρισκόταν στο αρχικό στάδιο ενός 
µακροχρόνιου προγράµµατος εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης, µε 
αποτέλεσµα να αποτελεί πρόκληση η συµµετοχή µας σε αυτή τη διαδικασία 
και η πιθανή υλοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας µας, µε εφαρµογή 
σε πραγµατικό περιβάλλον και όχι απλώς σαν µια θεωρητική κατασκευή. 
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9.1.2 Γενικά στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρίας 
 
Η ασφαλιστική εταιρία, η οποία υποστήριξε την έρευνά µας, καταλαµβάνει 
ηγετική θέση στο χώρο των ασφαλίσεων στην Ελλάδα, µε µακρόχρονη 
επιχειρηµατική παρουσία και κοινωνική προσφορά. 
Εντάσσεται σε ισχυρότατο όµιλο εταιριών, µε ηγετική και δυναµική παρουσία 
σε όλο το φάσµα των χρηµατοοικονοµικών (και όχι µόνο) εργασιών, µε 
επέκταση τα τελευταία χρόνια των δραστηριοτήτων της και εκτός Ελλάδος και 
ισχυροποίηση της θέσης της, µέσα από συνεργασίες και εξαγορές.  
∆ραστηριοποιείται σε όλα τα είδη των ασφαλιστικών εργασιών, 
προσφέροντας προγράµµατα ασφάλισης τόσο στον κλάδο των Γενικών 
ασφαλίσεων, όσο και στον κλάδο των ασφαλίσεων Ζωής-Υγείας. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρία και 
ανάµεσα σε ελάχιστες ευρωπαϊκές που πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο 
ISO. Ήδη έχουν πιστοποιηθεί από τον EΛOT οι Kλάδοι Oµαδικών 
ασφαλίσεων, Mεταφορών σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9002, ενώ 
συνεχίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και για τους υπόλοιπους κλάδους. 
Παράλληλα γίνεται αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου µε νέα ανταγωνιστικά 
προϊόντα - ιδίως στους κλάδους Aυτοκινήτων, Zωής και Yγείας-, ενώ από το 
1997 συµµετέχει στην Audatex Eλλάς A.E. για τον καλύτερο έλεγχο των 
υλικών ζηµιών αυτοκινήτων. 
Σταθερό στόχο αποτελεί και η αποδοτική διαχείριση της µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας και του Xαρτοφυλακίου Kινητών Aξιών ώστε να µεγιστοποιηθούν 
οι αποδόσεις τόσο στα αποθέµατα των ασφαλισµένων όσο και στα ίδια 
κεφάλαια της Eταιρίας. Eπισηµαίνεται ότι οι σηµαντικές αποδόσεις των 
επενδύσεων το 1999, επέτρεψαν στην Eταιρία να ενισχύσει περαιτέρω τα 
αποθέµατα του κλάδου Aυτοκινήτων, και του κλάδου Zωής ούτως ώστε να 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Eπιπλέον, εφαρµόζεται σε συνεργασία µε την Tράπεζα του Οµίλου ο θεσµός 
του Bancassurance, που αποτελεί στρατηγική επιλογή µε µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα. 
Tο σηµαντικότερο όµως γεγονός της περιόδου είναι η δηµιουργία ενιαίου 
ασφαλιστικού φορέα µε τη συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιριών του 
Oµίλου. Oι διαδικασίες υλοποίησης της συγχώνευσης έδωσαν στη ∆ιοίκηση 
της Eταιρίας την ευκαιρία να επανασχεδιάσει τον εκσυγχρονισµό των 
διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών δοµών της µε στόχο τη συνολική 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας 
και τη µείωση των λειτουργικών δαπανών. Έτσι, η ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης βρίσκει την ασφαλιστική Εταιρία µε: 

• µερίδιο αγοράς πάνω από 20%  
• ίδια κεφάλαια που ξεπερνούν τα 54 δις δρχ.  
• µεγαλύτερη φερεγγυότητα για τους ασφαλισµένους  
• πλήθος προϊόντων που καλύπτουν ευρύτατο φάσµα όλων των 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων  
• τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ικανών στελεχών  
• το εκτενέστερο δίκτυο πρακτόρων και ασφαλιστών καθώς και  
• το µεγαλύτερο δίκτυο της Tράπεζας του Οµίλου,  
• νέο σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης και  
• νέο Oργανισµό Eσωτερικής Yπηρεσίας  
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Eπιπλέον, η Eταιρία προέβη στην εξαγορά µειοψηφικού πακέτου  
ασφαλιστικής εταιρίας, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευέλικτου και 
αποτελεσµατικού σχήµατος που θα λειτουργεί παράλληλα και 
συµπληρωµατικά, στον τοµέα των βιοµηχανικών και εµπορικών κινδύνων. 
Tέλος, υλοποιείται ο στρατηγικός στόχος της Eταιρίας για επέκταση των 
εργασιών της στα Bαλκάνια και την Aνατολική Mεσόγειο. 
Η συνολική παραγωγή της εταιρίας για το έτος 2000 , υπερέβη τα 150 δις 
δραχµές, ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η αύξηση της παραγωγής και 
ιδιαίτερα της πρωτασφαλιστικής παραγωγής. Η οικονοµική κατάσταση της 
εταιρίας είναι απολύτως υγιής, οι ρυθµοί αύξησης της πελατειακής της βάσης 
είναι ικανοποιητικοί, ενώ  διαγράφονται αισιόδοξες οι προοπτικές για 
βελτίωση όλων των µεγεθών της και στα επόµενα χρόνια. 
Η εταιρία διατηρεί ασφαλιστικά υποκαταστήµατα σε όλη την Ελλάδα, 
απασχολεί πάνω από 1.500 υπαλλήλους, συνεργάζεται µε µεγάλο αριθµό 
ασφαλιστικών πρακτόρων και συγχρόνως προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα 
µέσω τραπεζικών υποκαταστηµάτων του οµίλου. 
Οι πιθανοί κίνδυνοι που η Εταιρία θα αντιµετωπίσει κατά την επόµενη τριετία 
είναι :  
α) Η καθυστέρηση της ανάκαµψης της ∆ιεθνούς οικονοµίας & ειδικότερα της 
Ευρωπαϊκής. 
β) Η συνέχιση του αρνητικού κλίµατος στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά. 
γ) Η δυσανάλογη αύξηση των ασφαλίστρων κάλυψης των τροµοκρατικών 
ενεργειών, και 
δ) Ο οξύς ανταγωνισµός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού που µπορεί να εγκατασταθούν στην 
Ελλάδα.  
 

9.1.3 Αναπτυξιακά Προγράµµατα της Εταιρίας 

 
Τα αναπτυξιακά προγράµµατα της Εταιρίας ορίζονται, ώστε να καταστούν οι 
άξονες, στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια για αύξηση της 
συµµετοχής στο µερίδιο της Αγοράς. Η βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και η δηµιουργία νέων και ανταγωνιστικών, ασφαλιστικών 
προϊόντων αποτελούν τους στόχους αυτών των προγραµµάτων. 
 
Στο εσωτερικό τα προγράµµατα αυτά αφορούν : 

• Ανάπτυξη του δικτύου των γραφείων παραγωγής 
• Αξιοποίηση του συστήµατος Τραπεζοασφάλισης 
• Σχεδιασµός για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τον 

τρίτο πυλώνα του νέου ασφαλιστικού συστήµατος 
• Βελτίωση των ασφαλιστηρίων Πυρός µε προσθήκες που θα 

αναφέρονται στον άνθρωπο, όπως προσωπικό ατύχηµα και Αστική 
Ευθύνη 

• Νέους τρόπους προώθησης των προγραµµάτων ασφάλισης 
αυτοκινήτου 

• Ανάπτυξη προγράµµατος πωλήσεων µέσω INTERNET 
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Στο εξωτερικό µε αντίστοιχα προγράµµατα γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης 
των ασφαλιστικών εργασιών, µέσω των οποίων επιδιώκεται η ενίσχυση της 
παρουσίας της, προσφέροντας ελκυστικά και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά 
προϊόντα.  

 

9.2 Περιγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης 

 

9.2.1 Οργάνωση των ατοµικών ασφαλίσεων υγείας 
 
Η εταιρία, έχει πλήρως αναπτυγµένο οργανόγραµµα (∆ιάγραµµα 9.1), οι δε 
ατοµικές ασφαλίσεις υγείας υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Ατοµικών Ασφαλίσεων 
Ζωής. Στην όλη διαχείριση των ατοµικών ασφαλίσεων υγείας, εµπλέκονται, σε 
διαφορετικό βαθµό, πολλές άλλες ∆ιευθύνσεις της εταιρίας, όπως η 
∆ιεύθυνση Αντασφαλίσεων και Αναλογιστικής, η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 
Ποιότητας, η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, η ∆ιεύθυνση Marketing κ.ά. Στις 
επόµενες παραγράφους, θα αναλύσουµε το βαθµό εµπλοκής, τους ρόλους 
και τις αρµοδιότητες, όλων όσων εµπλέκονται στη διαχείριση των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας. 
Η εταιρία, έχει µια πελατειακή βάση, που υπερβαίνει τις 200.000 
ασφαλισµένων µε ατοµική ασφάλιση υγείας, οι οποίοι είναι κατανεµηµένοι σε 
όλη την Ελληνική επικράτεια. Οι ασφαλισµένοι αυτοί, εξυπηρετούνται, µέσω 
ενεργών ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί και 
προσφερθεί κυρίως την τελευταία δεκαπενταετία, µε µεγάλες όµως 
διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, ώστε να µη είναι δυνατή η συγκριτική 
αξιολόγησή τους διαχρονικά. 
 
 

9.2.2 Συµβόλαια ασφάλισης υγείας 
 
9.2.2.1 Γενικά  
 
Η εταιρία προσφέρει προγράµµατα ατοµικής ασφάλισης υγείας, µέσω των 
προγραµµάτων ασφάλισης ζωής, ως προσαρτήµατα των συµβολαίων αυτών, 
αλλά και οµαδικά (εταιρικά) προγράµµατα ασφάλισης ζωής, µε ταυτόχρονη 
κάλυψη φροντίδας υγείας. 
Τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας, που προσέφερε και προσφέρει η εταιρία, 
διακρίνονται για το εύρος των καλύψεων που παρέχουν, την ποικιλία των 
επιλογών που διαθέτουν, την ευελιξία στον συνδυασµό των καλύψεων, ώστε 
να προσαρµόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ασφαλισµένων και µε 
ασφάλιστρα που να ανταποκρίνονται στις οικονοµικές δυνατότητές τους. 
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∆ιάγραµµα 9.1 
Οργανόγραµµα Ασφαλιστικής Εταιρίας 

 

 

Παρόλα αυτά η εταιρία (όπως άλλωστε και αρκετές από τις υπόλοιπες 
ασφαλιστικές εταιρίες), ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει δηµιουργήσει και 
προσφέρει µια σειρά από προγράµµατα ατοµικής ασφάλισης υγείας, τα οποία 
λειτούργησαν κυρίως µε τη λογική της προσέλκυσης του κοινού και της 
αύξησης της πελατειακής της βάσης. Έτσι, περιείχαν πολύ ικανοποιητικές 
καλύψεις, µε σχετικά ιδιαίτερα χαµηλό ασφάλιστρο, µε χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα της εποχής αυτής, τις κάρτες υγείας και τα απεριόριστα ποσά 
κάλυψης . Από την άλλη πλευρά, συνέχισαν να ισχύουν πεπαλαιωµένα 
προγράµµατα, µε χαµηλά ασφάλιστρα, τα οποία όµως δεν είχαν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν ικανοποιητικό επίπεδο κάλυψης των εξόδων 
νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής φροντίδας υγείας των ασφαλισµένων. 
 
9.2.2.2 Περιεχόµενο των Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων Υγείας 
 
Η εταιρία, τη στιγµή της έναρξης έρευνας, προσέφερε τέσσερα (-4-) 
διαφορετικά προγράµµατα ατοµικής ασφάλισης υγείας, µε διαφοροποίηση στα 
όρια των παροχών και το είδος καλύψεων, και συγχρόνως µε αρκετή ευελιξία 
στις επιλογές, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασφαλισµένων.  
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Παρακάτω, παρατίθενται σε πίνακα, οι σπουδαιότερες καλύψεις και παροχές, 
που περιλαµβάνονται σε προσφερόµενο πρόγραµµα, µε τον µεγαλύτερο 
βαθµό κάλυψης : 
 

Πίνακας 9.1 
Πίνακας Παροχών - Καλύψεων 

Γενικοί όροι  
Ασφαλιζόµενοι Οι ασφαλιζόµενοι κάτω των 60 ετών, 

οι νόµιµοι σύζυγοί τους και τα 
εξαρτώµενα µέλη τους 

Έναρξη κάλυψης Εντός Ελλάδος : 30 ηµέρες µετά την 
έναρξη ισχύος του συµβολαίου  
Εκτός Ελλάδος : 6 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος του συµβολαίου  
 

Τερµατισµός της κάλυψης Με τη λήξη του ατοµικού 
ασφαλιστηρίου Ζωής, µε ανώτατο 
όριο την ηλικία των 65 ετών ή ισόβια 

Όριο ευθύνης προς αποζηµίωση Απεριόριστο 
Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής Το ελάχιστο 2.500.000 δρχ 
 
Νοσοκοµειακές & Εξωνοσοκοµειακές Παροχές-Καλύψεις 
Εξετάσεις σε ιατρούς του δικτύου, 
όλων των ειδικοτήτων, κατ’ έτος έως : 

ΟΧΙ 

Επισκέψεις στο σπίτι για κατ’ οίκον 
περιστατικό 

ΟΧΙ 

Ιατρική εξέταση για «δεύτερη γνώµη 
χειρουργού» 

ΟΧΙ 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε ιατρούς 
του δικτύου 

ΟΧΙ 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε 
διαγνωστικά κέντρα του δικτύου ή 
συνεργαζόµενα 

Μέχρι 200.000 δρχ ετησίως, µετά ένα 
τρίµηνο ισχύος του συµβολαίου, σε 
καθορισµένα συµβεβληµένα 
διαγνωστικά κέντρα, µε 
παραπεµπτικό οποιουδήποτε ιατρού 

Προληπτικός Εξατοµικευµένος 
έλεγχος υγείας 

ΟΧΙ 

Παροχές µητρότητας Επίδοµα τοκετού (µετά τα δύο χρόνια 
ισχύος του συµβολαίου) 600.000 δρχ, 
µε αύξηση κατά 10% του ποσού, εάν 
ο τοκετός συµβεί µετά το 3ο έτος 
ισχύος του συµβολαίου 

Νοσοκοµειακή περίθαλψη Απεριόριστα 
Επιλογή Θέσης Ελεύθερη επιλογή θέσης 
Νοσηλεία σε ανώτερη θέση από τη 
θέση επιλογής 

Ελεύθερη επιλογή θέσης 

∆υνατότητα θεραπείας, χωρίς 
νοσηλεία 

Σε περίπτωση χειρουργικής 
επέµβασης, χηµειοθεραπείας, 
θεραπείας µε ακτινοβολίες, µαγνητική 
τοµογραφία, χωρίς νοσηλεία στο 
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νοσοκοµείο, καταβάλλεται 
αποζηµίωση, ίση µε το ποσοστό 
συµµετοχής στο σύνολο των 
αναγνωρισµένων εξόδων 

Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκοµείο α) Καλύπτεται η νοσηλεία κανονικά, 
όπως σε οποιοδήποτε άλλο 
νοσοκοµείο, ή 
β) Επίδοµα 20.000 δρχ την ηµέρα, 
εάν δεν προσκοµισθούν έξοδα στην 
εταιρία για 30 ηµέρες, 
προσαυξανόµενο κατά 50% κατά 
νοσηλεία, εάν ο ασφαλιζόµενος 
υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση 
 

Νοσηλεία εκτός Ελλάδος Μετά από 6 µήνες ισχύος του 
συµβολαίου, απεριόριστα 

Αµοιβή χειρούργου-αναισθησιολόγου Καλύπτεται µέσα στο όριο της 
νοσοκοµειακής κάλυψης, χωρίς 
περιορισµό 

∆ικαίωµα αποκλειστικής νοσοκόµας Καλύπτεται 
Νοσηλεία χωρίς παραπεµπτικό ∆εν απαιτούνται παραπεµπτικά 
Νοσηλεία σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού 

Καλύπτεται κανονικά 

  
Άλλες παροχές Βοήθειας  
Μεταφορά παθόντος  Καλύπτεται εξ ολοκλήρου, µε 

οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο εντός 
Ελλάδος 

Επαναπατρισµός συνταξιδευόντων 
µη παθόντων µελών οικογένειας 

ΟΧΙ 

Φροντίδα ανήλικων παιδιών Σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου, 
καλύπτονται τα έξοδα συνοδού, µε 
την προϋπόθεση, ότι δεν θα 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστική 
νοσοκόµα 

Εισιτήριο σε στενό συγγενή ΟΧΙ 
Μεταφορά σωρού ΟΧΙ 
Αναπροσαρµογή ασφαλίστρων Μέχρι 8% ετησίως, ανάλογα µε την 

εξέλιξη των οικονοµικών 
παραµέτρων, που επηρεάζουν τις 
παροχές υγείας 

Υπηρεσίες Συντονιστικού Ιατρικού 
Κέντρου 

ΟΧΙ 

Κόστος-Ετήσια ασφάλιστρα (κατά 
προσέγγιση, καθαρό ποσό χωρίς 
επιβαρύνσεις) 

Άνδρας 36-45 ετών : 125.000 δρχ 
Γυναίκα 36-45 ετών : 148.000 δρχ 

Παρατήρηση : Κάποιες κατηγορίες καλύψεων του παραπάνω πίνακα αναφέρονται απλά και µόνο για λόγους 
σύγκρισης µε ασφαλιστικά προγράµµατα άλλων ασφαλιστικών εταιριών 
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9.2.3 Περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών διαχείρισης 
των ασφαλίσεων υγείας 

 
9.2.3.1 Έναρξη της ασφάλισης υγείας 
 
Για την έναρξη της ασφάλισης υγείας, απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ 
µέρους του υποψήφιου ασφαλισµένου, προς την ασφαλιστική εταιρία. Η 
ασφάλιση υγείας, θεωρείται πρόσθετη ασφάλιση και οι καλύψεις της 
συµπεριλαµβάνονται ως παραρτήµατα στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής, 
που υποχρεωτικά συνάπτει ο ασφαλισµένος Το έντυπο της αίτησης «ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ» είναι προκαθορισµένο και σε αυτή απαιτείται η 
συµπλήρωση των παρακάτω πεδίων-στοιχείων: 
 

• Αριθµός αίτησης 
• Επώνυµο Ασφαλιζόµενου 
• Όνοµα Ασφαλιζόµενου 
• Πατρώνυµο Ασφαλιζόµενου 
• Ηµεροµηνία Γέννησης 
• Φύλο Ασφαλιζόµενου 
• Α.Φ.Μ. 
• ∆.Ο.Υ. 
• Αριθµός Ταυτότητας 
• ∆ιεύθυνση κατοικίας 
• Τ.Κ. 
• Τηλέφωνα 
• Επάγγελµα 
• Επώνυµο Συµβαλλόµενου 
• Όνοµα Συµβαλλόµενου 
• Πατρώνυµο Συµβαλλόµενου 
• Φύλο Συµβαλλόµενου  
• Α.Φ.Μ. Συµβαλλόµενου 
• ∆.Ο.Υ. 
• Αριθµός Ταυτότητας 
• ∆ιεύθυνση επικοινωνίας 
• Τ.Κ. επικοινωνίας 
• Τηλέφωνα επικοινωνίας 
• Ασφαλιζόµενο ποσό 
• Σύνδεση µε ECU 
• ∆ιάρκεια 
• Τρόπος πληρωµής ασφαλίστρων 
• Τρόπος διάθεσης µερισµάτων 
• Συµπληρωµατικές καλύψεις 
• ∆ικαιούχοι 
• Ηµεροµηνία 
• Υπογραφή Ασφαλιζόµενου 
• Υπογραφή Συµβαλλόµενου 
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Επιπλέον, στην αίτηση του ασφαλισµένου συµπληρώνονται από την 
ασφαλιστική εταιρία, κατά τη διαδικασία  παραλαβής, ελέγχου και έγκρισης, τα 
παρακάτω πεδία : 
 

• Ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης 
• Status 
• Αριθµός Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 
• Κωδικός Επαγγέλµατος 
• Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
• Τιµολόγηση 
• Προκαταβολή 
• Ηµεροµηνία κατάθεσης προκαταβολής 
• Αριθµός παραστατικού 
• Κωδικοί Συµπληρωµατικών καλύψεων 
• Σύντοµη έκθεση του παραγωγού, σχετικά µε τον ασφαλιζόµενο 
• Κωδικός Υποκαταστήµατος 
• Κωδικός παραγωγού 
• Κωδικός οµαδάρχη 
• Έγκριση της αίτησης από το υποκατάστηµα παραγωγής 
• Απόφαση του κλάδου Ζωής  

 
Η αίτηση, συνοδεύεται από έντυπο ερωτηµατολόγιο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΙΤΗΣΗΣ», το οποίο αποτελείται από πεδία, τα οποία συµπληρώνει ο 
υποψήφιος ασφαλισµένος και στο οποίο συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις 
σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του υποψήφιου ασφαλισµένου. 
 
Ο ασφαλισµένος, εφόσον επιθυµεί την άµεση έναρξη της ασφάλισής του, 
συγχρόνως µε την υποβολή της αίτησης, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει 
κάποιο ελάχιστο ποσό ή το σύνολο των ασφαλίστρων, καθώς η απόδειξη 
προκαταβολής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αίτησης. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί, ότι «η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή του εφ’ 
άπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τµηµατικής καταβολής», όπως 
ορίζεται και από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2496/97. 
Η «ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΖΩΗΣ» µαζί µε το «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΙΤΗΣΗΣ» προωθείται στο  Τµήµα Underwriting (Εκτίµησης Κινδύνου), 
προκειµένου να ελεγχθούν τα περιεχόµενα της αίτησης και του 
ερωτηµατολογίου, ώστε να εκτιµηθεί ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος από την 
αιτούµενη ασφάλιση υγείας. 
Ο Underwriter χρησιµοποιεί στοιχεία που σχετίζονται : 
 

• Με το ιστορικό και τη σηµερινή κατάσταση της υγείας του υπό 
ασφάλιση ατόµου (ιατρική εκτίµηση του κινδύνου) 

• Με τυχόν προϋπάρχοντα ασφαλιστήρια του ιδίου ατόµου 
• Με τις συνθήκες εργασίας και τυχόν εξωεπαγγελµατικές συνήθειες 
• Με οτιδήποτε άλλο θα µπορούσε να εκθέσει τον υποψήφιο προς 

ασφάλιση σε πρόσθετο κίνδυνο (αντεπιλογή κλπ) 
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Ο Underwriter, έχει το δικαίωµα, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, να παραπέµψει 
τον υποψήφιο για ασφάλιση, σε ιατρική εξέταση, προκειµένου να διαπιστώσει 
την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του. 
Μετά την αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδοµένων, ο Underwriter 
οδηγείται στην τελική του απόφαση µε τις παρακάτω δυνατότητες : 
 

• Η αποδοχή του κινδύνου ασφάλισης υγείας 
• Η απόρριψή του 
• Η πρόσθεση ειδικού όρου για την εξαίρεση ορισµένων παθήσεων και/ή 

των υποτροπών και επιπλοκών τους 
 
Αυτές οι ειδικές εξαιρέσεις, µπορεί να ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης ή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. για τα πρώτα 2 ή 5 
χρόνια της ασφάλισης) ανάλογα µε τη φύση της ασθένειας. 
 
Στη συνέχεια, ο Underwriter, εφόσον αποδέχεται την ανάληψη του κινδύνου 
ασφάλισης υγείας, διαβιβάζει (µαζί µε τις παρατηρήσεις του) την αίτηση στο 
τµήµα ασφαλίσεων υγείας, για την συµπλήρωση των όρων της πρόσθετης 
ασφάλισης  υγείας, σαν παραρτήµατος της ασφαλιστικής σύµβασης.  
Τα στοιχεία του συµβολαίου καταχωρούνται στο υπάρχον µηχανογραφικό 
σύστηµα και γίνεται η εκτύπωση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο 
παραδίδεται υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο της εταιρίας στον 
ασφαλισµένο. 
Στο µηχανογραφικό αρχείο των ασφαλίσεων ζωής της εταιρίας, 
καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία-δεδοµένα, σχετικά µε τα συµβόλαια 
ασφαλίσεων υγείας (πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι αυτά τα στοιχεία 
εξυπηρετούν συγχρόνως και τις Υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της 
εταιρίας) : 
 

Πίνακας 9.2 
Περιεχόµενο αρχείου ασφαλισµένων  

Πεδία Μήκος Τύπος 
• ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 9 numeric 
• ΗΜ. ΙΣΧΥΟΣ 10 Date 
• ΠΡΑΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6 numeric 
• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 6 numeric 
• Α.Φ.Μ. 15 char 
• ΚΩ∆. Α.Φ.Μ. 1 char 
• ∆.Ο.Υ. 4 numeric 
• ΤΗΛ.  8 char 
• Τ.Τ. 5 numeric 
• STATUS 2 char 
• Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 9 numeric 
• ΕΠΩΝΥΜΟ 20 char 
• ΟΝΟΜΑ 10 char 
• ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 4 char 
• ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10 Date 
• ΦΥΛΟ 1 char 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 15 char 
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• ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΣΧΕΣΗ 
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 

3 char 

• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  

2 char 

• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 char 
• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΟΡΟΣ 1 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΟΡΟΣ 2 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 2 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ – ΟΡΟΣ 1 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ – ΟΡΟΣ 2 4 char 
• ΗΜ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 10 Date 
• ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 1 char 

 
Οτιδήποτε άλλο στοιχείο συλλέγεται, παραµένει στον έντυπο “φάκελο” του 
ασφαλισµένου, χωρίς να καταχωρείται µηχανογραφικά σε κάποια βάση 
δεδοµένων. 
Σχηµατικά, η διαδικασία έναρξης και αποδοχής της ασφάλισης υγείας, 
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 9.2. 
 
 
 
9.2.3.2 Χρήση Υπηρεσιών Υγείας 
 
Οι ασφαλισµένοι µε ασφάλιση υγείας, δεν είναι υποχρεωµένοι να 
ενηµερώνουν την ασφαλιστική εταιρία προκαταβολικά για την πρόθεσή τους 
να κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας, ούτε και κατά τη διάρκεια της λήψης τους 
από τους φορείς υγείας.  
Ο χρόνος ενηµέρωσης της ασφαλιστικής εταιρίας, για τη χρήση υπηρεσιών 
υγείας από κάποιον ασφαλισµένο τους, συνήθως συµπίπτει µε την κατάθεση 
σε αυτή του τιµολογίου ή της απόδειξης του φορέα υγείας που συνοδεύει την  
αίτηση (απαίτηση) του ασφαλισµένου για αποζηµίωση, πιο γνωστής στην 
ασφαλιστική πρακτική ως “Claim”. 
Συναντώνται περιπτώσεις ενηµέρωσης της ασφαλιστικής εταιρίας σε 
προγενέστερο της τιµολόγησης χρόνο, όταν το κόστος των υπηρεσιών υγείας 
χρεώνεται απ’ ευθείας στην ασφαλιστική εταιρία, ή όταν ισχύει διαφορετικός 
τιµοκατάλογος για τις υπηρεσίες που λαµβάνουν οι ασφαλισµένοι, µετά από 
συµφωνία της ασφαλιστικής εταιρίας µε τους φορείς υγείας. 
Σχηµατικά, η διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών υγείας, που λαµβάνουν οι 
ασφαλισµένοι, παρουσιάζεται στα  διαγράµµατα 9.3 και 9.4: 
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∆ιάγραµµα 9.2 
Έναρξη/Αποδοχή Ασφάλισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο υποψήφιος 
ασφαλιζόµενος 
συµπληρώνει 
την αίτηση 
ασφάλισης και το 
ερωτηµατολόγιο

Η ασφαλιστική 
εταιρία 
παραλαµβάνει τα 
έντυπα και τα 
προωθεί στο 
Τµήµα 
Underwriting  

To Τµήµα Underwriting εξετάζει τον 
φάκελο του υποψηφίου και 
αποφασίζει ένα από τα παρακάτω : 

• Την παραποµπή για ιατρικές 
εξετάσεις 

• Την απόρριψη της αίτησης 
• Την αποδοχή της αίτησης 
• Την αποδοχή της αίτησης µε 

όρους 

Στην περίπτωση 
απόρριψης η 
αίτηση 
επιστρέφεται στον 
υποψήφιο 
ασφαλιζόµενο, µε 
την αιτιολογία της 
απόρριψης 

Στις περιπτώσει αποδοχής (µε ή χωρίς όρους), 
προσδιορίζεται ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος, 
σύµφωνα µε τα εγχειρίδια, ενηµερώνεται ο 
φάκελος του ασφαλιζόµενου και το υπάρχον 
µηχανογραφικό σύστηµα 

Στην 
περίπτωση 
παραποµπής 
για ιατρικές 
εξετάσεις, 
λαµβάνονται 
τα 
αποτελέσµατα 
και 
αξιολογούνται 

Τέλος, εκτυπώνεται το ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο και αποστέλλεται-
παραδίδεται στον ασφαλιζόµενο 
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∆ιάγραµµα 9.3 
Χρήση Εξωνοσοκοµειακών Υπηρεσιών Υγείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ασφαλισµένος 
προσέρχεται στο 
γραφείο υποδοχής 
του διαγνωστικού 
κέντρου 

Το γραφείο 
υποδοχής 
προγραµµατίζει 
την παροχή 
υπηρεσιών προς 
τον ασφαλισµένο  

Ο ασφαλισµένος λαµβάνει τις 
υπηρεσίες υγείας από τον φορέα 
υγείας 

Αποστολή του Τιµολογίου στην ασφαλιστική 
εταιρία και πληρωµή µέσω δικτύου 

Παράδοση του τιµολογίου στην 
ασφαλιστική εταιρία 

Η γραµµατεία του ∆ιαγνωστικού 
Κέντρου συγκεντρώνει τα 
δικαιολογητικά χρήσης υπηρεσιών 
υγείας και : 

Στην περίπτωση 
συνεργαζόµενου 
φορέα υγείας, 
επικοινωνεί µε την 
ασφαλιστική 
εταιρία για 
ταυτοποίηση του 
ασφαλισµένου και 
τιµολόγηση 
σύµφωνα µε τον 
ειδικό 
τιµοκατάλογο 

Στην 
περίπτωση µη 
συνεργαζόµεν
ου φορέα 
υγείας, 
τιµολόγηση 
σύµφωνα µε 
τον γενικό 
τιµοκατάλογο 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                                                                                                                                                                                                                                                                               95 

∆ιάγραµµα 9.4 
Χρήση Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών Υγείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ασφαλισµένος 
προσέρχεται στο 
γραφείο κίνησης 
ασθενών του 
νοσοκοµείου 

Το γραφείο 
κίνησης διενεργεί 
τις διαδικασίες 
εισαγωγής του 
ασθενή  

Ο ασφαλισµένος νοσηλεύεται και 
λαµβάνει τις υπηρεσίες υγείας από 
τον φορέα υγείας 

Στην περίπτωση 
συνεργαζόµενου 
φορέα υγείας, 
επικοινωνεί µε την 
ασφαλιστική 
εταιρία για 
ταυτοποίηση του 
ασφαλισµένου και 
τιµολόγηση 
σύµφωνα µε τον 
ειδικό 
τιµοκατάλογο Αποστολή του Τιµολογίου στην 

ασφαλιστική εταιρία και πληρωµή 
µέσω δικτύου 

Παράδοση του τιµολογίου 
στην ασφαλιστική εταιρία 

Στην 
περίπτωση µη 
συνεργαζόµεν
ου φορέα 
υγείας, 
τιµολόγηση 
σύµφωνα µε 
τον γενικό 
τιµοκατάλογο 

Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας, η 
γραµµατεία του Νοσοκοµείου 
συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά 
χρήσης υπηρεσιών υγείας και : 

Παράδοση 
του εξιτηρίου 
στον 
ασφαλισµένο 
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Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι κανένα (ιατρικής φύσεως) δεδοµένο της χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, δεν καταχωρείται στην υπάρχουσα βάση δεδοµένων ή 
κρατείται σε µαγνητικό αποθηκευτικό µέσο, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
Νοσοκοµειακή περίθαλψη. 
Εξαίρεση αποτελούσε η υποβολή από ∆ίκτυο ∆ιαγνωστικών Κέντρων σε 
µαγνητικά µέσα-δισκέτες (υπό µορφή αρχείου του EXCEL) ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, δεδοµένων που αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις 
ασφαλισµένων της εταιρίας. Και αυτό, διότι προεβλέπετο από τη σύµβαση 
συνεργασίας του προηγούµενου φορέα των ∆ιαγνωστικών Κέντρων µε την 
Ασφαλιστική Εταιρία, και αποτελούσε προϋπόθεση για την εκκαθάριση του 
κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε βάση τον τιµοκατάλογο, ο οποίος 
είχε συµφωνηθεί. 
Παρόλα αυτά, το πλήθος, η µορφή και το βάθος ανάλυσης των δεδοµένων 
που παραδίδονται, είναι προσανατολισµένα να εξυπηρετούν τη λογιστική 
αξιοποίησή τους περισσότερο και όχι την παράλληλη επεξεργασία τους για το 
µη οικονοµικό περιεχόµενό τους. 
Και αυτό γιατί, ενώ υπάρχει αναλυτική καταγραφή των υπηρεσιών 
(διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων), φαρµάκων  και υλικών που 
παρασχέθηκαν και χρεώθηκαν στους ασφαλισµένους-ασθενείς, λείπουν κατά 
κανόνα η αιτιολόγηση της παροχής τους, καθώς και η περιγραφή του 
νοσήµατος και η συµπτωµατολογία. Αλλά, και στις περιπτώσεις που αυτά τα 
δεδοµένα αναφέρονται, η περιγραφή τους  είναι τόσο γενική, ώστε δεν 
προκύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις, ιατρικά τουλάχιστον, αξιόπιστη 
πληροφόρηση.  
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί, ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία, αποτελούν 
υποσύνολο των συνολικών αποζηµιώσεων για εξωνοσοκοµειακή χρήση 
υπηρεσιών υγείας, καθώς υπάρχει η δυνατότητα λήψης τους και από άλλα 
διαγνωστικά κέντρα ή εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών και νοσοκοµείων. 
 
9.2.3.3 Εκκαθάριση Τιµολογίων Χρήσης Υπηρεσιών Υγείας 
 
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών στην ασφαλιστική εταιρία (από τον ίδιο 
τον ασφαλισµένο, ή τον ασφαλιστικό σύµβουλο, ή το υποκατάστηµα, ή τον 
φορέα υγείας) αυτά πρωτοκολλούνται, και διαβιβάζονται στο τµήµα 
αποζηµιώσεων της ∆ιεύθυνσης Ατοµικών Ασφαλίσεων Ζωής, προκειµένου να 
συσχετιστούν µε και καταλογιστούν σε συγκεκριµένο συµβόλαιο, να γίνει 
έλεγχος του τιµοκαταλόγου χρέωσης των υπηρεσιών και υλικών του φορέα 
υγείας (εάν υπάρχει σχετική συµφωνία) και των όρων (καλύψεις, παροχές, 
εξαιρέσεις, όρια) του συµβολαίου ασφάλισης υγείας του ασφαλισµένου, 
λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη και τα στοιχεία του φακέλου του. Μετά από 
τον έλεγχο αυτό, καθορίζεται το ακριβές ποσό της αποζηµίωσης που 
δικαιούται ο ασφαλισµένος και ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και συγκεκριµένα το Λογιστήριο, για την εκκαθάριση των 
Τιµολογίων και την έκδοση επιταγής υπέρ του δικαιούχου ασφαλισµένου. 
Σε περίπτωση που αποζηµιώνεται απ’ ευθείας ο φορέας υγείας, ακολουθείται 
η ίδια διαδικασία, µε τη διαφορά, ότι το ποσό της χρέωσης, που αντιστοιχεί 
στο κόστος των υπηρεσιών υγείας που παρασχέθηκαν στον ασφαλισµένο, 
πιστώνεται στον λογαριασµό του φορέα υγείας και εκκαθαρίζεται σε 
προσυµφωνηµένα τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά της αποζηµίωσης, αρχειοθετούνται στον 
έντυπο φάκελο του ασφαλισµένου. 
∆εν γίνεται εκ των προτέρων ενηµέρωση του ασφαλισµένου και 
διακανονισµός για το ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούται, αλλά τυχόν 
ασυµφωνίες σχετικά µε το ύψος του ποσού που µπορεί να προκύψουν, 
εξετάζονται απολογιστικά. 
Στο υπάρχον µηχανογραφικό σύστηµα,  καταχωρούνται τα παρακάτω 
στοιχεία, που αφορούν την εκκαθάριση των τιµολογίων, χρήσης υπηρεσιών 
υγείας : 
 

• Αριθµός Παραστατικού 
• Είδος Παραστατικού 
• Επωνυµία εκδότη 
• ∆ιεύθυνση Εκδότη 
• Τ.Κ. Εκδότη 
• Α.Φ.Μ. Εκδότη 
• ∆.Ο.Υ. Εκδότη 
• Ηµεροµηνία έκδοσης 
• Ηµεροµηνία Υποβολής 
• Αριθµός Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 
• Επώνυµο Ασφαλισµένου 
• Όνοµα Ασφαλισµένου 
• Α.Φ.Μ. Ασφαλισµένου 
• ∆.Ο.Υ. Ασφαλισµένου 
• Σχέση Ασφαλισµένου 
• Ποσό Παραστατικού 
• Ποσό συµµετοχής 
• Ποσό απόρριψης 
• Ποσό έκπτωσης 
• Ποσό αποζηµίωσης 
• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ  
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
• Ποσό πληρωµής 
• Αριθµός παραστατικού 
• Αριθµός επιταγής 
• Ηµεροµηνία πληρωµής 
• ∆ίκτυο 
• Κωδικός Εκκαθάρισης 
• Κωδικός εκκαθαριστή 
• Κωδικός ελεγκτή 

 
 
 
Σχηµατικά, η διαδικασία εκκαθάρισης των τιµολογίων χρήσης υπηρεσιών 
υγείας, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα : 
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∆ιάγραµµα 9.5 

Εκκαθάριση Τιµολογίων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 Εµπλεκόµενοι – Ρόλοι και αρµοδιότητες 
 
Στην  διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, εµπλέκονται διάφορες 
∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και υπάλληλοι ή συνεργάτες της ασφαλιστικής εταιρίας. 
Θεωρείται χρήσιµο, να γίνει µια καταγραφή των εµπλεκοµένων, των ρόλων 
τους και των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, ώστε να είναι 
ευχερέστερος στη συνέχεια ο εντοπισµός τυχόν προβληµάτων, όχι µόνο σε 
επίπεδο λειτουργιών αλλά και προσώπων που ενεργούν. 
 
 

 
 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Ιατρείου Φαρµακείου Εργαστηρίου 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
& ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 
ΕΛΕΓΧΟΣ &  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Ιατρείου Φαρµακείου Εργαστηρίου 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Σύµβουλος ∆/νση Τµήµα 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ 
    
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΡΟΣ  

   ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                                                                          99 

Πίνακας 9.3 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Έναρξη-
Έγκριση 
Ασφάλισης 

Ασφαλιζόµενος  Συµπλήρωση-
Κατάθεση αίτησης 
και 
Ερωτηµατολογίου 

 ∆/νση Πωλήσεων • Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος 

Ενηµέρωση 
Ασφαλισµένου, 
παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
αρχικός έλεγχος 

 ∆/νση 
Υποκαταστηµάτων 

• Υποκατάστηµα 
Παραγωγής 

• Οµαδάρχης 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος, 
καταχώρηση 
δεδοµένων 
συµβολαίου, 
δηµιουργία 
φακέλου, 
αποστολή 
συµβολαίων 

 ∆/νση 
Αντασφαλίσεων 
και Αναλογιστικής 

• Τµήµα 
UNDEWRITING 

• Τµήµα 
Αναλογιστικής 

• Τµήµα 
Αντασφαλίσεων 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος φακέλου, 
αποδοχή, όροι, 
απόρριψη, 
επασφάλιστρα, 
αποθεµατικό, 
παρατηρήσεις 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης 
συµβολαίων, 
δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 ∆/νση 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

• Λογιστήριο 
 

Υπολογισµός 
ασφαλίστρων και 
λοιπών 
επιβαρύνσεων, 
έκδοση 
αποδείξεων, 
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είσπραξη 
ασφαλίστρων, 
παρακολούθηση 
οφειλών 

Χρήση 
Υπηρεσιών 
Υγείας 

Ασφαλισµένος  Λήψη υπηρεσιών 
υγείας 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

Ενηµέρωση 
φακέλου 
συµβολαίου, 
επικοινωνία µε 
ασφαλισµένο, µε 
φορείς υγείας και 
ιατρό ελεγκτή 

 ∆/νση Πωλήσεων • Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος 

Επικοινωνία µε 
ασφαλισµένο 

Εκκαθάριση 
Τιµολογίων 

Ασφαλισµένος  Κατάθεση 
παραστατικών 
φορέα υγείας και 
αίτησης 
αποζηµίωσης 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

• Τµήµα 
Αποζηµιώσεων 

Παραλαβή 
παραστατικών, 
έλεγχος 
παραστατικών σε 
σχέση µε παροχές 
και όρους 
συµβολαίου, 
υπολογισµός 
αποζηµίωσης, 
ενηµέρωση βάσης 
δεδοµένων 

 ∆/νση 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

• Λογιστήριο Έλεγχος 
παραστατικών, 
εκκαθάριση 
τιµολογίων, 
πληρωµή 
αποζηµίωσης, 
ενηµέρωση βάσης 
δεδοµένων 

 ∆/νση Νοµικών 
Υπηρεσιών 

• Τµήµα Νοµικών 
∆ιαφορών 

Επίλυση 
διαφωνιών σε 
σχέση µε τον 
υπολογισµό 
αποζηµίωσης, 
νοµική 
εκπροσώπηση και 
υποστήριξη σε 
δικαστική 
εµπλοκή 
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 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Εµπλουτισµός – 
συντήρηση βάσης 
δεδοµένων, 
δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 ∆/νση 
Αντασφαλίσεων 
και Αναλογιστικής 

• Τµήµα 
Αντασφαλίσεων 

Υπολογισµός 
µεγεθών σε σχέση 
µε τις ασφαλίσεις 
υγείας 

 

9.4 Περιγραφή της µηχανογραφικής υποδοµής και 
υποστήριξης του υπάρχοντος συστήµατος 

 
Τη διαχείριση των ασφαλίσεων υγείας, υποστηρίζει µηχανογραφικά η 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής της εταιρίας.  
Γενικά, η µηχανογραφική υποδοµή της εταιρίας (κατά την περίοδο έναρξης 
της έρευνας) στηρίζεται στη λειτουργία ενός κεντρικού υπολογιστικού 
συστήµατος της IBM, το οποίο λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία της εταιρίας 
και εξυπηρετεί, λειτουργώντας σε τοπικό δίκτυο (LAN) και ιδιωτικό δίκτυο 
ευρείας περιοχής (WAN), τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και αποκεντρωµένες 
περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και υποκαταστήµατα. Την λειτουργία του 
Μηχανογραφικού Συστήµατος υποστηρίζουν Application, Network και 
Database Servers. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων (RDBMS) 
είναι το DB2. Επίσης, τερµατικά και Προσωπικοί Υπολογιστές, συνδεδεµένοι 
στο δίκτυο της εταιρίας, υπάρχουν εγκατεστηµένοι στις Κεντρικές και 
Περιφερειακές Υπηρεσίες, µε διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης στις 
εφαρµογές που λειτουργούν. Η λειτουργία του µηχανογραφικού κέντρου 
υποστηρίζεται από εξειδικευµένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων της 
επιστήµης της πληροφορικής και αναπτύσσεται σε διάφορα τµήµατα µε 
καθορισµένες αρµοδιότητες. 
Ειδικότερα, οι κυριότερες εφαρµογές του µηχανογραφικού συστήµατος, οι 
οποίες  υποστηρίζουν εργασίες των ασφαλίσεων υγείας, παρουσιάζονται 
παρακάτω  : 
 

Πίνακας 9.4 
Εφαρµογές Λογισµικού 

 
On-line Εφαρµογές • Μητρώο Ασφαλισµένων 

Τοπικές On-line Εφαρµογές • ∆ιαχείριση Αποζηµιώσεων 

• Οικονοµική ∆ιαχείριση 

• Underwriting 

• Γραµµατεία 
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Batch Εφαρµογές • Αναφορές 

• Στατιστικά 

Εφαρµογές σε Επίπεδο PC • Επεξεργαστής Κειµένου 

• Λογιστικά Φύλλα 

• Βάση ∆εδοµένων 

• Παρουσίαση 

• Ειδικές Εφαρµογές 

 

 

9.5 Αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήµατος 
 
Σαν πρώτη γενική παρατήρηση, το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης των 
ασφαλίσεων υγείας µπορεί να χαρακτηριστεί  σαν “Συµβόλαιο-κεντρικό” 
(Contract-Oriented). Και αυτό, επειδή όλες οι λειτουργίες του συστήµατος, 
περιγράφουν, εξυπηρετούν και παρακολουθούν σαν οντότητα, το συµβόλαιο 
µάλλον, παρά τους ασφαλισµένους. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό, αν 
παρατηρήσει κάποιος, ότι π.χ. η ετήσια παραγωγή αναφέρεται σε αριθµό 
συµβολαίων, η αποδοτικότητα µετράται ανά συµβόλαιο, οι αποζηµιώσεις και 
τα κόστη καταλογίζονται σε συµβόλαια, η ακύρωση µετράται σαν ποσοστό επί 
των συµβολαίων, κ.ο.κ.  Με αυτή τη φιλοσοφία, χάνεται από την έναρξη αλλά 
κυρίως στη διαδροµή, το σηµαντικότερο, ότι δηλαδή το αντικείµενο της 
εταιρίας, δεν είναι η εξυπηρέτηση του ασφαλιστικού συµβολαίου, αλλά κυρίως 
των ατόµων-ασφαλισµένων που καλύπτονται από αυτό. 
Ειδικότερα, οι αδυναµίες και τα προβλήµατα του υπάρχοντος συστήµατος, 
µπορούν να εντοπιστούν στα παρακάτω : 
 

9.5.1 Η απουσία Οράµατος, Στόχων και Αρχών Λειτουργίας 
σχετικών µε τις Ασφαλίσεις Υγείας 

      
Εντοπίζεται ως βασική αδυναµία του υπάρχοντος συστήµατος, η απουσία 
ειδικών, για τις Ασφαλίσεις Υγείας, Στόχων, Σκοπών, σύµφωνους µε την 
διακήρυξη του Οράµατος της εταιρίας πάνω στον τοµέα αυτό. Οι στόχοι και οι 
ειδικότεροι αυτοί σκοποί, θα έπρεπε να τεθούν και να ενταχθούν στους και 
εναρµονιστούν µε τους ευρύτερους στρατηγικούς  στόχους και σκοπούς της 
εταιρίας, να εξυπηρετούν την αποστολή της εταιρίας και  να τείνουν προς την 
εκπλήρωση του οράµατος της. Η έλλειψη ειδικών σκοπών και στόχων, 
δυστυχώς εντάσσει τη στρατηγική για τις ασφαλίσεις υγείας, σε ευρύτερους 
σκοπούς, αποµακρύνοντάς την από την κοινωνική αποστολή της και 
εγκλωβίζοντάς την σε οικονοµικές-λογιστικές σκοπιµότητες. 
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9.5.2 Η µορφή της διαχείρισης των διαδικασιών 
 
Η διαχείριση των διαδικασιών του συστήµατος ασφαλίσεων υγείας εµφανίζεται 
να ακολουθεί την παραδοσιακή µορφή ασφάλισης υγείας (indemnity or fee-
for-service insurance), δηλαδή έχει τη µορφή της καταβολής αποζηµίωσης για 
τα έξοδα που πραγµατοποίησαν οι ασφαλισµένοι για κάποια χρήση 
υπηρεσιών υγείας. Έτσι, εµφανίζεται µάλλον να δίνει ιδιαίτερο βάρος στη 
διαχείριση της οικονοµικής-λογιστικής πλευράς της ασφάλισης υγείας, παρά 
στο ουσιαστικό περιεχόµενό της, δηλαδή την εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στους ασφαλισµένους 
της. 
Με δεδοµένη αυτή τη θεώρηση,  όπως εµφανώς διαπιστώθηκε και από την 
ανάλυση του υπάρχοντος συστήµατος, είναι ανύπαρκτος ένας κατάλληλος a 
priori και on-going υποστηρικτικός και ελεγκτικός  µηχανισµός της εταιρίας, 
όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλισµένους της. Κάτω 
από αυτό το πλαίσιο κάλυψης, καταβάλλεται προσπάθεια το κόστος να 
ελέγχεται αναγκαστικά µε αυστηρούς περιορισµούς ως προς τη χρήση 
υπηρεσιών, µε υψηλά ποσοστά συµµετοχής και µε χαµηλά όρια στα 
αθροιστικά ποσά της  αποζηµίωσης. 
 

9.5.3 Ο συντονισµός των ενεργειών 
 
Με δεδοµένο, ότι η ασφάλιση υγείας αντιµετωπίζεται σαν συµπληρωµατική 
κάλυψη ενός συµβολαίου ασφάλισης ζωής, αυτό την εντάσσει στις διαδικασίες 
διαχείρισης ενός ευρύτερου κλάδου ασφάλισης, που πραγµατεύεται πολλά 
διαφορετικά αντικείµενα. Αυτό είναι εµφανές, από τον µεγάλο αριθµό 
∆ιευθύνσεων της εταιρίας, οι οποίες εµπλέκονται σε διαφορετικά στάδια της 
διαδικασίας των ασφαλίσεων υγείας, όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, µε 
έντονη όµως την απουσία ενός κατάλληλου συντονιστικού µηχανισµού. Έτσι, 
µεγάλος αριθµός προσωπικού, από διαφορετικά τµήµατα και µε διαφορετική 
αρµοδιότητα, εµπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης, συχνά εντελώς 
αποσπασµατικά, χωρίς οµαλή ροή και συνέπεια της πληροφόρησης. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα, κάθε ∆ιεύθυνση ή τµήµα να επιτελεί ένα κοµµάτι της 
διαδικασίας των ασφαλίσεων υγείας, µερικές φορές ανεξάρτητα και µε άγνοια 
συχνά του πλήρους ιστορικού κάθε περίπτωσης, που είναι προϋπόθεση της 
εξατοµικευµένης προσέγγισης και ειδικής µεταχείρισης. Έτσι, παρατηρούνται 
φαινόµενα: 

• µη ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων 
• ελλιπούς ενηµέρωσης των ασφαλισµένων  
• µη συλλογής και καταγραφής σηµαντικών δεδοµένων σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας 
• µη  τήρησης φακέλων των ασφαλισµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
• µη έγκαιρη ενηµέρωση των αρµοδίων τµηµάτων 
• επαναπληρωµές αποζηµιώσεων ή υπερβολική καθυστέρηση στην 

εκκαθάρισή τους  
• κλπ 
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9.5.4 Η  συλλογή, καταγραφή και τυποποίηση των αναγκαίων 
δεδοµένων 

 
Από την περιγραφή του συστήµατος, που παρουσιάστηκε παραπάνω, είναι 
εµφανές, ότι αδυνατεί να συλλέξει, καταγράψει και αξιοποιήσει τα αναγκαία 
δεδοµένα, προκειµένου να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τις ασφαλίσεις υγείας 
και να παρέχει έγκυρη, έγκαιρη και αποτελεσµατική πληροφόρηση στη 
∆ιοίκηση. 
Οι ακολουθούµενες διαδικασίες και τα υπάρχοντα έντυπα και µέσα, δεν έχουν 
τη δυνατότητα να συλλέξουν τα απαραίτητα δεδοµένα, προκειµένου να 
σχηµατιστεί µια πλήρης εικόνα των ασφαλίσεων υγείας. Επίσης, πολλά από 
τα δεδοµένα που συλλέγονται, παραµένουν σε  έντυπη µορφή, χωρίς την 
καταχώρησή τους σε µηχανογραφηµένα συστήµατα, µε αποτέλεσµα τη µη 
περαιτέρω αξιοποίησή τους ή και την άγνοια ύπαρξής τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ολοσχερής απουσία δεδοµένων 
χρήσης υπηρεσιών υγείας, όσον αφορά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη και η 
σηµαντικά ελλιπής συλλογή δεδοµένων, όσον αφορά την εξωνοσοκοµειακή. 
Εµφανείς είναι και οι ελλείψεις στην καταγραφή σηµαντικών  στοιχείων του 
ασφαλισµένου, όπως τουλάχιστον εµφανίζονται στο µηχανογραφικό αρχείο.  
Εντύπωση προκαλεί η µη υποχρέωση υποβολής των υποψήφιων 
ασφαλισµένων σε διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις, τουλάχιστον µέχρι και την 
ηλικία των 45 ετών, αλλά τον περιορισµό στην συµπλήρωση απλώς ενός µη 
ιατρικού (Non Medical) ερωτηµατολογίου υγείας.  
Τέλος, η µορφή των δεδοµένων που συλλέγονται και καταγράφονται σε 
έντυπα, συχνά εµφανίζεται µε µορφή που δεν µπορεί να αξιοποιηθεί 
στατιστικά. Πρέπει να τονιστεί η παντελής απουσία τυποποίησης στο σύνολο 
σχεδόν των δεδοµένων που τηρούνται, µε αποτέλεσµα την αδυναµία 
οµαδοποίησης των δεδοµένων αυτών, επεξεργασίας  τους και σύγκρισής τους 
µε άλλα υπάρχοντα στοιχεία της εταιρίας ή άλλης εξωτερικής πηγής. Σαν 
χαρακτηριστικό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η καταγραφή του 
επαγγέλµατος των ασφαλισµένων µε λεκτικό και κωδικό επαγγέλµατος, που 
όµως δεν αναφέρεται σε κανένα από τα αναγνωρισµένα συστήµατα εθνικής ή 
διεθνούς κωδικοποίησης επαγγελµάτων, µε αποτέλεσµα την αδυναµία 
σύγκρισης των στοιχείων. Σε ερώτηση µας για την πηγή ανεύρεσης της 
ακολουθούµενης κωδικοποίησης, µας ανέφεραν ότι υιοθετήθηκε η 
κωδικοποίηση εγχειριδίου ξένης αντασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς όµως να 
είναι σε θέση να µας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. 
 
 

9.5.5 Η καθοδήγηση και η ποιότητα  στην εξυπηρέτηση  των 
ασφαλισµένων 

 
Το υπάρχον σύστηµα, δεν έχει τη δυνατότητα να πληροφορήσει και 
εξυπηρετήσει άµεσα τον ασφαλισµένο για θέµατα καλύψεων, όρων, 
εξαιρέσεων κλπ παροχών υγείας που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο 
συµβόλαιό του.  
Επίσης, δεν παρέχει τη δυνατότητα πληροφόρησης και υπεύθυνης 
καθοδήγησης των ασφαλισµένων σε θέµατα που αναφέρονται στη χρήση 
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υπηρεσιών υγείας, όπως συνεργαζόµενοι φορείς υγείας, εφηµερεύοντα 
νοσοκοµεία, τµήµατα που λειτουργούν και σε ποια νοσοκοµεία κλπ.  
Τέλος, δεν παρέχει στους ασφαλισµένους την αίσθηση της υποστήριξης από 
πλευράς ασφαλιστικής εταιρίας, κατά την εκδήλωση κάποιου προβλήµατος 
υγείας, κατά τη διάρκεια λήψης των υπηρεσιών ή ακόµα και για τις διαδικασίες 
αποζηµίωσης των εξόδων νοσηλείας. 
 
 

9.5.6 Υποστηρικτικά µέσα 
 
Σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, όπως αυτή 
παρουσιάστηκε παραπάνω, είναι εµφανής η απουσία εργαλείων και µέσων 
υποστήριξης των απαιτούµενων ενεργειών και λειτουργιών. 
Έτσι, απουσιάζουν πολλές απαραίτητες πληροφορίες στους εµπλεκόµενους, 
σε όλες τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των ασφαλίσεων υγείας. Ενδεικτικά, 
απουσιάζουν: 

• Ένα µηχανισµός συντονισµού των εισερχοµένων πληροφοριών, 
σχετικά µε τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασφαλισµένους της 
εταιρίας 

• Μέσα υποστήριξης του τµήµατος Underwriting, στον υπολογισµό του 
αναλαµβανόµενου κινδύνου από τις ασφαλίσεις υγείας και κατ’ 
επέκταση τον προσδιορισµό επιστηµονικά ορθών και δικαίων 
ασφαλίστρων 

• Μέσα πληροφόρησης των ασφαλισµένων, σχετικά µε τους 
διαθέσιµους, και κατά περίσταση ενδεικνυόµενους, φορείς παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

• Μέσα πληροφόρησης των ασφαλισµένων, σχετικά µε τους όρους, τις 
παροχές, τα όρια και τις καλύψεις των συµβολαίων ασφάλισης υγείας 

• Ένας µηχανισµός υποστήριξης των ασφαλισµένων σε περίπτωση 
ανάγκης για επείγουσα ιατρική πληροφόρηση ή ιατρική παρέµβαση 

• Ένας µηχανισµός υποστήριξης των ασφαλισµένων κατά τη διαδικασία 
(προγραµµατισµένης ή έκτακτης) χρήσης υπηρεσιών υγείας 

• Ένας µηχανισµός συλλογής και καταγραφής όλων των πληροφοριών 
σχετικά µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας (νοσοκοµειακών ή 
εξωνοσοκοµειακών) από τους ασφαλισµένους της 

• Ένας µηχανισµός που θα διασφαλίζει την ασφαλή και ταχύτατη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών εκκαθάρισης των περιστατικών χρήσης 
υπηρεσιών υγείας και αποζηµίωσης των δικαιούχων 

• Τα εργαλεία παροχής ολοκληρωµένης εικόνας της ιστορίας και 
συµπεριφοράς του ασφαλισµένου, σε όλους τους εµπλεκόµενους 

• Ένας µηχανισµός παροχής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στα 
στελέχη και στην ∆ιοίκηση της εταιρίας, σχετικά µε τις ασφαλίσεις 
υγείας 

• Τα εργαλεία αξιοποίησης και εµπλουτισµού της υπάρχουσας 
πληροφόρησης 

• Τα εργαλεία τυποποίησης των διαδικασιών και των δεδοµένων σε όλη 
τη διαδροµή των ενεργειών που εξυπηρετούν τις ασφαλίσεις υγείας 
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9.5.7 Μηχανογραφική Υποστήριξη 
 
Το υπάρχον µηχανογραφικό σύστηµα, βασισµένο στη φιλοσοφία 
εξυπηρέτησης των λειτουργιών της ασφαλιστικής εταιρίας µάλλον (σύµφωνα 
µε τα πρότυπα ανάπτυξης συστηµάτων των περασµένων δεκαετιών), παρά 
στην υποστήριξη των διαδικασιών και της ροής των εργασιών της, αδυνατεί 
να καλύψει αποτελεσµατικά τις ανάγκες εξυπηρέτησης των διαδικασιών και 
πληροφόρησης της εταιρίας στον τοµέα των ασφαλίσεων υγείας. Η αλήθεια 
βέβαια είναι, ότι το πρόβληµα πέρα από τεχνικό (πεπαλαιωµένο των 
υπολογιστικών συστηµάτων και του λογισµικού που χρησιµοποιείται) είναι 
κυρίως δοµικό (λειτουργικό), δηλαδή αναφέρεται στην λειτουργία ενός 
ξεπερασµένου Συστήµατος στο σύνολό του. 
Έτσι, ενδεικτικά αναφέρουµε βασικές αδυναµίες του υπάρχοντος 
µηχανογραφικού συστήµατος : 

• ∆εν έχει τη δυνατότητα να καταγράψει µεγάλο µέρος από την 
πληροφορία που διακινείται 

• ∆εν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει µηχανογραφικά τις 
περισσότερες από τις διαδικασίες, που από τη ροή των εργασιών, 
απαιτούνται στις ασφαλίσεις υγείας 

• Παρέχει αποσπασµατική καταγραφή της πληροφορίας (π.χ. στοιχεία 
ασφαλισµένου και στοιχεία συµβολαίου, αλλά όχι στοιχεία χρήσης 
υπηρεσιών υγείας) 

• ∆εν παρέχει εφαρµογές, υποστηρικτικές του έργου που επιτελεί το 
προσωπικό της εταιρίας 

• ∆εν παρέχει περιβάλλον εφαρµογών φιλικών προς τον χρήστη 
• Στηρίζεται σε εφαρµογές λογισµικού που δεν µπορούν να 

συνεργαστούν µε εφαρµογές νέας γενιάς 
• Χρησιµοποιούν παρωχηµένη αρχιτεκτονική και δικτύωση συστηµάτων 
• Η διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης στο προσωπικό της 

επιχείρησης είναι περιορισµένη 
• Παρέχει περιορισµένο αριθµό αναφορών και στατιστικής 

πληροφόρησης 

9.5.8 Οικονοµική Αξιολόγηση 
 
Πέρα από τη λειτουργική αξιολόγηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναφορά οικονοµικών και άλλων στατιστικών στοιχείων του υπάρχοντος 
συστήµατος ατοµικών ασφαλίσεων υγείας, µε σκοπό την δηµιουργία µιας 
ολοκληρωµένης εικόνας.  
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία από τη λειτουργία του 
Συστήµατος, για τµήµα της χρονικής περιόδου διεξαγωγής της έρευνας µας : 
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Πίνακας 9.5 
Οικονοµικά και Στατιστικά Στοιχεία 1995-1998 

 
 1995 1997 1998 
Ασφάλιστρα και λοιπά έσοδα Κλάδου Ζωής 
(δις δρχ)  33,622 42,610 

Ασφαλισµένοι µε Ασφάλιση Υγείας  175.000 186.000 
Αριθµός Ασφαλισµένων µε αιτήσεις 
Αποζηµίωσης για  Νοσοκοµειακή Περίθαλψη  15.000 22.000 

Αναλογία Ασφαλισµένων που έκαναν χρήση 
Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (Utilization Ratio)  8.6% 11.83% 

Σύνολο Αποζηµιώσεων για Νοσοκοµειακή 
Περίθαλψη (σε δις δρχ)  6,7 9,3 

Μέσο Κόστος Νοσηλείας (δρχ)  450.000 423.000 
Αναλογία Ζηµιών προς Έσοδα (Loss Ratio) -
χωρίς τον υπολογισµό των εξωνοσοκοµειακών 
ζηµιών 

120% 98% 82% 

 
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα : 
 

1. Η εταιρία εµφανίζει µια εντυπωσιακή δυναµική στην αύξηση της 
πελατειακής βάσης, στον τοµέα των ασφαλίσεων υγείας, η οποία 
οφείλεται και στην προσφορά ολοκληρωµένων προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας 

2. Παρατηρείται µια ανησυχητική αύξηση του ποσοστού των 
ασφαλισµένων, οι οποίοι κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας. Η αύξηση 
αυτή εκτιµάται, ότι οφείλεται και στους “γενναιόδωρους” όρους των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, µε στόχο την αύξηση της πελατειακής βάσης και την λειτουργία 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που δηµιουργήθηκε. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, ότι τα ποσοστά του πίνακα αναφέρονται µόνο στην 
χρήση Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. Σε περίπτωση, που 
συνυπολογιστεί και η χρήση εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, η 
αναλογία αυτή εµφανίζεται αυξηµένη και πλησιάζει το 20% για το έτος 
1998. 

3. Ένα σηµαντικό ποσοστό των αποζηµιώσεων, καταβάλλεται ως 
Νοσοκοµειακό επίδοµα (δηλαδή ένα καθορισµένο ποσό αποζηµίωσης 
για τη χρήση συγκεκριµένης υπηρεσίας υγείας, ανεξάρτητα από το 
ύψος της ζηµιάς). Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Επίδοµα Τοκετού, το 
οποίο αντικατέστησε στα νεότερα ασφαλιστικά προγράµµατα την 
κάλυψη των εξόδων τοκετού. Για το έτος 1998, το 20% περίπου των 
ασφαλισµένων αποζηµιώθηκαν µε Νοσοκοµειακό Επίδοµα. 

4. Το Μέσο Κόστος Νοσηλείας και το Loss-Ratio εµφανίζεται µειούµενο 
διαχρονικά, παρά την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και 
παρά τον υψηλό πληθωρισµό στις τιµές του ιδιωτικού φορέα υγείας. Η 
µείωση αυτή επιτεύχθηκε µε : 

• τον περιορισµό στη χρήση υπηρεσιών υγείας (κυρίως των 
εξωνοσοκοµειακών),  

• τη µείωση των αθροιστικών ορίων χρήσης υπηρεσιών υγείας  
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• την µερική κατάργηση της µε χωρίς όριο χρήσης υπηρεσιών 
υγείας (απεριόριστο) 

• την υπογραφή συµφωνιών της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών µε επιλεγµένους ιδιωτικούς φορείς υγείας για 
συγκρατηµένη αύξηση των τιµών των νοσηλίων και των 
ιατρικών πράξεων 

• την σύναψη συµφωνιών για συνεργασία µε επιλεγµένα 
διαγνωστικά κέντρα 

• την αύξηση των ασφαλίστρων για συγκεκριµένες καλύψεις 
παροχών υγείας 

• την αύξηση των ασφαλίστρων, µε ταυτόχρονη προσφορά 
νέων παροχών 

• την προσπάθεια αντικατάστασης-επέκτασης παλαιών, 
ζηµιογόνων συµβολαίων, µε νέα προγράµµατα πιο 
αποδοτικά και προσαρµοσµένα στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα 

 
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε παρόµοιες πρακτικές µείωσης του 
κόστους, προέβησαν και οι υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες, 
στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά, το Loss-Ratio των ασφαλίσεων 
υγείας που εµφανίζουν είναι κατά κύριο λόγο υποτιµηµένο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, καθώς σπανίως 
ενσωµατώνουν το συνολικό πραγµατικό κόστος, λόγω 
αδυναµίας υπολογισµού του. Γι’ αυτό το λόγο και συνήθως 
εµφανίζουν το Loss-Ratio συνολικά του Κάδου Ζωής, στις 
καταστάσεις και τα στοιχεία που δηµοσιεύουν. 

 
Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα 
περισσότερα οικονοµικά-στατιστικά στοιχεία από τη χρήση υπηρεσιών υγείας, 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στις προηγούµενες παραγράφους, µε 
συνέπεια να µην είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 
µέτρων παρέµβασης της εταιρίας. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι δεν 
εφαρµόστηκε καµία διαδικασία συσχετισµού του οικονοµικού αποτελέσµατος 
και της αξιολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών και ελέγχου της 
ποιότητας του αποτελέσµατος της χρήσης υπηρεσιών υγείας από τους 
ασφαλισµένους της εταιρίας. 
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Κεφάλαιο 10 
Ο Νέος Στρατηγικός Σχεδιασµός του 
Τοµέα Ασφαλίσεων Υγείας                                 
(Όραµα, Στρατηγικές, Στόχοι, Σκοποί και 
Αρχές Λειτουργίας) 

10.1 Αποστολή και Όραµα 
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία, θεωρήθηκε αναγκαία η εκπόνηση ενός νέου 
Στρατηγικού Σχεδιασµού της Εταιρίας στον τοµέα των Ασφαλίσεων Υγείας. 
Αυτό, προκειµένου να προσδιοριστούν ξεκάθαρα οι νέοι στόχοι και οι σκοποί 
της εταιρίας στον τοµέα αυτό και να συντονιστεί οποιαδήποτε µελλοντική 
ενέργεια, µε τον υπάρχοντα Στρατηγικό Σχεδιασµό στον τοµέα της 
Πληροφορικής και να εναρµονιστεί-ενταχθεί στον γενικότερο Στρατηγικό 
σχεδιασµό της εταιρίας. 
Έτσι, αποφασίστηκε να διακηρυχθεί κατ’ αρχή η Αποστολή και το Όραµα της 
εταιρίας. Με την Αποστολή, δηλώνεται µια ακριβής εικόνα του περιεχοµένου 
εργασιών της εταιρίας σε σχέση µε τις Ασφαλίσεις Υγείας. Με το Όραµα, 
απεικονίζεται τι φιλοδοξεί να επιτύχει στο µέλλον. 
 
 
 

Αποστολή 
“Παρέχουµε  στους ασφαλισµένους µας το αίσθηµα 

της ασφάλειας στη λήψη φροντίδας υγείας ” 
Λήψη φροντίδας υγείας σηµαίνει : 

• Πρόσβαση των ασφαλισµένων σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας, οικονοµικά ανεκτές από 
αυτούς 

• Προστασία των δικαιωµάτων και της 
αξιοπρέπειας των ασφαλισµένων, και 

• Παροχή ευκρινούς και χρήσιµης πληροφόρησης 
στους ασφαλισµένους για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικών µε τη χρήση υπηρεσιών υγείας. 
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Όραµα 
“Με την υπευθυνότητα της διαχείρισης των 

προγραµµάτων Ασφάλισης Υγείας, να οδηγήσουµε 
το Σύστηµα Ασφάλισης Υγείας στην παροχή 

βελτιωµένων υπηρεσιών για όλους” 
Το Όραµα  δηλώνει τη δέσµευση ότι: 

• Σε συνεργασία µε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, θα 
αγωνιστούµε για την επιτυχέστερη έκβαση σε 
θέµατα που αφορούν την υγεία των 
ασφαλισµένων µας 

• Θα προσφέρουµε στους ασφαλισµένους µας 
καλύψεις παροχών υγείας υψηλής ποιότητας, 
στην καλύτερη δυνατή τιµή, και   

• Θα χρησιµοποιήσουµε την ηγετική θέση µας στην 
Ασφαλιστική Αγορά, προκειµένου να προωθούµε 
τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της αξίας 
των προσφεροµένων παροχών υγείας. 

 
 
 

10.2 Πρωταρχικοί Στόχοι του “Manage Care” 
 
Την καρδιά του Στρατηγικού Σχεδιασµού αποτελούν οι Πρωταρχικοί Στόχοι 
του σχεδιαζόµενου συστήµατος, το οποίο βασίζεται στις αρχές του Managed 
Care, δηλαδή η αναφορά στους στόχους, στους οποίους θα δοθεί έµφαση τα 
αµέσως επόµενα έτη. Αυτοί οι στόχοι, αντιπροσωπεύουν όχι µόνο τις 
θεµελιώδεις υποχρεώσεις της εταιρίας σαν µέλος της Ασφαλιστικής αγοράς, 
αλλά και την ευρύτερη διάσταση των επιδιώξεων και µιας κατεύθυνσης, 
βασισµένων στις αξίες της ανθρώπινης κοινότητας γενικότερα : 
 

• Να προστατεύσουµε και να βελτιώσουµε τις προσφερόµενες υπηρεσίες 
υγείας και την ικανοποίηση των ασφαλισµένων µας 

• Να εξασφαλίσουµε την οικονοµική βιωσιµότητα των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας 

• Να παρέχουµε την πιο αποδοτική φροντίδα υγείας στους 
ασφαλισµένους µας 

• Να προάγουµε τους στόχους και τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
της εταιρίας µας, στους ασφαλισµένους και το κοινό 

• Να καλλιεργούµε την υπεροχή µας στη σχεδίαση και στη διαχείριση 
των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, και 

• Να επιδιώκουµε την πρωτοκαθεδρία στο κοινό ενδιαφέρον για τη 
βελτίωση της υγείας των πολιτών 
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10.3 Αντικειµενικοί Σκοποί του “Manage Care” και 
Μέθοδοι για την υλοποίηση τους 

 

10.3.1 Αντικειµενικοί Σκοποί και Λειτουργικές Περιοχές 
 
Για να επιτύχει η εταιρία  τους παραπάνω στόχους, αναπτύξαµε µια οµάδα πιο 
ειδικών σκοπών. Αυτοί οι σκοποί υποβοηθούν την επίτευξη των στόχων, είναι 
αλληλοεξαρτώµενοι, ώστε να  υπηρετούν συγχρόνως πολλαπλούς στόχους. Με 
αυτό τον τρόπο, δεν έχουµε συνδέσει (συσχετίσει) άµεσα σκοπούς µε στόχους. 
Έχουµε οµαδοποιήσει τους σκοπούς σε τρεις µεγάλες λειτουργικές περιοχές : 

• Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων (ΕΑ) 
• Ποιότητα υπηρεσιών (ΠΥ) 
• ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων (∆ΑΠ) 

 

10.3.1.1 Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων (ΕΑ) 
 

ΕΑ-1  
 
 

Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε 
την παροχή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, 
υπηρεσιών και παροχών φροντίδας υγείας 
 

 • Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφορίας, 
σε σχέση µε τις ανάγκες των ασφαλισµένων, τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας, τα παράπονά τους και 
την ικανοποίησή τους 

• Χρήση σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών για 
την εξυπηρέτηση διαπιστωµένων αναγκών των 
ασφαλισµένων και για την παροχή πιο αποδοτικής 
φροντίδας υγείας 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή δηµιουργικών µεθόδων 
άµεσης εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων 

• Συνεργασία µε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς 
υγείας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασφαλισµένων 

• Τακτική ενηµέρωση των ασφαλισµένων, ώστε να 
γίνουν συνεργάσιµα και ενεργά µέλη, στη 
διαδικασία λήψης υπηρεσιών υγείας 

• Επέκταση των επιλογών των ασφαλισµένων, 
µέσω της δηµιουργίας ενός συστήµατος, που 
εντάσσεται στη φιλοσοφία του Managed Care 
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ΕΑ-2  
 
 

Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
 

 • Αύξηση της πληροφόρησης του ασφαλισµένου 
για τις επιλογές που του παρέχονται, ως προς τη 
λήψη υπηρεσιών υγείας  

• Ενέργειες, σε συνεργασία µε άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, για την προστασία 
της υγείας του ασφαλισµένου και την αύξηση της 
ποιότητας των προσφεροµένων σε αυτών 
υπηρεσιών υγείας 

• Ανασκόπηση των φακέλων των ασφαλισµένων, 
µε σκοπό την ανάπτυξη και επεξεργασία νέων 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

• Σύναψη συµβολαίων µε τους φορείς υγείας, για 
την υιοθέτηση προδιαγεγραµµένων ενεργειών 
εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων  

 
 
 

ΕΑ-3  
 
 

Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε 
τους ασφαλισµένους 
 

 • Βελτίωση των µεθόδων επικοινωνίας των δύο 
µερών, µε τη δυνατότητα οι ασφαλισµένοι να 
έχουν πρόσβαση και να κατανοούν τις παροχές 
και τις ανάγκες τους 

• Ακριβής και χρήσιµη πληροφόρηση των 
ασφαλισµένων, έτσι ώστε να υποβοηθούνται 
στην επιλογή τους ανάµεσα σε προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας, συµπληρωµατικές καλύψεις, 
φορείς υγείας, θεραπείες και υγιεινούς τρόπους 
ζωής 

• Χρήση µεθόδων έρευνας αγοράς και οµάδων 
ασφαλισµένων για τη συλλογή χρήσιµων 
πληροφοριών 

• Προώθηση της παρουσίας της εταιρίας στην 
κοινότητα, µε στόχο την αναγνώριση αναγκών 
των πολιτών και την ανταπόκριση σε νέες 
πληροφοριακές ανάγκες 
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ΕΑ-4  
 
 

Αύξηση της χρησιµότητας, της επικοινωνίας µε 
άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, φορείς υγείας 
και συνεργάτες 
 

 • βελτίωση της χρησιµότητας και της 
προσβασιµότητας της πληροφόρησης τρίτων, 
σχετικά µε τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
και τον τρόπο λειτουργίας του Managed Care 

• ∆ηµιουργία στρατηγικών επικοινωνίας, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών ασφάλισης υγείας 
του κοινού και αξιολόγηση αυτών των 
στρατηγικών 

• Υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών, στην 
δηµιουργία µέσων επαφής µε τρίτους 

• ∆ιοργάνωση και συµµετοχή σε συνέδρια, 
δηµόσιες συζητήσεις, παρεµβάσεις σε θέµατα 
ασφαλίσεων υγείας 

 
 
 

ΕΑ-5  
 
 

Εξασφάλιση ότι τα προγράµµατα ασφάλισης 
υγείας και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων 
 

 • Εκπαίδευση των ασφαλισµένων σε θέµατα 
προληπτικής ιατρικής και υγιεινού τρόπου ζωής 

• Εκπαίδευση των ασφαλισµένων να ζητούν 
ποιοτική και αποδοτική φροντίδα υγείας  

• Ενθάρρυνση χρήσης δηµόσιων φορέων υγείας 
και θεραπευτικών παρεµβάσεων µιας ηµέρας 

• Καθιέρωση προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, 
µε ελαστικούς όρους παροχών, πληρωµής και 
επιλογής φορέων υγείας, για πληρέστερη 
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων 

• Αναζήτηση νόµιµων µεθόδων για την ελκυστική 
και οικονοµικά συµφέρουσα µεταβολή των 
όρων των συµβολαίων, όταν και όπου 
παρίσταται ανάγκη 
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10.3.1.2 Ποιότητα Υπηρεσιών (ΠΥ) 
 

ΠΥ-1  
 
 

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών υγείας και της έκβασης των 
θεραπευτικών παρεµβάσεων  

 • Συνεργασία µε φορείς υγείας, οι οποίοι 
ακολουθούν σύγχρονες και αποτελεσµατικές 
θεραπευτικές µεθόδους και διαδικασίες 

• Εκπαίδευση των ασφαλισµένων να ζητούν 
ποιοτική και αποδοτική φροντίδα υγείας  

• Ακριβής και χρήσιµη πληροφόρηση των 
ασφαλισµένων, έτσι ώστε να υποβοηθούνται 
στην επιλογή τους ανάµεσα σε προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας, συµπληρωµατικές καλύψεις, 
φορείς υγείας, θεραπείες και υγιεινούς τρόπους 
ζωής 

• Επιλογή φορέων υγείας µε αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα στην θεραπεία 
συγκεκριµένων νοσηµάτων 

• Επιβολή συγκεκριµένων προδιαγραφών σχετικά 
µε τη διαδικασία διαχείρισης περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας 

• Ανάλυση των δεδοµένων των περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας για την ανίχνευση µη 
αποτελεσµατικών εκβάσεων σε σχέση µε φορείς 
υγεία και είδος παρεµβάσεων 
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ΠΥ-2  
 
 

Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων 
στις υπηρεσίες υγείας 

 • Ανάπτυξη διαγνωστικών µέσων, σχετικά µε 
οµάδες ασφαλισµένων, οι οποίες δεν 
εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από το υπάρχον 
ή συνεργαζόµενο δίκτυο φορέων υγείας 

• Εξεύρεση λύσεων για την βελτίωση της 
πρόσβασης στις  απαραίτητες υπηρεσίες 
υγείας  

• Εξεύρεση νέων µοντέλων ασφάλισης υγείας, µε 
παροχές  για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ως προς 
τη λήψη υπηρεσιών υγείας 

• Συνεργασία µε δηµόσιους φορείς για την 
κάλυψη επειγόντων περιστατικών ή ειδικών 
παθήσεων, προκειµένου να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ταλαιπωρία του 
ασφαλισµένου 

• Αναγνώριση των τµηµάτων εκείνων του 
πληθυσµού, τα οποία στερούνται της 
δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 
και ένταξή τους µε ειδικούς όρους στους 
ασφαλισµένους 

• Ανάλυση των δεδοµένων των περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας για τη δυνατότητα  
εξεύρεσης λύσεων διαχείρισής των σε 
περιφερειακούς φορείς υγείας 
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ΠΥ-3  
 
 

Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές 
θεραπευτικές παρεµβάσεις 

 • Ανάπτυξη µοντέλων για την τυποποίηση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας (DRG’s) κατά 
ασθένεια 

• Απαίτηση για την υιοθέτηση και εφαρµογή από 
τους συνεργαζόµενους φορείς υγείας, 
αναγνωρισµένων ιατρικών πρωτοκόλλων 

•  Συνεχής παρακολούθηση (follow-up), έλεγχος 
και ενηµέρωση του ασφαλισµένου από τους 
ιατρούς ελεγκτές της εταιρίας, για την 
ακολουθούµενη θεραπευτική µέθοδο και την 
αναγκαιότητα των παρεµβάσεων 

• Καταγραφή και επεξεργασία των θεραπευτικών 
παρεµβάσεων, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε 
πιθανές επιπλοκές και ανεπιθύµητες εκβάσεις 

• Συνεργασία µε δηµόσιους και άλλους φορείς 
στην προσπάθεια για περιορισµό και έλεγχο 
της θεραπευτικής και φαρµακευτικής αγωγής, 
προς αποφυγή κερδοσκοπικών τάσεων 

• Επιλογή φορέων υγείας µε αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα στην θεραπεία 
συγκεκριµένων νοσηµάτων 

• Επιβολή συγκεκριµένων προδιαγραφών 
σχετικά µε τη διαδικασία διαχείρισης 
περιστατικών χρήσης υπηρεσιών υγείας 

• Ανάλυση των δεδοµένων των περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας για την ανίχνευση µη 
αποτελεσµατικών εκβάσεων σε σχέση µε 
φορείς υγεία και είδος παρεµβάσεων 
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10.3.1.3 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων (∆ΑΠ) 
 

∆ΑΠ-1  
 
 

Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών 
∆ιαδικασιών 

 • Ο ασφαλισµένος καθίσταται το κέντρο όλων 
των διαδικασιών εξυπηρέτησης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

• Η παρακολούθηση των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας και ο εµπλουτισµός τους µε 
δεδοµένα-στοιχεία πραγµατοποιείται µε βάση 
το κάθε ένα ασφαλισµένο και όχι το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο 

•  Ο συντονισµός των ενεργειών, ο σχεδιασµός 
των διαδικασιών και η παρακολούθηση των 
περιστατικών πραγµατοποιείται µε βάση τον 
ασφαλισµένο 

• Ο ασφαλισµένος αποτελεί όχι µόνο πηγή 
εσόδων για την ασφαλιστική εταιρία, αλλά και 
το ουσιαστικό κέντρο κόστους  

• Τα χαρακτηριστικά, οι επιλογές και το είδος των 
υπηρεσιών που χρησιµοποιεί ο κάθε 
ασφαλισµένος, αποτελούν σηµαντική πηγή 
πληροφόρησης και παράγοντα που επηρεάζει 
τις αποφάσεις της εταιρίας 

• Όλα τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριµένους 
ασφαλισµένους της εταιρίας, θεωρούνται 
προσωπικά δεδοµένα, για την κατοχή και τη 
χρήση των οποίων ενηµερώνεται 
προκαταβολικά ο ασφαλισµένος και 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
υπάρχουσας νοµοθεσίας 
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∆ΑΠ-2  
 
 

Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, 
µε προσόντα υψηλής ποιότητας 
 

 • ∆ιασφάλιση, ότι το προσωπικό της εταιρίας και 
οι συνεργάτες της , που διαχειρίζονται  θέµατα 
ασφάλισης υγείας, έχουν την υποδοµή 
(εκπαίδευση, πρόσβαση σε πληροφορίες, µέσα 
κλπ) για την αποδοτικότερη λειτουργία τους σε 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 

• Αποδοχή της φιλοσοφίας, ότι ο ασφαλισµένος 
ευρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

• Επιλογή του προσωπικού, το οποίο 
αντιλαµβάνεται, τις ανάγκες των ασφαλισµένων 
και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους 

• ∆ηµιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο 
εξασφαλίζει, προηγµένη τεχνολογία 
επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων αλλά και 
µε τους ασφαλισµένους, υποδοµή 
εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων, 
παρακολούθηση των εργασιών µε απλό και 
αποτελεσµατικό τρόπο, σύνοψη πληροφοριών, 
επισκοπήσεις φακέλων ασφαλισµένων κ.ά. 

• Αποδοχή από τους εργαζόµενους της χρήσης 
σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς όχι µόνο 
απειλεί την εργασιακή κατάστασή τους, αλλά 
διευκολύνει την εργασία τους και αναβαθµίζει 
το ρόλο τους στο οργανόγραµµα της 
επιχείρησης  

• Συνεχή προγράµµατα εκπαίδευσης του 
απασχολούµενου προσωπικού σε θέµατα 
ασφαλίσεων υγείας 

• Παρουσίαση στο προσωπικό της 
ολοκληρωµένης εικόνας των διαδικασιών 
διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, 
αναγνώριση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων 
καθενός,  καθώς και της συνεισφοράς του στο 
τελικό αποτέλεσµα 
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∆ΑΠ-3  
 
 

Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις 
ενέργειες διαχείρισης, προστασίας του 
περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών 
των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  
 

 • Λήψη κοινών ενεργειών, µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση εσφαλµένων ενεργειών, λαθών 
και ηθεληµένων ζηµιών της εταιρίας, στα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας 

• Βελτίωση των διαδικασιών πληρωµής των 
αιτήσεων αποζηµίωσης (Claims), έτσι ώστε να 
ολοκληρώνεται η διαδικασία µε ασφάλεια, από 
την πρώτη φορά 

• Ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου της παροχής 
υπηρεσιών από τους φορείς υγείας 

• Ανάπτυξη διαδικασιών αναγνώρισης των 
κινδύνων που εµφανίζονται στη διαχείριση των 
ασφαλίσεων υγείας 

• ∆ιασφάλιση, ότι το κόστος των υπηρεσιών 
υγείας, ανταποκρίνεται στην ποσότητα και την 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και 
στον τιµοκατάλογο που έχει συµφωνηθεί 

• Καταλογισµός του ποσοστού συµµετοχής των 
ασφαλισµένων στο κόστος χρήσης υπηρεσιών 
υγείας 

• Αναγνώριση εκείνων των φορέων υγείας, οι 
οποίοι παραβιάζουν συµφωνίες, ή δεν 
συνεργάζονται γενικότερα για την 
αποτελεσµατική διαχείριση των περιστατικών 

• Πραγµατοποίηση συνεχούς ελέγχου στις 
διαδικασίες χρήσης υπηρεσιών υγείας, σε 
συνεργασία και µε τις οικονοµικές υπηρεσίες 
της εταιρίας 

• Ενηµέρωση των ασφαλισµένων για 
περιστατικά, τα οποία εµπεριέχουν τη 
δυνατότητα πρόκλησης οικονοµικής ζηµιάς, 
από λάθος, απάτη ή κακοδιαχείριση, απ΄’ όπου 
και αν αυτά προέρχονται 
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∆ΑΠ-4  
 
 

∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού 
διαχειριστή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 
 

 • Αξιολόγηση των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας, µε στόχο τη διασφάλιση της 
αποδοτικότητάς τους και της ικανοποίησης του 
ασφαλισµένου 

• Καθιέρωση, απτών προσδοκιών από τη 
λειτουργία των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας 

• Χορηγία διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
σεµιναρίων µε ταυτόχρονη παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας στο χώρο της 
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 

• Ανάπτυξη, έλεγχο και εφαρµογή, νέων και 
ευέλικτων προσεγγίσεων, στις παροχές των 
συµβολαίων ασφάλισης 

• Εξασφάλιση της επιστηµονικά και εµπορικά 
ορθής κοστολόγησης και τιµολόγησης των 
συµβολαίων ασφάλισης υγείας 

• Συνεργασία µε ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς φορείς 
και Ασφαλιστικές Ενώσεις, για τη εξεύρεση 
λύσεων σε θέµατα και προβλήµατα που 
άπτονται των ασφαλίσεων υγείας 

 
 
 

∆ΑΠ-5  
 
 

∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το 
περιεχόµενο και τον τρόπο διαχείριση των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 
 

 • Αξιοποίηση όλων των πόρων της εταιρίας, για 
την βελτίωση της εικόνας της στο κοινό  

• Πραγµατοποίηση ερευνών σχετικά µε την 
ποιότητα, το κόστος και τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, και τη 
διάχυση των ευρηµάτων στην επιστηµονική και 
επαγγελµατική κοινότητα, την πολιτική εξουσία 
και το κοινό, µέσα από κατάλληλους 
µηχανισµούς προώθησης 

• Παραγωγή και δηµοσίευση τεκµηριωµένων 
απόψεων και εκτιµήσεων σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση και της δαπάνες των 
ασφαλίσεων υγείας 

• Προώθηση της ενηµέρωσης σε οµάδες 
πληθυσµού, που αναγνωρίζονται ως οµάδες-
στόχος 

 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 121 

∆ΑΠ-6  
 
 

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, 
µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και εκσυγχρονισµό της 
τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 
 

 • Περιγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας 
κατάστασης στον τοµέα των συστηµάτων 
υποστήριξης των διαδικασιών ασφάλισης υγείας 

• Πραγµατοποίηση µελέτης κόστους-ωφέλειας, για 
την επένδυση στην ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήµατος υποστήριξης των διαδικασιών 
ασφάλισης υγείας 

• ∆ιασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήµατος για τα επόµενα 
χρόνια 

• Αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών, ως 
προς τη προσβασιµότητα, τη φιλικότητα και της 
ακρίβεια των εφαρµογών και των δεδοµένων 
που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστηµα 

• Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού για την  
Ελληνική πραγµατικότητα  πληροφοριακού 
συστήµατος, ως προς την σχεδίαση, ανάπτυξη 
και εφαρµογή του, αλλά κυρίως ως προς τη 
δυνατότητά του να ενσωµατώνει και αξιοποιεί 
οµοιογενή και τυποποιηµένα δεδοµένα, των 
ασφαλισµένων και της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας 

• Συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα για 
την ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπων στις 
διαδικασίες και τα δεδοµένα που διαχειρίζεται το 
πληροφοριακό σύστηµα 

• Ανάπτυξη αποδοτικών διαδικασιών για τη 
συλλογή,  αποθήκευση, µετάδοση, διαχείριση 
και προστασία των δεδοµένων του 
πληροφοριακού συστήµατος 

• ∆ηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής σε 
προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισµό, µε 
σκοπό να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις 
αυξηµένες ανάγκες εξυπηρέτησης των 
διαδικασιών των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας 
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10.4 Αρχές Λειτουργίας του “Manage Care” 
 
 

10.4.1 Εστιάζοντας προς τον Ασφαλισµένο 
 
Σαν συµπλήρωµα του Στρατηγικού Σχεδιασµού στον τοµέα των Ασφαλίσεων 
Υγείας, αναπτύξαµε µια οµάδα Αρχών Λειτουργίας του συστήµατος 
“Manage Care”, µε σκοπό να διευκρινίσει η εταιρία, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό περιβάλλον της, µε ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί, ώστε 
να επιτύχει του στόχους και τους σκοπούς που περιγράψαµε παραπάνω. Με 
άλλα λόγια, οι στόχοι και οι σκοποί περιγράφουν τι θέλουµε να επιτύχει η 
εταιρία και οι αρχές λειτουργίας περιγράφουν µε ποιο τρόπο θα φτάσει εκεί. 
Αυτές οι αρχές, επιβεβαιώνουν ότι η εταιρία κατευθύνεται από ένα πολιτισµό, 
ο οποίος συµβαδίζει µε την αποστολή της : 
 

• Η εταιρία ενεργεί µε βάση τη γνώση, ότι οι ασφαλισµένοι είναι οι 
πρωταρχικοί πελάτες της, και ο µοναδικός λόγος ύπαρξής του τοµέα 
ασφάλισης υγείας, είναι η κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες 
των ασφαλισµένων για καλύψεις παροχών υγείας, για παροχή 
σχετικών πληροφοριών και κατ’ επέκταση η  συνεχής εξυπηρέτησή 
τους 

• Η εταιρία θα χρησιµοποιήσει την θέση της στην ασφαλιστική αγορά, 
προκειµένου να παρέχει στους ασφαλισµένους της ελκυστικές παροχές 
ασφάλισης υγείας , προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
των ασφαλισµένων 

• Η εταιρία θα εργαστεί στην κατεύθυνση της εφαρµογής των πιο 
αποτελεσµατικών προτύπων εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων της 

• Η εταιρία θα δρα συνεργαζόµενη µε κατάλληλους φορείς, για την 
παροχή στους ασφαλισµένους της ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, χωρίς 
αποκλεισµούς και µε ίσες ευκαιρίες 

 
 

10.4.2 Η συνεργασία της εταιρίας µε τρίτους 
 
Η εταιρία, δηλώνει τις αρχές µε τις οποίες θα λειτουργεί σε σχέση µε τρίτους, 
στο ευρύτερο περιβάλλον του συστήµατος ασφαλίσεων και υγείας : 
 

• Η εταιρία θα µετεξελιχθεί, σε ένα ακριβοδίκαιο και αξιόπιστο συνέταιρο, 
προσφέροντας προγράµµατα ασφαλίσεων υγείας, εντάσσοντας σε 
αυτά  συνεργασίες µε Ιδιωτικούς και ∆ηµόσιους φορείς υγείας, το 
∆ηµόσιο εν γένει και άλλους συνεργαζόµενους φορείς 

• Η εταιρία, θα συνεργαστεί µε κεντρικούς και αποκεντρωµένους φορείς, 
προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της 

• Η εταιρία θα επιδιώξει ηγετική θέση στο κοινό ενδιαφέρον, συνεπή 
αναφορικά µε την ηγετική θέση στο χώρο της Ιδιωτικής ασφάλισης 
υγείας στην Ελλάδα, αναφορικά µε την αποτελεσµατική χρήση όλων 
των πόρων και της πληροφόρησης που διαθέτει, για την  
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αποτελεσµατική εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της υγείας των 
ασφαλισµένων της 

• Η εταιρία θα αποτελέσει το παράδειγµα, επιτυχούς εφαρµογής 
ευέλικτων διαδικασιών και τεχνολογίας, στη διαχείριση των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

 
 

10.4.3 Η συνεργασία µεταξύ του προσωπικού 
 
Η εταιρία, δηλώνει τις αρχές µε τις οποίες θα λειτουργεί σε επίπεδο 
συνεργασίας του προσωπικού της : 
 

• Τα άτοµα της εταιρίας που διαχειρίζονται τα θέµατα ασφαλίσεων 
υγείας, λειτουργούν σαν µέλη της ίδιας οµάδας,  εναρµονιζόµενα µε τις 
αρχές λειτουργίας του προσωπικού της εταιρίας εν γένει. Έχουν κοινή 
αποστολή και προσωπική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων 

• Τα άτοµα της εταιρίας είναι πρόθυµα στις συνεργασίες µεταξύ τους και 
µε άλλους, εντός και εκτός της εταιρίας, συµµετέχοντας σε οµάδες 
εργασίας, οµάδες υποστήριξης προσωπικού ή στόχων 

• Τα άτοµα του προσωπικού θα εξοικειωθούν στη χρήση  σύγχρονων 
τεχνολογιών και στη διαχείριση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων 

• Το προσωπικό θα αξιολογείται, θα επιβραβεύεται και θα βελτιώνει την 
απόδοσή του διαχρονικά 

 
 

10.4.4 Η αναγνώριση από τρίτους 
 
Η εικόνα που η εταιρία θέλει να προβάλει προς τα έξω, δίνει και την 
επιθυµητή διάσταση της αναγνώρισης από τους ασφαλισµένους, τους 
συνεργάτες και το κοινό : 
 

• Η εταιρία θέλει να αναγνωρίζεται από τους ασφαλισµένους της, ως 
κατέχουσα την ηγετική θέση στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 

• Η εταιρία θέλει να αναγνωρίζεται από το κοινό, ως ένας 
αποτελεσµατικός και αποδοτικός διαχειριστής των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας και των χρηµάτων που τους εµπιστεύονται 

• Η εταιρία θέλει να αναγνωρίζεται από την ασφαλιστική αγορά, ως 
κατέχουσα  ηγετική θέση, στην προσπάθειά της για παροχή υπηρεσιών 
υγείας, υψηλής ποιότητας, εύκολης πρόσβασης και αποδοτικής, σε 
σχέση µε το κόστος τους 
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10.5 Αντικειµενικοί Σκοποί της τεχνολογίας της 
Πληροφορικής, που εντάσσονται στο “Manage 
Care” 

 

10.5.1 Το όραµα από τη σκοπιά της Τεχνολογίας της 
Πληροφορικής 

 
Στην εταιρία, όπως και σε κάθε επιχείρηση, τα διοικητικά στελέχη 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επίτευξη των στόχων τους. Και αυτό, 
επειδή η δηµιουργία, ή αποθήκευση και η διάθεση επαρκούς πληροφόρησης 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο να παρέχουν απαντήσεις στα 
προβλήµατα που τους θέτουν. Έτσι, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη που 
εµπλέκονται στη διαχείριση των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, και  που 
αντιµετωπίζουν έλλειµµα ικανοποιητικής πληροφόρησης, έχουν 
επανειληµµένα  εκφράσει τις ανάγκες τους, σε σχέση µε την πληροφόρηση 
και την συνεισφορά της τεχνολογίας της Πληροφορικής σε αυτή: 
 

• Πρόσβαση στα δεδοµένα, τα οποία πρέπει να έχουν αξιοποιήσιµη 
µορφή και να είναι διαθέσιµα όπου και όποτε χρειαστούν, µε την 
ταυτόχρονη δυνατότητα διανοµής τους σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους 

• Ακριβής και αξιόπιστη πληροφόρηση 
• ∆υνατότητα να προσαρµόζεται γρήγορα σε µεταβαλλόµενες 

επιχειρηµατικές αλλαγές 
• Επίτευξη όλων των παραπάνω µε ένα λογικό, ανεκτό κόστος 

 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, ότι το Πληροφοριακό Σύστηµα, που 
αναπτύχθηκε, ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και αποτελεί ένα 
πλαίσιο αναφοράς, για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων στην 
συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρία, αλλά και στο ασφαλιστικό χώρο 
ευρύτερα. Το πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε, περιγράφει το 
περιβάλλον, µέσα στο οποίο υπάρχοντα και νέα συστήµατα µπορεί να 
συνεργαστούν αποτελεσµατικά µοιραζόµενα την πληροφορία, και 
µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για κάλυψη επιχειρηµατικών 
αλλαγών. 
Το πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύχθηκε, µπορεί να χαρακτηριστεί, 
σαν ένα πληροφοριακο-κεντρικό µοντέλο, στο οποίο : 
 

• Η διαχείριση των δεδοµένων αποτελεί κεντρικό σηµείο και τα 
δεδοµένα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας 

• Μεµονωµένες λειτουργίες των ασφαλίσεων υγείας, υποστηρίζονται 
από υποσυστήµατα, τα οποία είναι προσβάσιµα και από άλλες 
εφαρµογές 

• Οι διαχείριση των λειτουργιών των ασφαλίσεων υγείας, 
εξυπηρετείται µε την πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων, µέσω 
τυποποιηµένων διεπαφών 
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10.5.2 Αντικειµενικοί σκοποί της Πληροφορικής, που 
εντάσσονται στο “Manage Care” 

 
Για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του Manage Care, πρέπει οι 
στόχοι του τοµέα Πληροφορικής να υποστηρίζουν τις επιχειρηµατικές 
διαδικασίες της εταιρίας. Η οποιαδήποτε επένδυση στην  τεχνολογία της 
πληροφορικής, πρέπει να πραγµατοποιείται και να αξιολογείται µε κριτήριο το 
επιχειρηµατικό όφελος της επένδυσης. Γι’ αυτό το λόγο, και θέσαµε οκτώ (-8-) 
αντικειµενικούς σκοπούς της τεχνολογίας της πληροφορικής (ΙΤ), προς την 
κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των επιχειρηµατικών διαδικασιών, που 
προβλέπονται στο Manage Care. Παρακάτω, αναφέρονται οι αντικειµενικοί 
αυτοί σκοποί, µε ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολόγηση της επιλογής τους, τις 
προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, και συγχρόνως µε ποιους 
αντικειµενικούς σκοπούς του Manage Care συνδέονται και εξυπηρετούν : 
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Όλοι οι εµπλεκόµενοι (προσωπικό, ασφαλισµένοι 
και τρίτοι) στο σύστηµα Manage Care, έχουν άµεση, 
αλλά ελεγχόµενη πρόσβαση σε σηµαντική γι’ 
αυτούς πληροφόρηση 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Άµεση πρόσβαση του προσωπικού, των 
ασφαλισµένων και των λοιπών εµπλεκοµένων, 
σε σηµαντική, κεντρικά ελεγχόµενη 
πληροφόρηση, για την λήψη αποφάσεων 

• Πρόσβαση σε πληροφόρηση, χρήσιµη για την 
υλοποίηση παράλληλων ή και 
συµπληρωµατικών σκοπών των υπόλοιπων 
τοµέων της επιχείρησης 

Π
ρο

ϋπ
οθ

έσ
ει
ς 

Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να αυξήσει το εύρος και την ποιότητα των 

µηχανισµών παροχής πληροφόρησης 
• Να χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους και µορφές 

παρουσίασης της πληροφόρησης, λόγω της 
ανοµοιογένειας των εµπλεκοµένων 

• Να χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία 
πληροφορικής 

• Να απλοποιήσει την πρόσβαση και το γραφικό 
περιβάλλον λειτουργίας των χρηστών, όλων των 
επιπέδων 

• Να συγκεντρώσει και να ταξινοµήσει την 
πληροφορία που διακινείται στο σύστηµα 
Manage Care , σε διακεκριµένες διαδικασίες και 
ενέργειες, κατά περιεχόµενο 

• Να συµπεριλάβει εξωτερικούς συνεργάτες και 
τρίτους στους εµπλεκόµενους στις διαδικασίες 

• Να διασφαλίσει την απαραίτητη προστασία και 
ασφάλεια στην πρόσβαση, σε ευαίσθητα και 
προσωπικά δεδοµένα 

• Να τυποποιήσει τα δεδοµένα, τις διαδικασίες και 
την πληροφόρηση, σε όλο το εύρος της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει, όλους του 
επιχειρηµατικούς σκοπούς του Manage Care 
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Η ασφάλεια των πληροφοριακών πόρων, που 
υποστηρίζουν τις διαδικασίες  του Manage Care, είναι 
εξασφαλισµένη 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Επαρκή διαθεσιµότητα και προστασία των 
ευαίσθητων και προσωπικών δεδοµένων, ενάντια 
σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, απώλειες ή 
καταστροφή, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας 

• Επαρκή διαθεσιµότητα και προστασία των 
επιχειρηµατικών πληροφοριακών πόρων, ενάντια 
σε καταστροφή ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να ενισχύσει τις πολιτικές προστασίας, όπως 

απαιτεί η διαχείριση τέτοιου είδους πληροφοριών 
• Να χρησιµοποιήσει πρόσθετους πόρους για 

ασφάλεια 
• Να κατανοήσει τις αυξηµένες ανάγκες ασφάλειας 

των δεδοµένων, που δηµιουργείται από τη χρήση 
σύγχρονης τεχνολογίας 

• Να αναγνωρίσει και ορίσει τα επίπεδα 
αρµοδιότητας όλων των εµπλεκοµένων στη 
διαχείριση των δεδοµένων 

• Να ορίσει επίπεδα ασφάλειας στην πρόσβαση των 
ευαίσθητων δεδοµένων και πληροφοριών 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει τη Λειτουργική περιοχή 
∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων (∆ΑΠ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ∆ΑΠ-3 
• ∆ΑΠ-6 
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Τα συστατικά στοιχεία του Συστήµατος Manage Care 
έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και έχουν αναπτυχθεί, 
µε σκοπό να εξασφαλίσουν την συνέχιση της 
λειτουργίας του 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Υπηρεσίες και υποδοµή, οι οποίες 
ανταποκρίνονται και υπερκαλύπτουν τις 
απαιτήσεις των χρηστών 

• Περιορισµό του αναλαµβανοµένου κινδύνου, µέσω 
συνετής διαχείρισης των προγραµµάτων 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να  προσδιορίσει ξεκάθαρα τις απαιτήσεις για τη 

λειτουργική συνέχιση, όλων των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών που προβλέπονται στο Manage Care 

• Να αναπτύξει και να υλοποιήσει λύσεις 
πληροφορικής µε µεγάλη προσοχή, ώστε να 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες του Manage Care 

• Να προβλέψει τις απαιτήσεις σε εξωτερικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες 

• Να ενσωµατώσει κριτήρια αξιολόγησης του 
Manage Care 

• Να ενδυναµώσει µεθοδολογίες για την ανάπτυξη 
συστηµάτων, οι οποίες στηρίζονται στις φάσεις του 
κύκλου ζωής των συστηµάτων 

• Να ορίσει Bottom-up ή Up-down µεθοδολογίες 
ανάπτυξης συστηµάτων 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει τη Λειτουργική περιοχή 
∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων (∆ΑΠ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ∆ΑΠ-3 
• ∆ΑΠ-6 
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Η υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών του 
Manage Care είναι αποτελεσµατική (ως 
αποτελεσµατικότητα νοείται ένα εσωτερικό κριτήριο 
του κόστους για την επίτευξη επιχειρηµατικών 
σκοπών) 

Α
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Άριστη κατανοµή και χρήση των πόρων 
• Μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης 
• Αύξηση στην παροχή ζωτικής πληροφόρησης 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να υιοθετήσει πρότυπα και να αναπτύξει 

διαδικασίες για την χρήση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής, τα οποία αυξάνουν τις διεργασίες 
και προωθούν την διανοµή των πόρων και της 
πληροφόρησης 

• Να συνδυάσει κατάλληλα, την αποδοτικότητα µε τη 
ενυπάρχουσα αξία του συστήµατος 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει τη Λειτουργική περιοχή 
Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων (ΕΑ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ΕΑ-1 
• ΕΑ-5 

και τη Λειτουργική περιοχή ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών 
Προγραµµάτων (∆ΑΠ) και συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ∆ΑΠ-1 
• ∆ΑΠ-3 
• ∆ΑΠ-6 
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Η υποδοµή του Manage Care είναι ευέλικτη και 
ευπροσάρµοστη 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Λύσεις µε τη δυνατότητα γρήγορης προσαρµογής 
στις µεταβολές των επιχειρησιακών αλλαγών 

• Ευελιξία στην ανακατανοµή των πόρων σε 
κρίσιµες διαδικασίες 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να αναπτύξει ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο, µε 

σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας στο 
τοµέα των ασφαλίσεων υγείας 

• Να αναπτύξει πληροφοριακά συστήµατα, 
διηρηµένα σε υποσυστήµατα, ώστε να είναι πιο 
προσαρµόσιµα, σε απαιτήσεις µεταβολών τους 

• Να αναπτύξει συστήµατα µε πρότυπα διεπαφών 
για να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από τους 
χρήστες 

• Να οµαδοποιήσει και ανασχεδιάσει την 
πληροφόρηση που διακινείται στο σύστηµα, ώστε 
να επιτρέπει στους χρήστες την ευκολότερη 
διαχείρισή της 

• Να εφαρµόσει αναγνωρισµένες µεθόδους 
διαχείρισης του έργου ανάπτυξης και εφαρµογής 
του συστήµατος Manage Care 

• Να χρησιµοποιήσει τεχνολογία υλικού και 
λογισµικού, που επιτρέπει τυποποιηµένη 
πρόσβαση στις δυνατότητες του συστήµατος 

• Να εφαρµόσει πολιτική στον τοµέα της 
πληροφοριακής υποδοµής, που είναι κοινή για όλη 
την επιχείρηση 

• Να εφαρµόσει  ένα συµπαγές πρόγραµµα 
διαχείρισης των δεδοµένων, που εξασφαλίζει την 
τυποποίηση και επικαιροποίηση της 
πληροφόρησης σε όλο των φάσµα των 
διαδικασιών του Manage Care, αλλά και της 
επιχείρησης γενικότερα  

Σύ
νδ
εσ
η 

µε
 

σκ
οπ

ού
ς 
το
υ 

M
an

ag
e

C
ar

e  
 
Συνδέεται µε και υποστηρίζει, όλους του επιχειρηµατικούς 
σκοπούς του Manage Care 
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Η υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών του 
Manage Care είναι αποδοτική (ως αποδοτικότητα 
νοείται ο βαθµός συνεισφοράς της τεχνολογίας της 
πληροφορικής στην επίτευξη επιχειρηµατικών 
σκοπών) 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Έγκαιρη, έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση, η 
οποία υποστηρίζει αποδοτικά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και διευκολύνει την διαχείριση και 
αποτίµηση των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

• Τους αναγκαίους πόρους, για την έγκαιρη 
ανάπτυξη των αρχικών σταδίων της διαχείρισης 
των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

• Μέσα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
χρηστών 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να συντονίσει µε επιτυχία το προσωπικό που 

εµπλέκεται στο Manage Care και το προσωπικό 
της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρίας 

• Να εφαρµόσει µια διαδικασία προσδιορισµού των 
απαιτήσεων, για όλα τα συστατικά στοιχεία του 
συστήµατος 

• Να εφαρµόσει κριτήρια αξιολόγησης της 
λειτουργίας του συστήµατος 

• Να προβαίνει σε συνεχή ανασχεδιασµό των 
διαδικασιών και λειτουργιών του συστήµατος, 
ώστε να εναρµονίζεται µε την εκάστοτε 
υπάρχουσα κατάσταση 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ανακατανοµής των 
πόρων, για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασφαλισµένων 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει, όλους του επιχειρηµατικούς 
σκοπούς του Manage Care 
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Υποστήριξη της οικονοµικής ακεραιότητας των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

Α
ιτι
ολ
όγ
ησ

η 
Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Τις αναλογούσες και ακριβείς πληρωµές των 
αιτήσεων αποζηµίωσης των ασφαλισµένων 

• Τις κατάλληλες πληρωµές, στους κατάλληλους 
φορείς υγείας, στον κατάλληλο χρόνο 

• ∆ιαδικασίες προληπτικής αναγνώρισης και 
παρέµβασης, σε φαινόµενα ανύπαρκτων ή µη 
αναγκαίων υπηρεσιών υγείας 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία 

υποστηρίζουν ανάλυση δεδοµένων, µε σκοπό την 
προστασία της ακεραιότητας των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας 

• Να οργανώσει τα δεδοµένα και την πληροφορία, 
µε τρόπο ώστε να είναι διαθέσιµη σε όλα τα 
στάδια των περιστατικών χρήσης υπηρεσιών 
υγείας και να υποστηρίζει την ανάλυση των 
διαδικασιών που προβλέπονται, έως την 
ολοκλήρωσή τους 

• Να εξασφαλίζει την ορθή και µοναδική 
αποζηµίωση των περιστατικών χρήσης 
υπηρεσιών υγείας 
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∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων (∆ΑΠ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ∆ΑΠ-3 
• ∆ΑΠ-4 
• ∆ΑΠ-6 
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Αξιοποίηση και ενδυνάµωση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος του εµπλεκόµενου προσωπικού στη 
γνώση σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας 
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Επιτυγχάνοντας αυτό το σκοπό, η εταιρία αποκτά την 
καίρια δυνατότητα να παρέχει : 

• Άριστη εκµετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας, 
µε σκοπό της εξυπηρέτηση αποδοτικών 
επιχειρηµατικών λύσεων στον τοµέα των 
ασφαλίσεων υγείας 

• Άριστη εκµετάλλευση του ανθρώπινου δυναµικού 
της εταιρίας και των εξωτερικών συνεργατών της 
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Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, η εταιρία  θα πρέπει : 
• Να αναγνωρίζει τις καίριες ανάγκες σε έρευνα, 

τεχνολογία και ανάπτυξη, για την υποστήριξη των 
βραχυπρόθεσµων και στρατηγικών στόχων της 
εταιρίας 

• Να επικεντρώσει την εκπαίδευση του 
εµπλεκόµενου προσωπικού στην 
χρησιµοποιούµενη ανταγωνιστική τεχνολογική 
υποδοµή 

• Να υιοθετήσει τακτικές αξιολόγησης της απόδοσης 
του προσωπικού 
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Συνδέεται µε και υποστηρίζει τη Λειτουργική περιοχή 
Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων (ΕΑ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ΕΑ-3 
• ΕΑ-4 

τη Λειτουργική περιοχή Ποιότητα Υπηρεσιών (ΠΥ) και 
συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ΠΥ-1 
• ΠΥ-2 
• ΠΥ-3 

και τη Λειτουργική περιοχή ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών 
Προγραµµάτων (∆ΑΠ) και συγκεκριµένα τους σκοπούς : 

• ∆ΑΠ-2 
• ∆ΑΠ-4 
• ∆ΑΠ-6 
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Πίνακας 10.2 
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων                 

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε 
την παροχή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, 
υπηρεσιών και παροχών φροντίδας υγείας 

Χ     Χ Χ Χ     

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας Χ       Χ Χ     

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους 
ασφαλισµένους Χ       Χ Χ   Χ 

ΕΑ-4 
Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε 
άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, φορείς υγείας 
και συνεργάτες 

Χ       Χ Χ   Χ 

ΕΑ-5 
Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων 

Χ     Χ Χ Χ     

 Ποιότητα Υπηρεσιών                 
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων Χ       Χ Χ   Χ 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                                                                                                                                                                                                                                                                                            136 

υπηρεσιών υγείας και της έκβασης των 
θεραπευτικών παρεµβάσεων 

ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις 
υπηρεσίες υγείας Χ       Χ Χ   Χ 

ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές 
θεραπευτικές παρεµβάσεις Χ       Χ Χ   Χ 

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων                 
∆ΑΠ-

1 
Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών 
∆ιαδικασιών Χ     Χ Χ Χ     

∆ΑΠ-
2 

Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε 
προσόντα υψηλής ποιότητας Χ       Χ Χ   Χ 

∆ΑΠ-
3 

Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις 
ενέργειες διαχείρισης, προστασίας του περιεχοµένου 
και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

∆ΑΠ-
4 

∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού 
διαχειριστή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ       Χ Χ Χ Χ 

∆ΑΠ-
5 

∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το 
περιεχόµενο και τον τρόπο διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

Χ       Χ Χ     

∆ΑΠ-
6 

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης 
των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε 
ταυτόχρονη ανάπτυξη   και εκσυγχρονισµό της 
τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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Κεφάλαιο 11 
∆εδοµένα και Πηγές ∆εδοµένων της 
Έρευνας  

 

11.1 Πηγές ∆εδοµένων της Έρευνας 
 

11.1.1 Έννοια, περιεχόµενο και είδος των δεδοµένων 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία δόµησης του προτεινόµενου  
πληροφοριακού συστήµατος, είναι τα δεδοµένα. Τα δεδοµένα 
συγκεντρώνονται από πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών πηγών, εισάγονται 
στο σύστηµα, ελέγχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και παρουσιάζονται 
µε διάφορες µορφές στους τελικούς χρήστες για την εκτέλεση των εργασιών 
τους.  Γενικά, τα δεδοµένα είναι η σύνδεση µεταξύ των επιµέρους 
οργανωτικών δοµών του ασφαλιστικού οργανισµού. Για το λόγο αυτό, ένα 
σηµαντικό µέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του παρόντος πληροφοριακού 
συστήµατος, αφιερώθηκε στη µελέτη και την οργάνωση των δεδοµένων. 
Συγκεκριµένα,  
 

1. Μελετήθηκε η ροή των δεδοµένων που απαιτούνται για τη 
σωστή λειτουργία των εργασιών ασφάλισης υγείας 

2. Καθορίστηκαν εκείνα τα δεδοµένα που χρειάζεται να 
καταγραφούν 

3. Έγινε γνωστό, ποιος απαιτεί δεδοµένα, ποια δεδοµένα πρέπει 
να επεξεργαστούν για την παραγωγή πληροφοριών, πότε, από 
πού κ.τ.λ. 

Τι είναι όµως δεδοµένα και τι πληροφορία ; Γενικά, δεδοµένα θεωρούνται τα 
χωρίς νόηµα, αδόµητα και ακατέργαστα στοιχεία και γεγονότα. Ενώ µε το όρο 
πληροφορία, εννοούνται εκείνα τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα που, µετά 
από επεξεργασία και οργάνωσή τους, έχουν κάποια έννοια ή χρησιµότητα για 
τον αποδέκτη τους, δηλαδή τα δεδοµένα αποτελούν την «πρώτη ύλη» για την 
κατασκευή της πληροφορίας. 
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11.1.2 Πηγές δεδοµένων 
 
Το προτεινόµενο ΠΣ, σχεδιασµένο ώστε να ξεπεράσει τους περιορισµούς του 
υπάρχοντος συστήµατος, αντλεί πληροφόρηση από τρεις βασικές πηγές 
δεδοµένων:  
 

• ∆ιοικητικά και άλλα έγγραφα, της ασφαλιστικής εταιρίας και του 
ασφαλισµένου : δεδοµένα που συλλέγονται ή και δηµιουργούνται από 
την αλληλεπίδραση µεταξύ του ασφαλισµένου και της ασφαλιστικής 
εταιρίας ή από τη διακίνηση εγγράφων µεταξύ υπηρεσιών της 
ασφαλιστικής εταιρίας 

• Ιατρικής φύσεως δεδοµένα : δεδοµένα που συλλέγονται από τους 
παροχείς υπηρεσιών υγείας και άλλα ιατρικά δεδοµένα 

• Έρευνες, στατιστικές και άλλες πηγές : δεδοµένα που συλλέγονται 
από τακτικές απογραφές ή ειδικές έρευνες, στατιστικές και εγχειρίδια 
της ασφαλιστικής εταιρίας ή άλλων Οργανισµών, καθώς και δεδοµένα 
που συλλέγονται από διάφορους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από 
επιχειρήσεις και από περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

 
Μια άποψη της δυνητικής χρήσης των δεδοµένων που θα εντάσσονται στο 
ΠΣ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος εµφανίζει τις αποδεκτές 
διαστάσεις των δεδοµένων (πρόσβαση, κόστος απόκτησης και ποιότητα), σε 
σχέση µε τις πηγές τους : 
 

Πίνακας 11.1 
∆ιαστάσεις ∆εδοµένων 

 
Πηγές Πρόσβαση Κόστος Ποιότητα 
∆ιοικητικά 
έγγραφα ↑ ↓ ↑ 
Ιατρικής φύσεως 
δεδοµένα ↓ ↑ ↓ 
Στατιστικά, 
έρευνες, και 
άλλες πηγές 

? ↑ ? 

 
 

 

11.2 ∆εδοµένα της Έρευνας 
 

11.2.1   ∆ιοικητικά ∆εδοµένα 
 
Αυτά δηµιουργούνται ή και συλλέγονται από την ασφαλιστική εταιρία και τους 
ασφαλισµένους και την µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Πρωταρχική λειτουργία 
τους είναι να αναγνωριστεί ο ασφαλισµένος, ο οποίος καλύπτεται ασφαλιστικά 
από ιδιωτική ασφάλεια υγείας και να δηµιουργηθεί η πληροφοριακή υποδοµή 
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για την καταγραφή και παρακολούθηση της ασφαλιστικής συµπεριφοράς και 
ιστορίας του.  
 
Πηγές 
Οι πηγές αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν τα παρακάτω βασικά  
έγγραφα: 

1. την αίτηση του ατόµου προς την ασφαλιστική εταιρία για κάλυψη 
ασφάλισης υγείας 

2. τα συνοδευτικά έγγραφα, που προσκοµίζει ο υποψήφιος 
ασφαλιζόµενος µε την υποβολή της  αίτησης, και που συνήθως 
ζητούνται από την ασφαλιστική εταιρία 

3. το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
4. τα έγγραφα που δηµιουργούνται από την ασφαλιστική εταιρία και 

διακινούνται εσωτερικά 
5. τα έγγραφα που δηµιουργούνται από την ασφαλιστική εταιρία και 

διακινούνται προς τρίτους 
6. τα έγγραφα τρίτων που λαµβάνονται από την ασφαλιστική εταιρία  

 
Χρήση  
Αυτά τα δεδοµένα είναι απαραίτητα για να έχουµε απάντηση και στα πιο απλά 
ερωτήµατα, σχετικά µε τους ασφαλισµένους και τα ασφαλιστικά προγράµµατα 
υγείας της εταιρίας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούν αυτά τα δεδοµένα 
σηµαντική πηγή δηµογραφικής πληροφόρησης, πληροφόρησης σχετικά µε 
τους ασφαλισµένους και τα συµβόλαία ασφάλισης υγείας, ιδιαίτερα όταν 
συνδυάζονται µε άλλα δεδοµένα. Και αυτό, επειδή η διαδικασία πρόσβασης 
στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η νοσηρότητα, η χρήση των υπηρεσιών υγείας 
και η συµπεριφορά των ασφαλισµένων διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία, το 
φύλο, την εθνικότητα, την  κοινωνικοοικονοµική κατάσταση κ.ά. παράγοντες 
{HERU 1987}. Γι’ αυτό το λόγο  η πληροφορία αυτού του είδους είναι 
καθοριστική για την κατανόηση των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας, την 
ποιότητα παροχής τους, τη συχνότητα χρήσης τους και τον επιµερισµό του 
κόστους σε διαφορετικές οµάδες πληθυσµού. Για παράδειγµα, τα δεδοµένα 
αυτού του είδους, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 
δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας κατά οµάδες ηλικιών. Η καταγραφή αυτών 
των δεδοµένων, διευκολύνει τη σύγκριση ανάµεσα σε φύλο, οµάδες ηλικιών, 
περιοχές κατοικίας, κατηγορίες επαγγελµάτων, οικογενειακή κατάσταση, 
ασφαλιστικά προγράµµατα κ.ά., καθώς και την ανεύρεση τυχόν 
διαφοροποιήσεων των παραγόντων κινδύνου σε διαφορετικές οµάδες 
ασφαλισµένων και τον δίκαιο προσδιορισµό των ασφαλίστρων σε αυτές. 
 
Στοιχειώδη δεδοµένα αυτής της κατηγορίας 
Μετά από εξαντλητική καταγραφή των αναγκών πληροφόρησης της 
ασφαλιστικής εταιρίας, από την ανάλυση που προηγήθηκε,  αποφασίστηκε το 
πλήθος και η µορφή των δεδοµένων αυτής της κατηγορίας. Μέρος των 
δεδοµένων ήδη υπήρχαν καταχωρηµένα στην βάση δεδοµένων της 
ασφαλιστικής εταιρίας. Από αυτά, όσα είχαν την µορφή και το περιεχόµενο 
που τελικά συµφωνήθηκε, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν και να 
αξιοποιηθούν και στο προτεινόµενο σύστηµα. Τα δεδοµένα αυτά, όπως 
απεικονίζονται στη δοµή της βάσης δεδοµένων, παρατίθενται οµαδοποιηµένα, 
στο Κεφάλαιο της περιγραφής των Υποσυστηµάτων του προτεινόµενου ΠΣ. 
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Περιορισµοί και προβλήµατα χρήσης τους 
Κύριο πρόβληµα των δεδοµένων αυτής της κατηγορίας, αποτελεί ο µεγάλος 
αριθµός και η ανοµοιοµορφία των πηγών από τις οποίες συλλέγονται, καθώς 
και των ατόµων που τις καταγράφουν ή τις δηµιουργούν. 
Βασικό επίσης πρόβληµα, αποτελεί η ανάγκη της περιοδικής επικαιροποίησης 
µεγάλου αριθµού από αυτά τα δεδοµένα. Συνήθως δεν αναφέρεται πουθενά, 
ούτε ποια δεδοµένα πρέπει να ενηµερώνονται, ούτε η συχνότητα και η 
διαδικασία ενηµέρωσης τους, ούτε προσδιορίζεται αυτή σαν υποχρέωση του 
ασφαλισµένου. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα ως προς την 
πληρότητα, ακρίβεια, συνέπεια, επίπεδο ανάλυσης  και σαφήνεια των 
δεδοµένων που συλλέγονται. Αυτά τα ατελή δεδοµένα, συνήθως δεν είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν και να παράγουν πληροφόρηση. 
 
Βελτίωση της ποιότητας τους στο προτεινόµενο ΠΣ 
Πολλές ενέργειές µας είχαν ως κατεύθυνση την βελτίωση της ποιότητας των 
δεδοµένων αυτής της κατηγορίας. Οι σηµαντικότερες αλλαγές που 
προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν περιελάµβαναν : 
 

1. Μεγαλύτερη οµοιογένεια / τυποποίηση των δεδοµένων που 
συλλέγονται ή δηµιουργούνται, σε όλο το φάσµα των εργασιών 
της ασφαλιστικής εταιρίας. Αυτό επιτεύχθηκε π.χ. µε την 
κωδικοποίηση των ασφαλισµένων µε µοναδικούς κωδικούς και 
την τυποποίηση κατηγοριών δεδοµένων σχετικών µε 
δηµογραφική πληροφόρηση (οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο 
σπουδών, επάγγελµα κλπ). 

2. αλλαγή της φιλοσοφίας καταγραφής, παρακολούθησης και 
επεξεργασίας των δεδοµένων, από συµβολαιοκεντρικό, σε 
πελατοκεντρικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την µεταστροφή του 
συστήµατος, από την απλή λογιστική παρακολούθηση των 
γεγονότων, στην διαχείριση της παροχής ασφαλιστικής 
κάλυψης στο τοµέα της υγείας. 

3. Επέκταση του πλήθους των δεδοµένων που συλλέγονται, 
καταγράφονται και πραγµατοποιείται επεξεργασία τους, 
προκειµένου να συντεθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η εικόνα και 
συµπεριφορά του ασφαλισµένου και του ασφαλιστικού 
προγράµµατος. 

4.  Προσδιορισµός του επιπέδου ανάλυσης των δεδοµένων κατά 
περίπτωση, προκειµένου να επιτυγχάνεται το επιθυµητό 
επίπεδο πληροφόρησης, σε σχέση µε τον απαιτούµενο χρόνο 
καταγραφής του και το κόστος που προκαλεί η ανεύρεσή του. 

5. Ετήσια επικαιροποίηση των δεδοµένων, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως «δυναµικά» και συµµετέχουν δυνητικά  
στον προσδιορισµό του κόστους ανάληψης του κινδύνου 
ασφάλισης υγείας. Η ενηµέρωση για τυχόν µεταβολή αυτών των 
δεδοµένων, πραγµατοποιείται υποχρεωτικά από τον  
ασφαλισµένο µε την συµπλήρωση ειδικού εντύπου «µεταβολών 
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στοιχείων ασφαλισµένου», που του αποστέλλεται µια φορά το 
χρόνο, υποχρέωση η οποία θα αναφέρεται ρητά στους όρους 
του συµβολαίου. Τέτοια στοιχεία, χαρακτηρίζονται π.χ. ο 
ακριβής προσδιορισµός της εργασίας, η οικογενειακή 
κατάσταση κλπ. 

 
 

11.2.2   ∆εδοµένα υγείας και Ιατρικά ∆εδοµένα 
 
Ορισµός 
Τα δεδοµένα σχετικά µε την υγεία του ασφαλισµένου δηµιουργούνται σαν 
αποτέλεσµα της επαφής του ασφαλισµένου µε τους παροχείς υπηρεσιών 
υγείας και περιλαµβάνουν νοσοκοµειακές, εξωνοσοκοµειακές και 
φαρµακευτικές υπηρεσίες.  
 
Πηγές 
Τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας ανευρίσκονται σε τέσσερις κύριες πηγές : 

1. Στο ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνει ο υποψήφιος ασφαλισµένος, 
µαζί µε την αίτηση ασφάλισης του 

2. Στα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων, στις οποίες µπορεί να 
παραπεµφθεί, κατά τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης ασφάλισής του 

3. Στα Τιµολόγια ή Αποδείξεις των φορέων παροχής υπηρεσιών  υγείας. 
Αυτά τα έγγραφα αποτελούν συνήθως και τα δικαιολογητικά της 
αποζηµίωσης (claim) που ζητούν, είτε οι ασφαλισµένοι, είτε ο ίδιος ο 
παροχέας, ανάλογα µε την περίπτωση. Η ασφαλιστική εταιρία, 
παραλαµβάνει, πρωτοκολλεί, ελέγχει, εκκαθαρίζει και καταβάλλει τα 
ποσά της αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τους όρους της ασφαλιστικής  
σύµβασης ή της συµφωνίας µε τον παροχέα υπηρεσιών υγείας. 

4. Στους Ιατρικούς φακέλους ασθενών και άλλα σχετικά έγγραφα, στα 
οποία αποτυπώνεται το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισµένου, τα 
συµπτώµατα, τα αποτελέσµατα φυσικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων, οι κλινικές διαπιστώσεις και διαγνώσεις, οι ιατρικές πράξεις 
και η κλινική πορεία του ασφαλισµένου/ασθενή, καθώς και το 
αποτέλεσµα της παρέµβασης. 

 
Χρήση 
 Αυτά τα δεδοµένα, από τη φύση τους, θεωρούνται εµπιστευτικά και 
εξασφαλίζεται ειδική άδεια από τον ασφαλισµένο για την πρόσβαση σε αυτά. 
Η χρησιµοποίηση των στοιχείων αυτών περιορίζεται αποκλειστικά στον 
έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων προς τους ασφαλισµένους  
υπηρεσιών υγείας από τους φορείς τους και την επεξεργασία τους για την 
εξαγωγή στατιστικής πληροφόρησης. Η πληροφόρηση αυτή αφορά συνολικά 
τον ασφαλιζόµενο πληθυσµό της εταιρίας ή τµήµατά του και όχι µεµονωµένα 
άτοµα και επικεντρώνεται  κυρίως σε θέµατα που αφορούν το κόστος και τη 
συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της ιατρικής 
παρέµβασης. ∆ιάφορα επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας των δεδοµένων 
αυτών (όπως αναλυτικά περιγράφονται σε επόµενα Κεφάλαια) έχουν 
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προβλεφθεί, για την προστασία και την σωστή µεταχείριση των ευαίσθητων 
αυτών δεδοµένων, όπως και από την σχετική νοµοθεσία επιβάλλεται. 
 
Στοιχειώδη δεδοµένα αυτής της κατηγορίας 
Μετά από εξαντλητική καταγραφή των αναγκών πληροφόρησης της 
ασφαλιστικής εταιρίας, από την ανάλυση που προηγήθηκε,  αποφασίστηκε το 
πλήθος και η µορφή των δεδοµένων αυτής της κατηγορίας. Εδώ πρέπει να 
επισηµάνουµε και πάλι, ότι πριν την πρόταση και υλοποίηση του νέου 
συστήµατος, ελάχιστα από τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας συλλέγονταν 
και καταχωρούνταν στο σύστηµα, και για όσα συνέβαινε αυτό, αφορούσαν 
κυρίως δεδοµένα οικονοµικής φύσης. Από αυτά τα δεδοµένα, όσα είχαν την 
µορφή και το περιεχόµενο που τελικά συµφωνήθηκε, αποφασίστηκε να 
χρησιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν και στο προτεινόµενο σύστηµα. Τα 
δεδοµένα αυτά, όπως απεικονίζονται στη δοµή της βάσης δεδοµένων, 
παρατίθενται οµαδοποιηµένα, στο Κεφάλαιο της περιγραφής των 
Υποσυστηµάτων του προτεινόµενου ΠΣ. 
 
Περιορισµοί και προβλήµατα χρήσης τους 
Είναι γεγονός, πως παρά την οργανωτική αναδιάρθρωση που προτάθηκε και 
εν µέρει υλοποιήθηκε, η ποιότητα και η πληρότητα των δεδοµένων αυτών 
παραµένει σε σχετικά χαµηλό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των δεδοµένων αυτών παρέχεται αποκλειστικά από τρίτους και  µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών υγείας. Έτσι, σε 
συσχετισµό µε την έλλειψη εµπειρίας διαχείρισης τέτοιων δεδοµένων,  αφαιρεί 
από την ασφαλιστική εταιρία τη δυνατότητα αποτελεσµατικής ενηµέρωσης,  
παρακολούθησης και παρέµβασης στη διάρκεια που πραγµατοποιείται η 
διαδικασία.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα ως 
προς την πληρότητα, ακρίβεια, συνέπεια, επίπεδο ανάλυσης  και σαφήνεια 
των δεδοµένων που συλλέγονται.  
 
Βελτίωση της ποιότητας τους στο προτεινόµενο ΠΣ 
Στα πλαίσια των οργανωτικών παρεµβάσεων, αυτά τα προβλήµατα, 
αναµένεται σταδιακά να επιλυθούν, µε την κατάλληλη ενηµέρωση και 
«εκπαίδευση», τόσο των ιδίων των ασφαλισµένων, όσο και των 
συνεργαζοµένων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.  
Συγκεκριµένα, προβλέπεται διαδικασία µέσω της οποίας η ασφαλιστική 
εταιρία θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων (εκτός των επειγόντων 
περιστατικών) για οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών υγείας από τους 
ασφαλισµένους της, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη. Η 
ενηµέρωση αυτή θα πραγµατοποιείται είτε από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, είτε 
από τον  ασφαλιστικό σύµβουλό του, είτε από τον συνεργαζόµενο φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε τέλος από τον ελεγκτή ιατρό της 
ασφαλιστικής εταιρίας. Αποτέλεσµα της έγκαιρης αυτής ενηµέρωσης, θα είναι 
ο προγραµµατισµός των περιστατικών, ο έλεγχος της πορείας τους, ο έλεγχος 
της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, η ενηµέρωση του 
ασφαλισµένου σχετικά µε το τι καλύπτεται και τι όχι στα πλαίσια της νοσηλείας 
του κλπ. 
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11.2.3   Στατιστικά και άλλα δεδοµένα 
 
Ορισµός 
Τα δεδοµένα αυτά αφορούν στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση της 
υγείας του πληθυσµού, τις συνήθειές του, το κόστος και τη συχνότητα χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών που του 
παρέχονται. Επίσης, συγκεντρώνονται στοιχεία από επιδηµιολογικές µελέτες, 
κλινικές έρευνες, ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια. Συγχρόνως, 
αξιολογούνται πρακτικές που ακολουθούνται από ασφαλιστικούς οργανισµούς 
άλλων χωρών, εγχειρίδια αντασφαλιστικών οργανισµών, αναλογιστικοί 
πίνακες και εγχειρίδια, καθώς και µεθοδολογίες που εφαρµόζονται στην 
ασφαλιστική πρακτική. Παράλληλα, µελετούνται συστήµατα, λογισµικό και 
διαδικασίες επιτυχηµένων συστηµάτων διαχείρισης ασφαλίσεων υγείας στο 
διεθνή χώρο. Τέλος, ενσωµατώνονται διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
οδηγίες της κοινότητας και των οργάνων των ασφαλιστικών εταιριών. 
 
Πηγές 
Τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας ανευρίσκονται στις παρακάτω πηγές : 

1. Στατιστικά στοιχεία, που δηµιουργούνται από την ίδια την ασφαλιστική 
εταιρία ή δηµοσιεύονται από την Ε.Σ.Υ.Ε., το Υπουργείο Υγείας, 
άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, τη EUROSTAT, τον WHO και 
άλλους διεθνείς Οργανισµούς. 

2. Στοιχεία από έρευνες που πραγµατοποιούν, η ίδια η ασφαλιστική 
εταιρία, το Υπουργείο Υγείας ή άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και άλλα Ερευνητικά Ιδρύµατα 
εγχώρια  ή αλλοδαπά. 

3. Ανακοινώσεις σε διεθνή ιατρικά συνέδρια και αποτελέσµατα κλινικών 
µελετών από έγκριτα Νοσηλευτικά ιδρύµατα ή Οργανισµούς. 

4. Πίνακες νοσηρότητας ξένων αντασφαλιστικών Οργανισµών, καθώς και 
εγχειρίδια προσδιορισµού του αναλαµβανόµενου κινδύνου για 
κατηγορίες ασφαλισµένων. 

5. ∆ιατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, κοινοτικές οδηγίες, συµφωνίες και αποφάσεις της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών. 

6. Ασφαλιστικά προϊόντα καθώς και συστήµατα και πρακτικές διαχείρισης 
των ασφαλίσεων υγείας, που εµφανίζονται σε άλλες χώρες. 

7. Προϊόντα λογισµικού, καθώς και υποστηρικτικά εργαλεία των 
διαδικασιών διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, που λειτουργούν και 
εφαρµόζονται µε επιτυχία σε άλλες χώρες. 

 
Χρήση 
 Αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται αφενός για την αναγνώριση της οµάδας 
στόχου του πληθυσµού και τη δηµιουργία και προσφορά νέων προϊόντων 
ασφάλισης υγείας και αφετέρου για τον προσδιορισµό νέων παραγόντων 
κινδύνου για την υγεία των ασφαλισµένων, βελτίωση της ποιότητας των 
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προσφεροµένων υπηρεσιών και δικαιότερη κοστολόγηση και τιµολόγηση των 
ασφαλιστικών προγραµµάτων.  
 
Στοιχειώδη δεδοµένα αυτής της κατηγορίας 
Μετά από εξαντλητική καταγραφή των αναγκών πληροφόρησης της 
ασφαλιστικής εταιρίας, από την ανάλυση που προηγήθηκε,  αποφασίστηκε το 
πλήθος και η µορφή των δεδοµένων αυτής της κατηγορίας. Εδώ πρέπει να 
επισηµάνουµε και πάλι, ότι πριν την πρόταση και υλοποίηση του νέου 
συστήµατος, ελάχιστα από τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας συλλέγονταν 
και καταχωρούνταν στο σύστηµα, και για όσα συνέβαινε αυτό, αφορούσαν 
κυρίως δεδοµένα οικονοµικής φύσης. Από αυτά τα δεδοµένα, όσα είχαν την 
µορφή και το περιεχόµενο που τελικά συµφωνήθηκε, αποφασίστηκε να 
χρησιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν και στο προτεινόµενο σύστηµα. Όσα 
από τα δεδοµένα αυτά,  απεικονίζονται στη δοµή της βάσης δεδοµένων, 
παρατίθενται οµαδοποιηµένα, στο Κεφάλαιο της περιγραφής των 
Υποσυστηµάτων του προτεινόµενου ΠΣ. 
 
Περιορισµοί και προβλήµατα χρήσης τους 
Η χρησιµότητα της πληροφόρησης από τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας, 
συνήθως είναι αµφίβολη. Και αυτό γιατί, για µεγάλο µέρος των στατιστικών 
δηµοσιευµένων στοιχείων, η χρησιµότητά τους εξαντλείται στη χρονική στιγµή 
που πραγµατοποιήθηκαν, µε δεδοµένη τη σύνθεση του πληθυσµού που 
επιλέχθηκε σαν δείγµα και συνήθως περιορισµένα στο αντικείµενο της 
έρευνας, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω συσχέτισης των αποτελεσµάτων 
αυτών. ∆εν είναι µάλιστα λίγες οι περιπτώσεις ερευνών µε το ίδιο ακριβώς 
αντικείµενο, αλλά µε εκ διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα. Επίσης δεν είναι 
δυνατή η µε χωρίς εναρµόνιση και κριτική διάθεση, υιοθέτηση και µεταφορά, 
ασφαλιστικών προγραµµάτων, όρων συµβολαίων, διαδικασιών underwriting, 
δοµής πληροφοριακών συστηµάτων, πινάκων νοσηρότητας και διαδικασιών 
ελέγχου, από αντίστοιχα άλλων χωρών, επειδή διαφέρει το Σύστηµα Υγείας 
και οι ανάγκες σε ασφαλιστικά προϊόντα, η δυνατότητα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγείας και η νοσηρότητα, αλλά και η δοµή λειτουργίας των 
Ελληνικών Ασφαλιστικών εταιριών. Παρόλα αυτά, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
σοβαρά, όλα τα στοιχεία που µπορεί να συλλεχθούν από τις παραπάνω 
πηγές, καθώς συχνά  αναφέρονται σε προηγµένες ασφαλιστικές αγορές, µε 
έντονο προβληµατισµό και αναπτυγµένες υποδοµές σε ανθρώπινο δυναµικό 
και τεχνολογία. 
 
Βελτίωση της ποιότητας τους στο προτεινόµενο ΠΣ 
Στα πλαίσια των οργανωτικών παρεµβάσεων, έχουν ανατεθεί σε 
συγκεκριµένα άτοµα, ρόλοι και αρµοδιότητες, που εξασφαλίζουν την συλλογή 
των παραπάνω δεδοµένων, τον επιµερισµό και διάθεση τους στις κατάλληλες 
διευθύνσεις για αξιολόγηση. Στη συνέχεια, αναλαµβάνεται η συγκέντρωση 
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και η υποβολή προτάσεων στη 
∆ιοίκηση  για την πραγµατοποίηση παρεµβάσεων ή την υλοποίηση εργασιών. 
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11.3 Τυποποίηση ∆εδοµένων 
 
Οι δραµατικές µεταβολές στην παγκόσµια ασφαλιστική βιοµηχανία γενικότερα, 
και στις ασφαλίσεις υγείας ειδικότερα, έχει οδηγήσει σε µια επιτακτική ανάγκη 
για : 

• την ανάπτυξη νέων µοντέλων παροχών κάλυψης των υπηρεσιών 
υγείας προς τους ασφαλισµένους 

• ευρεία επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και 
• τον ανασχεδιασµό των συστηµάτων διοίκησης των διαδικασιών και 

διαχείρισης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων 
 
Αυτές οι µεταβολές δηµιουργούν συγχρόνως νέες απαιτήσεις για εισαγωγή 
της τεχνολογίας της πληροφορικής. Συγκεκριµένα, οι αρχιτεκτονικές των 
ανοικτών συστηµάτων εξαπλώνονται σε όλο τον κόσµο, µε τους χρήστες να 
απαιτούν να αναζητούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες µέσα από 
κατανεµηµένα, αξιόπιστα, διαδικτυωµένα και λειτουργικά πληροφοριακά 
συστήµατα, συγχρόνως µε την εφαρµογή πολιτικών αυξηµένης ασφαλείας σε 
αυτά. Η ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, επιβάλλει την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών τύπων δεδοµένων. 
Κάτω από την ανάγκη αυτή, και µε σκοπό : 

• την αρτιότερη αξιοποίηση των δεδοµένων που συλλέγει, καταγράφει 
και επεξεργάζεται το σύστηµα “Manage Care” 

• τον µετασχηµατισµό των δεδοµένων σε αξιόπιστη πληροφόρηση  και 
• την εξαγωγή γνώσης 

 
υιοθέτησε και εφάρµοσε τους τύπους των δεδοµένων που παρουσιάζονται 
στο Παράρτηµα Ι, οι οποίοι ακολουθούν εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα 
και επιπλέον δηµιούργησε τύπους δεδοµένων, οι οποίοι µελλοντικά θα 
ικανοποιούν την απαίτηση ένταξής τους σε πρότυπα που αναπτύσσονται ή θα 
αναπτυχθούν. 
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Κεφάλαιο 12 
Περιγραφή του Συστήµατος “Manage 
Care” - Λειτουργικές Προδιαγραφές 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα “Manage Care” είναι ένα σύστηµα διαχείρισης 
πληροφοριών, το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές που 
συνυπολογίζουν τις βασικές παραµέτρους του νέου µοντέλου λειτουργίας του 
Τµήµατος Ασφαλίσεων Υγείας. 
Το προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης των διαδικασιών 
ασφάλισης υγείας και διαχείρισης των ατοµικών συµβολαίων, περιλαµβάνει 
και καλύπτει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο τα παρακάτω εννέα  (9) παρακάτω 
Υποσυστήµατα (Υ/Σ) : 
 

1. “Ασφαλισµένος και Συµβόλαιο Ασφάλισης Υγείας” 
2. “Κάρτα Υγείας” 
3. “Τηλεφωνικό Κέντρο” 
4. “Υγειονοµικός Χάρτης” 
5. “Περιστατικό” 
6. “Πρωτόκολλο-Έλεγχος και Εκκαθάριση Περιστατικού” 
7. “Ασφαλιστικός Ιατρικός Φάκελος” 
8. “Στατιστικά-Αναφορές και Στήριξη Αποφάσεων” 
9. “∆ιασύνδεση µε το υπάρχον σύστηµα” 

 
Τα παραπάνω Υ/Σ έχουν αναπτυχθεί ως τµήµατα (modules) του ενιαίου 
Πληροφοριακού Συστήµατος “Manage Care”, µε στόχο να προσοµοιώνουν και 
υποστηρίζουν λειτουργικά όλη τη ροή εργασιών που απαιτούνται από τις 
διαδικασίες των ασφαλίσεων υγείας. Παρόλα αυτά,  µπορεί να λειτουργήσουν 
και ανεξάρτητα ως αυτόνοµες εφαρµογές, µε στόχο να εξυπηρετήσουν τη 
σταδιακή ένταξή τους στο “Manage Care” ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 
υλοποιεί η ασφαλιστική εταιρία. 
 
Ειδικότερα, το “Manage Care”, προβλέπεται να αντιµετωπίζει συντονισµένα, 
µέσω ενός ολοκληρωµένου πλαισίου, το σύνολο των λειτουργιών του 
Τµήµατος Ασφαλίσεων Υγείας και να αποτελείται από: 

• Εξοπλισµό (hardware) που θα περιλαµβάνει κεντρικές υπολογιστικές 
µονάδες (servers), θέσεις εργασίας (workstations) και περιφερειακά 
(π.χ. εκτυπωτές), εγκατεστηµένα στην Κεντρική Υπηρεσία και τα κατά 
τόπους Υποκαταστήµατα και λοιπά σηµεία υποστήριξης της 
λειτουργίας του συστήµατος 

• ∆ικτυακό εξοπλισµό, µε τον οποίο τα προαναφερθέντα συστήµατα θα 
διασυνδέονται µεταξύ τους σε τοπικά δίκτυα (LAN) στο εσωτερικό της 
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Κεντρικής Υπηρεσίας και σε ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) που 
θα συνδέει όλα τα υπόλοιπα σηµεία µε το κέντρο και κατ’ επέκταση 
µεταξύ τους. 

• Λογισµικό συστήµατος (system software) που θα παρέχει το βασικό 
περιβάλλον λειτουργίας των εφαρµογών. 

• Εξειδικευµένες εφαρµογές, φιλικές στη χρήση, που θα εξυπηρετούν 
τους χρήστες, θα χρησιµοποιούν, ανταλλάσσουν και ενηµερώνουν 
µεταξύ τους κοινά στοιχεία και θα καλύπτουν κατά ενιαίο, ασφαλή και 
ολοκληρωµένο τρόπο τις µηχανογραφικές ανάγκες του Τµήµατος 
Ασφαλίσεων Υγείας 

 
Η λειτουργική αρχιτεκτονική του “Manage Care”, όπως αυτή περιγράφεται 
αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν, κτίζεται σε δύο επίπεδα τα οποία 
περιλαµβάνουν: 

• υποσυστήµατα (modules) και 

• λειτουργικές περιοχές. 
 

Από λειτουργική άποψη, τα παραπάνω, αποτελούν αλληλοεξαρτώµενα 
σύνολα λογισµικού, µέρη ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος. 
Οι λειτουργικές προδιαγραφές αποτυπώνουν µε τυποποιηµένο τρόπο τα 
υποσυστήµατα, και τις λειτουργικές περιοχές του “Manage Care” και 
περιγράφουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως αυτά προέκυψαν από την 
ανάλυση των απαιτήσεων Τµήµατος Ασφαλίσεων Υγείας και τις επιλογές 
πολιτικής της εταιρίας. 
 
Η κατάρτιση των λειτουργικών προδιαγραφών των εννέα Υποσυστηµάτων 
του “Manage Care” περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

• Σύντοµη Περιγραφή κάθε Υποσυστήµατος. 

• Τους στόχους και τα αναµεµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή των 
διαδικασιών κάθε Υ/Σ 

• Την αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών κάθε Υ/Σ  

• Την διαγραµµατική απεικόνιση της ροής των εργασιών, που 
προβλέπονται σε κάθε Υ/Σ 

• Την περιγραφή των Πληροφοριακών Οντοτήτων που είναι απαραίτητες 
για τη λειτουργία του συστήµατος. Ως “Πληροφοριακή Οντότητα” 
ονοµάζεται οποιοδήποτε «πράγµα» (αντικείµενο, έννοια, γεγονός) 
ενδιαφέρει τον οργανισµό και µπορεί να έχει αυτοτελή ύπαρξη και να 
προσδιορισθεί µοναδικά (π.χ. ασφαλισµένοι, συµβόλαια, φορέας 
Υγείας κλπ). 

• ∆ηµιουργία του ∆ιαγράµµατος Σχέσεων Οντοτήτων που έχει σαν 
σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές πληροφοριακές οντότητες του 
πληροφοριακού συστήµατος και κατόπιν τις σχέσεις µε τις οποίες οι 
οντότητες αυτές µε βάση τα χαρακτηριστικά τους συνδέονται µεταξύ 
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τους. Ένα διάγραµµα οντοτήτων σχέσεων θεωρείται ιδιαίτερα 
σηµαντικό αφού είναι ένα χρήσιµο εργαλείο προκειµένου να σχεδιασθεί 
το σχήµα της βάσης δεδοµένων, αν απαιτείται και να παρουσιασθούν 
οι σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων της πληροφορίας. Τα έντυπα, που 
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών και 
διαδικασιών κάθε Υ/Σ 

• Οι οθόνες που χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των δεδοµένων  
και την εξυπηρέτηση των λειτουργιών και διαδικασιών κάθε Υ/Σ 

• Οι εµπλεκόµενοι, οι ρόλοι και οι αρµοδιότητές τους σε κάθε Υ/Σ 

• Η παρουσίαση της διασύνδεσης των υποσυστηµάτων µε την 
υπάρχουσα βάση δεδοµένων 

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστούν τα ακόλουθα: 

• Οι λειτουργικές προδιαγραφές του κάθε Υποσυστήµατος βασίστηκε 
αποκλειστικά στις λειτουργικές απαιτήσεις και αποτελεί µόνο τον 
αρχικό εννοιολογικό του σχεδιασµό. Κατά την φάση της υλοποίησης 
του συστήµατος µε νέα αναλυτική µελέτη και σχεδιασµό των 
συστηµάτων η διάρθρωση αυτή είναι δυνατόν να αλλάξει. 

• Οι Πληροφοριακές Οντότητες που προσδιορίζονται στο στάδιο αυτό 
της ανάλυσης είναι πιθανόν να αναλυθούν σε περισσότερες από µία 
οντότητες κατά την αναλυτική µελέτη των επιµέρους συστηµάτων.  

• Οι Πληροφοριακές Οντότητες που περιγράφονται στη συνέχεια σε 
καµία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε αρχεία. Με βάση τις οντότητες 
αυτές αλλά και τις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που θα προκύψουν για 
κάθε Υποσύστηµα θα προσδιοριστεί και ο αριθµός των αρχείων που 
απαιτούνται. 
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12.1 Υποσύστηµα “Ασφαλισµένος και Συµβόλαιο 
Ασφάλισης Υγείας” 

 

12.1.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το Υ/Σ αυτό, προσοµοιώνει και παρακολουθεί όλη τη ροή των εργασιών, που 
πραγµατοποιούνται, από την διαδικασία της επαφής του ασφαλιστικού 
συµβούλου µε τον υποψήφιο για ασφάλιση υγείας και την υποβολή της 
αίτησης ασφάλισης, µέχρι και την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
Καταγράφει όλα τα δεδοµένα που διακινούνται, παρέχει τα απαραίτητα 
έντυπα για την καταγραφή και διακίνηση των δεδοµένων και τα υποστηρικτικά 
εργαλεία για την εκτίµηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου και του κόστους 
της ασφάλισης, αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες αυτές σε µια κεντρική βάση 
δεδοµένων και εκδίδει το συµβόλαιο ασφάλισης υγείας.  
 

12.1.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω επιχειρηµατικών 
σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα προδιαγράφηκαν 
στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
 

Πίνακας 12.1 
Στόχοι του Υ/Σ “Ασφαλισµένος/Συµβόλαιο Ασφάλισης Υγείας” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί Α

ΣΦ
Α
ΛΙ
ΣΜ

ΕΝ
Ο
Σ 

/ 
ΣΥ

Μ
Β
Ο
ΛΑ

ΙΟ
 Α
ΣΦ

Α
ΛΙ
ΣΗ

Σ 
ΥΓ

ΕΙ
Α
Σ 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

Χ 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες  

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων Χ 

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
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ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας  
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
Τα βασικά αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή και επιτυχηµένη λειτουργία 
του παρόντος Υ/Σ, επικεντρώνονται στα παρακάτω : 
 

• Μεταστροφή του Συστήµατος Ασφαλίσεων υγείας σε 
«Πελατοκεντρικό», µε ταυτόχρονη παρακολούθηση της ροής των 
εργασιών και των διαδικασιών, που επιβάλλουν τα σύγχρονα 
συστήµατα διοίκησης των  ασφαλίσεων υγείας 

• ∆ηµιουργία Μητρώου Ασφαλισµένων 
• ∆ηµιουργία Μητρώου Ασφαλιστικών Προγραµµάτων 
• ∆ηµιουργία Μητρώου Φορέων Υγείας 
• Ανάδειξη των ασφαλιστικών συµβούλων σε αρχικούς εκτιµητές του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου 
• Εµπλουτισµός της κεντρικής βάσης µε δεδοµένα που συλλέγονται,  

καταγράφονται και αποθηκεύονται κατά την διαδικασία έναρξης και 
ολοκλήρωσης της ασφάλισης 

• Προσδιορισµός υποψηφίων οµάδων (target groups) του πληθυσµού, 
για αύξηση της πελατειακής βάσης, µε βάση συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά 

• Ορθότερη εκτίµηση του κόστους ανάληψης κινδύνου ασφαλίσεων 
υγείας 

• Επιστηµονικά ορθή κοστολόγηση και τιµολόγηση των συµβολαίων 
ασφάλισης υγείας 

• Εξυπηρέτηση του ασφαλισµένου και υπεύθυνη ενηµέρωσή του σχετικά 
µε τις επιλογές ασφαλιστικών προγραµµάτων, µε τους όρους 
καλύψεων και το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τα ειδικά δηµογραφικά 
και άλλα χαρακτηριστικά του 

 

12.1.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος  
 
Ο Ασφαλιστικός Σύµβουλος, συνήθως εφοδιάζεται µε το περιεχόµενο, τις 
παροχές και τους όρους κάλυψης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, που 
προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία. Προτείνεται, συµπληρωµατικά να 
εφοδιάζεται µε στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε τη κατανοµή των 
προγραµµάτων αυτών σε οµάδες του πληθυσµού και τη χρήση υπηρεσιών 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 150 

υγείας από τους ασφαλισµένους της εταιρίας µε βάση διάφορα 
χαρακτηριστικά. Στόχος, είναι η προώθηση του κατάλληλου, για κάθε 
ασφαλισµένο ξεχωριστά, ασφαλιστικού προγράµµατος, καλύψεων, παροχών, 
µέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης των στόχων της εταιρίας. Επίσης, ο 
ασφαλιστικός πράκτορας είναι εφοδιασµένος, πέρα από τα απαραίτητα για τη 
σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης έγγραφα, µε όλα εκείνα τα  έντυπα, τα 
οποία θα τον πληροφορούν για το δίκτυο συνεργαζόµενων φορέων υγείας της 
ασφαλιστικής εταιρίας, τη διαδικασία εξυπηρέτησής του σε περίπτωση 
ανάγκης πληροφόρησης, ιατρικής συµβουλής και πρόθεσης χρήσης 
υπηρεσιών υγείας. Τέλος, θεωρείται απαραίτητο να ενηµερώνεται ο 
υποψήφιος ασφαλισµένος για το είδος των προσωπικών δεδοµένων του, που 
τηρούνται από την ασφαλιστική εταιρία και να λαµβάνει γνώση για τον σκοπό 
και τρόπο επεξεργασίας τους. 
Στόχος της εταιρίας, είναι ο ασφαλισµένος να έχει την πληρέστερη δυνατή 
ενηµέρωση, ώστε να γίνεται συµµέτοχος των αποφάσεων που λαµβάνονται  
για θέµατα που τον αφορούν. 
Για την εκτίµηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου, ο Underwriter της εταιρίας 
χρησιµοποιεί, πέρα από τα δεδοµένα της αίτησης και του ερωτηµατολογίου, 
συµπληρωµατικά βοηθήµατα και συγκεκριµένα : 
 

• Πίνακες Θνησιµότητας/Επιβίωσης 
• Εγχειρίδιο Ιατρικής Αξιολόγησης (Medical Rating Manual) 
• Οδηγός Αξιολόγησης Επαγγελµάτων (Occupational Rating Guide) 
• Rating Manual of Sports 
• Όρια εισόδου και εξόδου στην ασφάλιση 
• Πίνακας απαιτουµένων ιατρικών εξετάσεων 
• Ιστορικά στοιχεία αποζηµιώσεων (της εταιρίας ή από άλλες πηγές) 

κ.ά. σχετικά βοηθήµατα. 
 
 Ο Underwriter της εταιρίας, επίσης έχει στη διάθεσή του και δικαιούται 
πρόσβασης σε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των 
ασφαλισµένων, αλλά και σε ειδικότερα κάθε ασφαλισµένου από µια πλούσια 
βάση δεδοµένων, ώστε να υπολογίσει επιστηµονικά και µε ακρίβεια τον 
αναλαµβανόµενο κίνδυνο και να προσδιορίσει το κατά περίπτωση 
ασφάλιστρο. Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι, όπως και στο Κεφάλαιο 9 
αναφέρθηκε, το τµήµα Underwriting της εταιρίας δεν είχε στη διάθεσή του 
τέτοια στοιχεία, καθώς µε το υπάρχον σύστηµα, δεν συλλέγονταν και δεν 
καταγράφονταν πολλά χρήσιµα δεδοµένα σχετικά µε τις ασφαλίσεις υγείας. 
Επίσης, ο Underwriter παραπέµπει τον υποψήφιο για ασφάλιση υγείας σε 
υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τον νέο πίνακα απαιτουµένων 
εξετάσεων, ώστε να συγκεντρώσει και αξιολογήσει µαζί µε τον ιατρό της 
εταιρίας, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και να εκτιµήσει µε ιατρικούς όρους 
τον αναλαµβανόµενο ασφαλιστικό κίνδυνο. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, 
καταγράφονται σε ειδική φόρµα στη βάση δεδοµένων του συστήµατος και 
τυχόν στοιχεία που ενδιαφέρουν, κωδικοποιούνται, ποσοτικοποιούνται και 
λαµβάνονται υπόψη για την εκτίµηση του συνολικού αναλαµβανόµενου 
κινδύνου. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και ενσωµατώθηκε  στο 
πληροφοριακό σύστηµα, υποβοηθητικό εργαλείο εκτίµησης του κόστους του 
αναλαµβανόµενου κινδύνου. Ο υπολογισµός, βασίζεται στη συνάρτηση του 
καθαρού κόστους κινδύνου ασφάλισης υγείας (Pure Risk Cost), όπως 
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διεξοδικά αναλύθηκε  στο Κεφάλαιο 4  και στηρίζεται στην Ταξινόµηση των 
Κινδύνων (Risk Classification). Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους 
πραγµατοποιείται αρχικά για κάθε οµάδα κινδύνων (ασφαλισµένων), 
σύµφωνα µε την απόφαση της εταιρίας για πόσα και ποια συστατικά στοιχεία 
κατηγοριοποίησής τους θα χρησιµοποιήσει, λαµβάνοντας υπόψη τους τον 
κατάλληλο συνδυασµό, σε σχέση µε την οµοιογένεια των οµάδων και την 
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Πρόσθετα, το σύστηµα έχει εµπλουτιστεί µε 
τη δυνατότητα συνυπολογισµού και ατοµικών στοιχείων κινδύνου 
(προϋπάρχοντα νοσήµατα, κληρονοµική προδιάθεση, αναπηρίες, τρόπος 
ζωής, ιστορικό αποζηµιώσεων, κ.ά), τα οποία ποσοτικοποιούνται, µε τελικό 
στόχο τον υπολογισµό του καθαρού ατοµικού κόστους κινδύνου ασφάλισης 
υγείας. Ο δείκτης αυτός µπορεί να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισµό 
εξατοµικευµένων πλέον ασφαλίστρων, κάτι το οποίο ήταν αδύνατον µε την 
υπάρχουσα κατάσταση, λόγω έλλειψης αυτών των στοιχείων. Ο δείκτης 
αυτός, εξάλλου, εκτιµά µε µεγαλύτερη ακρίβεια σε ατοµικό επίπεδο, το 
πραγµατικό κόστος από τη χρήση υπηρεσιών υγείας, σε σχέση µε την 
εκτίµηση του κόστους της οµάδας, που ανήκει κάθε ασφαλισµένος. Θεωρείται 
αυτονόητο, ότι ανάλογα µε την διαµόρφωση του ατοµικού κόστους και τα όρια 
που εκάστοτε θέτει η εταιρία, της δίνεται η διακριτική ευχέρεια της αποδοχής 
του κινδύνου της ασφάλισης, της αποδοχής της µε αυξηµένο ασφάλιστρο 
(επασφάλιστρο), της αποδοχής της µε εξαίρεση κάλυψης συγκεκριµένων 
κινδύνων ή της χρονικής υστέρησης στην κάλυψή τους και τέλος της 
απόρριψης κάλυψης.  
Ο υπολογισµός του δείκτη είναι αυτόµατος, πραγµατοποιείται για πρώτη φορά 
κατά τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων του ασφαλισµένου και 
αποτυπώνεται στην  καρτέλλα του. Πρέπει να τονιστεί, ότι η εκτίµηση του 
ατοµικού κινδύνου είναι µια διαδικασία δυναµική και επαναλαµβάνεται µια 
φορά κατ’ έτος, και προηγείται της διαδικασίας ανανέωσης του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου. Έτσι, είναι προφανές, ότι ο ατοµικός κίνδυνος µεταβάλλεται κατ’ 
ανάγκη διαχρονικά (λόγω της µεταβολής της ηλικίας του ασφαλισµένου και 
της ένταξής του σε άλλη οµάδα ηλικιών) και κατά περίπτωση (λόγω 
µεταβολής των συστατικών στοιχείων του κινδύνου που χαρακτηρίζουν τον 
ασφαλισµένο, όπως επάγγελµα, τόπος διαµονής, χρήση υπηρεσιών υγείας, 
αλλαγή συνηθειών κ.ά). 
Όλα τα στοιχεία του ασφαλισµένου καταγράφονται και ενηµερώνεται η 
κεντρική βάση δεδοµένων του συστήµατος. Τα στοιχεία της καρτέλας του 
ασφαλισµένου, τα οποία συλλέγονται ή δηµιουργούνται από τις διαδικασίες 
που περιγράφονται στο παρόν Υ/Σ, είναι διαθέσιµα στους χρήστες του 
συστήµατος on-line real-time, έτσι ώστε να αξιοποιούνται άµεσα. Στη 
συνέχεια, γίνεται η εκτύπωση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο 
υπογράφεται από την εταιρία και το οποίο παραδίδεται/αποστέλεται στον 
ασφαλισµένο. 
Στο Υ/Σ αυτό, εισάγονται νέες διαδικασίες, αλλά και οι υπάρχουσες 
διαµορφώνονται ώστε να ενταχθούν στις ανάγκες εξυπηρέτησης του 
συστήµατος “Manage Care”. Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν νέοι ρόλοι και νέα 
έντυπα για την συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων για τη λειτουργία 
του συστήµατος δεδοµένων. Τέλος, αναπτύχθηκε το τµήµα εκείνο του 
λογισµικού και οι οντότητες της βάσης των δεδοµένων, και προσδιορίστηκε η 
κατάλληλη τεχνολογική υποδοµή, ώστε να υποστηρίζεται η λειτουργία του Υ/Σ 
ως τµήµα του ολοκληρωµένου συστήµατος “Manage Care”, αλλά και η 
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δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας του, στα πλαίσια τµηµατικής µετάπτωσης 
(ένταξης) του προτεινόµενου συστήµατος. 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι µε το συγκεκριµένο Υ/Σ, 
υποστηρίζονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και παρέχονται όλα εκείνα τα 
στοιχεία και µέσα στην ασφαλιστική εταιρία, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που τέθηκαν κατά τον σχεδιασµό του και αναφέρονται στον παραπάνω 
Πίνακα 12.1. 
 
 
 

12.1.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
∆ιάγραµµα 12.1 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ  

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  
(Μεταβλητά Στοιχεία) 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  UNDERWRITING 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» Υ/Σ «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  
(Μεταβλητά Στοιχεία) 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 
Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΠΟ∆ΟΧΗ 
ΟΡΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
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12.1.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

 
Πίνακας 12.2 

Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 
Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Έναρξη-
Έγκριση 
Ασφάλισης 

Ασφαλιζόµενος  Συµπλήρωση-
Κατάθεση αίτησης 
και 
Ερωτηµατολογίου- 
Ιατρικές εξετάσεις 

 ∆/νση Πωλήσεων • Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος 

Ενηµέρωση 
Ασφαλισµένου, 
παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
αρχικός έλεγχος, 
έκθεση 

 ∆/νση 
Υποκαταστηµάτων 

• Υποκατάστηµα 
Παραγωγής 

• Οµαδάρχης 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος, Έκθεση 
αξιολόγησης 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος, 
καταχώρηση 
δεδοµένων 
συµβολαίου, 
δηµιουργία 
φακέλου, 
εκτύπωση και 
αποστολή 
συµβολαίων 

 ∆/νση 
Αντασφαλίσεων 
και Αναλογιστικής 

• Τµήµα 
UNDEWRITING 

• Τµήµα 
Αναλογιστικής 

• Τµήµα 
Αντασφαλίσεων 

Παραλαβή 
Αίτησης και 
Ερωτηµατολογίου, 
έλεγχος φακέλου, 
εκτίµηση 
αναλαµβανόµενου 
κινδύνου, 
αποδοχή, όροι, 
απόρριψη, 
επασφάλιστρα, 
αποθεµατικό, 
παρατηρήσεις 

 Συνεργαζόµενοι 
φορείς υγείας 

 Πραγµατοποίηση 
εξετάσεων 
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ασφαλισµένου, 
αποστολή 
αποτελεσµάτων 

 Ιατρός εταιρίας  Παραλαβή 
αποτελεσµάτων 
εξετάσεων, 
αξιολόγηση, 
έκθεση 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

∆ηµιουργία 
Μητρώου 
Ασφαλισµένων, 
Μητρώου 
Ασφαλιστικών 
Προγραµµάτων, 
Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 ∆/νση 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

• Λογιστήριο 
 

Υπολογισµός 
ασφαλίστρων και 
λοιπών 
επιβαρύνσεων, 
έκδοση 
αποδείξεων, 
είσπραξη 
ασφαλίστρων, 
παρακολούθηση 
οφειλών 

 

12.1.6 Βασικά Έντυπα 
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υ/Σ και την αποτελεσµατική λειτουργία 
όλου του συστήµατος “Manage Care”, σχεδιάστηκαν νέα έντυπα και 
ανασχεδιάστηκαν υπάρχοντα. Προκειµένου να είναι δυνατή η υποστήριξη των 
αναγκαίων διαδικασιών, η συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων, αλλά και 
για να είναι ικανοποιητική η εξυπηρέτηση του ασφαλισµένου, προτάθηκε η 
χρήση των παρακάτω εντύπων – εγγράφων (πλήρη απεικόνισή τους 
εµφανίζεται στο Παράρτηµα IV) : 
 

• Αίτηση Ασφάλισης 
• Ασφαλισµένος 
• Ερωτηµατολόγιο Υγείας 
• Έκθεση Παραγωγού 
• Ιατρική Έκθεση 
• Απόρρητο ∆εδοµένων 
• Συµβόλαιο Νοσοκοµειακής Κάλυψης 
• Συµβόλαιο Εξωνοσοκοµειακής Κάλυψης 
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12.1.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων του 
συστήµατος και σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε η 
δηµιουργία των παρακάτω οντοτήτων του πληροφοριακού συστήµατος : 
 

• Ασφαλισµένοι  
• Συµβόλαιο  
• Κωδικοί Παροχών 
• Κωδικοί Ασφαλιστικών Προγραµµάτων  
• Κωδ. Παραγωγού  
• Κωδ. Υποκαταστήµατος  
• Περιφέρειες 
• Νοµοί 
• Επαγγέλµατα 
• Φορέας Ασφάλισης 
• Οικογενειακή Κατάσταση 
• Οµάδα ηλικιών 
• Οµάδα ∆.Μ.Σ. 
• Αναπηρίες 
• Προϋπάρχουσες Νόσοι 
• Χρήστης 

 

12.1.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες να προσοµοιώνουν την διαδικασία 
έναρξης της ασφάλισης, µέχρι και την έκδοση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 
Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια να ακολουθούν τα έντυπα-υποδείγµατα, 
που µας προτάθηκαν, έτσι ώστε οι οθόνες και οι καταστάσεις των εφαρµογών 
που περιέχουν τον ίδιο τύπο/είδος πληροφοριών θα ακολουθούν τα ίδια 
πρότυπα παρουσίασης των δεδοµένων. Οι οθόνες επεξεργασίας δεδοµένων 
και οι εκτυπωτικές καταστάσεις που θα παράγουν οι εφαρµογές θα είναι 
σχεδιασµένες µε βάση ένα κοινό µοντέλο παρουσίασης, εφόσον πρόκειται για 
οµοειδείς πληροφορίες. Θα εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση 
της πληροφοριακής µονάδας από τον χρήστη. Οι εντολές που θα απαιτούνται 
για την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε 
χρήστη θα είναι οι ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να είναι εύκολα 
κατανοητές από νέους χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 

• Οθόνη Ασφαλισµένου 
• Οθόνη Συµβολαίου 
• Οθόνη Ερωτηµατολογίου Υγείας 
• Οθόνη Ιατρικής Εξέτασης 
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12.1.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
Μέρος των στοιχείων του προτεινόµενου συστήµατος, ήδη συλλέγονταν και 
υπήρχαν καταχωρηµένα στην βάση δεδοµένων της ασφαλιστικής εταιρίας, 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε  στο Κεφάλαιο 9, κατά την περιγραφή της 
παρούσας κατάστασης. Από αυτά, όσα είχαν την µορφή και το περιεχόµενο 
που τελικά συµφωνήθηκε, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν και να 
αξιοποιηθούν και στο προτεινόµενο σύστηµα (δες Πίνακα 9.2). 
Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε την τεχνολογική λύση της διασύνδεσης της 
υπάρχουσας βάσης µε τη βάση του προτεινόµενου πληροφοριακού 
συστήµατος, αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση των παρακάτω οµάδων 
δεδοµένων : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΒΑΣΗ “MANAGE CARE”   

Μητρώο Ασφαλισµένων 

Συµβόλαιο 

Άλλα δεδοµένα 

Στοιχεία Ασφαλισµένων 

Στοιχεία Συµβολαίου  

Άλλα Στοιχεία  

 

  
  

- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΒΑΣΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
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12.2 Υποσύστηµα “Κάρτα Υγείας” 
 

12.2.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το υποσύστηµα της Κάρτας Υγείας περιλαµβάνει τη δηµιουργία και τη 
διαχείριση µιας προσωπικής µαγνητικής κάρτας (χωρίς να περιλαµβάνεται η 
δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της)  για κάθε ασφαλισµένο της 
εταιρίας. Η κάρτα αυτή περιλαµβάνει βασικά στοιχεία του ασφαλισµένου και 
το προσωπικό της εταιρίας, αλλά και κάθε εµπλεκόµενος φορέας παροχής 
υπηρεσιών θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ανάλογα µε το επιτρεπτό 
επίπεδο πρόσβασης και σε διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης  σχετικά µε 
τα στοιχεία του ασφαλισµένου. Παράλληλα, αποτελεί στοιχείο 
ταυτοπροσωπίας του ασφαλισµένου σε κάθε συναλλαγή του µε τους 
συνεργαζόµενους φορείς υγείας.  
 
 

12.2.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 

Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Παροχή καινοτόµων, ποιοτικών και πρωτοποριακών υπηρεσιών 
στους ασφαλισµένους 

• Υποστήριξη µελλοντικά ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου και τηλεϊατρικής 

• Μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου απόκρισης στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας 

 
Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.3 
Στόχοι του Υ/Σ “Κάρτα Υγείας” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 

Κ
Α
ΡΤ

Α
 Υ
ΓΕ

ΙΑ
Σ 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας  

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων  

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας  
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας  

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Μείωση της γραφειοκρατίας  

• Άµεση και ευέλικτη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων 
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12.2.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος -  Η 
συνεισφορά της έρευνας µας 

 
Το Υποσύστηµα της Μαγνητικής Κάρτας Υγείας είναι µια εντελώς νέα 
διαδικασία και περιλαµβάνει τις παρακάτω λειτουργικές περιοχές: 
 

Λειτουργική Περιοχή Α: ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Κάρτας Υγείας 
 

Στη βασική διαχείριση περιλαµβάνονται οι παρακάτω λειτουργίες: 
• δηµιουργία νέων καρτών για τους ασφαλισµένους, 
• ενηµέρωση των στοιχείων τους, 
• διαχείριση των κωδικών ανά χρήστη και επίπεδο κάρτας, 
• ακύρωση της κάρτας µετά από συγκεκριµένη αιτιολόγηση, 
• έλεγχο της ενηµέρωσης των στοιχείων της κάρτας αφού δηµιουργηθεί 

ο ασφαλισµένος (π.χ. δυνατότητα κλειδώµατος σε σχέση µε την 
αλλαγή στοιχείων χωρίς την παρουσία της κάρτας). 

 
Με τη δηµιουργία ενός ασφαλισµένου κρατείται το προφίλ του κεντρικά στο 
Μητρώο Ασφαλισµένου (σηµείο έκδοσης της κάρτας). Με τη δηµιουργία της 
κάρτας γίνεται η συµπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στο βασικό 
επίπεδο πρόσβασής της. 

 
Λειτουργική Περιοχή Β: Ανάκτηση Στοιχείων µέσω της  Μαγνητικής 
Κάρτας Υγείας 
 

Η ροή ενεργειών αφορά την επίσκεψη του ασφαλισµένου σε συνεργαζόµενο 
φορέα υγείας (για εξετάσεις, νοσηλεία, συνταγογραφία κτλ), όπου η κάρτα 
υγείας θα χρησιµοποιείται για ταυτοποίηση του ασφαλισµένου. 
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Οργάνωση Πληροφοριών στη Μαγνητική Κάρτα Υγείας 
 

Η πληροφορία πάνω στην κάρτα υγείας θα πρέπει να είναι αποτυπωµένη ως 
εξής: 

 

 
Ελεύθερο Επίπεδο Πρόσβασης: Το ελεύθερο επίπεδο πρόσβασης, χωρίς 
ανάγκη εισαγωγής κωδικού χρήστη και πιστοποίηση του PIN, µπορεί περιέχει 
το σύνολο της πληροφορίας που θα είναι απαραίτητη σε επείγοντα, κυρίως, 
περιστατικά. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι: 
 
Προσωπικά Στοιχεία: 
 

• Επώνυµο:   • Κωδικός Ασφαλισµένου: 

• Όνοµα:   • ΑΜΚΑ: 

• Πατρώνυµο: • Ασφαλιστικός Φορέας που 
Υπάγεται: 

• Μητρώνυµο • Ασφαλιστικό Πρόγραµµα και 
Αριθµός Συµβολαίου 

 

• Ηµεροµηνία γέννησης:   

• Τόπος γέννησης:   

• Οικογενειακή κατάσταση:   

• Όνοµα συζύγου:   

• Επάγγελµα: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πληροφορία  

Προσωπικά 

Κρίσιµα Στοιχεία 

Ελεύθερο Επίπεδο 
Πρόσβασης 

... 
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• ΑΦΜ:     

• Τόπος διαµονής:  

• Υπηκοότητα:  

• Τηλέφωνο:  

• Φύλο (Άρρεν=1, Θήλυ=2): 
 

Κρίσιµα Στοιχεία: 

• Οµάδα Αίµατος: 

• Αλλεργίες: 

• Αιµορραγία: 

• Αλληλεπιδράσεις Φαρµάκων: 

• Άλλα: 
 

∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 
Η διαδικασίας έκδοσης και διαχείρισης της κάρτας υγείας, απεικονίζεται στο 
παρακάτω διάγραµµα : 
 

∆ιάγραµµα 12.2 
 

 
 

 

 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 
Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 
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12.2.4 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.4 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Παροχή και 
Έλεγχος 
Ασφαλιστικής 
Ικανότητας 

Ασφαλιζόµενος  Παραλαβή Κάρτας 
Υγείας, 
Παρουσίαση σε 
κάθε χρήση 
υπηρεσιών υγείας 
µε 
συνεργαζόµενους 
φορείς 

 ∆/νση Πωλήσεων • Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος 

Παραλαβή-
Παράδοση Κάρτας 
Υγείας 

 ∆/νση 
Υποκαταστηµάτων 

• Υποκατάστηµα 
Παραγωγής 

• Οµαδάρχης 

Παραλαβή-
Παράδοση Κάρτας 
Υγείας 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

∆ηµιουργία 
Μητρώου 
Κατόχων Κάρτας 
υγείας, 
ενηµέρωση του 
Μητρώου, 
εκτύπωση 
καρτών, 
αποστολή καρτών 

 Συνεργαζόµενοι 
φορείς υγείας 

 Ταυτοποίηση 
ασφαλισµένου, 
ενηµέρωση 
Ασφαλιστικής 
εταιρίας 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 

12.2.5 Βασικά Έντυπα 
 
∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων εντύπων – εγγράφων, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συγκεκριµένου συστήµατος, πέραν των 
επιστολών, οι οποίες θα συνοδεύουν την αποστολή της Κάρτας Υγείας στους 
δικαιούχους ασφαλισµένους. 
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12.2.6 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
 ∆εν δηµιουργήθηκαν νέες οντότητες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς όλα τα στοιχεία τα αντλεί από 
την υπάρχουσα δοµή της. 

12.2.7 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
∆ηµιουργήθηκε οθόνη διαχείρισης των λειτουργιών και διαδικασιών του Υ/Σ. 

12.2.8 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. 
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12.3 Υποσύστηµα “Τηλεφωνικό Κέντρο ” 
 

12.3.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το υποσύστηµα “Τηλεφωνικό Κέντρο”, το οποίο αποτελεί και την 
“εµπροσθοφυλακή” του “Manage Care”, είναι ένα σύστηµα, µέσω του οποίου 
υλοποιείται η ενηµέρωση έναρξης περιστατικού χρήσης υπηρεσιών υγείας 
από τους ασφαλισµένους της εταιρίας, η παροχή χρήσιµων ιατρικών 
συµβουλών σε περίπτωση ανάγκης και σωστής και υπεύθυνης ιατρικής 
καθοδήγησης στους ασφαλισµένους και η παροχή γενικών πληροφοριών 
σχετικά µε το περιεχόµενο των συµβολαίων ασφάλισης υγείας, τις καλύψεις, 
τις διάφορες διαδικασίες νοσηλείας , τους συνεργαζόµενους φορείς υγείας, 
κλπ.  
 

12.3.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Εύκολη και αποτελεσµατική πρόσβαση των ασφαλισµένων στην 
παροχή ιατρικών συµβουλευτικών υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου  

• Ιατρική καθοδήγηση για την έγκαιρη αντιµετώπιση περιστατικών 
έκτακτης ανάγκης 

• Σύντοµη και αποτελεσµατική διαχείριση της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας (περιστατικών) των ασφαλισµένων 

• Χρονοπρογραµµατισµός νοσηλείας, ιατρικών επισκέψεων και 
εργαστηριακών εξετάσεων των ασφαλισµένων  

• Παροχή χρήσιµων πληροφοριών όσον αφορά στοιχεία, δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις των ασφαλισµένων, παροχές των συµβολαίων, 
συνεργαζόµενους και άλλους φορείς υγείας, εφηµερίες και ωράρια 
λειτουργίας, τοποθεσίες, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ.  

 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.5 

Στόχοι του Υ/Σ “Τηλεφωνικό Κέντρο” 
  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί ΤΗ

ΛΕ
Φ
Ω
Ν
ΙΚ
Ο

 Κ
ΕΝ

ΤΡ
Ο

 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

Χ 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων  

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας Χ 
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις Χ 

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Μείωση του χρόνου απόκρισης στα αιτήµατα των ασφαλισµένων για 
προγραµµατισµό νοσηλείας, εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών 
επισκέψεων. 
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• Έγκαιρη αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών των ασφαλισµένων 
µέσω της τηλεφωνικής καθοδήγησης 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας 
µέσω της διαχείρισης των περιστατικών 

• Εµπλοκή στη διαδικασία χρήσης υπηρεσιών υγείας, µέσω της a priori 
ενηµέρωσης για τη χρήση τους 

• Άµεση εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων  

 

12.3.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος - Η 
συνεισφορά της έρευνας µας 

 
Το υποσύστηµα “Τηλεφωνικό Κέντρο”, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, 
αποτελεί την εµπροσθοφυλακή του συστήµατος “Manage Care” και 
αποτελείται από τις εξής λειτουργικές περιοχές: 
 

• Αναγγελία Περιστατικού 
• Τηλεφωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία - Ιατρική Βοήθεια 
• Γενικές Πληροφορίες 

 
Οι συγκεκριµένες λειτουργίες υλοποιούνται µε εντελώς νέες διαδικασίες, το δε 
Τηλεφωνικό Κέντρο εντάσσεται και ανήκει λειτουργικά στο Τµήµα 
Ασφαλίσεων Υγείας. 
Ο συντονιστής των κλήσεων του Τηλεφωνικού Κέντρου (τηλεφωνητής), 
λαµβάνει την κλήση, και από την οθόνη του τερµατικού του αναζητά, 
ανευρίσκει και αναγνωρίζει τον ασφαλισµένο από τη βάση δεδοµένων µε την 
οποία είναι συνδεδεµένος, καταγράφει την κλήση και ανάλογα µε το σκοπό 
της κλήσης του ασφαλισµένου, την προωθεί στο αντίστοιχο τµήµα, που είναι 
επιφορτισµένο µε την διεκπεραίωση της εργασίας. Με την εµφάνιση των 
στοιχείων του ασφαλισµένου, γίνεται αρχικά έλεγχος του status του 
συµβολαίου του ασφαλισµένου, και πιστοποιείται η κάλυψη νοσοκοµειακής ή 
εξωνοσοκοµειακής παροχής. Κάθε κλήση υποχρεωτικά λαµβάνει αύξοντα 
αριθµό και καταγράφεται στη βάση η ηµεροµηνία και η ώρα 
πραγµατοποίησης, η διάρκειά της, ο κωδικός του συντονιστή και η αιτιολογία 
της (µια από τις τρεις παραπάνω λειτουργικές περιοχές). 
 
Αναγγελία Περιστατικού 
 
Η λειτουργία του Υ/Σ επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρία να έχει έµεση 
ενηµέρωση για την έναρξη περιστατικού χρήσης υπηρεσιών υγείας, µε 
ενηµέρωση από τον ασφαλισµένο, τον ασφαλιστικό σύµβουλο ή τον φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται πάντοτε 
προκαταβολικά (σύµφωνα µε την υποχρέωση που θα αναλαµβάνει πλέον ο 
ασφαλισµένος), αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή και απολογιστικά 
σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.  
Ο διαχειριστής της αναγγελίας των περιστατικών του τηλεφωνικού κέντρου, 
υποδέχεται την κλήση µέσω µιας οθόνης, η οποία εµφανίζει τα στοιχεία του 
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ασφαλισµένου και στοιχεία του συµβολαίου του, καθώς και βασικά στοιχεία 
που αφορούν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών υγείας (φορέας υγείας, 
ηµεροµηνία και ώρα, νόσηµα ή συµπτώµατα κλπ).  Κάθε περιστατικό 
αριθµείται αυτόµατα και αναγνωρίζεται µε αυτό τον αριθµό, καθ’ όλη τη 
διάρκεια διαχείρισής του, µέχρι και την ολοκλήρωσή του. Ως περιστατικό, 
ορίζεται, το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται και καταγράφονται, µε 
το χαρακτηριστικό, ότι σχετίζονται µε την ίδια νοσογόνο αιτία χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας. Περισσότερα για την έννοια του «Περιστατικού», και 
ιδιαίτερα, πως ορίζεται και χρησιµοποιείται στο προτεινόµενο σύστηµα, γίνεται 
διεξοδική ανάλυση στο Υ/Σ “Πρωτόκολλο – Έλεγχος και Εκκαθάριση 
Περιστατικού”.   Με την καταγραφή των στοιχείων της οθόνης της αναγγελίας 
του περιστατικού, ολοκληρώνεται η διαδικασία και τερµατίζεται η κλήση. Σε 
περίπτωση πολλών κλήσεων ταυτόχρονα και αδυναµίας άµεσης 
εξυπηρέτησης από τους διαχειριστές των αναγγελιών περιστατικού, το 
πληροφοριακό σύστηµα, δηµιουργεί πίνακες αναµονής µε εµφάνιση των 
κλήσεων σε χρονική σειρά, ώστε να εξυπηρετείται αυτόµατα η πρώτη 
πραγµατοποιηθείσα. ∆ίνεται, όµως από το σύστηµα και η δυνατότητα 
επιλογής κλήσης, άλλης από την πρώτη, προκειµένου να εξυπηρετηθεί σε 
περίπτωση ανάγκης. Ο διαχειριστής των αναγγελιών περιστατικού, έχει 
επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης από τη βάση του συστήµατος, φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά και επικοινωνίας µαζί τους, προκειµένου να 
διευκολύνει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας από τους 
ασφαλισµένους.  
Η διαχείριση των αναγγελιών περιστατικού, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και 
µετά από αναποµπή κλήσης, που αρχικά πραγµατοποιήθηκε µέσω άλλης 
λειτουργίας του κέντρου, π.χ. για ιατρική συµβουλή. 
Αναγγελία περιστατικού, µπορεί (και πρέπει) να καταγραφεί ακόµη και για 
περιστατικό χρήσης υπηρεσιών υγείας, το οποίο έχει ήδη πραγµατοποιηθεί 
(ολοκληρωθεί). Αυτό συµβαίνει, καθώς για οποιαδήποτε διαχείριση και 
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων χρήσης υπηρεσιών υγείας, όλες οι 
∆ιευθύνσεις και υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρίας, θα πρέπει υποχρεωτικά 
να τα συνδέσουν µε κάποιο υπαρκτό περιστατικό. 
Μετά την καταχώρηση των πεδίων της οθόνης της αναγγελίας περιστατικού, 
τερµατίζεται η κλήση και καταγράφεται ο χρήστης, η ηµεροµηνία και ώρα, 
καθώς και η διάρκειά της. 
Με την καταγραφή της αναγγελίας περιστατικού κινητοποιείται ένας 
µηχανισµός εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων και των διαδικασιών 
διαχείρισης του περιστατικού. Έτσι, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από το σύστηµα “Manage Care” , ειδοποιείται αµέσως ο 
αντιπρόσωπος της εταιρίας στον συνεργαζόµενο φορέα υγείας (ή ο ίδιος ο 
φορέας υγείας) προκειµένου να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει τον 
ασφαλισµένο, είτε στις διαδικασίες για την εισαγωγή του για νοσηλεία, είτε για 
τον προγραµµατισµό εργαστηριακών ή ιατρικών εξετάσεων, καθώς και ο 
ιατρός ελεγκτής της εταιρίας.  
 
 
Τηλεφωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία - Ιατρική Βοήθεια 

 
Η «Τηλεφωνική Συµβουλευτική Υπηρεσία – Ιατρική Βοήθεια» εντάσσεται µέσα 
στις γενικές λειτουργίες του υποσυστήµατος «Τηλεφωνικό Κέντρο» µέσω του 
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οποίου θα υλοποιείται η παροχή χρήσιµων ιατρικών συµβουλών σε 
περίπτωση ανάγκης για τη σωστή και υπεύθυνη ιατρική καθοδήγηση των 
ασφαλισµένων.  
Το Σύστηµα Τηλεφωνικής Συµβουλευτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
υποστηρίζεται από την υποδοµή  του Τηλεφωνικού Κέντρου. 
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από ιατρούς της εταιρίας ή νοσηλευτικό 
προσωπικό µε γενικές ιατρικές γνώσεις, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τους 
ασφαλισµένους, µόλις υποδέχονται την κλήση από τον συντονιστή του 
Τηλεφωνικού Κέντρου.. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η 
παροχή αξιόπιστων ιατρικών συµβουλών, θα παραπέµπεται ο ασφαλισµένος 
στο σύστηµα αναγγελίας περιστατικού για την εξυπηρέτησή του.  
Το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό προκειµένου να παρέχει ιατρική βοήθεια 
στον ασφαλισµένο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τµήµα του Ιατρικού 
Φακέλου του (Ιστορικό, επισκέψεις, κρίσιµα στοιχεία, ιατρικές πράξεις  κλπ) 
ώστε να έχει άµεση πληροφόρηση όσον αφορά την υγεία του ασφαλισµένου. 
Ενδεικτικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα είναι οι 
εξής: 

• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (database) µε 
«τυποποιηµένες» κατευθυντήριες οδηγίες (πρωτόκολλα) για την πρώτη 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων/ παθήσεων 

• ∆υνατότητα παρουσίασης του µητρώου των νόσων και των ιατρικών 
πράξεων  

• ∆υνατότητα σύνδεσης µε τη βάση του Υγειονοµικού χάρτη 
• ∆υνατότητα σύνδεσης και παρουσίασης του ιατρικού φακέλου του 

ασφαλισµένου ο οποίος ζητά Ιατρικές συµβουλές 
• ∆υνατότητα καταγραφής των στοιχείων του δικαιούχου που έκανε 

χρήση των υπηρεσιών και των κατευθύνσεων που του δόθηκαν 
• ∆υνατότητα ανεύρεσης ιστορικού όσον αφορά τηλεφωνικές επαφές του 

ασφαλισµένου 
• ∆υνατότητα αυτόµατης παραποµπής στη λίστα της αναγγελίας 

περιστατικού 
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για 

επείγουσες περιπτώσεις 
• ∆υνατότητα τηλεφωνικής παραποµπής του ασφαλισµένου στον 

προσωπικό/  οικογενειακό του ιατρό 
• ∆υνατότητα για κατ’ οίκον επίσκεψη, σε επείγουσες περιπτώσεις 

 
Γενικές Πληροφορίες 

 
Οι «Γενικές Πληροφορίες» είναι ένα “µηχανογραφικό σύστηµα” που 
εντάσσεται µέσα στις γενικές λειτουργίες του υποσυστήµατος «Τηλεφωνικό 
Κέντρο», και µέσω του οποίου παρέχονται, στον ασφαλισµένο της εταιρίας, 
υπηρεσίες και πληροφορίες για θέµατα που άπτονται των ασφαλίσεων υγείας. 
Το Σύστηµα Παροχής Γενικών Πληροφοριών θα υποστηρίζεται από την 
υποδοµή  του Τηλεφωνικού Κέντρου.  
Η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών θα γίνεται από προσωπικό κατάλληλα 
εκπαιδευµένο σε θέµατα των ασφαλίσεων υγείας.  
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Ενδεικτικές λειτουργίες που θα πρέπει να υποστηρίζει το σύστηµα είναι οι 
εξής: 

• ∆υνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά µε θέµατα ασφαλίσεων 
υγείας (νέα προγράµµατα, επέκταση κάλυψης µελών οικογένειας κλπ) 

• ∆υνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του ασφαλισµένου µε ασφάλιση υγείας (όροι 
συµβολαίου, παροχές, αποζηµιώσεις, διαδικασίες, εξαιρέσεις, 
ασφάλιστρα κλπ) 

• ∆υνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά µε υποβολές εγγράφων 
από τους ασφαλισµένους που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας (π.χ. 
δικαιολογητικά για αποζηµίωση, ενηµέρωση για πορεία διαδικασιών 
κ.α.) 

• ∆υνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται µε 
συνεργαζόµενους φορείς υγείας (π.χ. ∆ιευθύνσεις, Τηλέφωνα, Fax, 
Ονόµατα Υπευθύνων για επαφή, εφηµερίες, τµήµατα, ωράρια  κ.α.). 

12.3.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα 12.3 

 
 

Ο Ασφαλισµένος καλεί 
το Τηλεφωνικό Κέντρο 

Ο ∆ιαχειριστής των κλήσεων ρωτάει το λόγο 
της κλήσης και παραπέµπει την κλήση 

Ανακοίνωση Χρήσης 
Υπηρεσιών Υγείας 

Ιατρικές 
Συµβουλές Γενικές  

Πληροφορίες 

Αναζήτηση Στοιχείων 
Ασφαλισµένου 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Ο Ασφαλισµένος 
Λαµβάνει τις 

υπηρεσίες υγείας 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή 

Έναρξη 
Περιστατικού -
Καταγραφή  

Αναζήτηση στοιχείων 
ασφαλισµένου και 
υπηρεσιών υγείας 

Ο Ασφαλισµένος ενηµερώνει τον υπεύθυνο της  
αντίστοιχης θέσης εργασίας 

Ροή διαδικασίας 

Ενηµέρωση  
Ασφαλισµένου 
Ενηµέρωση  

Ασφαλισµένου 

Ιατρική συµβουλή  
προς τον  

Ασφαλισµένο 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» 

Ενηµέρωση Ιατρού 
Ελεγκτή 
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12.3.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.6 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Κλήση 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου  
& 
Έναρξη 
Περιστατικού 

Ασφαλιζόµενος  Ενηµέρωση για 
την έναρξη 
περιστατικού, 
Λήψη Ιατρικών 
Συµβουλών και 
Γενικών 
Πληροφοριών  

 ∆/νση Πωλήσεων • Ασφαλιστικός 
Σύµβουλος 

Ενηµέρωση για 
την έναρξη 
περιστατικού 

 ∆/νση 
Υποκαταστηµάτων 

• Υποκατάστηµα 
Παραγωγής 

• Οµαδάρχης 

Ενηµέρωση για 
την έναρξη 
περιστατικού 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Υπεύθυνος 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου 

• Συντονιστής  
(Τηλεφωνητής) 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου 

• Υπεύθυνος 
∆ιαχείρισης 
Ανακοίνωσης 
Περιστατικού  

• Υπεύθυνος 
∆ιαχείρισης 
Γενικών 
Πληροφοριών 

• Ιατρός 
Υπεύθυνος 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου 

• Γραµµατεία 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου 

Λήψη και 
διαχείριση των 
τηλεφωνικών 
κλήσεων, 
καταγραφή 
έναρξης 
περιστατικού, 
παροχή ιατρικών 
συµβουλών και 
γενικών 
πληροφοριών, 
διαχείριση των 
λειτουργιών του 
Υ/Σ 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Αντιπρόσωπος 
εταιρίας στον 
φορέα υγείας 

• Ιατρός ελεγκτής 
εταιρίας 

Ενηµέρωση για 
έναρξη 
περιστατικού, 
υποδοχή 
ασφαλισµένου και 
εξυπηρέτηση του 
στη διαδικασία 
λήψης υπηρεσιών 
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υγείας 
 Συνεργαζόµενοι 

φορείς υγείας 
 Ενηµέρωση για 

έναρξη 
περιστατικού, 
υποδοχή 
ασφαλισµένου και 
εξυπηρέτηση του 
στη διαδικασία 
λήψης υπηρεσιών 
υγείας 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 

12.3.6 Βασικά Έντυπα 
 
∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων εντύπων – εγγράφων, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συγκεκριµένου συστήµατος, καθώς όλες οι 
λειτουργίες υποστηρίζονται µηχανογραφικά, η δε µετάβαση σε επόµενη 
διαδικασία πραγµατοποιείται µε την διαδοχή των κατάλληλων οθονών του 
συστήµατος. 

12.3.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων του 
συστήµατος και σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε η 
δηµιουργία των παρακάτω οντοτήτων του πληροφοριακού συστήµατος : 

 
 
• Αιτία κλήσης 
• Κατηγορίες Πληροφοριών 
• Παρεχόµενες Συµβουλές 
• Παρεχόµενες Πληροφορίες 
• Γιατροί 
• Ειδικότητες Γιατρών 
• Γιατροί Ελεγκτές 
• Status Αναγγελίας 
• Κατηγορία περιστατικού 
• Status ζηµιάς 
• Χρήστης 
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12.3.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες να προσοµοιώνουν την διαδικασία 
λήψης και διαχείρισης των κλήσεων, καθώς και της καταγραφής των 
στοιχείων του περιστατικού, των παρεχοµένων ιατρικών συµβουλών και 
γενικών πληροφοριών. Οι οθόνες επεξεργασίας δεδοµένων και οι εκτυπωτικές 
καταστάσεις που θα παράγουν οι εφαρµογές θα είναι σχεδιασµένες µε βάση 
ένα κοινό µοντέλο παρουσίασης, εφόσον πρόκειται για οµοειδείς 
πληροφορίες. Θα εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση της 
πληροφοριακής µονάδας από τον χρήστη. Οι εντολές που θα απαιτούνται για 
την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε 
χρήστη θα είναι οι ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να είναι εύκολα 
κατανοητές από νέους χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 

• Οθόνη Συντονιστή Τηλεφωνικού Κέντρου  
• Οθόνη Έναρξης Περιστατικού 
• Οθόνη Ιατρικών Συµβουλών 
• Οθόνη Γενικών Πληροφοριών 

 

12.3.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. 
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12.4 Υποσύστηµα “Υγειονοµικός Χάρτης” 
 

12.4.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το συγκεκριµένο Υ/Σ, λειτουργεί ως µια βοηθητική µηχανογραφική εφαρµογή, 
η οποία, σε αρχικό στάδιο, θα αποτελέσει το Μητρώο Συνεργαζοµένων (µε 
την ασφαλιστική εταιρία) Φορέων Υγείας. Το Υ/Σ αυτό µπορεί να λειτουργεί 
και αυτόνοµα, αλλά λόγω των σηµαντικών πληροφοριών που καταγράφονται 
σε αυτό, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα και συµβάλει σηµαντικά στην 
επιτυχηµένη λειτουργία όλου του συστήµατος, µέσω της σύνδεσής του µε   
άλλες οντότητες της βάσης δεδοµένων του “Manage Care”.  
 

12.4.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 

Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Εύκολη και αποτελεσµατική πρόσβαση των ασφαλισµένων σε 
στοιχεία φορέων υγείας   

• Καθοδήγηση για την έγκαιρη αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης 
ανάγκης 

• Σύντοµη και αποτελεσµατική διαχείριση της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας (περιστατικών) των ασφαλισµένων 

• Παροχή χρήσιµων πληροφοριών όσον αφορά ωράρια, εφηµερίες, 
λειτουργούντα τµήµατα και κλινικές, τιµοκαταλόγους και άλλα 
χρήσιµα στοιχεία συνεργαζόµενων (και όχι µόνον) φορέων υγείας 

 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.7 
Στόχοι του Υ/Σ “Υγειονοµικός Χάρτης” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 

ΥΓ
ΕΙ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Ο
Σ 
ΧΑ

ΡΤ
Η
Σ 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας  

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων  

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας Χ 
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας  

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Μείωση του χρόνου απόκρισης στα αιτήµατα των ασφαλισµένων για 
προγραµµατισµό της νοσηλείας τους, των εργαστηριακών εξετάσεων 
και ιατρικών επισκέψεων τους 

• Έγκαιρη αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών των ασφαλισµένων 
µέσω της εύρεσης του κατάλληλου φορέα υγείας 
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• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας 
στην επικοινωνία τους µε τους φορείς υγείας 

• Άµεση εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συνεργαζοµένων φορέων υγείας 
 

12.4.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Το σύστηµα “Manage Care” και η σύγχρονη φιλοσοφία διαχείρισης των 
ασφαλίσεων υγείας που το διακρίνει, προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός δικτύου 
συνεργαζόµενων (µε την ασφαλιστική εταιρία, αλλά πολλές φορές και µεταξύ 
τους) φορέων υγείας. Και αυτό προκειµένου να παρέχει ένα ευρύ φάσµα 
υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.  
∆ηµιουργείται λοιπόν η ανάγκη δηµιουργίας ενός υγειονοµικού χάρτη, 
προκειµένου η ασφαλιστική εταιρία να καταγράφει και διαχειρίζεται την 
πληθώρα αυτή των διαφορετικών αυτών συνεργαζόµενων φορέων υγείας. Σε 
πρώτο στάδιο, προτάθηκε η δηµιουργία ενός Μητρώου Φορέων Υγείας, το 
οποίο θα περιλαµβάνει τους συνεργαζόµενους ιατρούς µε την ασφαλιστική 
εταιρία, τους ελεγκτές ιατρούς της ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς και τα 
διαγνωστικά κέντρα και τα νοσηλευτήρια µε τα οποία έχει σύµβαση η 
ασφαλιστική εταιρία. Σε επόµενο στάδιο, θα συµπεριληφθούν όλα τα δηµόσια 
νοσηλευτήρια, καθώς και τα στοιχεία, όλων των φορέων υγείας που παρείχαν 
υπηρεσίες σε ασφαλισµένους της εταιρίας. Σε τελικό στάδιο, το Μητρώο αυτό 
φιλοδοξεί να καταγράφει και απεικονίζει κάθε φορέα υγείας στην Ελλάδα, µε 
τη µορφή ενός Υγειονοµικού Χάρτη (αναλυτική παρουσίαση αυτής της  
µορφής επιχειρείται στο Κεφάλαιο 16 της παρούσας έρευνας. 
Ο υγειονοµικός χάρτης, θα περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν : 

• Ονοµατεπώνυµα, ειδικότητες, διευθύνσεις, τηλέφωνα των 
συνεργαζοµένων ιατρών, τα ωράρια και τους τιµοκαταλόγους των 
χρεώσεων των επισκέψεων, καθώς και  νοσηλευτικά ιδρύµατα µε τα 
οποία τυχόν συνεργάζονται 

• Στοιχεία των συνεργαζοµένων διαγνωστικών κέντρων (διευθύνσεις, 
τηλέφωνα, ωράρια  κλπ), τµήµατα που υποστηρίζουν, υπηρεσίες 
που παρέχουν, τιµοκαταλόγους και νοσηλευτικά ιδρύµατα µε τα 
οποία τυχόν συνεργάζονται 

• Στοιχεία των συνεργαζοµένων νοσηλευτικών ιδρυµάτων 
(διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ), κλινικές και τµήµατα που λειτουργούν, 
τµήµατα εξωτερικών ιατρείων που υποστηρίζουν, εφηµερίες και 
βασικούς τιµοκαταλόγους 

• Στοιχεία των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ και των Μονάδων Υγείας του 
ΙΚΑ, καθώς και άλλων ασφαλιστικών Οργανισµών (διευθύνσεις, 
τηλέφωνα, ωράρια  κλπ), τµήµατα που υποστηρίζουν, υπηρεσίες 
που παρέχουν, τιµοκαταλόγους και νοσηλευτικά ιδρύµατα µε τα 
οποία τυχόν συνεργάζονται 

• Στοιχεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ, καθώς και άλλων 
ασφαλιστικών Οργανισµών (διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ), κλινικές και 
τµήµατα που λειτουργούν, τµήµατα εξωτερικών ιατρείων που 
υποστηρίζουν, εφηµερίες και βασικούς τιµοκαταλόγους 
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• Τηλέφωνα και στοιχεία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, 
Οικογενειακός ιατρός ασφαλισµένου, Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία και 
Φαρµακεία, Άµεση ∆ράση κλπ) για την εξυπηρέτηση έκτακτων και 
επειγόντων περιστατικών 

Όλη η παραπάνω πληροφόρηση αυτή θεωρείται αναγκαία για την χάραξη 
πολιτικών συνεργασίας της εταιρίας µε φορείς υγείας, είτε σε χωροταξικό 
επίπεδο, είτε σε επίπεδο βαθµού περίθαλψης, είτε σε επίπεδο τιµολογιακής 
πολιτικής, αλλά και για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του 
ασφαλισµένου. 
Μεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατική λειτουργία του Υγειονοµικού Χάρτη 
αποτελεί η διαδικασία άµεσης επικαιροποίησης του περιεχοµένου του, µε 
διαγραφές, προσθήκες και µεταβολές, που φυσιολογικά συµβαίνουν 
συχνότατα. Για το σκοπό αυτό, έχει προβλεφθεί η απασχόληση του 
κατάλληλου προσωπικού, το οποίο θα ασχολείται µε την εργασία αυτή, 
παράλληλα µε την επικαιροποίηση και άλλων στοιχείων της βάσης των 
δεδοµένων. 
Ο Υγειονοµικός Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των λειτουργιών του 
Τηλεφωνικού Κέντρου, αλλά και των διαδικασιών διαχείρισης του 
περιστατικού και είναι µια εντελώς νέα διαδικασία, που προτείνεται ώστε να 
συµβάλλει σηµαντικά στην οικοδόµηση του “Manage Care”. 
 

12.4.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα 12.4 
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12.4.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.8 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
 ∆/νση Ατοµικών 

Ασφαλίσεων Ζωής 
• Τµήµα 

Ασφαλίσεων 
Υγείας 

∆ηµιουργία 
Υγειονοµικού 
Χάρτη, Συντήρηση 
του περιεχοµένου 

 Συνεργαζόµενοι 
φορείς υγείας 

 Ενηµέρωση για 
στοιχεία που τους 
αφορούν 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 

12.4.6 Βασικά Έντυπα 
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υ/Σ και την αποτελεσµατική λειτουργία 
όλου του συστήµατος “Manage Care”, σχεδιάστηκαν νέα έντυπα. Προκειµένου 
να είναι δυνατή η υποστήριξη των αναγκαίων διαδικασιών και η συλλογή των 
απαραίτητων δεδοµένων, προτάθηκε η χρήση των παρακάτω εντύπων – 
εγγράφων (πλήρη απεικόνισή τους εµφανίζεται στο Παράρτηµα IV) : 
 

• Ιατροί 
• Νοσοκοµεία 
• ∆ιαγνωστικά Κέντρα (Κέντρα Υγείας) 

 

12.4.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων του 
συστήµατος και σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε, 
για το συγκεκριµένο Υ/Σ, η δηµιουργία των παρακάτω οντοτήτων του 
πληροφοριακού συστήµατος : 
 

• Θεραπευτήρια 
o Κρατικά Νοσοκοµεία 
o Κέντρα Υγείας 
o Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
o Κλινικές 
o ∆ιαγνωστικά Κέντρα 
o Φυσιοθεραπευτήρια 
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• Φαρµακεία 
• Γιατροί 
• Ειδικότητες Γιατρών 
• Ιατρικές Πράξεις 
• Τµήµατα / Κλινικές 
• Τακτικά Ιατρεία 
• Εργαστήρια 
• Γιατροί Ελεγκτές 
• Χρήστης 

 

12.4.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες να προσοµοιώνουν την διαδικασία 
συλλογής και καταγραφής των στοιχείων των φορέων υγείας. Επίσης, 
καταβλήθηκε προσπάθεια να ακολουθούν τα έντυπα-υποδείγµατα, που 
προτάθηκαν, έτσι ώστε οι οθόνες και οι καταστάσεις των εφαρµογών που 
περιέχουν τον ίδιο τύπο/είδος πληροφοριών θα ακολουθούν τα ίδια πρότυπα 
παρουσίασης των δεδοµένων. Οι οθόνες επεξεργασίας δεδοµένων και οι 
εκτυπωτικές καταστάσεις που θα παράγουν οι εφαρµογές θα είναι 
σχεδιασµένες µε βάση ένα κοινό µοντέλο παρουσίασης, εφόσον πρόκειται για 
οµοειδείς πληροφορίες. Θα εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση 
της πληροφοριακής µονάδας από τον χρήστη. Οι εντολές που θα απαιτούνται 
για την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε 
χρήστη θα είναι οι ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να είναι εύκολα 
κατανοητές από νέους χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 

• Οθόνη Ιατρού 
• Οθόνη Νοσοκοµείων 
• Οθόνη ∆ιαγνωστικών Κέντρων (Κέντρων Υγείας) 

 

12.4.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
Σε ξεχωριστό αρχείο, όχι όµως και στην υπάρχουσα βάση δεδοµένων της 
εταιρίας, υπήρχαν καταχωρηµένα τα στοιχεία (∆ιεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας) των Υποκαταστηµάτων φορέα ∆ιαγνωστικών Κέντρων, µε τον 
οποίο η εταιρία είχε συνάψει σύµβαση συνεργασίας, για την εξυπηρέτηση των 
ασφαλισµένων της. Επίσης, σε άλλο αρχείο, υπήρχαν τα στοιχεία των ιατρών 
ελεγκτών της εταιρίας. Αποφασίστηκε, τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν για 
τον εµπλουτισµό του δηµιουργούµενου Υγειονοµικού Χάρτη. Άλλα στοιχεία, 
από την υπάρχουσα βάση δεν χρησιµοποιήθηκαν. 
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12.5 Υποσύστηµα “Περιστατικό” 
 

12.5.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το υποσύστηµα αυτό αποτελεί τον πυρήνα του προτεινοµένου συστήµατος 
“Manage Care”, καθώς προβλέπει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα µέσα 
άσκησης ελέγχου (και µάλιστα προληπτικού) του κόστους, της αναγκαιότητας  
και της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους 
της ασφαλιστικής εταιρίας. 

 

12.5.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Εύκολη και αποτελεσµατική πρόσβαση των ασφαλισµένων στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου 

• Ενηµέρωση των ασφαλισµένων, σχετικά µε την αναγκαιότητα χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένα 
πρωτόκολλα  και την ιατρική δεοντολογία 

• Σύντοµη και αποτελεσµατική διαχείριση της χρήσης υπηρεσιών 
υγείας (περιστατικών) των ασφαλισµένων 

• Έλεγχος του κόστους και της ποιότητας των προσφερόµενων 
υπηρεσιών υγείας 

• Παροχή χρήσιµων πληροφοριών όσον αφορά δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις των ασφαλισµένων σε σχέση µε τους όρους και τις 
καλύψεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείας 

• Αξιολόγηση των παρεχοµένων προς τους ασφαλισµένους υπηρεσιών 
υγείας  

 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.9 
Στόχοι του Υ/Σ “Περιστατικό” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 

Π
ΕΡ

ΙΣ
ΤΑ

ΤΙ
Κ
Ο

 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

Χ 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων Χ 

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων Χ 
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας Χ 
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις Χ 

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Μείωση του όγκου των µη αναγκαίων υπηρεσιών υγείας, που κάνουν 
χρήση οι ασφαλισµένοι της εταιρίας 

• Μείωση του µέσου κόστους νοσηλείας 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας 
µέσω της διαχείρισης των περιστατικών 
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• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας 

• Ικανοποίηση των ασφαλισµένων 

• Βελτίωση του κλίµατος συνεργασίας µε τους φορείς υγείας 

• ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε πολύτιµα στοιχεία σχετικά µε τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας 

 

12.5.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Ως περιστατικό, ορίζεται, το σύνολο των πληροφοριών που συλλέγονται και 
καταγράφονται, µε το χαρακτηριστικό, ότι σχετίζονται µε την ίδια νοσογόνο 
αιτία χρήσης των υπηρεσιών υγείας.  
Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση (ανάλυση της οποίας ακολουθεί στο 
Υποσύστηµα “ Πρωτόκολλο - Έλεγχος & Εκκαθάριση Περιστατικού”), µε την 
αναγγελία έναρξης περιστατικού, κινητοποιείται η διαδικασία 
παρακολούθησης του περιστατικού και καταγραφής όλων των ενεργειών που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του και των πληροφοριών που 
διακινούνται, µέχρι τη στιγµή της ολοκλήρωσής του. Κατά το χρόνο εξέλιξης 
του περιστατικού, πραγµατοποιούνται έλεγχοι και παρεµβάσεις και υπάρχει 
ενηµέρωση του ασφαλισµένου και συµµετοχή του σε αποφάσεις που τον 
αφορούν. 
Συγκεκριµένα, η υποδοχή του ασφαλισµένου στον φορέα υγείας και η αρχική 
εξυπηρέτησή του πραγµατοποιείται, για µεν τα ∆ιαγνωστικά Κέντρα από το 
Γραφείο Υποδοχής του Κέντρου, για δε τα Νοσηλευτήρια από τον 
αντιπρόσωπο-υπάλληλο της εταιρίας και το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του 
Νοσηλευτηρίου. Με την υποδοχή του ασφαλισµένου στον φορέα υγείας 
πραγµατοποιείται µε την επίδειξη της Κάρτας Υγείας (ή άλλου στοιχείου 
αναγνώρισης)  η ταυτοποίησή του. Από τα παραπάνω, είναι εµφανής η 
αλληλοσύνδεση του παρόντος Υ/Σ µε τα Υ/Σ της Κάρτας Υγείας και ιδιαίτερα 
µε του Τηλεφωνικού Κέντρου.  
Στην περίπτωση της Εξωνοσοκοµειακής χρήσης υπηρεσιών υγείας, το 
περιστατικό αναγνωρίζεται από το Γραφείο Υποδοχής (καθώς ήδη έχει 
ενηµερωθεί το ∆ιαγνωστικό Κέντρο ή/και έχει κλειστεί ραντεβού κατά τη 
διαδικασία αναγγελίας του περιστατικού), σε περίπτωση δε έκτακτου 
περιστατικού, το Γραφείο Υποδοχής ενηµερώνει το Τηλεφωνικό Κέντρο και 
αναγγέλεται το περιστατικό. Ακολουθεί η παροχή των υπηρεσιών υγείας προς 
τον ασφαλισµένο της εταιρίας και µετά την ολοκλήρωσή τους συµπληρώνεται 
υποχρεωτικά το έντυπο πληροφοριών περιστατικού (το οποίο δηµιουργήθηκε 
για τη συλλογή όλων των δεδοµένων που αφορούν το περιστατικό). Το 
έντυπο αυτό, αποστέλλεται άµεσα µε φάξ ή µε e-mail  στο Τµήµα Ασφαλίσεων 
Υγείας ή ταχυδροµικά σε καθηµερινή βάση, για την καταχώρηση 
µηχανογραφικά των στοιχείων του περιστατικού στη βάση δεδοµένων του 
συστήµατος “Manage Care”. Η διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών υγείας 
ολοκληρώνεται µε την έκδοση και παράδοση του Τιµολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών και Υλικών, προς τον Ασφαλισµένο ή την Ασφαλιστική εταιρία, 
ανάλογα την περίπτωση. 
Στην περίπτωση της Νοσοκοµειακής περίθαλψης, το περιστατικό 
αναγνωρίζεται από το Γραφείο Κίνησης ασθενών, πραγµατοποιείται η 
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διαδικασία εισαγωγής του και εξυπηρετείται σε αυτή τη διαδικασία ο 
ασφαλισµένος από υπάλληλο της ασφαλιστικής εταιρίας. Στη συνέχεια, 
πραγµατοποιείται η προνοσηλευτική εξέταση του ασφαλισµένου, τα 
αποτελέσµατα της οποίας, µαζί µε την αρχική διάγνωση, γνωστοποιούνται 
στον ασφαλισµένο και τον ιατρό ελεγκτή της εταιρίας, ο οποίος ευρίσκεται στο 
Νοσοκοµείο. Ενηµερώνεται ο ασφαλισµένος-ασθενής για τα ευρήµατα των 
εξετάσεων, την θεραπευτική αγωγή και την ενδεικνυόµενη ιατρική 
παρέµβαση. Ο ιατρός ελεγκτής, παρακολουθεί την πορεία της νοσηλείας, 
καταγράφει κάθε ενέργεια που πραγµατοποιείται και ενηµερώνει τον 
ασφαλισµένο για την αναγκαιότητα πραγµατοποίησης εξετάσεων, αγωγής ή 
παρεµβάσεων, σε σχέση µε αναγνωρισµένες ιατρικές πρακτικές, τα ευρήµατα 
των εξετάσεων, το ιατρικό ιστορικό και τη διάγνωση εισαγωγής. Επίσης, ο 
ασφαλισµένος ενηµερώνεται από τον υπάλληλο της εταιρίας στο Νοσοκοµείο, 
για θέµατα που άπτονται όρων του συµβολαίου, όπως καλύψεις υπηρεσιών, 
εξαιρέσεις, όρια κλπ. Σε περίπτωση µη κάλυψης ιατρικών εξόδων, ο 
ασφαλισµένος ενηµερώνεται εγγράφως και αιτιολογείται η άρνηση κάλυψης. Ο 
ασφαλισµένος µε αυτό τον τρόπο ενηµερώνεται υπεύθυνα και συναποφασίζει 
σε ορισµένα θέµατα που τον αφορούν, όπως π.χ. εισαγωγή του ή όχι για 
νοσηλεία, επιλογή θέσης νοσηλείας, ηµερήσια νοσηλεία, τρόπος ιατρικής 
επέµβασης κλπ. Γενικότερα, η παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου της 
ασφαλιστικής εταιρίας και του ιατρού-ελεγκτή, αποβλέπει στην παροχή των 
ενδεδειγµένων υπηρεσιών υγείας και υψηλής ποιότητας προς τον 
ασφαλισµένο. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού καθώς και µε την 
ολοκλήρωση της νοσηλείας, συµπληρώνεται από τον ελεγκτή-ιατρό το έντυπο 
πληροφοριών περιστατικού, το οποίο αποστέλλεται άµεσα µε φάξ ή µε e-mail  
στο Τµήµα Ασφαλίσεων Υγείας ή ταχυδροµικά ή από υπάλληλο της εταιρίας 
σε καθηµερινή βάση, για την καταχώρηση µηχανογραφικά των στοιχείων του 
περιστατικού στη βάση δεδοµένων του συστήµατος “Manage Care”. Έτσι, 
υπάρχει µια συνεχής ροή πληροφοριών και ενηµέρωση σχετικά µε την εξέλιξη 
των περιστατικών και δυνατότητα ενηµέρωσης, ελέγχου και παρέµβασης, 
όπου απαιτείται. Με την ολοκλήρωση της νοσηλείας, χορηγείται εξιτήριο και η 
διαδικασία χρήσης υπηρεσιών υγείας ολοκληρώνεται µε την έκδοση και 
παράδοση του Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών και Υλικών, προς τον 
Ασφαλισµένο ή την Ασφαλιστική εταιρία, ανάλογα την περίπτωση. 
Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής ασφαλισµένου για νοσηλεία, το 
περιστατικό αναγγέλλεται µόλις γνωστοποιηθεί η ιδιότητα του ασθενή ως 
ασφαλισµένου της εταιρίας από τον ίδιο ή κάποιο συγγενή ή συνοδό του και 
παρακολουθείται η εξέλιξή του από το σηµείο αυτό µε την ίδια διαδικασία που 
περιγράφηκε παραπάνω. 
Σε περίπτωση επίσκεψης του ασφαλισµένου σε ιατρό συνεργάτη της εταιρίας 
ή σε εξωτερικά ιατρεία συνεργαζόµενου Νοσοκοµείου, ακολουθείται η  ίδια µε 
τα ∆ιαγνωστικά Κέντρα διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, µε 
αντίστοιχη προσαρµογή των ρόλων. 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας χρήσης νοσοκοµειακών ή εξωνοσοκοµειακών 
υπηρεσιών υγείας, δεν συµβαδίζει υποχρεωτικά µε την ολοκλήρωση 
(κλείσιµο) και του περιστατικού. Περισσότερες διευκρινήσεις για αυτό το θέµα, 
δίνονται στο επόµενο Υ/Σ “Πρωτόκολλο - Έλεγχος & Εκκαθάριση 
Περιστατικού”. 
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12.5.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα  12.5 
 

 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 

        ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Νοσηλεία 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

Χειρουργεία 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ» 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Νοσηλεία 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

Χειρουργεία 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Νοσηλεία 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

Χειρουργεία 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

Εξέταση Ιατρού 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΩΝ 

Φάρµακα 

Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Υλικά 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

Σε Ασφαλιστική Εταιρία 

Σε Ασφαλισµένο 

ΕΞΟ∆ΟΣ 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ 

Έκδοση 
Τιµολογίου 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 
Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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12.5.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.10 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Περιστατικό Ασφαλιζόµενος  Προσέλευση στον 

φορέα υγείας, 
επίδειξη  Κάρτας 
Υγείας, 
συνεργασία µε 
ιατρικό 
προσωπικό του 
φορέα υγείας και 
µε υπάλληλο και 
ελεγκτή – ιατρό 
εταιρίας, 
συµµετοχή στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

• Ιατρός Ελεγτής 
• Αντιπρόσωπος 

σε Φορέα 
Υγείας 

Υποδοχή – 
Εξυπηρέτηση 
Ασφαλισµένου, 
ενηµέρωση 
ασφαλισµένου για 
θέµατα 
θεραπευτικής 
αγωγής και  
κάλυψης ιατρικών 
εξόδων, 
παρακολούθηση 
εξέλιξης 
περιστατικού, 
συνεργασία µε 
φορέα υγείας, 
παρέµβαση για 
υπηρεσίες υγείας 
υψηλής 
ποιότητας, 
συµπλήρωση – 
αποστολή φύλλου 
πληροφοριών 
περιστατικού, 
συµπλήρωση 
µηχανογραφικά 
των στοιχείων του 
περιστατικού στη 
βάση δεδοµένων 
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του συστήµατος 
“Manage Care” 

 Συνεργαζόµενοι 
φορείς υγείας 

 Υποδοχή – 
Εξυπηρέτηση 
Ασφαλισµένου, 
ενηµέρωση 
ασφαλισµένου, 
προνοσηλευτική 
εξέταση, παροχή 
κατάλληλων 
υπηρεσιών υγείας 
υψηλής 
ποιότητας,  
συνεργασία µε 
αντιπρόσωπο και 
ιατρό – ελεγκτή  
ασφαλιστικής 
εταιρίας 

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 

12.5.6 Βασικά Έντυπα 
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υ/Σ και την αποτελεσµατική λειτουργία 
όλου του συστήµατος “Manage Care”, σχεδιάστηκαν νέα έντυπα. Προκειµένου 
να είναι δυνατή η υποστήριξη των αναγκαίων διαδικασιών και η συλλογή 
όλων των απαραίτητων δεδοµένων του περιστατικού, προτάθηκε η χρήση 
των παρακάτω εντύπων – εγγράφων (πλήρη απεικόνισή τους εµφανίζεται στο 
Παράρτηµα IV) : 
 

• Κλινική Εξέταση Ασθενή 
• Ιατρική Έκθεση Προνοσηλευτικής Εξέτασης 
• Πορεία Νόσου (Περιστατικό) 
• Ειδοποίηση µη αποδοχής κάλυψης ιατρικών εξόδων 
• Ειδοποίηση µη αποδοχής αποζηµίωσης ιατρικών εξόδων 

 

12.5.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων του 
συστήµατος και σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε, 
για το συγκεκριµένο Υ/Σ, η δηµιουργία των παρακάτω οντοτήτων του 
πληροφοριακού συστήµατος : 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 186 

 
• Ιατρικές Πράξεις 
• Νόσοι  
• ∆ιάγνωση Νοσηλείας 
• Προνοσηλευτική έκθεση 
• Υπηρεσίες Υγείας 
• Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών 
• Status Περιστατικού 
• Έκβαση Νοσηλείας 
• Αποδοχή Ζηµιάς 
• Αιτία απόρριψης 
• Χρήστης 

 

12.5.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες να προσοµοιώνουν την διαδικασία  
εξέλιξης, αλλά και συλλογής και καταγραφής των στοιχείων του περιστατικού. 
Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια να ακολουθούν τα έντυπα-υποδείγµατα, 
που προτάθηκαν, έτσι ώστε οι οθόνες και οι καταστάσεις των εφαρµογών που 
περιέχουν τον ίδιο τύπο/είδος πληροφοριών θα ακολουθούν τα ίδια πρότυπα 
παρουσίασης των δεδοµένων. Οι οθόνες επεξεργασίας δεδοµένων και οι 
εκτυπωτικές καταστάσεις που θα παράγουν οι εφαρµογές θα είναι 
σχεδιασµένες µε βάση ένα κοινό µοντέλο παρουσίασης, εφόσον πρόκειται για 
οµοειδείς πληροφορίες. Θα εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση 
της πληροφοριακής µονάδας από τον χρήστη. Οι εντολές που θα απαιτούνται 
για την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε 
χρήστη θα είναι οι ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να είναι εύκολα 
κατανοητές από νέους χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 
 

• Οθόνη Ιατρικής Έκθεσης Προνοσηλευτικής Εξέτασης 
• Οθόνη Κλινικής Εξέτασης Ασφαλισµένου  
• Οθόνη Περιστατικού 

 

12.5.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. 
 
 
 
 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 187 

12.6 Υποσύστηµα “Πρωτόκολλο - Έλεγχος & 
Εκκαθάριση Περιστατικού” 

 

12.6.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Με το Υ/Σ αυτό προβλέπονται και υποστηρίζονται όλες οι απαιτούµενες 
διαδικασίες και ενέργειες, για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας. Στην ουσία, πρόκειται για το χρονικά και 
διαδικαστικά τελευταίο τµήµα του συστήµατος “Manage Care”, αλλά 
συµµετέχει σε πολύ σηµαντικό βαθµό στην επιτυχηµένη λειτουργία και 
ολοκλήρωση του. 

 

12.6.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Σύντοµη και αποτελεσµατική διαχείριση των παραστατικών της 
χρήσης υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων 

• Έλεγχος του κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας, 
σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες τιµοκαταλόγους 

• Αποτελεσµατική διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης 
περιστατικών 

 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.11 
Στόχοι του Υ/Σ “ Πρωτόκολλο - Έλεγχος & Εκκαθάριση Περιστατικού ” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 

ΕΚ
Κ
Α
Θ
Α
ΡΙ
ΣΗ

 Π
ΕΡ

ΙΣ
ΤΑ

ΤΙ
Κ
Ο
Υ 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας  

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων  

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας  
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Μείωση του όγκου της εσωτερικής και εξωτερικής γραφειοκρατίας για 
τον έλεγχο και την εκκαθάριση των περιστατικών 

• Μείωση του χρόνου εκκαθάρισης των περιστατικών 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας 
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• Αποφυγή λανθασµένου υπολογισµού αποζηµιώσεων των 
ασφαλισµένων 

• Ικανοποίηση των ασφαλισµένων 

• Βελτίωση του κλίµατος συνεργασίας µε τους φορείς υγείας 

• ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε πολύτιµα στοιχεία σχετικά µε τη 
χρήση υπηρεσιών υγείας και το κόστος τους 

  

12.6.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Πριν την οποιαδήποτε παραπέρα αναφορά στις διαδικασίες ελέγχου και 
εκκαθάρισης των εξόδων του περιστατικού, θεωρείται σκόπιµο να εξετάσουµε 
την έννοια της “αίτησης αποζηµίωσης” (στην ασφαλιστική πρακτική “Claim”, 
και όπως θα αναφέρεται στην ενότητα αυτή). Ο κατάλληλος προσδιορισµός 
της έννοιας του Claim, έχει µεγάλη σηµασία στην ασφαλιστική επιστήµη, 
καθώς σχετίζεται µε κατηγοριοποιήσεις του κόστους χρήσης των υπηρεσιών 
υγείας, µε τον διαχωρισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών σε συνεχείς ή 
διακριτές, µε το χρόνο έναρξης και τερµατισµού των περιστατικών, κλπ. 
Υπάρχουν πολλοί ορισµοί που αποδίδονται στην έννοια της αίτησης 
αποζηµίωσης (Claim). ∆εν υπάρχει “άριστος” ορισµός, αλλά όλα εξαρτώνται 
από τις επιχειρηµατικές συνθήκες και το σύστηµα διαχείρισης των Claims, 
που είναι διαθέσιµα στην ασφαλιστική εταιρία. Μια καταγραφή των  
διαφορετικών ορισµών και κατά συνέπεια των µεθόδων αντιµετώπισης των 
Claims, που χρησιµοποιούνται στην ασφαλιστική πρακτική διεθνώς, 
παρατίθενται παρακάτω: 

1) Ως Claim, ορίζεται απλώς η αίτηση αποζηµίωσης (συνοδευόµενη από 
το τιµολόγιο του φορέα υγείας), η οποία υποβάλλεται από τον 
ασφαλισµένο στην ασφαλιστική εταιρία, για πληρωµή. 

2) Ως Claim, ορίζεται ένας φάκελος αποζηµίωσης, ο οποίος περιέχει όλα 
τα στοιχεία, που σχετίζονται µε την ίδια ιατρική κατάσταση του 
ασφαλισµένου. Εδώ, απαιτείται συνήθως η κριτική άποψη του 
αρµόδιου τµήµατος, πότε ο φάκελος αυτός θα κλείσει και σε ποιες 
περιπτώσεις µπορεί να ανοίξει πάλι. 

3) Σε ασφαλιστικές εταιρίες µε µηχανογραφικά συστήµατα, τα Claims της 
νοσοκοµειακής ή εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης ή της κατ’ οίκον 
περίθαλψης, θεωρούνται ως συνεχής χρήση υπηρεσιών υγείας. Η 
ηµεροµηνία έναρξης της χρήσης των υπηρεσιών θεωρείται η 
ηµεροµηνία εισαγωγής στο νοσοκοµείο ή το ξεκίνηµα της κατ’ οίκον 
περίθαλψης. Η ηµεροµηνία εξαγωγής από το νοσοκοµείο, ορίζεται και 
σαν η καταληκτική ηµεροµηνία της συνεχούς χρήσης των υπηρεσιών 
υγείας. Όλες οι χρεώσεις για χρήση υπηρεσιών υγείας/υλικών/κλπ, που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραµονής στο νοσοκοµείο, 
επιβαρύνουν ένα Claim. Επίσης, κάθε διακριτό εξωνοσοκοµειακό 
συµβάν, µετριέται σαν ξεχωριστό Claim. Ως ηµεροµηνία 
πραγµατοποίησης του, θεωρείται η ηµεροµηνία της επίσκεψης στο 
ιατρείο, της πραγµατοποίησης εργαστηριακής εξέτασης ή της λήψης  
ιατρικής συµβουλής. 
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4) Τα ενδονοσοκοµειακά Claims, κατηγοριοποιούνται όπως παραπάνω. 
Όµως, όλες οι εξωνοσοκοµειακές δαπάνες, οι οποίες κατατίθενται 
συγχρόνως από τον ασφαλισµένο στην ασφαλιστική εταιρία για 
αποζηµίωση, θεωρούνται ως ένα Claim. Έτσι, για παράδειγµα εάν ο 
ασφαλισµένος υποβάλει την ίδια χρονική στιγµή πέντε τιµολόγια 
εξωνοσοκοµειακών φορέων υγείας, (π.χ. τρία για  επισκέψεις σε 
διαφορετικούς ιατρούς και δύο για πραγµατοποίηση εργαστηριακών 
εξετάσεων), αυτά θα θεωρηθούν σαν ένα Claim, σύµφωνα µε αυτή τη 
µέθοδο. Αντίθετα, σύµφωνα µε την προηγούµενη µέθοδο (3) αυτά θα 
θεωρούντο ως πέντε ξεχωριστά Claims. 

5) Χαρακτηριστικό και των παραπάνω τεσσάρων µεθόδων θεώρησης και 
διαχείρισης των Claims, είναι ότι τα αντιµετωπίζουν ως µεµονωµένα 
µάλλον συµβάντα. Όµως, µια πέµπτη κατηγορία τα αντιµετωπίζει ως 
“περιστατικά” (episodes) και όχι ως “συµβάντα” (events) και τα 
διαχειρίζεται µε αυτή τη λογική. Αυτή η αντιµετώπιση προϋποθέτει 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παρακολούθησης των 
περιστατικών. Η καταγραφή του περιστατικού, περιέχει στοιχεία και 
λεπτοµέρειες για κάθε χρήση υπηρεσιών υγείας, αλλά και κάθε 
αποζηµίωση συµβάντος που εντάσσεται στο συγκεκριµένο 
περιστατικό. Ως περιστατικό, ορίζεται, το σύνολο των πληροφοριών 
που συλλέγονται και καταγράφονται, µε το χαρακτηριστικό, ότι 
σχετίζονται µε την ίδια νοσογόνο αιτία χρήσης των υπηρεσιών υγείας. 
Για παράδειγµα, ένα περιστατικό µπορεί να ξεκινήσει µε µια επίσκεψη 
στο ιατρείο για εξέταση, να συνεχιστεί µε την πραγµατοποίηση 
εργαστηριακών εξετάσεων σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο και την 
εισαγωγή στο νοσοκοµείο και να ολοκληρωθεί µε µετεγχειρητική αγωγή 
στο σπίτι. Επίσης, είναι δυνατό, ο ασθενής/ασφαλισµένος να εµφανίζει 
ανοικτά, περισσότερα από ένα περιστατικά συγχρόνως. Ως χρόνος 
έναρξης του περιστατικού, ορίζεται η ηµεροµηνία λήψης φροντίδας 
υγείας για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εφόσον η αιτία έναρξης του 
επόµενου περιστατικού, παραπέµπει στην ίδια αιτία του προηγούµενου 
(ανοικτού) περιστατικού, τότε τα περιστατικά αυτά αντιµετωπίζονται ως 
ένα ενιαίο και διαχειρίζονται µε αυτό τον τρόπο. Όταν όµως, η 
ηµεροµηνία έναρξης του επόµενου περιστατικού (που οφείλεται στην 
ίδια µε το προηγούµενο γενεσιουργό αιτία) είναι µεταγενέστερη του 
κλεισίµατος του προηγούµενου, τότε λαµβάνεται υπόψη η χρονική 
απόσταση µεταξύ των δύο περιστατικών. Αυτή η χρονική απόσταση, 
έχει δηµιουργήσει (και συνεχίζει να δηµιουργεί) µεγάλες διαφορές 
µεταξύ ασφαλισµένων και ασφαλιστικών εταιριών, µε συχνή κατάληξη 
σε ένδικα µέσα. Συνηθίζεται, αυτό το χρονικό διάστηµα, που πρέπει να 
µεσολαβεί για να χαρακτηριστούν δύο περιστατικά  ως “ανεξάρτητα 
µεταξύ τους”, να αναφέρεται ρητά στο συµβόλαιο.  Σύνηθες χρονικό 
διάστηµα αναφέρεται “45 ηµέρες”, αλλά συναντάται και περίπτωση 
αναφοράς διαστήµατος “6 µήνες”. Στο παρόν σύστηµα, τα Claims, 
αντιµετωπίζονται κάτω από αυτή τη θεώρηση και διαχειρίζονται και 
εκκαθαρίζονται µε αυτή τη λογική. 
 

Ένα άλλο πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, 
σχετικά µε την εκκαθάριση των Claims, είναι η λογιστική µεταχείριση των 
εκκρεµών (ανοικτών) Claims στο τέλος της χρήσης. Με δεδοµένη την 
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υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να µεταχειρίζονται λογιστικά τις 
αποζηµιώσεις τους για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατός τους 
σύµφωνα µε την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης, και µε αυτονόητη την 
ύπαρξη στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης τους εκκρεµών (ανοικτών) 
Claims, αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της εκκαθάρισης και αποζηµίωσης 
των µε την έννοια των περιστατικών, πριν αυτά ολοκληρωθούν. Σχετική 
θεωρείται και η αντίστοιχη υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών για τον 
υπολογισµό των αποθεµατικών σε ετήσια βάση, που επηρεάζονται από το 
ύψος των αποζηµιώσεων κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης.  
Η πρακτική που ακολουθείται για την επίλυση του προβλήµατος στην 
διεθνή ασφαλιστική αγορά, περιλαµβάνει δύο παραµέτρους : 

1) Όσον αφορά τον υπολογισµό των αποθεµατικών φερεγγυότητας 
(solvency reserve), αλλά και την λογιστική/φορολογική πλευρά του 
ζητήµατος, τα εκκρεµή περιστατικά εκκαθαρίζονται µε την 
πραγµατοποίηση µιας ενδεικτικής ανακεφαλαίωσης, λαµβάνοντας 
υπόψη µόνο τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τη στιγµή της 
λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Για τον υπολογισµό των 
αποθεµατικών, δεν λαµβάνονται υπόψη πληρωµές, οι οποίες 
αναφέρονται σε παροχές φροντίδας υγείας, οι οποίες 
παρασχέθηκαν µετά τη ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής 
περιόδου.  

2) Για λόγους υπολογισµού του αποθεµατικού ζηµιών, προτείνεται  το 
αποθεµατικό των εκκρεµών περιστατικών, να συµπεριλαµβάνει το 
κόστος όλων των εκτιµώµενων µελλοντικών πληρωµών και µετά τη 
µέρα λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Σύµφωνα µε αυτή τη 
λογική, το συνολικό κόστος των εκκρεµών περιστατικών, θα 
επιβαρύνουν τη διαχειριστική χρήση που εκδηλώθηκαν, αλλά θα 
αποτελεί µια εκτίµηση του πραγµατικού κόστους, το οποίο θα 
καθοριστεί, στην επόµενη διαχειριστική χρήση. 

Η πρακτική που προτάθηκε και ακολουθείται, για το συγκεκριµένο σύστηµα, 
είναι ακριβώς εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, και οι οποίες επιβάλλονται 
και από τη σχετική ασφαλιστική νοµοθεσία. 
Τέλος, σε συνεχιζόµενες ή επαναλαµβανόµενες ιατρικές καταστάσεις, αλλά 
κυρίως σε βαριά ιατρικά περιστατικά παρατεταµένης νοσηλείας, οφειλόµενες 
στο ίδιο αίτιο, ένα περιστατικό, µπορεί να καλύψει και διαφορετικές χρονικές 
καλύψεις του συµβολαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιµετωπίζεται το 
πρόβληµα, ποιο συµβόλαιο επιβαρύνει το κόστος νοσηλείας, αυτό που έληξε 
ή αυτό που ανανεώθηκε; Σχετικά, µε αυτό το προβληµατισµό, είναι και τα 
ερωτήµατα που µπορεί να θέσει κάποιος, π.χ.  εάν υπάρχει η δυνατότητα 
εξαιτίας αυτής της κατάστασης να απαιτήσει η ασφαλιστική εταιρία 
επασφάλιστρο κατά την ανανέωση του συµβολαίου, ή να αρνηθεί την 
ανανέωση του συµβολαίου, ή πως θα υπολογιστεί το loss-ratio των 
συµβολαίων αυτών κλπ. Βέβαια, στην Ελληνική πραγµατικότητα, είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις, όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες προβαίνουν ή έχουν τη 
δυνατότητα να προβούν σε τέτοιου είδους επιλογές. Η αντιµετώπιση του 
παραπάνω ζητήµατος, επιλύεται συνήθως µε τη λογική της ένταξης του 
κόστους στο συµβόλαιο που ίσχυε κατά την έναρξη του περιστατικού. Επειδή 
η διεύρυνση του φαινοµένου αυτού, προβληµάτισε τις ασφαλιστικές εταιρίες 
στο εξωτερικό, υπάρχει µια αυξανόµενη τάση, για σύναψη ατοµικών 
συµβολαίων ασφάλισης υγείας, µε διάρκεια µικρότερη του έτους (π.χ. 
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µηνιαία), µε ταυτόχρονα το δικαίωµα µεταβολής των όρων του 
προϋπάρχοντος συµβολαίου κατά την ανανέωση. 

 
Η σειρά των ενεργειών, που προβλέπονται για την υποστήριξη των 
απαιτούµενων διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης των περιστατικών στο 
προτεινόµενο σύστηµα “Manage Care”, καθώς και τα µέσα υλοποίησής των, 
έχουν ως εξής : 
Όλα τα παραστατικά των φορέων υγείας (Τιµολόγια, αποδείξεις κλπ), που 
αφορούν χρήση υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων της εταιρίας, 
παραδίδονται από τον ασφαλισµένο ή τον ίδιο τον φορέα υγείας στην 
ασφαλιστική εταιρία και καταχωρούνται µηχανογραφικά σε ειδική οθόνη 
«Πρωτόκολλο Παραστατικών» και συνδέονται µε υπαρκτό περιστατικό. Η 
σύνδεση µε το περιστατικό, πραγµατοποιείται µέσω του αριθµού του 
περιστατικού, ο οποίος δόθηκε κατά την αναγγελία του, και ο οποίος 
αναφέρεται σε κάθε σχετικό µε αυτό παραστατικό. Από το σύστηµα, δίνεται 
επιπλέον η δυνατότητα σύνδεσης µε το περιστατικό, µέσω αναζήτησης του 
ασφαλισµένου, του φορέα υγείας, της ιατρικής πράξης, της ηµεροµηνίας κ.ά. 
κριτηρίων. Έτσι, κάθε παραστατικό επιβαρύνει κάποιο περιστατικό, το οποίο 
είτε ολοκληρώθηκε, είτε βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε (σπάνια) έχει κλείσει. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση µε περιστατικό (π.χ. γιατί δεν  
έχει αναγγελθεί), το παραστατικό παραδίδεται στο Τµήµα Ασφαλίσεων Υγείας, 
για όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύνδεσής του µε παραστατικό.  
Στη συνέχεια, το Τµήµα Αποζηµιώσεων παραλαµβάνει τα παραστατικά που 
αναφέρονται στο συγκεκριµένο παραστατικό, ελέγχει την ποσότητα και το 
είδος των υπηρεσιών και υλικών που τιµολογήθηκαν, σε σχέση µε τις 
υπηρεσίες και τα υλικά που  πιστοποιήθηκε ότι παρασχέθηκαν στον 
ασφαλισµένο, σύµφωνα µε το έντυπο πληροφοριών περιστατικού, που 
συµπληρώθηκε από τον ιατρό – ελεγκτή, πληροφορίες οι οποίες ήδη έχουν 
καταχωρηθεί στο “Manage Care” και ανευρίσκονται στην καρτέλα του 
συγκεκριµένου περιστατικού . Εφόσον υπάρξει αντιστοιχία, πραγµατοποιείται 
έλεγχος της τιµολόγησης των υπηρεσιών και υλικών, σύµφωνα µε τον 
τιµοκατάλογο που ισχύει από την σύµβαση µε τον φορέα υγείας. Για 
οποιαδήποτε ασυµφωνία, πραγµατοποιείται επικοινωνία µε τον φορέα υγείας 
και τον ιατρό – ελεγκτή της εταιρίας για διευθέτηση του προβλήµατος.  
Το Τµήµα Αποζηµιώσεων, πρέπει να γνωρίζει πότε “κλείνει” ένα περιστατικό, 
προκειµένου να προχωρήσει στη διαδικασία υπολογισµού της αποζηµίωσης 
και εκκαθάρισής του. Η εντολή για το κλείσιµο του περιστατικού δίνεται από 
Ιατρό – Προϊστάµενο της εταιρίας, µετά από έλεγχο του φακέλου του 
ασφαλισµένου και ανταλλαγή απόψεων µε τον ιατρό – ελεγκτή της εταιρίας και 
τον φορέα υγείας. Το περιστατικό συνήθως κλείνει, όταν η έκβαση της 
νοσηλείας είναι επιτυχής, χωρίς επιπλοκές και δεν απαιτείται 
συµπληρωµατική θεραπευτική αγωγή µετά την έξοδο του ασφαλισµένου από 
το Νοσοκοµείο, ή όταν πρόκειται για µια αυτοτελή, ανεξάρτητη διαγνωστική ή 
ιατρική εξέταση, χωρίς ευρήµατα ή παραπεµπτικό.  
Στη συνέχεια, το Τµήµα Αποζηµιώσεων ανατρέχει στην ηλεκτρονική καρτέλα 
του Ασφαλισµένου, εµφανίζει τους όρους του συµβολαίου και µε βάση αυτούς 
προσδιορίζει το ποσό της αποζηµίωσης προς τον ασφαλισµένο. Έτσι, µετά 
και από τον τελικό έλεγχο, εκκαθαρίζεται (“κλείνει”) το περιστατικό και 
αναλαµβάνει η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα το 
Λογιστήριο,  την έκδοση της επιταγής αποζηµίωσης του ασφαλισµένου, ή του 
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φορέα υγείας, ανάλογα την περίπτωση. Για κάθε υπηρεσία ή υλικό ή επίδοµα, 
για το οποίο η εταιρία αρνήθηκε την καταβολή αποζηµίωσης, δίδεται η 
δυνατότητα στον ασφαλισµένο να πληροφορηθεί τους λόγους υποβάλλοντας 
την  «Αίτηση Επανελέγχου Εκκαθάρισης Περιστατικού». Σε περίπτωση, που 
διαπιστώνεται ότι δικαίως ο ασφαλισµένος διεκδικεί αυξηµένη αποζηµίωση, το 
περιστατικό εκκαθαρίζεται από την αρχή και καταβάλλεται η αποζηµίωση στον 
ασφαλισµένο. 
∆εν αποκλείεται και η περίπτωση, παραστατικό να επιβαρύνει περιστατικό το 
οποίο έχει εκκαθαριστεί, επειδή η χρήση υπηρεσιών υγείας 
πραγµατοποιήθηκε λόγω της ίδιας νοσογόνου αιτίας και σε χρονικό διάστηµα 
µικρότερο από εκείνο που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο για 
διακριτά περιστατικά. Σε αυτή την περίπτωση, το περιστατικό εκκαθαρίζεται 
συνολικά εξ αρχής, το δε τελευταίο παραστατικό συνυπολογίζεται για την 
τελική δικαιούµενη αποζηµίωση µαζί µε τα υπόλοιπα, αφού αφαιρεθεί το ποσό 
της καταβληθείσας αποζηµίωσης. 
 

12.6.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα 12.6 
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& ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΝΑΙ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 
  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ» 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Ιατρείου Φαρµακείου Εργαστηρίου 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Σύµβουλος ∆/νση Τµήµα 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΡΟΣ  

   ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
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12.6.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.12 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
Έλεγχος – 
Εκκαθάριση 
Περιστατικού 

Ασφαλιζόµενος  Κατάθεση 
Παραστατικών 
χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, 
αποδοχή ποσού 
αποζηµίωσης, 
υποβολή αίτησης 
επανεξέτασης 
εκκαθάρισης 
περιστατικού, 
παραλαβή 
επιταγής 

 ∆/νση Ατοµικών 
Ασφαλίσεων Ζωής 

• Τµήµα 
Ασφαλίσεων 
Υγείας 

• Τµήµα 
Αποζηµιώσεων 

• Ιατρός 
Προϊστάµενος 
εταιρίας 

• Ιατρός Ελεγκτής 

Παραλαβή 
παραστατικών, 
σύνδεση µε 
περιστατικό, 
έλεγχος 
υπηρεσιών, 
έλεγχος 
τιµοκατολόγου, 
έλεγχος όρων 
συµβολαίου, 
κλείσιµο 
περιστατικού, 
προσαρµογή – 
υπολογισµός 
ποσού 
αποζηµίωσης, 
εκκαθάριση -  
επανεκκαθάριση 
περιστατικού, 
παραλαβή – 
παράδοση 
επιταγής 

 ∆/νση 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 

• Λογιστήριο 
 

Παραλαβή 
εκκαθάρισης 
περιστατικού, 
έκδοση επιταγής, 
παράδοση - 
αποστολή 
επιταγής 

 ∆/νση Νοµικών 
Υπηρεσιών 

• Τµήµα 
∆ικαστικό 

Νοµική 
υποστήριξη σε 
περιπτώσεις 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 195 

ερµηνείας όρων 
των 
ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων, 
νοµική 
εκπροσώπηση σε 
περιπτώσεις 
δικαστικής 
διαµάχης µε 
ασφαλισµένους ή 
φορείς υγείας 

 Συνεργαζόµενοι 
φορείς υγείας 

 Αποστολή 
παραστατικών 
χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, 
επίλυση διαφορών 
– ασυµφωνιών 
χρέωσης, 
αποστολή 
τιµοκαταλόγων  

 ∆/νση 
Πληροφορικής 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

Συντήρηση-
εµπλουτισµός 
βάσης, δηµιουργία 
ερωτηµάτων 

 

 

12.6.6 Βασικά Έντυπα 
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υ/Σ και την αποτελεσµατική λειτουργία 
όλου του συστήµατος “Manage Care”, σχεδιάστηκαν νέα έντυπα. Προκειµένου 
να είναι δυνατή η υποστήριξη των αναγκαίων διαδικασιών και η συλλογή 
όλων των απαραίτητων δεδοµένων της διαδικασίας εκκαθάρισης του 
περιστατικού, προτάθηκε η χρήση των παρακάτω εντύπων – εγγράφων 
(πλήρη απεικόνισή τους εµφανίζεται στο Παράρτηµα IV) : 
 

• Πρωτόκολλο Παραστατικών  
• Επισκόπηση Περιστατικού 
• Αίτηση Επανελέγχου Εκκαθάρισης Περιστατικού ( Έξοδα Νοσηλείας) 
• Αίτηση Επανελέγχου Εκκαθάρισης Περιστατικού ( Επίδοµα Νοσηλείας) 
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12.6.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού της Βάσης ∆εδοµένων του 
συστήµατος και σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, αποφασίστηκε, 
για το συγκεκριµένο Υ/Σ, η δηµιουργία των παρακάτω οντοτήτων του 
πληροφοριακού συστήµατος : 
 

• Αιτηθείσα Αποζηµίωση 
• Εκκαθαρισθείσα Αποζηµίωση 
• Αποδοχή Ζηµιάς 
• Αιτία απόρριψης 
• Χρήστης 

 

12.6.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες να προσοµοιώνουν την διαδικασία  
εξέλιξης, αλλά και συλλογής και καταγραφής των στοιχείων εκκαθάρισης του 
περιστατικού. Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια να ακολουθούν τα έντυπα-
υποδείγµατα, που προτάθηκαν, έτσι ώστε οι οθόνες και οι καταστάσεις των 
εφαρµογών που περιέχουν τον ίδιο τύπο/είδος πληροφοριών θα ακολουθούν 
τα ίδια πρότυπα παρουσίασης των δεδοµένων. Οι οθόνες επεξεργασίας 
δεδοµένων και οι εκτυπωτικές καταστάσεις που θα παράγουν οι εφαρµογές 
θα είναι σχεδιασµένες µε βάση ένα κοινό µοντέλο παρουσίασης, εφόσον 
πρόκειται για οµοειδείς πληροφορίες. Θα εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη 
δυνατή προσέγγιση της πληροφοριακής µονάδας από τον χρήστη. Οι εντολές 
που θα απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια 
της εργασίας κάθε χρήστη θα είναι οι ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να 
είναι εύκολα κατανοητές από νέους χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 
 

• Οθόνη Πρωτοκόλλου Παραστατικών  
• Οθόνη Επισκόπησης Περιστατικού 

 

12.6.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. ∆ίνεται η δυνατότητα από το σύστηµα, 
εξαγωγής και σε αρχείο, της κατάστασης της εκκαθάρισης των περιστατικών, 
που είναι δυνητικά εκµεταλλεύσιµο από ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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12.7 Υποσύστηµα “Ασφαλιστικός Ιατρικός Φάκελος” 
 

12.7.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το υποσύστηµα αυτό καλύπτει τη διαχείριση της πληροφορίας, η οποία 
δηµιουργείται από την επαφή του ασφαλισµένου µε τους φορείς υπηρεσιών 
υγείας. Επιπλέον, συγκεντρώνει και καταγράφει επιδηµιολογικά και άλλα 
χαρακτηριστικά του ασφαλισµένου, καθώς και στοιχεία ιατρικού ιστορικού. 
Σηµειώνεται, ότι σε σχέση µε τη διαχείριση των δεδοµένων του ασφαλιστικού 
ιατρικού φακέλου έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα επίπεδα πρόσβασης. 
 
 

12.7.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Τήρηση ηλεκτρονικών ιατρικών δεδοµένων και δυνατότητα 
επικοινωνίας της πληροφορίας σε κάθε «επιχειρησιακό κόµβο»  εντός 
της εταιρίας. 

• Παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας 
• Παρακολούθηση και έλεγχο της παροχής υπηρεσιών υγείας 
• Έλεγχο του κόστους των υπηρεσιών υγείας 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.13 

Στόχοι του Υ/Σ “ Ασφαλιστικός Ιατρικός Φάκελος ” 
  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 

Α
ΣΦ

Α
ΛΙ
ΣΤ

ΙΚ
Ο
Σ 
ΙΑ
ΤΡ

ΙΚ
Ο
Σ 

Φ
Α
Κ
ΕΛ

Ο
Σ 

  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

Χ 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους Χ 
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες Χ 

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων Χ 

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων Χ 
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας Χ 
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις Χ 

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
Τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι τα 
ακόλουθα: 

• Αναβάθµιση της  ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας 
• Τήρηση ιατρικών στοιχείων του ασφαλισµένου 
• Σύνδεση των περιστατικών µε τον ασφαλισµένο και τον ασφαλιστικό 

ιατρικό του φάκελο 
• Τήρηση επιδηµιολογικών δεδοµένων  
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• Παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από 
συνεργαζόµενους και άλλους φορείς υγείας 

• Έλεγχος των ιατρικών πράξεων 
• Βελτίωση της παραγωγικότητας του ιατρικού προσωπικού της εταιρίας 
• Μείωση του χρόνου νοσηλείας, δεδοµένου ότι ο φορέας υγείας έχει 

στην διάθεσή του πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενή, τις 
εξετάσεις που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους µήνες, τα φάρµακα που 
λαµβάνει κλπ. 

• Μείωση του αριθµού των µη αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων και 
ιατρικών «σφαλµάτων» 

•  Άµεση και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των ιατρών της εταιρίας 
και του φορέα υγείας 

 

12.7.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Το Υ/Σ του Ασφαλιστικού Ιατρικού Φακέλου, παρόλο που µπορεί να 
λειτουργήσει και σαν ξεχωριστή µηχανογραφική εφαρµογή, προϋποθέτει την 
δυνατότητα ενηµέρωσής του, µε όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία είναι 
απαραίτητα, προκειµένου να παρέχει την πληροφορία που απαιτείται από το 
σύστηµα “Manage Care”. Αυτό σηµαίνει, ότι λειτουργώντας στα πλαίσια του 
προτεινόµενου πληροφοριακού συστήµατος, στο συγκεκριµένο Υ/Σ δεν 
καταχωρείται απευθείας καµία πληροφορία (αν και παρέχεται και η 
δυνατότητα αυτή), αλλά απλώς παρουσιάζεται από πολλές απόψεις, όλη η 
ιατρικής φύσεως πληροφορία που έχει συλλεχθεί και καταχωρηθεί 
µηχανογραφικά στο σύστηµα, στα διάφορα στάδια λειτουργίας του “Manage 
Care”. Έτσι, όλη η πληροφόρηση, σχετικά µε προσωπικά, επιδηµιολογικά και 
άλλα στοιχεία που συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν στο σύστηµα κατά την 
διαδικασία έναρξης της ασφάλισης, στοιχεία από την αναγγελία έναρξης 
περιστατικού, στοιχεία από την παροχή ιατρικής βοήθειας, όλα τα δεδοµένα 
που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εξέλιξης του 
περιστατικού, αλλά και στοιχεία οικονοµικά της εκκαθάρισής του, εµφανίζονται 
στον ασφαλιστικό ιατρικό φάκελο. Η δοµή του ασφαλιστικού ιατρικού φακέλου 
εµφανίζεται στο διάγραµµα 12.7. 
Η σηµαντική συµβολή του, έγκειται στο ότι δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης 
του τεράστιου αυτού όγκου πληροφορίας, κάτω από διαφορετικές όψεις της. 
Έτσι, είναι δυνατή η παρουσίαση κατά χρονολογική σειρά των περιστατικών 
του ασφαλισµένου, ή κατά φορέα υγείας, ή κατά νόσο ή κατά θεραπευτική 
αγωγή, ή κατά κόστος υπηρεσιών κλπ. Επίσης, µε αυτό τον τρόπο ελέγχεται η 
διαδοχή των περιστατικών, οι θεραπευτικές αγωγές και υποστηρίζεται 
σηµαντικά το έργο των φορέων υγείας στη διάγνωση και τις ιατρικές πράξεις. 
Βέβαια, δεν εξασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή του ιατρικού ιστορικού κάθε 
ασφαλισµένου, καθώς είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί χρήση υπηρεσιών 
υγείας, χωρίς την ενηµέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας και αίτηση 
αποζηµίωσης για αυτή. 
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∆ιάγραµµα 12.7 

Reception 
Τοποθέτηση

Ιατρικός Φάκελος 
[ΕΜR] ∆ιαγνωστικές 

Εξετάσεις

Εξωτερικά Ιατρεία

∆ιάγνωση 
Εισαγωγής

Προνοσηλευτική 
Έκθεση Ιατρικές Πράξεις Υλικά

Γραφείο 
Υποδοχής

Νοσοκοµειακή Περίθαλψη

∆ιαγνωστικά Κέντρα

Γραφείο 
Κίνησης

Φάρµακα Κόστος Ιστορικό

Φορέας Υγείας Ιατρός - Ελεγκτής Τµήµα Manage Care

Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη

 
 
Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα από το σύστηµα κάθε ασφαλισµένος να 
ενηµερώνει την ασφαλιστική εταιρία οποιαδήποτε στιγµή για θέµατα που 
αφορούν τον ιατρικό του φάκελο.  
Ο ασφαλιστικός ιατρικός φάκελος αποτελεί ανεκτίµητο υποστηρικτικό εργαλείο 
του Τµήµατος “Manage Care” και του Τµήµατος Αποζηµιώσεων. Ο 
ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωµα ενηµέρωσης για τα στοιχεία 
του ιατρικού φακέλου που τηρεί η εταιρία, καθώς και για τρόπο επεξεργασίας, 
αξιοποίησης και διαφύλαξης του απορρήτου των. Το σύστηµα “Manage 
Care”, προβλέπει διαδικασίες ασφάλισης τόσο της ακεραιότητας, όσο και της 
προστασίας του απορρήτου του περιεχοµένου, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 14. 
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12.7.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 

 
∆ιάγραµµα 12.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ  

ΦΑΚΕΛΟ (Ιστορικό, κλπ) 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Έ ξ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  
(Μεταβλητά Στοιχεία) 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΦΥ» ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ » 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  
(Μεταβλητά Στοιχεία) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

(Μεταβλητά Στοιχεία) 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 
Αναζήτηση στοιχείων και εισαγωγή δεδοµένων 
Ροή διαδικασίας 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
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12.7.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 
Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της εταιρίας, τα οποία έχουν συµµετέχει 
στη διαδικασία συλλογής και καταχώρησης των δεδοµένων του ασφαλισµένου 
και του περιστατικού, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα Υ/Σ, 
εµπλέκονται στην δηµιουργία του ασφαλιστικού ιατρικού φακέλου. Οι χρήστες, 
που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδοµένα του Υ/Σ, είναι αυστηρά 
επιλεγµένα και εξουσιοδοτηµένα γι’ αυτό άτοµα του προσωπικού της εταιρίας, 
µε εξειδικευµένες γνώσεις και µε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα 
περιεχόµενά του. Εννοείται, ότι εφόσον το επιθυµεί ο ασφαλισµένος µε ρητή 
του εντολή και αποδοχή, πρόσβαση µπορεί να έχουν και τρίτα πρόσωπα ή 
και το ιατρικό προσωπικό φορέων υγείας. 
 

12.7.6 Βασικά Έντυπα 
 
∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων εντύπων – εγγράφων, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συγκεκριµένου συστήµατος. 

 

12.7.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
 ∆εν δηµιουργήθηκαν νέες οντότητες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς όλα τα στοιχεία τα αντλεί από 
την υπάρχουσα δοµή της. 

12.7.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε η οθόνη του ιατρικού φακέλου να 
προσοµοιώνουν την διαδικασία  εξέλιξης, αλλά και συλλογής και καταγραφής 
των στοιχείων του. Οι εντολές που θα απαιτούνται για την επίτευξη 
συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε χρήστη θα είναι οι 
ελάχιστα δυνατές, ώστε οι εφαρµογές να είναι εύκολα κατανοητές από νέους 
χρήστες. 
Οι οθόνες  για το συγκεκριµένο Υ/Σ προβλέπονται να είναι οι εξής : 
 

• Οθόνη Ασφαλιστικού Ιατρικού Φακέλου  

 

12.7.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. 
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12.8 Υποσύστηµα “Στατιστικά - Αναφορές & Στήριξη 
Αποφάσεων” 

 

12.8.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το υποσύστηµα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των δεδοµένων 
του συστήµατος, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί µέσα από τα επτά 
παραπάνω Υ/Σ, για τη δηµιουργία όλων των αναγκαίων αναφορών και τη 
λειτουργία και την υποστήριξη των διαδικασιών του συστήµατος “Manage 
Care”, καθώς επίσης και τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων µε τα 
κατάλληλα στατιστικά ή/ και µαθηµατικά µοντέλα και δυνατότητα σύνθεσης και 
ανάλυσης των αποτελεσµάτων, ώστε η παραγόµενη και παρεχόµενη 
πληροφορία να µπορεί να εξάγει γνώση.  
 
 
 

12.8.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Τήρηση των δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή και δυνατότητα 
επικοινωνίας της πληροφορίας σε κάθε «επιχειρησιακό κόµβο»  εντός 
της εταιρίας. 

• Μετασχηµατισµός των δεδοµένων αρχικά σε πληροφορία και τελικά σε 
γνώση 

• Υποστήριξη των λειτουργιών και διαδικασιών του συστήµατος 
• Έλεγχος και προσαρµογή της λειτουργίας του συστήµατος “Manage 

Care” 
• Εξασφάλιση της βιωσιµότητας των προγραµµάτων ασφαλίσεων υγείας 
• Εξασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας της εταιρίας 
 

Πιο συγκεκριµένα, το παρόν Υ/Σ, εξυπηρετεί την υλοποίηση των παρακάτω 
επιχειρηµατικών σκοπών της ασφαλιστικής εταιρίας,  σύµφωνα µε τα όσα 
προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας έρευνας : 
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Πίνακας 12.15 
Στόχοι του Υ/Σ “ Στατιστικά - Αναφορές & Στήριξη Αποφάσεων ” 

  

Υ/
Σ 

 Στόχοι Υ/Σ “Manage Care” 
 
 
 
 
 
 
 
Επιχειρηµατικοί Σκοποί 
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  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων   

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, µε την παροχή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, υπηρεσιών και παροχών φροντίδας 
υγείας 

 

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα προγράµµατα 
ασφάλισης υγείας Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε τους ασφαλισµένους  
ΕΑ-4 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, φορείς υγείας και συνεργάτες  

ΕΑ-5 Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης υγείας και οι παρεχόµενες 
υπηρεσίες υγείας, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων  

 Ποιότητα Υπηρεσιών   
ΠΥ-1 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και της 

έκβασης των θεραπευτικών παρεµβάσεων  
ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας  
ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές θεραπευτικές παρεµβάσεις  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων   
∆ΑΠ-1 Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών ∆ιαδικασιών Χ 
∆ΑΠ-2 Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, µε προσόντα υψηλής 

ποιότητας Χ 

∆ΑΠ-3 
Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις ενέργειες διαχείρισης, 
προστασίας του περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ 

∆ΑΠ-4 ∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού διαχειριστή 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-5 ∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το περιεχόµενο και τον τρόπο 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ 

∆ΑΠ-6 
Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της εταιρίας 

Χ 

 
Ενδεικτικά, τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι 
τα ακόλουθα: 

• Μείωση του όγκου της εσωτερικής και εξωτερικής γραφειοκρατίας 

• Άµεση πρόσβαση στην πληροφορία  

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας 

• Άµεση εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση του συστήµατος 
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• ∆ηµιουργία βελτιωµένων προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας 

 

12.8.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Το Υ/Σ “ Στατιστικά - Αναφορές & Στήριξη Αποφάσεων ” θα υποστηρίζει 
γενικά τα εξής: 
 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας και συντήρησης αποθήκης δεδοµένων  (Data 
Warehouse) 

• ∆υνατότητα έκδοσης των απαιτούµενων εντύπων και αναφορών για 
την κάλυψη των ενεργειών και λειτουργιών όλων των Υ/Σ 

• ∆υνατότητα έκδοσης των απαιτούµενων από τη διοίκηση στατιστικών 
στοιχείων 

• ∆υνατότητα επεξεργασίας δεδοµένων µε τα κατάλληλα στατιστικά ή/ 
και µαθηµατικά µοντέλα και δυνατότητα σύνθεσης και ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων ώστε η παραγόµενη και παρεχόµενη πληροφορία να 
µπορεί να εξάγει γνώση 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης αναφορών, οι οποίες θα 
εξετάζουν µεγέθη και χαρακτηριστικά, τα οποία θα ορίζονται από τους 
χρήστες. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να δίνουν τη κατάλληλη 
πληροφόρηση για την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων 

•  ∆υνατότητα καθορισµού δεικτών απόδοσης και συµπεριφοράς (πχ 
κόστη, Loss-ratio, Μέσος χρόνος νοσηλείας, κλπ) ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκριση και συσχέτιση µε άλλους υπάρχοντες δείκτες ή και 
διαχρονικά. 

 
Επιπλέον, το συγκεκριµένο υποστηρικτικό εργαλείο θα πρέπει να παρέχει τις 
παρακάτω δυνατότητες: 
 
Ποιοτικός Έλεγχος 

• Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δεδοµένων που εισάγονται 
στο σύστηµα “Manage Care” 

• Έλεγχος της εκκαθάρισης των περιστατικών 
 
 
Έλεγχος Αποδοτικότητας 

• Επεξεργασία και ανάλυση επιδηµιολογικών δεδοµένων των 
ασφαλισµένων 

• Αποδοτικότητα Ασφαλιστικών Προγραµµάτων 
• Αποδοτικότητα Συµβολαίων Ασφάλισης Υγείας 
• Οικονοµική Αποδοτικότητα (ενδεικτικά: κόστος ανά Περιστατικό, 

Παραγωγικότητα Υποκαταστηµάτων, Οµαδαρχών και Ασφαλιστικών 
Συµβούλων)  



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 206 

• ∆ιοικητική Αποδοτικότητα (ενδεικτικά: βαθµός απλούστευσης 
διαδικασιών, χρόνος ολοκλήρωσης τηλεφωνικής επικοινωνίας, χρόνος 
διεκπεραίωσης των αιτηµάτων αποζηµίωσης) 

 
Στρατηγικός Προγραµµατισµός 

• ∆υνατότητα ελέγχου των αναγκών σε επίπεδο Τµήµατος, 
Υποκαταστήµατος ή άλλης οργανωτικής µονάδας και 
προγραµµατισµού των ανθρώπινων πόρων 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας νέων ασφαλιστικών προγραµµάτων, µέσω της 
ανάλυσης της συµπεριφοράς των υπαρχόντων 

• ∆υνατότητα εξατοµίκευσης των ασφαλίστρων, µέσω της εκτίµησης του 
αναλαµβανόµενου κινδύνου σε ατοµικό επίπεδο 

• ∆υνατότητα επεξεργασίας και ελέγχου της κατανοµής των 
ασφαλισµένων, µε βάση χωροταξικά και άλλα κριτήρια 

• ∆υνατότητα επεξεργασίας και ελέγχου της ορθολογικής κατανοµής των 
συνεργαζόµενων φορέων υγείας 

• ∆υνατότητα προσαρµογής των όρων των συµβολαίων, σχετικά µε 
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας (ενδεικτικά: παροχή συγκεκριµένων 
υπηρεσιών υγείας µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα µιας οµάδας 
ασφαλισµένων ή περιφέρειας / περιοχής)  

 
Σηµειώνεται ότι για τις πληροφορίες που δηµιουργούνται ή διακινούνται στο 
κάθε ένα από τα προαναφερθέντα επτά υποσυστήµατα, θα πρέπει να δίνεται 
η δυνατότητα να ενοποιούνται και να αποθηκεύονται σε µια ενιαία Βάση 
∆εδοµένων µε τέτοιο τρόπο (Data Warehouse) ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά και αξιόπιστα για τη λήψη κρίσιµων ή 
λιγότερο κρίσιµων, στρατηγικών αποφάσεων από την ∆ιοίκηση. 
 
Οι περισσότερες λειτουργίες του Υ/Σ, υποστηρίζουν την on-line πρόσβαση 
στη βάση του συστήµατος “Manage Care” σε δεδοµένα πραγµατικού χρόνου 
(real-time). Αυτές οι λειτουργίες κυρίως αφορούν εκτύπωση εντύπων και 
αναφορών του συστήµατος, τακτικές στατιστικές αναφορές ή κατά περίπτωση 
πρόσβαση στον ασφαλιστικό ή ιατρικό φάκελο ασφαλισµένου.  
Οι εξειδικευµένες αναφορές, οι οποίες σε επόµενο στάδιο παράγονται από 
επεξεργασµένη ή τυποποιηµένη πληροφορία, απευθύνονται σε ανώτερα 
στελέχη και στην ∆ιοίκηση της εταιρίας, και αφορούν πληροφορίες 
στρατηγικής φύσεως. 
Και στις δύο περιπτώσεις, έχουν προβλεφθεί διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας 
και δικαιώµατα πρόσβασης στην παραγόµενη πληροφόρηση. 
 
Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά οι αναφορές και οι στατιστικές εκτυπώσεις 
του συστήµατος. Νέες αναφορές είναι δυνατόν να δηµιουργούνται από τον 
ίδιο τον χρήστη ή on demand από την ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της εταιρίας. 
∆είγµατα µερικών εκτυπώσεων εµφανίζονται στο Παράρτηµα V. 
 
Εκτυπώσεις Στοιχείων Ασφαλισµένων 
 

α) εκτυπώσεις αναλυτικών στοιχείων (πλήρη στοιχεία),  µε 
περιορισµούς και οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις κατά  :  
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• ηµ/νία (από έναρξη ασφάλισης) 
• ασφαλισµένο 
• φύλο 
• οικογενειακή κατάσταση 
• οµάδα ηλικιών 
• περιοχή κατοικίας 
• κατηγορία επαγγέλµατος 
• περιοχή εργασίας 
• κατηγορία µόρφωσης 
• φορέα κύριας ασφάλισης 
• ασφαλιστικό πρόγραµµα 
• πρακτορείο παραγωγής 
• παραγωγό 
• κατηγορία BMI 
• Καπνιστές (ναι/όχι) 
• ∆∆ΑΚ 
• Σ∆∆ΑΚ 

 
β) εκτυπώσεις στατιστικών/συγκεντρωτικών στοιχείων (συνολικά 
στοιχεία απόλυτα και ποσοστιαία), µε τους παραπάνω 
περιορισµούς και οµαδοποιήσεις/ συγκεντρώσεις. 

 
 
Εκτυπώσεις Στοιχείων Περιστατικών 
 

α) εκτυπώσεις αναλυτικών στοιχείων (πλήρη στοιχεία),  µε 
περιορισµούς και οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις κατά  :  

 
• status 
• νόσο (επίπεδα) 
• θεραπευτήριο 
• κατηγορίες θεραπευτηρίων 
• περιοχές θεραπευτηρίων 
• διαγνωστικό κέντρο 
• ιατρείο 
• τακτικά ιατρεία 
• εργαστήρια 
• νοσηλ. τµήµατα 
• ειδικές µονάδες 
• θέσεις νοσοκοµείων 
• θεράποντα ιατρό 
• ειδικότητα 
• αιτία εισαγωγής 
• ηµ/νία εισαγωγής 
• ηµέρες νοσηλείας 
• ιατρική πράξη 
• υπηρεσίες 
• αιτία απόρριψης 
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• κατηγορίες περιστατικών 
• παραστατικά αποζηµιώσεων 
• κατάσταση παραστατικού 

 
β) εκτυπώσεις συγκεντρωτικών στοιχείων (συνολικά στοιχεία 
απόλυτα και ποσοστιαία), µε τους παραπάνω περιορισµούς και 
οµαδοποιήσεις/ συγκεντρώσεις 

 
 
Εκτυπώσεις Στοιχείων Τηλεφωνικού Κέντρου 
 

 
Εκτυπώσεις αναλυτικών στοιχείων (πλήρη στοιχεία) και 
εκτυπώσεις συγκεντρωτικών στοιχείων (συνολικά στοιχεία 
απόλυτα και ποσοστιαία), µε περιορισµούς και 
οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις κατά  :  

 
• κατηγορίες κλήσεων 
• περιοχή προέλευσης 
• διάρκεια κλήσεων 
• ώρες κλήσεων 
• δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασφαλισµένων, που έχουν 

επικοινωνήσει 
• δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασφαλισµένων, που ανήγγειλαν 

περιστατικό 
 

κλπ περιορισµούς και οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις. 
 
 
Εκτυπώσεις Στοιχείων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
 

 
Εκτυπώσεις αναλυτικών στοιχείων (πλήρη στοιχεία) και 
εκτυπώσεις συγκεντρωτικών στοιχείων (συνολικά στοιχεία 
απόλυτα και ποσοστιαία), µε περιορισµούς και 
οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις κατά  :  

 
• κατηγορίες θεραπευτηρίων 
• περιοχές θεραπευτηρίων 
• συνεργαζόµενο διαγνωστικό κέντρο 
• συνεργαζόµενους ιατρούς 
• τακτικά ιατρεία 
• εργαστήρια 
• νοσηλ. τµήµατα 
• ειδικές µονάδες 
• θέσεις νοσοκοµείων 
• θεράποντες ιατρούς 

 
κλπ περιορισµούς και οµαδοποιήσεις/συγκεντρώσεις. 
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Λοιπές (Στατιστικές ) Εκτυπώσεις 
 

α) κατάσταση µέσου χρόνου εµφάνισης 1ης αποζηµίωσης, κατά : 
  

• ασφαλισµένο 
• φύλο 
• οικογενειακή κατάσταση 
• οµάδα ηλικιών 
• περιοχή κατοικίας 
• κατηγορία επαγγέλµατος 
• περιοχή εργασίας 
• κατηγορία µόρφωσης 
• φορέα κύριας ασφάλισης 
• ασφαλιστικό πρόγραµµα 
• πρακτορείο παραγωγής 
• παραγωγό 
• κατηγορία BMI 
• Καπνιστές (ναι/όχι) 
• ∆∆ΑΚ 
• Σ∆∆ΑΚ 
• νόσο 
• κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας 
• αιτία εισαγωγής 
• κατηγορίες περιστατικών 
• θεραπευτήριο  
• κλπ 

 
 

β)  ετήσια εξέλιξη των αποζηµιώσεων (αριθµός, αιτούµενο, 
πληρωτέο), µε περιορισµούς κατά : 

 
• ασφαλισµένο 
• φύλο 
• οικογενειακή κατάσταση 
• οµάδα ηλικιών 
• περιοχή κατοικίας 
• κατηγορία επαγγέλµατος 
• περιοχή εργασίας 
• κατηγορία µόρφωσης 
• φορέα κύριας ασφάλισης 
• ασφαλιστικό πρόγραµµα 
• πρακτορείο παραγωγής 
• παραγωγό 
• κατηγορία BMI 
• Καπνιστές (ναι/όχι) 
• ∆∆ΑΚ 
• Σ∆∆ΑΚ 
• νόσο 
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• κατηγορία παρεχόµενης υπηρεσίας 
• αιτία εισαγωγής 
• κατηγορίες περιστατικών 
• θεραπευτήριο κλπ 
• ιατρό  
• ειδικότητα 
• τµήµατα  
• κλπ 

 
γ) µέσο κόστος νοσηλείας, κατά νόσο, ασφαλισµένο, φορέα υγείας, 
είδος περιστατικού και άλλα κριτήρια 
 
δ) µέσος αριθµός ηµερών νοσηλείας, κατά νόσο, ασφαλισµένο, 
φορέα υγείας, είδος περιστατικού και άλλα κριτήρια 
 
ε) µέσο κόστος ηµερήσιας νοσηλείας κατά νόσο, ασφαλισµένο, 
φορέα υγείας, είδος περιστατικού και άλλα κριτήρια 
 
στ) υπολογισµός της αναλογίας των αποζηµιωθέντων 
ασφαλισµένων προς το σύνολο των εκτεθέντων σε κίνδυνο και 
παρουσίαση της ετήσιας εξέλιξης της 

 
δ) εκτύπωση του περιεχοµένου όλων των λοιπών αρχείων µε όλους 
τους δυνατούς περιορισµούς και οµαδοποιήσεις 

 
ε) υπολογισµός και εκτύπωση του ∆∆ΑΚ κατά κατηγορία κινδύνου 
(φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οµάδα ηλικιών, περιοχή κατοικίας, 
κατηγορία επαγγέλµατος, κατηγορία µόρφωσης, φορέα κύριας 
ασφάλισης, κατηγορία ΒΜΙ, καπνιστής) 

 
στ) πρόβλεψη εξέλιξης των αποζηµιώσεων, αιτούµενου και 
πληρωτέου ποσού 

 
ζ) Υπολογισµός του Loss-Ratio (σε ετήσια βάση) και διαχρονική 
παρουσίασή του 

 
η)    εκτύπωση του Ιατρικού Φακέλου του Ασφαλισµένου, µε 
δυνατότητα εµφάνισης των περιεχοµένων του, κάτω από διαφορετικές 
όψεις (χρονολογικά, κατά Νόσο, κατά φορέα υγείας, κατά θεράποντα 
ιατρό κλπ ) 
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12.8.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα 12.16 
 

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

2. ΚΑΡΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ  

3. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  

4. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ  

5. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  

6. ΕΛΕΓΧΟΣ  &  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ   
“M ANAG E CARE” 

 
 
 

12.8.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 
Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της εταιρίας, τα οποία έχουν συµµετέχει 
στη διαδικασία συλλογής και καταχώρησης των δεδοµένων του ασφαλισµένου 
και του περιστατικού, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα Υ/Σ, 
εµπλέκονται στην δηµιουργία της βάσης δεδοµένων του συστήµατος “Manage 
Care”. Οι χρήστες, που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδοµένα του 
συστήµατος, είναι επιλεγµένα και εξουσιοδοτηµένα γι’ αυτό άτοµα του 
προσωπικού της εταιρίας, µε εξειδικευµένες γνώσεις και µε διαφορετικά 
επίπεδα πρόσβασης στα περιεχόµενά του.  
Το σηµαντικότερο ρόλο στο σχεδιασµό του συγκεκριµένου Υ/Σ, ανέλαβε η 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής, µε στόχους, ενδεικτικά : 

• Τη δηµιουργία και συντήρηση της βάσης δεδοµένων του συστήµατος 
• την συλλογή των αναγκών των χρηστών του συστήµατος σε έντυπα και 

αναφορές 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων» 212 

• τη σχεδίασή τους 
• την δηµιουργία πίνακα έτοιµων ερωτηµάτων για τη λήψη απλών 

στατιστικών αναφορών 
• τη δηµιουργία σύνθετων στατιστικών αναφορών, µε πολλαπλά 

κριτήρια, για ενηµέρωση ανώτερων στελεχών και της ∆ιοίκησης 
• την οµαδοποίηση των χρηστών σε επίπεδα πρόσβασης και τις 

εξουσιοδοτήσεις διαχείρισης των δεδοµένων του συστήµατος 
• την δηµιουργία οθονών µε δυνατότητα σύνθεσης ερωτηµάτων και 

λήψης αναφορών, από τους ίδιους τους χρήστες 
• την αυτόµατη εκτύπωση τακτικών αναφορών 
• Την δηµιουργία αναφορών on demand 

 

12.8.6 Βασικά Έντυπα 
 
∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων εντύπων – εγγράφων, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συγκεκριµένου συστήµατος. 

12.8.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
 ∆εν δηµιουργήθηκαν νέες οντότητες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς όλα τα στοιχεία τα αντλεί από 
την υπάρχουσα δοµή της. 

12.8.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε οι οθόνες επιλογής των εντύπων και 
αναφορών να είναι απλές και οι εντολές που θα απαιτούνται για την επίτευξη 
συγκεκριµένων ενεργειών  στα πλαίσια της εργασίας κάθε χρήστη θα είναι οι 
ελάχιστα δυνατές, ώστε να είναι εύκολα κατανοητές από τους χρήστες. 

12.8.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
∆εν ανταλλάσσει στοιχεία µε το υπάρχον σύστηµα, αλλά όλη την αναγκαία 
πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του την αντλεί από τη 
βάση δεδοµένων του “Manage Care”. 
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12.9 Υποσύστηµα “∆ιασύνδεση µε το υπάρχον 
σύστηµα” 

 

12.9.1 Σύντοµη Περιγραφή του Υποσυστήµατος 
 
Το Υ/Σ αυτό, αποτελείται από µια βοηθητική υποστηρικτική εφαρµογή, µέσω 
της οποίας, µεταφέρονται (αντιγράφονται) στη βάση του “Manage Care”, 
στοιχεία από την υπάρχουσα βάση. 
 

12.9.2 Στόχοι και Αναµενόµενα Οφέλη 
 
Οι στόχοι για το συγκεκριµένο υποσύστηµα είναι οι ακόλουθοι: 

• Εµπλουτισµός της βάσης του “Manage Care” µε στοιχεία των 
ασφαλισµένων και των συµβολαίων ασφάλισης υγείας 

• Συγχρονισµός των  δεδοµένων αυτών µε την υπάρχουσα βάση 
 
Ενδεικτικά, τα αναµενόµενα οφέλη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος είναι 
τα ακόλουθα: 

• Μεταφορά τεράστιου όγκου πληροφοριών, χωρίς την ανάγκη 
επανεισαγωγής τους 

• Άµεση ενηµέρωση του Μητρώου Ασφαλισµένων και του Μητρώου 
Συµβολαίων   

• Αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας 

• Άµεση λειτουργία του Υ/Σ «Ασφαλισµένος – Συµβόλαιο Ασφάλισης»  

• Αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των δεδοµένων του 
συστήµατος 

• Επικαιροποίηση της βάσης του “Manage Care”, σε προκαθορισµένα 
τακτά διαστήµατα 

• Οικονοµική και χωρίς σφάλµατα δηµιουργία Μητρώου Ασφαλισµένων 
 

12.9.3 Περιγραφή των Λειτουργιών του Υποσυστήµατος 
 
Η λειτουργία του συγκεκριµένου Υ/Σ, προβλέπει την καθηµερινή µεταφορά 
(αντιγραφή) δεδοµένων από την υπάρχουσα βάση, στη βάση δεδοµένων του 
συστήµατος “Manage Care”.  
Όπως  έχουµε αναφέρει και στο Κεφάλαιο 9, στην υπάρχουσα βάση 
δεδοµένων, καταχωρούνται πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά µε τους 
ασφαλισµένους και τα συµβόλαια ασφάλισης υγείας. Τα στοιχεία αυτά 
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε αρχείο, το οποίο ονοµάζεται «Αρχείο 
Ασφαλισµένων». . Από αυτά, όσα είχαν την µορφή και το περιεχόµενο που 
τελικά συµφωνήθηκε, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν και να 
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αξιοποιηθούν και στο προτεινόµενο σύστηµα. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε η 
µεταφορά των παρακάτω δεδοµένων : 
 

Πίνακας 12.16 

Αντιγραφή ∆εδοµένων 
Πεδία Μήκος Τύπος 

• ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 9 numeric 
• ΗΜ. ΙΣΧΥΟΣ 10 Date 
• ΠΡΑΚΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6 numeric 
• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 6 numeric 
• Α.Φ.Μ. 15 char 
• ΚΩ∆. Α.Φ.Μ. 1 char 
• ∆.Ο.Υ. 4 numeric 
• ΤΗΛ.  8 char 
• Τ.Τ. 5 numeric 
• STATUS 2 char 
• Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 9 numeric 
• ΕΠΩΝΥΜΟ 20 char 
• ΟΝΟΜΑ 10 char 
• ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 4 char 
• ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10 Date 
• ΦΥΛΟ 1 char 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 15 char 
• ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΣΧΕΣΗ 

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) 
3 char 

• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  

2 char 

• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 char 
• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΟΡΟΣ 1 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΟΡΟΣ 2 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ - ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 2 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ – ΟΡΟΣ 1 4 char 
• ΝΟΣ/ΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ – ΟΡΟΣ 2 4 char 
• ΗΜ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 10 Date 
• ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 1 char 

 
 Τα δεδοµένα αυτά, αποφασίστηκε να αντιγράφονται σε καθηµερινή βάση, µε 
batch διαδικασία, σε αντίστοιχα πεδία της βάσης του “Manage Care”. Η 
εφαρµογή θα διαβάζει από την υπάρχουσα βάση τα δεδοµένα και θα 
µεταφέρει (αντιγράφει) στη βάση του πληροφοριακού συστήµατος “Manage 
Care”, όλα τις προσθήκες ή µεταβολές της βάσης αναφοράς. Με αυτό τον 
τρόπο, η βάση δεδοµένων του συστήµατος “Manage Care” θα είναι πάντοτε 
ενηµερωµένη, ως προς τις προσθήκες και µεταβολές σε επίπεδο αρχείου 
ασφαλισµένων και συµβολαίων και σε συγχρονισµό (σε ηµερήσια βάση) µε το 
υπάρχον αρχείο της εταιρίας. Με αυτή τη λύση, αποφεύγεται η επανεισαγωγή 
των στοιχείων των ασφαλισµένων µε ασφάλιση υγείας, καθώς και στοιχείων 
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των συµβολαίων τους. Η εφαρµογή θα περιέχει ασφαλιστικές δικλείδες 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ελέγχου ορθότητας µεταφοράς των 
δεδοµένων, ελέγχου ακεραιότητας των δεδοµένων και έλεγχου σύγκρισης των 
δεδοµένων των στοιχείων των δύο βάσεων. Η διαδικασία θα εκτελείται 
αυτόµατα σε προκαθορισµένο χρόνο καθηµερινά (κατά προτίµηση τις 
µεταµεσονύκτιες ώρες), δεν θα επηρεάζει τη διαθεσιµότητα των στοιχείων της 
βάσης του συστήµατος “Manage Care” και θα ολοκληρώνεται µε έκδοση 
αναφοράς. 
 

12.9.4 ∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών (Work- flow) 
 

∆ιάγραµµα12.18 
 

Application
Server

DataBase Replication
Server

 DataBase
Server

RDBMS RDBMS2

Υφισταµενη
Βάση ∆εδο

µένων

∆ιαδικασία ∆ιασύνδεσης µε Υφιστάµενο Σύστηµα
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12.9.5 Εµπλεκόµενοι Ρόλοι και Αρµοδιότητες 
 

Πίνακας 12.17 
Εµπλεκόµενοι-Ρόλοι και αρµοδιότητες 

Στάδιο Εµπλεκόµενοι Ρόλος Αρµοδιότητα 
 ∆/νση 

Πληροφορικής 
• Τµήµα 

∆ιαχείρισης 
Βάσης 
∆εδοµένων 

• Τµήµα 
∆ιαχείρισης 
Συστήµατος 

∆ηµιουργία 
εφαρµογής, 
έλεγχος – 
επίβλεψη 
λειτουργίας του, 
συντήρηση βάσης 
δεδοµένων 

 

12.9.6 Βασικά Έντυπα 
 
∆εν προβλέπεται η χρησιµοποίηση κάποιων εντύπων – εγγράφων, για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συγκεκριµένου συστήµατος. 

12.9.7 Οντότητες του Υποσυστήµατος 
 
 ∆εν δηµιουργήθηκαν νέες οντότητες στη βάση δεδοµένων του συστήµατος, 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του. 

12.9.8 Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήµατος 
 
∆ηµιουργήθηκε οθόνη διαχείρισης των λειτουργιών και διαδικασιών του Υ/Σ. 

12.9.9 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχον Σύστηµα 
 
Ανταλλάσσει µε το υπάρχον σύστηµα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και µε την περιγραφόµενη διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 13 
Αρχιτεκτονική του Συστήµατος και 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

13.1 Αρχιτεκτονική του Συστήµατος “Manage Care” 
Το προτεινόµενο δίκτυο έχει χαρακτηριστικά, ώστε να µη καλύπτει µόνο τις 
σηµερινές απαιτήσεις της εταιρίας, αλλά να είναι σε θέση να εξελιχθεί οµαλά 
και δοµηµένα για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών. Ταυτόχρονα, σε 
αυτή τουλάχιστον τη φάση του, ο σχεδιασµός έχει  αποφύγει την άσκοπη 
υπερβολή, έτσι που να διατηρείται η σωστή αναλογία κόστους προς 
απόδοση. Οι προδιαγραφές που περιγράφονται, έλαβαν υπόψη τις ανάγκες 
της υπηρεσίας για υψηλή διαθεσιµότητα και την τυχόν αναβάθµιση των 
συστηµάτων στο µέλλον.  
 Για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος απαιτείται η 
ύπαρξη τοπικού δικτύου Windows NT v.4 ή νεότερη, µε σταθµούς εργασίας µε 
Windows NT v.4  ή νεότερη και Windows 95 ή νεότερη έκδοσή τους.  Οι 
σταθµοί εργασίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισµός, αρκεί να καλύπτει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που περιγράφονται στα προτεινόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
σταθµών εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον Server του 
δικτύου, µια που η αξιοπιστία του θα επηρεάσει την αξιοπιστία του όλου 
δικτύου. Το δίκτυο, έτσι όπως αρχικά προτείνεται αποτελείται από έναν server 
που θα εξυπηρετεί το δίκτυο, έναν Application Server και τον database 
Server. Ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα συµπεράσµατα που θα 
προκύψουν από το αρχικό στάδιο λειτουργίας του συστήµατος, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εξεταστεί η αναβάθµιση του δικτύου µε την τοποθέτηση ενός 
δευτέρου database server που θα υποστηρίζει τον πρώτο για λόγους 
ασφαλείας. Για ακόµη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα του συστήµατος 
ενδεδειγµένη θεωρείται η αναβάθµιση σε τεχνολογία Cluster, δηλαδή δυο 
servers που συνεργάζονται µεταξύ τους, από ένα σηµείο και πέρα δε 
αντιµετωπίζονται σαν ένας server. Σε περίπτωση βλάβης του ενός εκ των 
δύο, το δίκτυο, χωρίς διακοπή και χωρίς να επηρεάζεται ο τελικός χρήστης, 
εξυπηρετείται από τον άλλο. Η λύση αυτή αυξάνει την διαθεσιµότητα του 
συστήµατος, καθόσον  υπάρχει η προοπτική της 24ωρης λειτουργίας του 
όλου συστήµατος. 
Μια γραφική παράσταση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής του συστήµατος 
“Manage Care” εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα 13.1. Πρέπει να 
σηµειωθεί, ότι µια εναλλακτική σύγχρονη αρχιτεκτονική βασισµένη στην 
τεχνολογία INTERNET, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 16 “Προτάσεις για 
Βελτιώσεις-Τροποποιήσεις-Επεκτάσεις”. 
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∆ιάγραµµα  13.1 
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13.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισµικού 
 Για την αναλυτική σχεδίαση του πληροφοριακού συστήµατος και τον 
προσδιορισµό όλων των οντοτήτων της βάσης δεδοµένων και των 
συσχετίσεών τους που θα χρησιµοποιούνται από τις εφαρµογές, 
χρησιµοποιήθηκε το CASE Tool Power Designer v.6.  
Ο λογικός, ο φυσικός σχεδιασµός και η υλοποίηση θα είναι σύµφωνη µε την 
Client Server αρχιτεκτονική. Για την ανάπτυξη του client τµήµατος των 
εφαρµογών χρησιµοποιήθηκε  ο Powerbuilder v.5.  
Το RDBMS που χρησιµοποιήθηκε είναι ο Adaptive Server System 11.5 της 
Sybase.  
Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε αρχιτεκτονική client – server. Η ανάπτυξη της 
εφαρµογής έγινε σε περιβάλλον PowerBuilder v.5 για λειτουργικό σύστηµα 
Windows 95/98 και Windows NT v.3.51 ή νεώτερη. Για την σχεδίαση της 
εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το CASE Tool PowerDesigner v.6. Σαν RDBMS 
χρησιµοποιήθηκε ο Sybase Adaptive Server για περιβάλλον windows 95/NT 
και ο οποίος έπρεπε να αγοραστεί για αριθµό χρηστών που συµφωνήθηκε. 
 Οι εφαρµογές είναι εύχρηστες και φιλικές προς τους χρήστες και όλο το User 
Interface είναι στα Ελληνικά, απόλυτα φιλικό και ενιαίο στο παραθυρικό 
περιβάλλον των σταθµών εργασίας.  
Οι εφαρµογές παρέχουν την δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών τους µέσα 
από ένα εύχρηστο, γραφικό (GUI), παραθυρικό περιβάλλον.  
Οι λειτουργίες των εφαρµογών βασίζονται στους χρήστες (user-oriented 
application). Η λειτουργία των εφαρµογών, δεν θα απαιτεί υποστήριξη ή 
παρέµβαση από τη µηχανογράφηση, αλλά οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα 
εκτέλεσης όλων των απαραίτητων λειτουργιών από τους σταθµούς εργασίας 
τους. Το γραφικό περιβάλλον των εφαρµογών θα βρίσκεται σε αρµονία µε τα 
είδη γνωστά περιβάλλοντα των εφαρµογών των WINDOWS, όπως αυτά των 
επεξεργαστών κειµένων κ.λ.π. 
Σε όλα τα υποσυστήµατα των εφαρµογών, θα υπάρχει on-line βοήθεια για τις 
λειτουργίες που θα παρέχουν . 
Η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους χρήστες είναι η ελάχιστη δυνατή, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχρηστία, η εργονοµία, η ταχύτητα στη χρήση των 
εφαρµογών και ο περιορισµός της πιθανότητας λάθους κατά την εισαγωγή 
στοιχείων. Για κάθε πεδίο πληροφορίας που ο χρήστης θα πρέπει να 
συµπληρώνει, όπου είναι δυνατόν, υπάρχει βοηθητικό επικαθήµενο 
παράθυρο (pop-up window) ή βοηθητικό αναδιπλούµενο παράθυρο (combo 
box, drop down data window, drop down list box) που περιλαµβάνει όλες τις 
δυνατές επιλογές από το οποίο  ο χρήστης θα επιλέγει τη σχετική 
πληροφορία. Όπου οι επιλογές ήταν πολλές, οµαδοποιήθηκαν σε διαφορετικά 
επίπεδα βάσει ευρύτερων κριτηρίων. Οι βοηθητικοί αυτοί κατάλογοι είναι 
επεκτάσιµοι, η δε ενηµέρωσή τους γίνεται µέσα από τις εφαρµογές.  
Η αποθήκευση της κυρίως πληροφορίας πραγµατοποιείται µε τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται οικονοµία αποθηκευτικού χώρου αλλά  
και ταχύτητα στην αναζήτηση των πληροφοριών. 
Θα είναι δυνατή η  εξαγωγή αρχείων από την εφαρµογή και η διοχέτευσή τους 
σε άλλες εφαρµογές για περαιτέρω επεξεργασία τους.  
Οι οθόνες και οι εκτυπώσεις της εφαρµογής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
σχετικό υλικό (π.χ. εγχειρίδια χρηστών) είναι στα  Ελληνικά. Η ορολογία που 
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χρησιµοποιήθηκε, καθορίστηκε σε συνεργασία µε τα στελέχη και τους 
χρήστες. 
 

Οι κύριες γενικές προδιαγραφές της εφαρµογής είναι οι παρακάτω: 
 

• Ιστορικότητα: Απαραίτητο δοµικό στοιχείο της εφαρµογής, θα πρέπει 
να είναι η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών βάσει της διάστασης του 
χρόνου. ∆ηλαδή η δυνατότητα ο χρήστης να ανατρέξει σε ιστορικά 
στοιχεία προηγούµενων ετών που είναι αποθηκευµένα µέσα στο 
πληροφοριακό σύστηµα. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να είναι 
άµεσα ανακτήσιµα, χωρίς να απαιτούνται ενδιάµεσες εργασίες, όπως 
για παράδειγµα είναι η ανάκτηση ενός backup. Το υποσύστηµα θα 
πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να κάνουν 
αναλύσεις µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα. Επιπρόσθετα, το 
υποσύστηµα θα πρέπει να τηρεί όλα τα ιστορικά στοιχεία, παρέχοντας 
την δυνατότητα να γίνουν συγκρίσεις και να καθορισθούν τάσεις 
(trends) µεταξύ των διαφόρων παραγόντων, που οι χρήστες κρίνουν 
πως επηρεάζουν σηµαντικά µεγέθη της εταιρίας. 

 
• Φιλικότητα προς τον χρήστη: Πιο συγκεκριµένα, να δίνει την 

δυνατότητα σύνθεσης πληροφοριών, χωρίς να απαιτούνται 
εξειδικευµένες γνώσεις πληροφορικής ή εξειδικευµένες γνώσεις 
βάσεων δεδοµένων ή άλλων συστηµάτων που απαιτούν µεγάλο 
χρονικό ορίζοντα εκπαίδευσης. 

 
• Υποστήριξη Ενιαίου Μοντέλου Λειτουργίας: Το σύστηµα “Manage 

Care” δηµιουργήθηκε βάσει ενός µοντέλου που προσοµοιώνει τη 
διαδοχή των ενεργειών σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του, µε 
τελικό σκοπό να αποτρέψει τη δηµιουργία διαφορετικών µοντέλων 
επεξεργασίας των πληροφοριών από τα υποσυστήµατα (π.χ 
διαφορετικά αρχεία, διαφορετικές καταστάσεις κ.λ.π.), τα οποία στην 
πορεία δεν µπορούν να συνεργασθούν και να συνδυασθούν. Με αυτό 
τον τρόπο το σύστηµα θα πετύχει την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία 
και αποδοτικότερη συνεργασία µεταξύ των συνεργαζοµένων ατόµων, 
φορέων κλπ.  

 
• Ευελιξία: Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει µεγάλο συντελεστή 

παραµετρικότητας αλλά και πολύ καλή απόδοση από άποψη 
ταχύτητας. Η ταχύτητα στην παροχή πληροφοριών, συνδυαζόµενη µε 
υψηλό βαθµό παραµετροποίησης και ευελιξίας, θα παράσχει τη 
δυνατότητα παραγωγής νέας πληροφορίας, που προκύπτει από 
συνδυασµό και σύνθεση υπαρχόντων ήδη πληροφοριών.  

 
• Επεκτασιµότητα: Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής θα πρέπει να δίνει 

την δυνατότητα άµεσης επέκτασής του, αποκρινόµενη στις συνεχώς 
µεταβαλλόµενες συνθήκες µέσω της αναγνώρισης νέων πηγών 
πληροφόρησης. Νέα ή βελτιωµένα πληροφοριακά συστήµατα που 
πιθανόν να υπάρξουν στο περιβάλλον της εταιρίας, θα οδηγήσουν 
στην δηµιουργία νέων πληροφοριακών πηγών, καθώς και στην ανάγκη 
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να ενσωµατωθούν αυτές στην υπάρχουσα κεντρική αποθήκη 
δεδοµένων. Εποµένως, πρέπει οι λειτουργίες ενσωµάτωσης να είναι 
τέτοιες, που να επιτρέπουν την γρήγορη, άµεση και µε µικρό 
λειτουργικό κόστος πραγµατοποίηση τους.  

 
• Απλή και άµεση διαχείριση: Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει την 

δυνατότητα για µια ενοποιηµένη εφαρµογή σε όλο το εύρος του 
συστήµατος “Manage Care”, όπου κάθε χρήστης θα έχει συγκεκριµένα 
δικαιώµατα και σαφώς καθορισµένους πόρους, ως προς τα δεδοµένα 
στα οποία θα µπορεί να έχει πρόσβαση και τις λειτουργίες που θα 
µπορεί να επιτελέσει. Η διαχείριση µιας τέτοιας εφαρµογής 
προϋποθέτει έναν αρχικό σχεδιασµό, η διαχείριση του οποίου να δίνει 
τη δυνατότητα στον υπεύθυνο του συστήµατος να προβαίνει σε 
αλλαγές ή διορθώσεις µέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη 
περιβάλλον. 

 

13.2.1 Παρουσίαση του Λειτουργικού Σύστηµα  Microsoft  
Windows NT 

  

13.2.1.1 Εισαγωγή 
Το λειτουργικό σύστηµα των Windows NT είναι το πλέον φιλικό, ευέλικτο και 
δυναµικό λειτουργικό σύστηµα δικτύου που είναι σε θέση να καλύψει µε τον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο τις παρούσες ανάγκες της µηχανογράφησης της 
υπηρεσίας σας αλλά και όποιες µελλοντικές επεκτάσεις χρειαστούν. 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και ασφάλεια επιτυγχάνοντας έτσι 
υψηλή παραγωγικότητα. Η δοµηµένη αρχιτεκτονική του διασφαλίζει την 
εύκολη προσαρµογή του στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

13.2.1.2 Ευκολία στη Χρήση και ∆ιαχείριση 
Το λειτουργικό των Windows NT είναι το πλέον εύκολο στην εγκατάσταση του, 
στην διαχείριση του και στη χρήση του. Η οµοιότητα στην εµφάνιση του µε το 
λειτουργικό σύστηµα των Windows 95/98/Me διευκολύνει κατά πολύ την 
χρήση του µειώνοντας έτσι σηµαντικά τον χρόνο προσαρµογής των χρηστών. 
Επιπλέον τα Windows NT προσφέρουν τα παρακάτω: 

• Βοηθητικά προγράµµατα για την εγκατάσταση και άλλων 
εργασιών διαχείρισης 

• Εποπτεία δικτύου που επιτυγχάνεται µε ένα ισχυρό διαγνωστικό 
εργαλείο το οποίο διευκολύνει την ανάλυση στην χρήση του 
δικτύου και επιλύει προβλήµατα του 

• Εργαλείο που βοηθά τον διαχειριστή του συστήµατος στην 
σχεδίαση και διαµόρφωση του προφίλ των χρηστών 

• ∆ιαχειριστή των λειτουργιών που επιτρέπει την µεγιστοποίηση της 
αξιοπιστίας του συστήµατος µε την παρακολούθηση των 
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εφαρµογών, των επιµέρους λειτουργιών και χαρακτηριστικών 
µετρήσεων που αφορούν την απόδοση του συστήµατος 

• Αποδοτικότερη διαχείριση των εκτυπώσεων ώστε να µην υπάρχει 
χρόνος αναµονής των χρηστών 

• Βελτιωµένα διαγνωστικά εργαλεία σε γραφικό περιβάλλον 
επιτρέπουν την παραστατική εξέταση του συστήµατος 

13.2.1.3 Ολοκληρωµένη πλατφόρµα διαχείρισης του Intranet 
Το λειτουργικό των Windows NT είναι εφοδιασµένο µε µία σειρά προϊόντων 
που διευκολύνουν το στήσιµο και την λειτουργία ενός Intranet. Συγκεκριµένα 
τα προϊόντα που παρέχονται δωρεάν είναι: 
 

• Internet Information Server 

• Index Information Server 

• FrontPage 

• WINS/DNS Integration 

13.2.1.4   Επικοινωνίες 
Το λειτουργικό των Windows NT προσφέρει τον καλύτερο συνδυασµό για την 
επικοινωνία δικτύου και τηλεφώνου. Οι υπηρεσίες του λειτουργικού προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι: 

• Remote Access Services (RAS) 

• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

• MultiProtocol Routing (MPR) και  

• Telephony API (TAPI) 

13.2.1.5   Αξιοπιστία 
Το λειτουργικό σύστηµα των Windows NT αντιµετωπίζει οµοιόµορφα τις 
δυσλειτουργίες που δηµιουργούνται σε επίπεδο υλικού και λογισµικού και 
συνδυασµό µε την clustering αρχιτεκτονική παρέχει  την µεγαλύτερη δυνατή 
διαθεσιµότητα του Server. Πιο συγκεκριµένα η προστασία αφορά: 
 

Σφάλµατα που δηµιουργούνται από εφαρµογές του λογισµικού 

Οι κυριότερες αιτίες προβληµάτων που προκαλούν µη διαθεσιµότητα 
του server, είναι βλάβες, είτε από εφαρµογές είτε από λειτουργίες 
(services) που εκτελούνται σ’ αυτόν. Με σκοπό την προστασία του 
server από προβλήµατα εφαρµογών, το Windows NT Server έχει µία 
νέα microkernel αρχιτεκτονική που διαθέτει:  
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• preemptive multitasking, έτσι ώστε ένα λάθος ή µία κλειδωµένη 
εφαρµογή να µπορεί να αποµονωθεί, ή να διακοπεί, ώστε να µην 
διακόψει την διαθεσιµότητα του server, και  

• protected memory, ώστε µία προβληµατική εφαρµογή, να µην 
µπορεί να διαβάσει ή να χαλάσει την µνήµη άλλης ταυτόχρονα 
εκτελέσιµης εφαρµογής. 

Το Windows NT διαθέτει επίσης πλήρη εργαλεία ελέγχου, µε το  
“Performance Monitor” και το “Event Viewer”, ώστε εύκολα να 
παρακολουθούνται προβλήµατα εφαρµογών, µε την δυνατότητα 
ειδοποίησης όταν συµβεί κάποιο ή κάποια καθορισµένα λάθη.  

Πιθανή απώλεια δεδοµένων 

Η προστασία των δεδοµένων ενός συστήµατος από απώλεια η 
φθορά είναι δείκτης αξιοπιστίας του συστήµατος. Η προστασία αυτή 
στα Windows NT παρέχεται από: 

• Το Windows NT File System διαθέτει journal, transaction-based 
σύστηµα αρχείων, που σηµαίνει ότι γρήγορα επαναφέρει το file 
system, και την δοµή των directories στην περίπτωση βλάβης του 
server.  

• Το Windows NT Server έρχεται µε ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
tape backup µε επιπλέον ανοιχτό API για υλοποίηση λύσεων ειδικά 
για τον οργανισµό που εγκαθίσταται.  

• Το Windows NT Server επίσης διαθέτει προηγµένο fault-tolerant 
στις δυνατότητες αποθήκευσης, περιλαµβάνοντας disk mirroring και 
RAID 5, ώστε να διασφαλίσει ότι τα δεδοµένα θα ανακληθούν σε 
περίπτωση βλάβης δίσκων ή controllers.  

• “Data mirroring” λειτουργίες, που συνεχώς αντιγράφουν  τα 
πλέον ζωτικά δεδοµένα σε δεύτερο server, ο οποίος εάν απαιτείται 
βρίσκεται σε χώρο προστατευµένο από περίπτωση ολικής 
καταστροφής (disaster). Disaster tolerant λύσεις είναι διαθέσιµες από 
προγράµµατα τρίτων κατασκευαστών.  

Παραβίασης της ασφάλειας του συστήµατος 

Η ασφάλεια του λειτουργικού δικτύου  είναι σχεδιασµένη από την 
αρχή να ικανοποιεί τις προδιαγραφές C2 της USA.  

Προστασία από πτώση ισχύος 

Το Windows NT Server περιλαµβάνει υποστήριξη για µονάδες 
αδιάλειπτης παροχής τάσης, ώστε να µπορεί ο server να επιλέξει 
αυτόµατα εναλλακτική πηγή ενέργειας, ειδοποιώντας τους 
διαχειριστές των δικτύων.  
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Προστασία από απώλεια Server  

Το Windows NT Server προσφέρει  ενσωµατωµένες και 
επιπρόσθετες λύσεις υψηλής διαθεσιµότητας, καθιστώντας διαθέσιµο 
το server στους χρήστες σε περίπτωση βλάβης. Οι βασικές 
λειτουργίες για αυτό είναι: 

• Τα Windows NT Directory Services διαθέτουν αυτόµατα αντίγραφα 
των directory partitions και επιπλέον υποστήριξη για Backup 
Directory Servers, ώστε οι χρήστες να συνεχίσουν να έχουν 
πρόσβαση στους πόρους του δικτύου ακόµα και σε περίπτωση που ο 
log-on server δεν είναι διαθέσιµος.  

• Το Windows NT Enterprise Server διαθέτει λύσεις clustering. 

 

13.2.1.6 Ασφάλεια του Windows NT Server 
Το Windows NT Server προσφέρει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια δικτύου και 
το ΝΤ file system είναι σχεδιασµένα εξ’ αρχής να ικανοποιούν την κλάση 
ασφαλείας C2, της Αµερικανικής κυβέρνησης: 
 

Η C2 προδιαγραφή ασφαλείας στον Windows NT Server. 

Το Windows NT Server έχει πιστοποιηθεί, σαν το δικτυακό κοµµάτι 
ενός συστήµατος ασφαλείας, από τους αντίστοιχους οδηγούς του 
Κόκκινου βιβλίου (Red Book), µε αποτέλεσµα την υλοποίηση  C2 
προδιαγραφής σαν βάση του λειτουργικού συστήµατος.  

Τα λειτουργικά Windows NT Server και  Windows NT Workstation 
είναι δηµοσιευµένα στον κατάλογο πιστοποιηµένων προϊόντων του 
NCSC. Αυτό σηµαίνει ότι η πιστοποίηση του Windows NT Server σαν 
αυτόνοµο σύστηµα κόµβου (node) είναι ολοκληρωµένη, και η 
πιστοποίηση των δικτυακών λειτουργιών. 

Επιπρόσθετα, τόσο η βάση όσο και το δίκτυο των Windows NT είναι 
πιστοποιηµένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την αντίστοιχη F-
C2/E3 προδιαγραφή.  

Υλοποίηση της C2 προδιαγραφής στον Windows NT Server 

H προδιαγραφή ασφαλείας C2, στο Windows NT Server υλοποιείται 
εξ’ ολοκλήρου µόνο µε χρήση software. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να τοποθετηθεί κανένα επιπλέον hardware ούτε στους 
σταθµούς ούτε και στους servers.  

Στην πράξη το Windows NT Server είναι τόσο ασφαλές που, σε 
κάποιες διαδικασίες συναντά την προδιαγραφή ασφαλείας B2, ένα 
επίπεδο ακόµα αυστηρότερο από το C2, (ταυτοποίηση-επιβεβαίωση, 
και διαχωρισµός χρήστη από τις λειτουργίες του). 
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Λύσεις προβληµάτων ασφαλείας 

Από την άποψη της διαχείρισης, το Windows NT Server δίνει 
αποτελεσµατικά εργαλεία για να βοηθήσει τους administrators να 
διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ελέγχου στο περιβάλλον τους. Για 
παράδειγµα, ένας administrator µπορεί  να ελέγξει ποιοι χρήστες 
έχουν δικαιώµατα πρόσβασης και σε ποιους πόρους του δικτύου και 
µπορεί να τα αλλάξει από οποιοδήποτε αποµακρυσµένο µέρος του 
δικτύου. Οι πόροι περιλαµβάνουν αρχεία, καταλόγους, servers, 
εκτυπωτές και εφαρµογές.  

Ο administrator µπορεί να ορίσει µέλη οµάδων (groups), ώρες 
πρόσβασης, και ηµεροµηνίες που τα δικαιώµατα λήγουν. Μπορεί 
επίσης να καταγράψει όλα τα γεγονότα ασφαλείας που εκτελεί ο 
υπολογιστής, όπως δικαιώµατα πρόσβασης αρχείων και άλλων 
πόρων καθώς και τις προσπάθειες κάποιου για πρόσβαση στο 
δίκτυο. Το σύστηµα µπορεί να αποµονώσει κάποιο χρήστη, µετά από 
αριθµό αποτυχηµένων προσπαθειών σύνδεσης. Είναι επίσης δυνατό 
ο administrator να καθορίσει περίπλοκο σύστηµα password και 
ηµεροµηνιών λήξης τους, καθώς και να αναγκάσει τους χρήστες να 
ορίζουν password µε συγκεκριµένο βαθµό δυσκολίας. 

Από την πλευρά του χρήστη, το επίπεδο ασφαλείας είναι 
ολοκληρωµένο αλλά και εύκολο. Με µία µόνο διαδικασία πρόσβασης 
µε password, ο χρήστης παίρνει τα σχετικά δικαιώµατα για τους 
πόρους του δικτύου. Ο χρήστης δεν βλέπει, διαδικασίες, όπως η 
κωδικοποίηση ονοµάτων, µε αποτέλεσµα να προλαµβάνεται η 
ανεξέλεγκτη αποκάλυψη των passwords όταν αυτά περνάνε από τα 
καλώδια του δικτύου ή το τηλεφωνικό δίκτυο.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των δυνατοτήτων ασφαλείας του 
Windows NT Server είναι η ασφάλεια των δεδοµένων, ακόµα και όταν 
αυτά είναι στην φυσική µνήµη της µηχανής. Το σύστηµα επιτρέπει 
µόνο σε συγκεκριµένα προγράµµατα να έχουν πρόσβαση σε 
δεδοµένα. Όταν ένα τέτοιο πρόγραµµα  χρησιµοποιεί δεδοµένα, τα 
τοποθετεί στη φυσική µνήµη. Παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα δεν 
βρίσκονται µόνο στον δίσκο, το Windows NT Server συνεχίζει να τα 
προστατεύει από άλλη χρήση. Κανένα πρόγραµµα, µη 
πιστοποιηµένο από το αρχικό  password δεν µπορεί να τα 
προσπελάσει. Γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατο ένας ιός να 
εκµεταλλευτεί τη χρήση των δεδοµένων από άλλη εφαρµογή.  

13.2.1.7 Συνεργαζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα 
Το λειτουργικό σύστηµα των Windows NT υποστηρίζει όλους τους 
παρακάτων clients που µπορούν να συνεργάζονται άριστα µεταξύ τους: 
 

• Windows NT Workstation 

• Windows 95/98/Me 

• Windows 3.x  
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• Macintosh 

• UNIX  

• OS/2  

• MS-DOS  

Σε επίπεδο λειτουργικών συστηµάτων δικτύων χρησιµοποιεί όλα τα 
δηµοφιλή πρωτόκολλα ώστε να µπορεί άνετα να συνεργάζεται µε 
όποιο λειτουργικό σύστηµα στηρίζεται σε κάποιο από αυτά. Τα 
πρωτόκολλα αυτά είναι: 

• TCP/IP 

• IPX/SPX 

• NetBEUI 

• SNA και  

• AppleTalk-based networks.  

 

Αναφορά στις βασικές τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικού, εµφανίζεται και 
στο Παράρτηµα ΙΙ. 

 

13.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικοτεχνικού 
Εξοπλισµού 

 
Ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισµός, για την εύρυθµη και αποδοτική 
λειτουργία του συστήµατος “Manage Care”, εντάσσεται στις παρακάτω 
κατηγορίες :   
 
 

Πίνακας 13.1 
Κατηγορίες Υλικοτεχνικού Εξοπλισµού 

 

α/α Υλικό 
1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(APPLICATION SERVER) 
2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

(LAN SERVER) 
3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

(DATABASE SERVER) #1 
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α/α Υλικό 
4 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

(DATABASE SERVER) #2 
5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
7 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
8 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

10 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

 
 
Αναλυτική καταγραφή των προτεινόµενων τεχνικών προδιαγραφών του 
παραπάνω εξοπλισµού, εµφανίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Οι αναφερόµενες 
προδιαγραφές, είναι προσαρµοσµένες στην σηµερινή πραγµατικότητα και 
διαφέρουν από τις προταθείσες κατά την αρχική σχεδίαση του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 14 
Υλοποίηση – Λειτουργία του Συστήµατος 

14.1 Προϋποθέσεις Υλοποίησης και περιβάλλον 
λειτουργίας του “Manage Care” 

 
Η διαδικασία υλοποίησης και λειτουργίας του συστήµατος Manage Care, 
συνιστά µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Και αυτό, επειδή απαιτείται η 
ολοκλήρωση εξοπλισµού, ανθρώπινου δυναµικού, διαδικασιών και άλλων 
υποστηρικτικών µέσων. 
Βασικές προϋποθέσεις της υλοποίησης και αποδοτικής λειτουργίας του 
Manage Care, αποτελούν (κατά χρονολογική σειρά): 

• Αλλαγή της φιλοσοφίας διοίκησης και διαχείρισης του συστήµατος 
ασφαλίσεων υγείας, σύµφωνα µε τον στρατηγικό σχεδιασµό και τους 
πρωταρχικούς στόχους που τέθηκαν και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 10 

• ∆ηµιουργία ευρύτατου δικτύου συνεργαζόµενων φορέων υγείας 
• Αλλαγή της οργανωτικής δοµής της εταιρίας, µε τη δηµιουργία του 

Τµήµατος (Υπηρεσίας) Manage Care, και την ανάθεση-ανάληψη νέων 
ρόλων και αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της, όπως περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο 12 

• Ολοκλήρωση της εγκατάστασης της απαιτούµενης υλικοτεχνικής 
υποδοµής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 13 

• ∆ιαρκής εκπαίδευση των χρηστών του συστήµατος, όλων των 
βαθµίδων και σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες, που επιβάλλουν οι 
νέες αρµοδιότητες και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 12 

• Επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου µετάβασης στο νέο σύστηµα, 
χωρίς να διαταραχτεί η οµαλή λειτουργία της εταιρίας 

• ∆οκιµαστική λειτουργία του συστήµατος, µε σενάρια προσοµοίωσης 
των ενεργειών και διαδικασιών, που προβλέπονται από το Manage 
Care 

• Πιλοτική λειτουργία του συστήµατος, σε περιορισµένη και ελεγχόµενη 
έκταση των λειτουργιών του 

• Ανατροφοδότηση του συστήµατος, µε τον εντοπισµό προβληµάτων, 
σχετικών µε την οµαλή και αποδοτική λειτουργία του και επίλυση τους 

• Μετάπτωση (σταδιακή ή απότοµη) στο νέο σύστηµα 
• Συντήρηση – Υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος 

 
Πρέπει να τονιστεί, ότι όλες οι παραπάνω διαδικασίες µετάβασης στο 
σύστηµα Manage Care, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε δεδοµένη την 
µελλοντική σταδιακή ένταξη του στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 
της εταιρίας, η ανάπτυξη του οποίου ήδη υλοποιείται, στα πλαίσια 
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εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης του συνόλου των διαδικασιών της 
εταιρίας. 
 
 
 

14.2 Μέθοδος Μετάπτωσης στο Νέο Σύστηµα 
 
Η στρατηγική µετάβασης από ένα παλιό σύστηµα σε ένα καινούργιο έχει δύο 
επιλογές. Η µία ονοµάζεται Flash Cut και υλοποιείται µε την απότοµη 
µετάβαση από το παλιό σύστηµα στο νέο, ενώ η δεύτερη είναι µια σταδιακή 
µετάβαση στο νέο σύστηµα. Η επιλογή του τρόπου µετάβασης έχει ορισµένες 
παραµέτρους οι οποίες και κρίνουν ποια είναι η καλύτερη: 
 

• Το µέγεθος της αποδεκτής διαταραχής στην επιχειρηµατική ζωή της 
εταιρίας 

• Αν υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί για την έναρξη λειτουργίας του 
συστήµατος  

• Πόσο αποδεκτό είναι το νέο σύστηµα από τους χρήστες  του 
• Πόσο ασφαλής είναι η λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικές 

συνθήκες 
 
Από τη διοίκηση της εταιρίας επιλέχθηκε η σταδιακή µετάβαση στο σύστηµα 
Manage Care, ακολουθώντας τη σειρά των ενεργειών (προϋποθέσεων) που 
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 
Η σταδιακή µετάβαση επιλέχθηκε, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των 
διαδικασιών του Manage Care, αλλά και λόγω της αδυναµίας της εταιρίας να 
υλοποιήσει και υποστηρίξει (οργανωτικά) άµεσα το σύνολο των Υ/Σ, που το 
αποτελούν. Η υλοποίηση των επιµέρους Υ/Σ και η σταδιακή ένταξή τους στο 
νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας, θεωρήθηκε η 
καταλληλότερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη επιλογή, από τη διοίκηση 
της εταιρίας. 
 

14.3 Μετατροπή – Μετάπτωση ∆εδοµένων 
 
Ένα βασικό ζήτηµα που ανακύπτει σε αυτή τη φάση, είναι η µετατροπή και η 
διαχείριση των δεδοµένων του υπάρχοντος συστήµατος. Κατά τη φάση αυτή 
αναζητούνται τρόποι µµετατροπής αυτών των δεδοµένων. Τα πιθανά θέµατα 
που προκύπτουν είναι: 
 

• διαφορετικές πηγές δεδοµένων µε διαφορετική δοµή 
• διαδικασία µετατροπής: τρόπος µετατροπής, θέµατα ασφάλειας και 

ανάκτησης δεδοµένων 
• Κριτήρια πλήρους µετατροπής: σαφής ορισµός των κριτηρίων αυτών. 

 
Το Manage Care έχει προβλέψει ένα Υ/Σ, το οποίο στόχο έχει την µεταφορά -
αντιγραφή σε ηµερήσια βάση των δεδοµένων του υπάρχοντος συστήµατος, 
τα οποία αξιολογήθηκαν ως αξιοποιήσιµα, στο νέο σύστηµα (όπως 
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περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 12). Επίσης, το Manage Care έχει συµπεριλάβει 
δεδοµένα από υπάρχοντα ανεξάρτητα συστήµατα της εταιρίας (όπως 
κατάλογο φορέων υγείας), τα οποία αξιοποίησε, αφού αξιολόγησε το 
περιεχόµενο τους και τη µορφή µε την οποία ήταν αποθηκευµένα. 
 

14.4 Εκπαίδευση Προσωπικού 
 
Η εκπαίδευση χρηστών σχεδιάστηκε και υλοποιείται σταδιακά πριν την 
λειτουργία του συστήµατος. Τα κύρια µέρη της εκπαίδευσης των χρηστών της 
εταιρίας καθορίστηκαν να είναι: 
 

• Παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδιασµού της εταιρίας στον τοµέα 
των ασφαλίσεων υγείας 

• Παρουσίαση των νέων ρόλων και αρµοδιοτήτων στα πλαίσια του 
Manage Care 

• Εκπαίδευση στη χρήση του τηλεφωνικού κέντρου 
• Εκµάθηση της χρήσης του νέου λογισµικού (σε επίπεδο απλών 

χρηστών του συστήµατος) 
• Εκµάθηση της χρήσης του νέου λογισµικού και των πληροφοριακών 

δυνατοτήτων του (σε επίπεδο στελεχών) 
• Εκµάθηση των πληροφοριακών δυνατοτήτων του νέου λογισµικού (σε 

επίπεδο διοίκησης της εταιρίας) 
• Εκµάθηση στη συντήρηση και τη τροποποίηση (customizing) του 

λογισµικού (σε επίπεδο προσωπικού ανάπτυξης και υποστήριξης της 
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής) 

 
Η εκπαίδευση προγραµµατίστηκε να πραγµατοποιηθεί µε βάση συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα, µε καταρτισµένους εισηγητές, οι όποιοι έχουν σχεδιάσει, 
αναπτύξει και συντηρούν το σύστηµα. Μπορούν κατά περίπτωση να 
χρησιµοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες µορφές εκπαίδευσης όπως: 

• Παρακολούθηση σεµιναρίων σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους µε 
υπολογιστές (Computer Laboratories) 

• Σεµινάρια στους χώρους εργασίας 
• Εκπαίδευση πάνω στη δουλειά (on the Job) 
• Εκπαίδευση µέσω υπολογιστή εξ αποστάσεως 

 

14.5 ∆οκιµαστική λειτουργία του Συστήµατος 
 
Για τη υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος, και τη διαχείρισή του στο 
αρχικό αυτό στάδιο, η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την ανάπτυξη µιας 
υπηρεσίας (Υπηρεσία Manage Care), η οποία θα υπάγεται στο Τµήµα 
Ασφαλίσεων Υγείας, της ∆ιεύθυνσης Ατοµικών Ασφαλίσεων Ζωής (η 
Υπηρεσία αυτή, ανάλογα µε τον βαθµό υλοποίησης του συστήµατος και την 
ένταξή του στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας, θα 
αντικαταστήσει σταδιακά το Τµήµα Ασφαλίσεων Υγείας, το οποίο θα 
µετονοµαστεί σε Τµήµα Manage Care, µε αρµοδιότητα τη συνολική διαχείριση 
του συστήµατος). 
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Το σύστηµα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, θα λειτουργήσει δοκιµαστικά 
για διάστηµα 3 µηνών, προκειµένου διαπιστωθούν και επιλυθούν τυχόν 
προβλήµατα, να γίνει πιστοποίηση και έλεγχος της σωστής λειτουργίας του 
συστήµατος και να επιλεγεί η οριστική µέθοδος µετάβασης στο Manage Care. 
Στη συνέχεια, σύµφωνα πάντα µε το χρονοδιάγραµµα, έχει αποφασιστεί η 
πιλοτική λειτουργία του συστήµατος για χρονικό διάστηµα 3 µηνών ή  για 
χρονικό διάστηµα που θα καθοριστεί από την επιτυχηµένη ή όχι λειτουργία 
του. 
Προκειµένου να εξυπηρετηθεί η δοκιµαστική και πιλοτική λειτουργία του 
συστήµατος, η εταιρία προέβη στις παρακάτω ενέργειες : 
 

• ∆ιέθεσε κατάλληλα διαµορφωµένο ανεξάρτητο χώρο, πλησίον των 
κεντρικών γραφείων της εταιρίας  

• Εγκατέστησε όλη την αιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, που 
προβλέπεται για την λειτουργία του συστήµατος (ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, γραφεία, καρέκλες, καλωδιώσεις, δικτύωση, 
υπολογιστικά συστήµατα, περιφερειακά, τηλεφωνικό κέντρο και 
τηλεφωνικές συσκευές, τηλεπικοινωνιακή σύνδεση, συστήµατα 
ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ 
εξοπλισµό) 

• Εκπαίδευσε ικανό αριθµό προσωπικού υψηλού επιπέδου, προκειµένου 
να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήµατος 

• ∆ιαµόρφωσε τις συνεργασίες του µε τους φορείς υγείας, ώστε να 
προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση των στόχων του Manage Care 

• Αποφάσισε άµεσα την λειτουργία του Υ/Σ του Τηλεφωνικού Κέντρου 
(µε τη δυνατότητα κλήσης τετραψήφιου αριθµού) µε την ενεργοποίηση, 
σε αυτό το στάδιο, µόνο της λειτουργίας της παροχής πληροφοριών 

• Πραγµατοποίησε ενηµερωτική εξόρµηση προς τους ασφαλισµένους, 
για τις αρχές λειτουργίας και τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των νέων 
διαδικασιών του συστήµατος 

 
Η δοκιµή συστήµατος εκτελείται µε τη πιστή τήρηση του εγγράφου δοκιµής 
συστήµατος, το οποίο περιγράφει τους στόχους της δοκιµής. Επίσης περιέχει 
ένα πίνακα κάλυψης των απαιτήσεων του χρήστη, οι οποίες ελέγχονται µία 
προς µία. Το έγγραφο περιέχει επίσης µια σειρά από προκαθορισµένα 
σενάρια (Test cases) χρήσης του προγράµµατος, τα οποία θα διαλευκάνουν 
τόσο την εννοιολογική κάλυψη από πλευράς διαδικασιών του συστήµατος, 
όσο την κατασκευαστική ακεραιότητα του κώδικα. Κάθε σενάριο αναλύεται σε 
τρία µέρη: 

• Το κείµενο (Script) του σεναρίου: Αποτελείται από µια σειρά οδηγιών 
βήµα προς βήµα για την επιτυχή εκτέλεση του σεναρίου. Αναφέρει τις 
κινήσεις του χρήστη και τις ανάγκες του συστήµατος σε υλικό. 

• Τα δοκιµαστικά δεδοµένα (Test Data) του σεναρίου: Αποτελούνται 
από µια σειρά δοκιµαστικών δεδοµένων που εισάγονται στο σύστηµα, 
ώστε το σενάριο να έχει σχέση µε τη πραγµατικότητα. Τα δεδοµένα 
αυτά µπορούν να είναι στοιχεία πινάκων βάσεων δεδοµένων, αριθµοί ή 
κείµενο που εισάγει ο χρήστης χειροκίνητα στο σύστηµα ή στοιχεία 
αποθηκευµένα σε κάποιο αρχείο. 

• Τη λίστα ελέγχου του σεναρίου (Checklist): Η λίστα αυτή είναι µια 
αναλυτική λίστα που αφορά τη συµπεριφορά του συστήµατος για αυτό 
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το σενάριο. Αποτελείται από µια σειρά ερωτήσεων µε µονολεκτική ή 
προκαθορισµένη απάντηση. Κάθε αρνητική απάντηση σε κάποια 
ερώτηση σηµειώνεται ως ελάττωµα του συστήµατος και διερευνάται 
στη συνέχεια. 

 
Σε κάθε σενάριο ο ελεγκτής συµπληρώνει ένα έγγραφο αναφοράς δοκιµής µε 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής, τη συµπεριφορά του λογισµικού, τις τυχόν 
ανάγκες τροποποίησης ή διορθώσεων και ότι άλλες παρατηρήσεις έχει. 
Συνήθως, ο ελεγκτής είναι άτοµο, ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει την 
ανάλυση των απαιτήσεων και αντιλαµβάνεται το πρόβληµα. Τα έγγραφα αυτά 
αρχειοθετούνται µε βάση τον µοναδικό αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε 
σενάριο. 
Τα σενάρια, που δηµιουργήθηκαν για την δοκιµαστική λειτουργία του Manage 
Care, στόχο είχαν την πιστοποίηση της λειτουργικής του αξιοπιστίας (δηλαδή 
τον βαθµό υποστήριξης των ενεργειών και διαδικασιών του νέου 
συστήµατος), και της τεχνικής του αξιοπιστίας (δηλαδή τον βαθµό αξιόπιστης 
λειτουργίας του χρησιµοποιούµενου υλικοτεχνικού εξοπλισµού). 
Έτσι, δηµιουργήθηκαν σενάρια ολοκληρωµένης διαχείρισης των διαδικασιών 
ασφάλισης υγείας (έναρξη ασφάλισης, ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης του 
συµβολαίου, κλήση σε τηλεφωνικό κέντρο, διαχείριση των κλήσεων, 
χρησιµοποίηση υγειονοµικού χάρτη, αναγγελία έναρξης περιστατικού, follow-
up περιστατικού, διαχείριση παραστατικών, έλεγχος και τιµολόγηση 
περιστατικού, εκτύπωση αναφορών και καταστάσεων, µεταφορά στοιχείων 
από υφιστάµενο σύστηµα κλπ). 
Κατά τη διαδικασία της δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος, 
προγραµµατίστηκαν επιπλέον µετρήσεις απόδοσης του συστήµατος, όπως 
χρόνοι απόκρισης, όρια εξυπηρέτησης εισερχοµένων κλήσεων, χρόνοι 
αναµονής εξυπηρέτησης, µέσοι χρόνοι ολοκλήρωσης των κλήσεων, µέγιστος 
αριθµός ταυτόχρονης εξυπηρέτησης χρηστών του συστήµατος, χρόνοι 
εκτύπωσης καταστάσεων, χρόνοι ολοκλήρωσης διαδικασιών αποστολής 
στοιχείων, χρόνοι συµπλήρωσης στοιχείων οθονών, χρόνοι ολοκλήρωσης 
άλλων διαδικασιών ελέγχου, χρόνος ηµερήσιας ενηµέρωσης από υφιστάµενη 
βάση, χρόνος λήψης αντιγράφων ασφαλείας, κλπ). 
 
Για τη διαδικασία πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος, αποφασίστηκε η 
λειτουργία του συστήµατος Manage Care (εκτός της λειτουργίας της ιατρικής 
βοήθειας), σε συσχετισµό µε τα δεδοµένα χρήσης υπηρεσιών από ένα 
συνεργαζόµενο φορέα υγείας και συγκεκριµένα το Θεραπευτήριο «Υγεία». Για 
το σκοπό αυτό, παραχωρήθηκε από τον φορέα υγείας χώρος στο 
θεραπευτήριο για την στέγαση του εξοπλισµού και του προσωπικού 
εξυπηρέτησης του συστήµατος και συµφωνήθηκε η διαδικασία συνεργασίας 
του προσωπικού του θεραπευτηρίου µε αυτό της ασφαλιστικής εταιρίας. 
Επίσης ενηµερώθηκαν όλοι οι ασφαλισµένοι µε ασφάλιση υγείας, για την 
πιλοτική έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος και των πλεονεκτηµάτων 
που προσφέρει η ολοκληρωµένη διαχείριση των διαδικασιών χρήσης 
υπηρεσιών υγείας, µέσω του συστήµατος Manage Care. 
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14.6 Συντήρηση - Υποστήριξη του Συστήµατος 
 
Οι διαδικασίες συντήρησης του συστήµατος, περιλαµβάνουν τις παρακάτω 
διαστάσεις : 
 

• Συντήρηση του υλικού εξοπλισµού του συστήµατος, ώστε να 
διασφαλίζεται η αδιάκοπτη, αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του 
συστήµατος  

• Συντήρηση του λογισµικού του συστήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η 
αδιάκοπτη, αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος  

• Συντήρηση άλλων υποστηρικτικών λειτουργιών του συστήµατος 
(επικαιροποίηση στοιχείων, ενηµέρωση εµπλεκοµένων κλπ) 

 
Οι διαδικασίες υποστήριξης της λειτουργίας του συστήµατος περιλαµβάνουν 
τις παρακάτω διαστάσεις : 
 

Υπηρεσίες Θέσης σε Παραγωγική Λειτουργία   

Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος  

Σχεδιασµός Εισαγωγής ∆εδοµένων 

Εισαγωγή ∆εδοµένων 

Εγκαταστάσεις Εξοπλισµού και Λογισµικού 

Μετάπτωση ∆εδοµένων από το υφιστάµενο σύστηµα 

Βελτιώσεις – Προσαρµογές Λογισµικού   

Εγκατάσταση Βελτιώσεων Λογισµικού  

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας 

Τελικές Ρυθµίσεις Συστήµατος (αφορά το σύνολο του συστήµατος) 

 
 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  

Υποστήριξη Χρηστών 1ου Επιπέδου (HELP DESK)  

Υποστήριξη Χρηστών 2ου Επιπέδου (ON SITE)  

Υποστήριξη Συστηµάτων (SYSTEM ADMINISTRATION)  

Υποστήριξη Συστηµάτων (OPERATIONS MANAGEMENT)  
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14.7 Ασφάλεια του Συστήµατος 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ασφάλεια του συστήµατος Manage Care, σε 
συσχετισµό µε τις υπάρχουσες πολιτικές ασφάλειας της εταιρίας. 
Η τεκµηρίωση της πολιτικής ασφάλειας είναι το πρώτο και πιο σηµαντικό 
βήµα στο δρόµο προς τη δηµιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, το οποίο 
διαχειρίζεται ευαίσθητα και προσωπικά δεδοµένα, αλλά και σηµαντικές 
πληροφορίες της λειτουργίας της εταιρίας. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρονται τα 
σηµαντικότερα στοιχεία της πολιτικής ασφάλειας, που προτάθηκε {Blacharski 
1998 }, για την λειτουργία του συστήµατος Manage Care : 
 
∆ικτυακά συνθηµατικά. 

• Προκαθορισµένα συνθηµατικά. Αν ένα προϊόν λογισµικού έρχεται 
εγκατεστηµένο µε ένα προκαθορισµένο συνθηµατικό, αυτό πρέπει 
οπωσδήποτε να αλλάξει. 

• Επιλογή συνθηµατικών. ∆εν πρέπει να περιέχουν κανονικά ονόµατα, 
ηµεροµηνίες γέννησης ή λέξεις που βρίσκονται από λεξικό. Πρέπει να 
έχουν µήκος τουλάχιστον έξι χαρακτήρες, µε τουλάχιστον δύο από 
αυτούς να είναι αριθµητικοί. 

• Αλλαγή συνθηµατικών. Τα συνθηµατικά πρέπει να αλλάζουν κάθε 
µήνα. 

• Συνθηµατικά επισκεπτών. Οι επισκέπτες, όπως εργολάβοι ή 
σύµβουλοι, πρέπει να ακολουθούν τους ισχύοντες κανόνες για τα 
συνθηµατικά. Ο διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να τερµατίζει τη χρήση 
κάθε τέτοιου συνθηµατικού, όταν πλέον δεν είναι απαραίτητο. 

• ∆ιαµοιρασµός συνθηµατικών. ∆εν πρέπει κάτι τέτοιο να επιτρέπεται 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

• Εµφανείς καταγραφές. Τα συνθηµατικά δεν πρέπει να σηµειώνονται σε 
σηµεία που έλκουν την προσοχή, όπως σε χαρτιά πάνω στην οθόνη ή 
µέσα σε ένα συρτάρι γραφείου. 

 
Επίπεδα πρόσβασης 

• Ταξινόµηση δεδοµένων. Όλα τα αρχεία πρέπει να σηµειώνονται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση σε κάθε ένα από αυτά να επιτρέπεται 
ή να απαγορεύεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη σχετική σήµανση. 

• Ταξινόµηση προσωπικού. Κάθε άτοµο µε πρόσβαση στο δίκτυο θα 
πρέπει να έχει κατάλληλο περιορισµό πρόσβασης σε αρχεία και 
προγράµµατα. Αν, στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου έργου, ένα άτοµο 
ζητήσει δικαιώµατα πρόσβασης πέρα από αυτά που του έχουν δοθεί, 
αυτό θα ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 
Φυσική ασφάλεια 

• ∆ωµάτιο υπολογιστικών συστηµάτων. Το κεντρικό δωµάτιο 
υπολογιστικών συστηµάτων θα πρέπει να είναι κλειδωµένο και µόνο 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να έχει δικαίωµα εισόδου. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα στην είσοδό του, που να περιγράφει το 
τι περιλαµβάνει. 

• Κύρια περιοχή εργασίας. Πρέπει να είναι κλειδωµένη και η πρόσβαση 
να επιτρέπεται µόνο µέσω “smart cards”. 
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• Περιοχή υποδοχής. Πριν την είσοδο οποιουδήποτε τεχνικού 
συντήρησης θα πρέπει να επιδεικνύεται σχετική εντολή 
υπογεγραµµένη από υπάλληλο και ο ίδιος υπάλληλος θα πρέπει να 
καλείται πριν την έκδοση της σχετικής άδειας. 

• Φορητά µηχανήµατα. Θα πρέπει να είναι κλειδωµένα µε 
παραδοσιακούς φυσικούς τρόπους για την παρεµπόδιση κλοπής τους 
και σε συνεργασία µε το διαχειριστή συστηµάτων θα πρέπει να γίνονται 
τακτικά backups στα δεδοµένα που αυτά περιέχουν. 

• Κατασκευή του κτιρίου. Η κατασκευή του κτιρίου πολύ συχνά αποτελεί 
την πρώτη γραµµή άµυνας για τους επίδοξους εισβολείς. Θα πρέπει το 
κτίριο να έχει την κατάλληλη κατασκευή, ώστε να αποτρέπει ή να 
εµποδίζει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στο κτίριο. 

• Εξωτερικές πόρτες και παράθυρα. Συχνά αποτελούν ένα από τα πλέον 
αδύνατα σηµεία πρόσβασης, για αυτό θα πρέπει να είναι αρκετά 
ανθεκτικά σε πιθανές προσπάθειες παραβίασης. 

• Φωτισµός ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να επιτρέπει 
στους φύλακες να αναγνωρίσουν τους εισβολείς πριν οι τελευταίοι 
φτάσουν στο στόχο τους και να αποτρέπει τους εισβολείς να επιτύχουν 
το στόχο τους. 

• Παρακολούθηση του χώρου. Ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται υπό 
συνεχή παρακολούθηση µε τη βοήθεια κλειστού κυκλώµατος και θα 
πρέπει να προστατεύεται από συναγερµό. 

• Προστασία από πυρκαγιά ή πληµµύρα. Οι χώροι που φιλοξενούν το 
σύστηµα θα πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόµενο πυρκαγιάς 
και πληµµύρας. 

• Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού 
θα πρέπει να ακολουθούν όλους τους σχετικούς κανονισµούς. Το 
σύστηµα θα πρέπει να τροφοδοτείται αδιάλειπτα. Πρέπει ακόµα να 
υπάρχουν συστήµατα UPS για την προστασία των µηχανηµάτων. Σε 
περίπτωση διακοπής θα πρέπει να διενεργούνται οι κατάλληλες 
διαδικασίες αντιµετώπισης τους. 

 
Αντίδραση σε παραβιάσεις. 

• Εσωτερικές καταπατήσεις ασφάλειας. Αν δεν είναι σκόπιµες θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται µε οδηγίες σχετικά µε τις κατάλληλες διαδικασίες 
που θα πρέπει να ακολουθούνται. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να γίνονται αυστηρές επιπλήξεις, αλλαγή θέσης ή απόλυση, ανάλογα 
µε τη σοβαρότητα και συχνότητα της παράβασης. 

• Εξωτερικές καταπατήσεις ασφάλειας. Θα πρέπει να συγκροτείται ειδική 
οµάδα αντίδρασης, για να καθορίσει την πηγή της εισβολής και αν η 
σοβαρότητα του γεγονότος το απαιτεί, θα πρέπει να υπάρχει επαφή µε 
τις αρµόδιες αρχές επιβολής του νόµου. 

 
∆ιαδίκτυο 

• Παρακολούθηση. Μία οµάδα παρακολούθησης είναι απαραίτητη για να 
επιβλέπει το χρόνο που οι υπάλληλοι περνούν σε ανάρµοστες ή και 
αντιπαραγωγικές δραστηριότητες, όπως πιθανές επισκέψεις σε 
δικτυακούς τόπους µη σχετικούς µε τα καθήκοντά τους. 
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• Εξυπηρετητής web. Ο Webmaster πρέπει να είναι ο µόνος µε τη 
σχετική εξουσιοδότηση να ενηµερώνει τα κατάλληλα αρχεία, ενώ τα 
αντίστοιχα έγγραφα που θα φαίνονται µε αυτό τον τρόπο δεν θα πρέπει 
να περιέχουν συνδέσµους προς εσωτερικά αρχεία. Για να φανεί προς 
τα έξω ένα έγγραφο θα πρέπει απλά να αντιγράφεται και να 
τοποθετείται εκεί ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία. 

• Firewall. Θα πρέπει να υλοποιείται µε στόχο την ενίσχυση της 
ασφάλειας. 

 
Ιοί 

• Φυσική παρεµπόδιση. Κανείς υπάλληλος δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιεί λογισµικό πριν τον έλεγχο και την έγκρισή του από την 
οµάδα ασφάλειας. 

• Παρεµπόδιση µε λογισµικό. Ένα εµπορικό πρόγραµµα προστασίας 
από ιούς θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία σε όλη την έκταση του 
δικτύου, δηλαδή σε επίπεδο σταθµών εργασίας, εξυπηρετητών και 
firewall. Η ενηµέρωσή του θα πρέπει να γίνεται πάντοτε µε τη 
συχνότητα που προτείνει ο κατασκευαστής. 

 
 

Προσωπικό 
• Απασχόληση στο σύστηµα Manage Care. Οι αιτήσεις για απασχόληση 

προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες που θα αφορούν την 
λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο 
ασφάλειας πριν εγκριθούν και οι απαιτήσεις για την κάθε θέση θα 
πρέπει να είναι σαφώς ορισµένες. 

• Συµφωνία εµπιστευτικότητας. Το προσωπικό του συστήµατος θα 
πρέπει να υπογράφει συµφωνία εµπιστευτικότητας. Ακόµα θα πρέπει 
να οριστούν οι πειθαρχικές διαδικασίες αντιµετώπισης περιστατικών 
παραβίασης. 

• Εκπαίδευση. Προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού θα πρέπει 
να καταρτίζονται, διαφορετικά για κάθε κατηγορία προσωπικού. 

• Υποδοµή. Για την υλοποίηση και τον έλεγχο της ασφάλειας του 
συστήµατος θα πρέπει να δηµιουργείται το κατάλληλο διοικητικό 
πλαίσιο. 

• Αποµάκρυνση. Αν κάποιος υπάλληλος αποµακρυνθεί από τη θέση του 
στο σύστηµα Manage Care ή από την εταιρία γενικότερα, η πρόσβασή 
του στο δίκτυο θα πρέπει να διακοπεί πριν γίνει η σχετική αναγγελία 
και η έξοδός του από τον φυλασσόµενο χώρο θα πρέπει να γίνει µε 
κατάλληλη συνοδεία. 

 
 
Κρυπτογράφηση 
Τα ευαίσθητα έγγραφα θα πρέπει να κρυπτογραφούνται πριν τη µετάδοσή 
τους µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλο τρόπο. 
 
Backup δεδοµένων 
Θα πρέπει να γίνεται περιοδικά, χωρίς όµως αυτό να είναι αρµοδιότητα του 
κάθε υπαλλήλου. Αντίθετα, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται πάντοτε κεντρικά 
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από το διαχειριστή των συστηµάτων και τα µέσα στα οποία γίνεται το backup 
θα πρέπει να φυλάσσονται σε άλλη φυσική τοποθεσία. 
 
Καταστροφή µέσων 
Αν κάποιο µέσο αποθήκευσης πρέπει για οποιοδήποτε λόγο να πάψει να 
χρησιµοποιείται, θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί το πόσο ευαίσθητα είναι τα 
δεδοµένα που περιέχει. Τα µη ευαίσθητα δεδοµένα απλώς θα πρέπει να 
σβήνονται, αλλά µέσα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα θα πρέπει να 
καταστρέφονται µε διαδικασίες που λαµβάνουν υπόψη την παραµένουσα 
µαγνήτιση, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. 
 
∆ιαδικασία µεγάλης καταστροφής 
Θα πρέπει να περιλαµβάνει προδιαγραφές για τουλάχιστον 50 τοις εκατό 
αποκατάσταση λειτουργίας µέσα σε 24 ώρες. Με την πρόβλεψη replication 
server σε άλλη φυσική τοποθεσία, είναι δυνατή η συντοµότερη αποκατάσταση 
του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία. 
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Κεφάλαιο 15 
Αξιολόγηση του συστήµατος - 
Συµπεράσµατα 

15.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης του “Manage Care” 
 
Αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήµατος “Manage Care” συνολικά, δεν 
είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µέχρι αυτή τη χρονική στιγµή. Και αυτό, 
επειδή ούτε το σύνολο των Υ/Σ του έχουν ενταχθεί για παραγωγική λειτουργία 
στο νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας, ούτε έχει 
παρέλθει χρονικό διάστηµα ικανό να τροφοδοτήσει το σύστηµα µε πλήθος 
δεδοµένων για την εξαγωγή αξιόπιστης πληροφόρησης και να διαφανούν τα 
οριστικά αποτελέσµατα σε οργανωτικό και οικονοµικό επίπεδο. 
Σε αυτό το σηµείο όµως, είναι δυνατή µια: 
 

α)  αξιολόγηση όλων των συστατικών στοιχείων, που απαρτίζουν το  
“Manage Care” (υλικός εξοπλισµός, λογισµικό, προσωπικό, διαδικασίες και 
άλλα µέσα) και συνέβαλαν στην υλοποίησή του 

β) κατ’ αρχήν αξιολόγηση του βαθµού ικανοποίησης και επίτευξης (µε την 
υλοποίηση του “Manage Care”) των πρωταρχικών στόχων και αντικειµενικών 
σκοπών, οι οποίοι τέθηκαν µε τον νέο στρατηγικό σχεδιασµό του Τοµέα 
Ασφαλίσεων Υγείας   

γ)  αναφορά σε αναµενόµενα επιχειρησιακά και οικονοµικά αποτελέσµατα 
από την ολοκληρωµένη λειτουργία του “Manage Care”, σε σχέση και µε την 
διεθνή εµπειρία που προέκυψε από την εφαρµογή παρόµοιων συστηµάτων 
 
Για την αξιολόγηση του “Manage Care”, χρησιµοποιήθηκε διεθνώς 
αναγνωρισµένη πρακτική αξιολόγησης της υλοποίησης πληροφοριακών 
συστηµάτων και της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών, µε εφαρµογή σε ασφαλιστικές εταιρίες {Serafeimidis & 
Smithson 1996} 

15.2 Αξιολόγηση των συστατικών στοιχείων του 
“Manage Care” 

 
Παρακάτω, και προκειµένου να διευκολυνθεί µια αιτιολογηµένη συνολική 
αξιολόγηση, παρατίθεται συνοπτικά η αξιολόγηση των υλικών µέσων, 
ανθρώπινων πόρων, αποφάσεων, ενεργειών και διαδικασιών της διαδροµής 
για την ανάπτυξη,  υλοποίηση και λειτουργία του “Manage Care” : 
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• διασφαλίστηκε, ότι ο νέος στρατηγικός σχεδιασµός στον τοµέα 
ασφαλίσεων υγείας της εταιρίας, εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον 
συνολικό επιχειρηµατικό σχεδιασµό της εταιρίας. Με  αυτό τον τρόπο, 
οι πρωταρχικοί στόχοι και οι αντικειµενικοί σκοποί του “Manage Care”, 
εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων του εκσυγχρονισµού και της 
αναδιοργάνωσης του συνόλου των διαδικασιών της εταιρίας 

• δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οποιαδήποτε επένδυση στον τοµέα 
της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να 
εναρµονίζεται µε τον στρατηγικό σχεδιασµό του τοµέα πληροφορικής 
της εταιρίας και τις προδιαγραφές του νέου ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατός της 

• οι αρχές λειτουργίας του συστήµατος, ήταν σύµφωνες µε τις αρχές 
λειτουργίας της εταιρίας και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην συµµετοχή 
του προσωπικού, στη διαδικασία υλοποίησης και λειτουργίας του 
συστήµατος 

• το σύστηµα σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει όλες τις ενέργειες και 
διαδικασίες των ασφαλίσεων υγείας, προσοµοιώνοντας την διαδροµή 
τους και διατρέχοντας οριζόντια τις λειτουργίες της εταιρίας 

• το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήµατος που 
τέθηκε στην αρχή, ακολουθήθηκε πιστά από όλους τους 
εµπλεκόµενους 

• όλες οι εφαρµογές του συστήµατος, που αρχικά είχε αποφασιστεί η 
ανάπτυξή τους, υλοποιήθηκαν 

• η συνεργασία µε τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας, 
χαρακτηρίζεται απόλυτα ικανοποιητική 

• η εταιρία, κατά το χρόνο ανάλυσης και σχεδιασµού του “Manage Care”, 
δεν ήταν σε θέση (ή δεν επιθυµούσε) να µας παράσχει αριθµό 
ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες θεωρήθηκαν σηµαντικές (π.χ. 
πρόσβαση σε δεδοµένα χρήσης υπηρεσιών υγείας ασφαλισµένων, 
στατιστικά στοιχεία οικονοµικής φύσεως, λεπτοµέρειες για το είδος της 
υφιστάµενης τεχνολογίας πληροφορικής και τεχνολογιών κ.ά.).  
Επίσης, η εταιρία µας παρείχε περιορισµένο µόνο αριθµό από 
πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα αναδιοργάνωσης και 
εκσυγχρονισµού της εταιρίας, του οποίου η υλοποίηση ευρίσκετο στα 
αρχικά στάδια, καθώς και για την ανάπτυξη του νέου ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος της εταιρίας, το οποίο ευρίσκετο στο 
στάδιο του σχεδιασµού. Η περιορισµένη αυτή πληροφόρηση, 
επηρέασε τον σχεδιασµό του συστήµατος, ως προς την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική και τεχνολογική υποδοµή του. Όµως, εναλλακτικές λύσεις 
και προτάσεις για τα θέµατα αυτά διατυπώθηκαν και αναφέρονται στο 
επόµενο Κεφάλαιο 16 

• η εταιρία, είτε µέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, είτε 
ανεξάρτητα, στα πλαίσια της υλοποίησης του “Manage Care”, 
προχώρησε στη σύναψη συµβάσεων µε θεραπευτήρια, τα οποία 
παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Παρόλα αυτά, το 
ολιγοπωλιακό καθεστώς των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, σε 
επίπεδο νοσοκοµειακής περίθαλψης τουλάχιστον, δεν διασφαλίζει αυτή 
τη στιγµή, ούτε τον ορθολογικό προσδιορισµό της τιµής των 
προσφεροµένων υπηρεσιών, ούτε την βιωσιµότητα των συµβάσεων σε 
µακροχρόνια βάση, ούτε ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη.  
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• η εταιρία, στα πλαίσια της υλοποίησης του “Manage Care”, διέκοψε την 
πολυετή σύµβαση µε όµιλο διαγνωστικών κέντρων και συνήψε νέα 
σύµβαση, µε άλλο γνωστό όµιλο, µε ευνοϊκότερους όρους συνεργασίας 
και ευρύτερη γεωγραφική κατανοµή των κέντρων, προκειµένου να 
εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι 

• η εταιρία, στα πλαίσια της υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας του 
“Manage Care”, συνήψε συµβάσεις και µε άλλους φορείς υγείας 

• η εταιρία, µέχρι το σηµείο σχεδιασµού και ανάπτυξης του συστήµατος, 
δεν είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει, οργανωτικά κυρίως, την 
µετάβαση σε ανώτερο επίπεδο διοίκησης της παρεχόµενης φροντίδας 
υγείας και εµπλοκής στη διαχείρισή της. Γι’ αυτό και το προτεινόµενο 
επίπεδο διαχείρισης, εµπλοκής και ελέγχου, που προτάθηκε, 
αναπτύχθηκε και υποστηρίζει το “Manage Care”, θεωρήθηκε ως 
υλοποιήσιµο και λειτουργικό. Προτάσεις για επέκταση του συστήµατος 
και µετάβαση σε ανώτερο στάδιο διαχείρισης, εµπλοκής και ελέγχου, 
διατυπώνονται στο Κεφάλαιο 16 

• ο προσανατολισµός του “Manage Care” είναι πρωταρχικά 
«πελατοκεντρικός». Έτσι για κάθε υποψήφιο ασφαλισµένο, 
ακολουθείται εξατοµικευµένη προσέγγιση του ως προς τις ανάγκες 
ασφάλισης 

• ο «πελατοκεντρικός». προσανατολισµός του “Manage Care” 
εµπλουτίζει σταδιακά τη γνώση της εταιρίας και έδωσε τη δυνατότητα 
στην εταιρία να συµπεριλάβει στα νέα προγράµµατα ασφάλισης υγείας 
τους παρακάτω όρους, µε τη δυνατότητα να υποστηρίζει όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες, µε διάφανο και νόµιµο τρόπο. Έτσι : 

o κάθε υποψήφιος ασφαλισµένος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε 
ιατρικές εξετάσεις, το πλήθος και το είδος των οποίων 
καθορίζεται από ιατρό της εταιρίας 

o κάθε ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί 
ετησίως στην ασφαλιστική εταιρία, µε την επιστροφή του ειδικού 
εντύπου µεταβολών που του αποστέλλεται, τυχόν µεταβολές της 
κατάστασης της υγείας του ή τυχόν επεµβάσεις που 
πραγµατοποίησε ή αλλαγές στο είδος της εργασίας του και τον 
τρόπο ζωής του 

o για κάθε ασφαλισµένο υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισµού 
διαφορετικών ασφαλίστρων, για τις ίδιες παροχές 
(εξατοµικευµένα ασφάλιστρα), εφόσον διαπιστώνεται, ότι ο 
αναλαµβανόµενος κίνδυνος µε την ασφάλιση υγείας, διαφέρει 

o η εταιρία, διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει διαχρονικά τα 
ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων υγείας, εφόσον 
αποδεικνύει, ότι έχουν µεταβληθεί σηµαντικοί παράγοντες, που 
µεταβάλλουν τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Η δυνατότητα αυτή 
παρέχεται και στους ασφαλισµένους, εφόσον διαχρονικά 
εκλείψουν νοσογόνες αιτίες ή παράγοντες κινδύνου. 

• το “Manage Care” έχει σχεδιαστεί να συλλέγει ένα τεράστιο όγκο 
δεδοµένων και στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν µε διάφανο τρόπο την 
ασφαλέστερη εκτίµηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου από την 
εταιρία, τον ορθότερο και δικαιότερο υπολογισµό των ασφαλίστρων και 
κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και ανάπτυξης του 
συστήµατος ασφαλίσεων υγείας της εταιρίας 
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• το προσωπικό, που επιλέχθηκε ή/και προσλήφθηκε για να στελεχώσει 
και υποστηρίξει τη λειτουργία του “Manage Care”, είναι υψηλού 
επιπέδου, απόλυτα εξειδικευµένο και µε συνείδηση της αποστολής που 
έχει να επιτελέσει 

• το προσωπικό της Υπηρεσίας “Manage Care” , το προσωπικό άλλων 
Τµηµάτων και ∆ιευθύνσεων, που εµπλέκονται στη διαχείρισή του, αλλά 
και στελέχη της ∆ιοίκησης της εταιρίας, ενηµερώθηκαν διεξοδικά για το 
περιεχόµενο, τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους του συστήµατος 

• η εκπαίδευση του προσωπικού πραγµατοποιήθηκε µε βάση 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και µε καταρτισµένους εισηγητές 

• ο «πελατοκεντρικός» σχεδιασµός του συστήµατος επιτρέπει την συχνή 
αµφίδροµη επικοινωνία µε τους ασφαλισµένους και την ενηµέρωσή 
τους για νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες, συνεργαζόµενους φορείς 
υγείας, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όρους του συµβολαίου, 
αναγγελίες περιστατικών κλπ 

• το τηλεφωνικό κέντρο, επιτρέπει στην εταιρία να κατευθύνει τα  
περιστατικά στον κατάλληλο φορέα υγείας, µειώνει την ταλαιπωρία των 
ασφαλισµένων, ο δε µηχανισµός διαχείρισης των περιστατικών ελέγχει 
την αναγκαιότητα και πιστοποιεί την παροχή των υπηρεσιών υγείας και 
διασφαλίζει την υψηλή ποιότητά τους 

• σηµαντικός αριθµός ασφαλισµένων επικοινώνησε µε το τηλεφωνικό 
κέντρο, κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του, κυρίως για να 
πληροφορηθεί για τις διαδικασίες εισαγωγής σε νοσηλευτήριο, αν 
µπορεί να προγραµµατίσει τη νοσηλεία του ή την πραγµατοποίηση 
εξετάσεων και για καλύψεις του συµβολαίου του 

• στο χρονικό διάστηµα της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος, 
διαπιστώθηκε, ότι το 95% των ασφαλισµένων της εταιρίας, οι οποίοι 
προσήλθαν για νοσηλεία στο συγκεκριµένο θεραπευτήριο, 
αναγνωρίστηκαν από τον αντιπρόσωπο της εταιρίας και τον ιατρό 
ελεγκτή ως ασφαλισµένοι, είτε έχοντας αναγγείλει το περιστατικό, είτε 
κατά το χρόνο προσέλευσης, είτε µέσα στην πρώτη ηµέρα νοσηλείας. 
Οι ασφαλισµένοι αυτοί εξυπηρετήθηκαν, εντάχθηκαν σε αντίστοιχα 
περιστατικά και πραγµατοποιήθηκε παρακολούθησή τους, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες 

• σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρίας, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 200 νοσηλευθέντων στο 
θεραπευτήριο «Υγεία» κατά το χρονικό διάστηµα της πιλοτικής 
λειτουργίας του συστήµατος, ζητήθηκε η γνώµη των ασφαλισµένων 
αυτών σχετικά µε την γνώση των λειτουργιών του “Manage Care”, αν 
ανήγγειλαν το περιστατικό τους,  αν εξυπηρετήθηκαν από το 
προσωπικό της εταιρίας και του φορέα υγείας και την ικανοποίησή τους 
από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους προσφέρθηκαν. 
Σύµφωνα µε την εταιρία, το 82% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι 
αρκετά ή πολύ ικανοποιηµένο από την εξυπηρέτηση του προσωπικού 
και ιατρού της εταιρίας, κατά το χρόνο αναγγελίας του περιστατικού, ή 
προσέλευσης στο θεραπευτήριο, ή νοσηλείας του. 

• ο σχεδιασµός νέων εντύπων ή ο ανασχεδιασµός υπαρχόντων, 
πραγµατοποιήθηκε µε στόχο την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών 
αναγκών του συστήµατος µε απλό και κατανοητό τρόπο 
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• η κωδικοποίηση των δεδοµένων και η τυποποίησή τους σύµφωνα µε 
ευρέως αποδεκτά συστήµατα ταξινόµησης, καθιστά την καταγραφή των 
δεδοµένων ακριβή, σύντοµη και ασφαλή 

• παρόλα αυτά, πολλά έντυπα εµφανίζονται να είναι συµπληρωµένα µε 
λάθος στοιχεία, να είναι ελλιπή ή και ασυνεπή ως προς το περιεχόµενό 
τους. Αυτό κυρίως παρατηρήθηκε στα έντυπα παρακολούθησης του 
περιστατικού, τα οποία συµπληρώνονται από τον αντιπρόσωπο και 
ιατρό ελεγκτή της εταιρίας. Τέτοιου είδους προβλήµατα επιβραδύνουν 
την καταχώρηση των στοιχείων στο σύστηµα, και απαιτούν 
επικοινωνία, έλεγχο, επαναποστολή, κλπ ενέργειες. Μερικά από τα 
προβλήµατα αυτά, αναµένεται να επιλυθούν, εφόσον υιοθετηθεί η 
προτεινόµενη εναλλακτική αρχιτεκτονική του συστήµατος, η οποία 
εµφανίζεται στο Κεφάλαιο 16 

• οι οθόνες του λογισµικού του συστήµατος σχεδιάστηκαν µε βάση τα 
νέα έντυπα, έτσι ώστε η πληροφορία να αναγνωρίζεται και να 
καταχωρείται σύντοµα και ορθά 

• η διακίνηση των εγγράφων µειώθηκε σηµαντικά σε όλη τη διαδροµή 
της δοκιµαστικής λειτουργίας του συστήµατος και η διαδοχή των 
ενεργειών µέσω της επιλογής των κατάλληλων οθονών του 
συστήµατος, προσφέρει ευελιξία, άµεση ενηµέρωση του συστήµατος 
και δυνατότητα διαδικτυακής απασχόλησης 

• η επικοινωνία µεταξύ του τηλεφωνικού κέντρου, της Γραµµατείας της 
Υπηρεσίας Manage Care, του προσωπικού της εταιρίας στον φορέα 
υγείας και του ιατρού ελεγκτή κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. 
Οποιοδήποτε πρόβληµα επιλύεται άµεσα από τον ∆ιαχειριστή του 
συστήµατος 

• οι χρόνοι ενηµέρωσης µεταξύ του προσωπικού του συστήµατος, οι 
χρόνοι συµπλήρωσης και αποστολής των εγγράφων, οι χρόνοι 
καταχώρησης των δεδοµένων στο σύστηµα κρίνονται ως απόλυτα 
αποδεκτοί 

• ο έλεγχος και η εκκαθάριση των περιστατικών κατά τη δοκιµαστική 
λειτουργία, εµφανίζεται να γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, µε 
ασφάλεια, χωρίς διπλοεγγραφές και απώλειες παραστατικών. Τα 
εκκρεµή περιστατικά συνεχώς παρακολουθούνται, ενηµερώνονται και 
ελέγχονται και η απόφαση για το κλείσιµό τους λαµβάνεται άµεσα από 
τον προϊστάµενο ιατρό της εταιρίας, σε συνεργασία µε τον ιατρό 
ελεγκτή 

• η υλικοτεχνική υποδοµή του συστήµατος λειτουργεί χωρίς 
προβλήµατα. Η εγκατάσταση, σύνδεση και λειτουργία των 
υπολογιστικών συστηµάτων, η εγκατάσταση του λογισµικού 
(συστήµατος, διαχείρισης βάσης δεδοµένων, εφαρµογών, κλπ) 
ολοκληρώθηκε µέσα στα χρονοδιαγράµµατα 

• η επικοινωνία της υφιστάµενης βάσης δεδοµένων, µε τη βάση του 
“Manage Care”  δοκιµάστηκε µε επιτυχία και η διαδικασία ενηµέρωσης-
µεταφοράς των στοιχείων λειτουργεί ικανοποιητικά, αν και κάπως 
αργά. 

• Το δίκτυο, στο οποίο είναι συνδεδεµένο και πάνω στο οποίο λειτουργεί 
το “Manage Care”, λειτουργεί υποδειγµατικά και ταχύτατα 
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• το λογισµικό του “Manage Care”, κατά το στάδιο της δοκιµαστικής 
λειτουργίας του, αξιολογήθηκε ως µάλλον ικανοποιητικό. Σε επίπεδο 
λειτουργίας των Υ/Σ ανεξάρτητα, δεν παρουσίασε σηµαντικά 
προβλήµατα, τα οποία εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν στο σύνολό τους. 
Σε επίπεδο ολοκληρωµένης λειτουργίας του συστήµατος, 
εµφανίστηκαν αρκετά προβλήµατα, κυρίως µε τη συνεργασία των Υ/Σ 
του Τηλεφωνικού Κέντρου και της Εκκαθάρισης των Περιστατικών µε 
τα άλλα Υ/Σ. Τα προβλήµατα αυτά εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν 
άµεσα. Για το πλαίσιο αξιολόγησης του λογισµικού εφαρµογής του 
“Manage Care”, ακολουθήθηκαν γενικά αποδεκτές πρακτικές {Fritz & 
Carter 1999} 

• το σύστηµα, στο πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας του, έχει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας περιορισµένου αριθµού αναφορών, από αυτές 
που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 12. Έτσι, χωρίς ιστορικά στοιχεία και 
χωρίς την συνολική καταγραφή των δεδοµένων των περιστατικών 
χρήσης υπηρεσιών υγείας, ένα µεγάλο µέρος της πληροφόρησης δεν 
είναι δυνατόν να παρουσιαστεί 

• η εταιρία δεν έχει επιλύσει το πρόβληµα της επικαιροποίησης των 
περιεχοµένων των πινάκων της βάσης δεδοµένων του συστήµατος, 
ούτε της συλλογής στοιχείων από διάφορες πηγές µε σκοπό τη 
συντήρηση των δεδοµένων του συστήµατος. Σχετικό είναι και το 
πρόβληµα της αναζήτησης πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων 
από πολλές και διαφορετικές πηγές, για την βελτίωση, ανάπτυξη, 
αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσµάτων της λειτουργίας του 
συστήµατος. Επειδή αυτό συνιστά µια σύνθετη και πολυδιάστατη 
διαδικασία, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη µπορεί να αποτελέσει και το 
έργο ολόκληρου τµήµατος,  εξετάζεται το ενδεχόµενο, σε αρχικό στάδιο 
να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη 

 
Μετά το χρονικό διάστηµα της πιλοτικής λειτουργίας του “Manage Care”, 
αξιολογήθηκε η λειτουργία ως απόλυτα επιτυχηµένη και αποφασίστηκε η 
σταδιακή ένταξη του µε τη µορφή Υ/Σ του στο νέο ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας. Το νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό 
σύστηµα της εταιρίας, σε πλήρη ανάπτυξη, θα καλύπτει το σύνολο των 
λειτουργιών της εταιρίας, συγκεντρώνοντας τα δεδοµένα της εταιρίας και 
αντλώντας πληροφόρηση από µια κεντρική βάση δεδοµένων.  ∆εν έχει 
αποφασιστεί ακόµα η ένταξη των λειτουργιών των ασφαλίσεων υγείας στο νέο 
πληροφοριακό σύστηµα. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε, σε αρχικό στάδιο, 
η σταδιακή ένταξη εκείνων των λειτουργιών του “Manage Care”, οι οποίες θα 
εξυπηρετούν ευρύτερες λειτουργίες και σκοπιµότητες. 
Έτσι, αυτή τη στιγµή έχουν ενταχθεί σε παραγωγική λειτουργία στοιχεία από 
τα εξής Υ/Σ του “Manage Care” (κατά σειρά και βαθµό ένταξης) : 

• Ασφαλισµένος-Συµβόλαιο Ασφάλισης Υγείας (το τµήµα που αφορά 
τα στοιχεία του ασφαλισµένου, το πλήθος, η µορφή και η τυποποίησή 
τους) 

• Τηλεφωνικό Κέντρο (οι λειτουργίες του που αφορούν Πληροφορίες, 
την αναγγελία περιστατικού και µέρος των λειτουργιών Ιατρικών 
Συµβουλών και Βοήθειας) 

• Περιστατικό (ο µηχανισµός και οι διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και 
παρακολούθησης του περιστατικού λειτουργούν, αλλά όχι 
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µηχανογραφικά και όχι µε το πλήθος και το βάθος ανάλυσης των 
πληροφοριών που προδιαγράφηκε από το “Manage Care”) 

• Πρωτόκολλο-Έλεγχος και Εκκαθάριση Περιστατικού (έχουν 
προβλεφθεί τροποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου και εκκαθάρισης των 
περιστατικών, χωρίς τις προδιαγραφές αυτόµατου συσχετισµού των 
τιµολογίων µε τα περιστατικά, χωρίς τον µηχανισµό αυτόµατου ελέγχου 
και σύγκρισης του είδους, του αριθµού και της τιµής µονάδας των 
υπηρεσιών υγείας) 

• Στατιστικά-Αναφορές & Στήριξη Αποφάσεων (έχει αναπτυχθεί 
ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και εκτύπωσης εντύπων, 
αναφορών και στατιστικών καταστάσεων, που υποστηρίζει το σύνολο 
των λειτουργιών, που έχουν ενταχθεί στο νέο ολοκληρωµένο 
πληροφοριακό σύστηµα) 

 

15.3 Αξιολόγηση του “Manage Care” µε βάση τους 
αντικειµενικούς σκοπούς του στρατηγικού 
σχεδιασµού 

 
Από τη δοκιµαστική και πιλοτική λειτουργία του “Manage Care” ως 
ολοκλήρωση των Υ/Σ που το απαρτίζουν, διαφαίνεται η ικανότητα και 
δυνατότητα του συστήµατος να επιτυγχάνει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό 
τους αντικειµενικούς σκοπούς που αρχικά τέθηκαν και να υποστηρίζει την 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων, της αποστολής και του οράµατος της 
εταιρίας. 
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί, ότι, ανεξάρτητα από την κατά Υ/Σ καταγραφή της 
συνεισφοράς στην επίτευξη των σκοπών του τοµέα υγείας της εταιρίας, το 
“Manage Care” ως ολοκληρωµένο σύστηµα προσφέρει προσθετική αξία, και 
µε αυτή τη διάσταση πρέπει να αξιολογείται. 
Έτσι λοιπόν και σύµφωνα µε όσα προδιαγράφηκαν στο Κεφάλαιο 10, , το 
“Manage Care” εµφανίζεται να επιτυγχάνει όλους τους αντικειµενικούς 
σκοπούς που τέθηκαν, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 15.1 : 
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Πίνακας 15.1 
        Επιχειρηµατικοί Σκοποί που επιτυγχάνονται µε το “MANAGE CARE” 
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  Εξυπηρέτηση των Ασφαλισµένων                 

ΕΑ-1 
Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων, 
µε την παροχή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας, 
υπηρεσιών και παροχών φροντίδας υγείας 

Χ  Χ  Χ  Χ  

ΕΑ-2 Εξασφάλιση της προστασίας που παρέχουν τα 
προγράµµατα ασφάλισης υγείας Χ  Χ  Χ  Χ Χ 

ΕΑ-3 Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε 
τους ασφαλισµένους Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

ΕΑ-4 
Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε 
άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, φορείς 
υγείας και συνεργάτες 

 Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

ΕΑ-5 
Εξασφάλιση, ότι τα προγράµµατα ασφάλισης 
υγείας και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισµένων 

Χ    Χ  Χ  

 Ποιότητα Υπηρεσιών                 

ΠΥ-1 
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών υγείας και της έκβασης των 
θεραπευτικών παρεµβάσεων 

    Χ  Χ  

ΠΥ-2 Βελτίωση της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις 
υπηρεσίες υγείας   Χ Χ Χ  Χ  

ΠΥ-3 Προστασία των ασφαλισµένων από περιττές 
θεραπευτικές παρεµβάσεις   Χ  Χ  Χ  

 ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Προγραµµάτων                 
∆ΑΠ-

1 
Πρόβλεψη και Εφαρµογή Πελατοκεντρικών 
∆ιαδικασιών Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

∆ΑΠ-
2 

Προσωπικό διαχείρισης των ασφαλίσεων υγείας, 
µε προσόντα υψηλής ποιότητας Χ  Χ  Χ Χ Χ Χ 

∆ΑΠ-
3 

Ένταση των ελέγχων στις διαδικασίες και τις 
ενέργειες διαχείρισης, προστασίας του 
περιεχοµένου και ασφάλειας των πληροφοριών 
των προγραµµάτων ασφάλισης υγείας  

Χ Χ Χ  Χ Χ Χ Χ 

∆ΑΠ-
4 

∆ιατήρηση της εικόνας της εταιρίας, ως συνετού 
διαχειριστή προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ     Χ Χ Χ 

∆ΑΠ-
5 

∆ιάχυση της ενηµέρωσης στο κοινό, για το 
περιεχόµενο και τον τρόπο διαχείρισης των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας 

Χ  Χ Χ Χ  Χ Χ 

∆ΑΠ-
6 

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 
διαχείρισης των προγραµµάτων ασφάλισης 
υγείας, µε ταυτόχρονη ανάπτυξη   και 
εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής της 
εταιρίας 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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Επίσης, σηµαντικό θεωρείται να αξιολογηθεί το “Manage Care”, ως προς το 
βαθµό υλοποίησης σε σχέση µε τους σκοπούς του Τοµέα Πληροφορικής, που 
είχαν τεθεί στη φάση της ανάπτυξης του νέου στρατηγικού σχεδιασµού της 
εταιρίας και οι οποίοι είχαν αποτυπωθεί στο Κεφάλαιο 10. Καταγραφή του 
βαθµού ενσωµάτωσης της τεχνολογίας της πληροφορικής και συσχέτιση του 
συστήµατος “Manage Care”µε τους σκοπούς που τέθηκαν, εµφανίζεται στον 
Πίνακα 15.2 
 
 

Πίνακας 15.2 
Σκοποί της Τεχνολογίας της Πληροφορικής που επιτυγχάνονται µε το 

“MANAGE CARE” 
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ΙΤ-1 
Όλοι οι εµπλεκόµενοι, έχουν άµεση, αλλά 
ελεγχόµενη πρόσβαση σε σηµαντική 
πληροφόρηση 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΙΤ-2 
Η ασφάλεια των πληροφοριακών πόρων που 
υποστηρίζουν τις διαδικασίες του Manage Care, 
είναι εξασφαλισµένη 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΙΤ-3 
Τα συστατικά στοιχεία του Manage Care έχουν 
σχεδιαστεί προσεκτικά και έχουν αναπτυχθεί, µε 
σκοπό να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της 
λειτουργίας του 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΙΤ-4 
Αύξηση της χρησιµότητας της επικοινωνίας µε 
άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, φορείς 
υγείας και συνεργάτες 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  

ΙΤ-5 Η υποδοµή του Manage Care είναι ευέλικτη και 
ευπροσάρµοστη Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΙΤ-6 Η υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών 
του Manage Care είναι αποδοτική Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

ΙΤ-7 Υποστήριξη της οικονοµικής ακεραιότητας των 
προγραµµάτων ασφάλισης υγείας Χ    Χ Χ  Χ  

ΙΤ-8 
Αξιοποίηση και ενδυνάµωση του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος του εµπλεκόµενου προσωπικού 
στη γνώση σύγχρονων τεχνολογιών της 
πληροφορίας 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ  
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15.4 Αναµενόµενα αποτελέσµατα από τη λειτουργία 
του “Manage Care”  

 
Η αναφορά σε αναµενόµενα αποτελέσµατα από την µελλοντικά 
ολοκληρωµένη λειτουργία του “Manage Care” θεωρήθηκε απαραίτητη, 
προκειµένου να τεθούν µετρήσιµοι στόχοι και να είναι δυνατή η αξιολόγηση 
του συστήµατος όχι µόνο µε ποιοτικούς, αλλά και µε ποσοτικούς όρους. 
Η αναφορά πραγµατοποιείται σε σχέση µε την διεθνή εµπειρία, που 
προέκυψε από την εφαρµογή παρόµοιων συστηµάτων, αλλά λαµβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς και το τοπίο του 
Τοµέα Υγείας (Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου) στη χώρα µας. Επίσης, ο σχεδιασµός 
και το περιεχόµενο του συστήµατος, διαφέρει σηµαντικά από αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή παρόµοια συστήµατα, καθώς ο βαθµός ετοιµότητας 
της Ελληνικής αγοράς για την υιοθέτηση τέτοιων συστηµάτων και την 
αφοµοίωση των συνεπειών τους, εµφανίζεται µειωµένος. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τις παραπάνω δεσµεύσεις, παρατίθενται ορισµένα 
συµπεράσµατα και διαπιστώσεις από τη λειτουργία συστηµάτων Managed 
Care : 
 

• Η προώθηση προϊόντων ασφάλισης υγείας, µέσω εναλλακτικών οδών 
(διαδίκτυο, τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ) οι οποίες υποστηρίζονται 
από το “Manage Care” (δες και Κεφάλαιο 16), καλύπτει ελάχιστο 
ποσοστό από τις πολιτικές προώθησης των πωλήσεων και 
εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων στην Ελλάδα. Αυτό συµβαίνει, παρά 
το γεγονός του εξαιρετικά χαµηλού κόστους ανάπτυξης και συντήρησης 
του συστήµατος, σε σχέση µε το αντίστοιχο κόστος των παραδοσιακών 
µεθόδων. Η αιτία αποδίδεται στη σύγκρουση συµφερόντων, µε 
υπάρχοντα δίκτυα πώλησης και διανοµής των ασφαλιστικών εταιριών 

• Το κόστος ανάπτυξης και ολοκληρωµένης λειτουργίας του “Manage 
Care”, εκφράζεται σε όρους 80:20, δηλαδή το 80% της 
λειτουργικότητάς του, µπορεί να επιτευχθεί µε το 20% του συνολικού 
κόστους υλοποίησής του. Για να επιτευχθεί το υπόλοιπο 20% της 
λειτουργικότητάς του, απαιτείται το 80% του κόστους {Hord 2000}. Γι’ 
αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική επένδυση σε 
τεχνολογική υποδοµή, αλλά πρέπει να επιλέγεται συντηρητική πολιτική. 

• Σηµαντικό µέρος της διαδικασίας έναρξης και ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας της ασφάλισης, πρέπει να είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιείται από τους ασφαλιστικούς συµβούλους και 
αντιπροσώπους της εταιρίας {Ruquet 2000}, διαδικασία που 
υποστηρίζεται σηµαντικά από το “Manage Care” 

• Το κόστος διαχείρισης των συµβολαίων ασφάλισης υγείας στην 
Βρετανική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, εκτιµάται ότι ανέρχεται 
σε ποσοστό 20% επί του ασφαλίστρου {Ward 2000}. Το ποσοστό αυτό 
στην Ελλάδα υπολογίζεται χαµηλότερο, καθώς λίγες ασφαλιστικές 
εταιρίες χρησιµοποιούν ανεξάρτητους αντιπροσώπους. 

• Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, που παρακολουθούν τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται σε µια ασφαλιστική εταιρία, µπορεί, να 
µειώσει το κόστος των διαδικασιών διαχείρισης και αποζηµίωσης των  
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περιστατικών από 30-50% {Brunwin 1994}. Το “Manage Care”, έχει 
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί, ώστε να παρακολουθεί όλη τη διαδροµή των 
ενεργειών και διαδικασιών διαχείρισης των περιστατικών. 

• Συγχρόνως, τέτοια συστήµατα έχει αποδειχτεί στην πράξη, ότι 
συντελούν {Brunwin 1994}.: 

o Στην µείωση του απασχολούµενου προσωπικού, µέχρι 60% 
o Στην µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

ασφάλισης, µέχρι 50% 
o Στη µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

ενηµέρωσης και εκκαθάρισης του φακέλου των περιστατικών, 
µέχρι και 75% 

• Η ασφαλιστική βιοµηχανία ολοένα και συγκλίνει λειτουργικά µε άλλους 
οικονοµικούς οργανισµούς και εκτός των εθνικών ορίων. Έτσι, 
τράπεζες προσφέρουν και προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα, 
ασφαλιστικές εταιρίες συµµετέχουν σε επενδύσεις σε βιοµηχανία, 
υπηρεσίες και ακίνητα, µε αποτέλεσµα να γίνονται δυσδιάκριτα πλέον 
τα όρια της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
απαραίτητη η επένδυση σε υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών, 
ώστε να ενδυναµώσουν την παρουσία τους στον χώρο και να έχουν τη 
δυνατότητα να εκµεταλλευτούν το πεδίο δραστηριότητάς τους, όπως 
διαµορφώνεται στο σύγχρονο κόσµο {Hockey 2000}. 

• Οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες εισάγουν τη φιλοσοφία του 
Managed Care στις διαδικασίες διοίκησης των προγραµµάτων 
ασφάλισης υγείας που προσφέρουν, διαπιστώνουν µείωση των 
εξόδων στον τοµέα αυτό κατά 30-40%, σε σχέση µε το κόστος των 
παραδοσιακών προγραµµάτων ασφάλισης υγείας {Cutler, McCellan, et 
al. 1998} {Altman, Cutler, et al. 2000} 

• Ειδικότερα, επισηµαίνεται η συνεισφορά της φιλοσοφίας των 
προγραµµάτων Managed Care στα εξής {Glied 1999}: 

o Στη µείωση των περιττών εξετάσεων, κατά το χρόνο νοσηλείας 
o Στη µείωση του µέσου χρόνου νοσηλείας 
o Στη µείωση του µέσου κόστους νοσηλείας 
o Στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 
o Στην προσφορά ολοκληρωµένης διαχείρισης των υπηρεσιών 

υγείας προς τους ασφαλισµένους 
o Στην βελτίωση της υγείας των ασφαλισµένων 

• Η εισαγωγή µεθόδων και τεχνολογίας παρακολούθησης των 
διαδικασιών (work-flow technology) στον τοµέα των ασφαλίσεων 
υγείας, συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία ανασυγκρότησης και 
εκσυγχρονισµού των διαδικασιών όλης της εταιρίας. Τα παρακάτω, 
εµφανίζουν τη σηµαντικότερη ωφέλεια, που σχετίζεται την υλοποίηση 
συστηµάτων µε τη φιλοσοφία του “Manage Care”  {Ziegler 1998}: 

o Μείωση του κόστους 
o Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων 
o Αυξηµένη παραγωγικότητα 
o Βελτίωση του βαθµού διαχείρισης 

 
Πρόσφατη έρευνα {Cameron 1995}, κατέγραψε τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, από την λειτουργία συστηµάτων παρόµοιου 
περιεχοµένου, ως εξής : 
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o Αύξηση της απόδοσης : 55% 
o Μείωση του κόστους : 37% 
o Καλύτερη υποστήριξη αποφάσεων : 27% 
o Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα : 27% 
o Βελτίωση της ικανοποίησης των ασφαλισµένων : 18% 

• Όλα τα παραπάνω, πρέπει να αξιολογηθούν και µε τη διάσταση του 
εξαιρετικά επείγοντος του θέµατος, όσον αφορά τον σχεδιασµό, 
ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων 
Managed Care βασισµένα σε σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής 
και των επικοινωνιών. Και αυτό γιατί οι υψηλές αποζηµιώσεις, που 
καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για χρήση υπηρεσιών υγείας, 
επιµένουν ακόµη και σήµερα να προσεγγίζουν ή και να υπερβαίνουν 
αρκετά τις ετήσιες παραγωγές. Συγχρόνως,  σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, το ποσοστό των δαπανών για 
εξωνοσοσκοµειακή περίθαλψη και µαιευτήρια ανέρχεται για το 2000 σε 
55,5%, από 49,4% το 1997. Αυτό αποδεικνύει την αδυναµία 
παρέµβασης των ασφαλιστικών εταιριών στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας και ελέγχου του κόστους και των παραγόντων 
διαµόρφωσής του. 

 
 

15.5 Γενικό Συµπέρασµα από τη λειτουργία του 
“Manage Care”  

 
Συµπερασµατικά, όπως συνολικά αξιολογήθηκε, το Manage Care εµφανίζεται 
να είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο υποστηρίζει απολύτως 
ικανοποιητικά τη διαχείριση των συµβολαίων ασφάλισης υγείας και την 
διοίκηση των διαδικασιών ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών υγείας µέσω 
των συµβολαίων αυτών. 
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Κεφάλαιο 16 
Προτάσεις για Βελτιώσεις – 
Τροποποιήσεις - Επεκτάσεις 

 

16.1 Η ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισµού του 
“Manage Care” 

 
Η εταιρία, µέχρι το σηµείο σχεδιασµού και ανάπτυξης του “Manage Care”, δεν 
είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει, οργανωτικά κυρίως, την µετάβαση σε 
ανώτερο επίπεδο διοίκησης της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και εµπλοκής 
στη διαχείρισή της. Γι’ αυτό και το προτεινόµενο επίπεδο διαχείρισης, 
εµπλοκής και ελέγχου, που προτάθηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζει το 
“Manage Care”, θεωρήθηκε ως υλοποιήσιµο και λειτουργικό. 
Όµως,: 

• οι αλλαγές στο επίπεδο της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των 
επικοινωνιών,  

• οι επερχόµενες µεταβολές στο τοπίο της ασφάλισης γενικότερα και 
στον χώρο των ασφαλίσεων υγείας ειδικότερα, καθώς και  

• η συνεχιζόµενη αδυναµία παρέµβασης στις διαδικασίες και το κόστος  
παροχής υπηρεσιών υγείας  

 
έχουν καταστήσει αναγκαία την υποβολή προτάσεων, που θα ενδυναµώσουν 
την δυνατότητα διοίκησης, εµπλοκής και ελέγχου των λειτουργιών του 
“Manage Care” και την προσαρµογή του στο διαρκώς µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον λειτουργίας του. 
Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος “Manage Care”, αποτελεί µια αναγκαία και 
δυναµική διαδικασία, η οποία πρέπει να συνοδοιπορεί µε τις ενέργειες 
εξασφάλισης  της αποδοτικής λειτουργίας του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
απαξίωσή του διαχρονικά. 
 

16.2 Μετάβαση σε ανώτερο επίπεδο (στάδιο) 
διοίκησης, εµπλοκής και ελέγχου των 
ασφαλίσεων υγείας 

 
Στο Κεφάλαιο 4, όταν είχαµε αναφερθεί στο θεσµό του Managed Care σε 
χώρες του εξωτερικού, είχαµε παρατηρήσει, ότι τα διάφορα σχήµατα αυτού 
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του θεσµού εµφανίζουν και διαφορετικό βαθµό εµπλοκής, στις διαδικασίες 
παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισµένους της. 
Σύµφωνα λοιπόν µε το βαθµό εµπλοκής, διαχείρισης και ελέγχου, που 
εµφανίζονται να έχουν αυτά τα σχήµατα, έχουν δηµιουργηθεί 5 επίπεδα 
(στάδια) του θεσµού του Managed Care, τα οποία καταγράφουν τα 
χαρακτηριστικά και εµφανίζουν το βαθµό εµπλοκής τους στην παροχή της 
φροντίδας υγείας προς τους ασφαλισµένους τους {Ziegler 1998} : 
 

Πίνακας 16.1 
Επίπεδα ανάπτυξης συστηµάτων Managed Care 

 
Στάδιο Ονοµασία σταδίου Βασικά Χαρακτηριστικά 
1 Αρχικό  • ∆ιαχείριση εισαγωγής για 

νοσηλεία 
• ∆ιαχείριση αιτήσεων 

αποζηµίωσης 
• Οικονοµική διαχείριση 

αποζηµιώσεων 
2 Ανάπτυξης  • ∆ιαχείριση συµβολαίων 

ασφαλισµένων 
• ∆ιαχείριση συστατικών 

στοιχείων του κόστους 
• ∆ιαχείριση διαδικασιών 

χρήσης υπηρεσιών υγείας 
• Παραπεµπτικό  εισαγωγής 

για νοσηλεία 
• Τυποποίηση δεδοµένων 
• ∆ιαχείριση/κατηγοριοποίηση 

περιστατικών 
3 Κυριαρχία • Παρακολούθηση κίνησης 

ασφαλισµένου 
• ∆ιαχείριση Περιστατικών 
• Ανάπτυξη και διαχείριση 

κατηγοριών κινδύνου 
• ∆ιαχείριση Περιστατικών 

υψηλού κινδύνου 
• ∆ιαχείριση χρήσης 

υπηρεσιών υγείας, εκτός 
δικτύου 

• Ανάπτυξη Μητρώου Φορέων 
Υγείας, και πιστοποίησή τους 

4 Ενοποίηση • ∆ιαχείριση περιστατικών, 
στον τόπο αντιµετώπισής 
τους 

• ∆ιαχείριση παραπεµπτικών, 
πιστοποίηση και έλεγχός 
τους 

• Ανάλυση οµάδων κινδύνου 
• Ανάπτυξη και εφαρµογή 
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κλινικών πρωτοκόλλων 
διαχείρισης περιστατικών 

• Αναβάθµιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας 

• Ανάλυση 
βαρύτητας/κρισιµότητας 
περιστατικών 

• Ανάλυση επειγόντων 
περιστατικών 

• Εξυπηρέτηση ασφαλισµένων 
• Πρωτόκολλα αναγκαιότητας 

παροχής υπηρεσιών υγείας 
• Ανάλυση ανάληψης ατοµικού 

κινδύνου ασφάλισης υγείας 
5 Ολοκλήρωση • Ενσωµάτωση επιχειρησιακής 

πολιτικής 
• Ενοποίηση 

κλινικών/οικονοµικών 
δεδοµένων 

• Ολοκήρωση πληροφοριακών 
συστηµάτων σε όλο το δίκτυο 

• Έλεγχος λειτουργίας του 
συστήµατος 

• Ανατροφοδότηση 
ασφαλισµένου 

• ∆είκτες αξιολόγησης 
• ∆ιαχείριση ζήτησης 

υπηρεσιών 
• Μέτρηση λειτουργικότητας, 

ικανοποίησης, κατανάλωσης, 
ανθρώπινου δυναµικού 

• Συστήµατα υποστήριξης 
αποφάσεων 

• Ηλεκτρονική διακίνηση 
ιατρικού φακέλου 
ασφαλισµένου 

• ∆ιαχείριση ασθένειας 
• Προστιθέµενη αξία 

 
∆ιευκρινίζεται, ότι τα όρια των παραπάνω επιπέδων δεν είναι απολύτως 
ευδιάκριτα, καθώς τα συστήµατα Managed Care, αναπτύσσονται µε βάση, όχι 
την ανάγκη κατηγοριοποίησής τους, αλλά την ανάγκη εξυπηρέτησης των 
επιχειρηµατικών στόχων.  
Έτσι, και στο προτεινόµενο σύστηµα “Manage Care”, αναγνωρίζουµε στοιχεία 
από διάφορα επίπεδα και δεν είναι εύκολο να καταταχθεί σε κάποιο 
συγκεκριµένο επίπεδο, χωρίς προβληµατισµό. Πάντως, παρά την ύπαρξη 
σηµαντικών χαρακτηριστικών και από ανώτερα επίπεδα και την ενσωµάτωση 
προηγµένων διαδικασιών, δεν είναι δυνατόν να καταταχθεί σε επίπεδο 
ανώτερο της Ανάπτυξης του θεσµού. Και αυτό οφείλεται, πέρα από την 
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ανετοιµότητα σε επίπεδο οργανωτικό της εταιρίας, κυρίως σε εξωγενείς 
παράγοντες (φορείς υγείας), οι οποίοι αυτή τη στιγµή δεν εµφανίζονται 
διατεθειµένοι να συµµετέχουν στην ανάπτυξη δικτύων, µε βαθµό 
ολοκλήρωσης και ελέγχου, όπως παρουσιάστηκε στον Πίνακα 16.1 
Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχηµένη ολοκληρωµένη λειτουργία του 
συστήµατος “Manage Care”, θεωρείται η δηµιουργία ενός εκτεταµένου 
δικτύου συνεργαζοµένων φορέων υγείας, οι οποίοι θα συνεργαστούν µε βάση 
προσυµφωνηµένα κριτήρια, ώστε να δίνεται στους ασφαλισµένους,  η 
δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  
Έτσι, σε σχέση µε τον προηγούµενο σχεδιασµό, αποφασίστηκε η υποβολή 
της πρότασης για επέκταση του δικτύου φορέων υγείας, µε τη σύναψη 
συµφωνιών για ένταξη στο δίκτυο Ιατρών Παθολόγων και Γενικής Ιατρικής και 
Παιδιάτρων, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τη διαδικασία, µιας πρώτης 
εξέτασης κάθε ασφαλισµένου, ο οποίος αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα 
υγείας και επιθυµεί τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Το δίκτυο των ιατρών αυτών 
πρέπει να είναι χωροταξικά ιδιαίτερα εκτεταµένο και πυκνό, καθώς 
προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της εταιρίας, για εξυπηρέτηση όλων των 
ασφαλισµένων της µε ασφάλιση υγείας. Ο Ιατρός αυτός, αφού εξετάσει τον 
ασφαλισµένο, έχει τη δυνατότητα να τον παραπέµψει για εξέταση σε ειδικό 
ιατρό, ή για την υποβολή σε εργαστηριακές εξετάσεις, για την εισαγωγή του 
για νοσηλεία, ή ακόµη και να συστήσει απλή θεραπευτική ή φαρµακευτική 
αγωγή.  
Η νέα αυτή διαδικασία, προηγείται χρονικά της κλήσης του τηλεφωνικού 
κέντρου για την αναγγελία περιστατικού. Η αναγγελία περιστατικού στην 
ουσία ξεκινά από την επίσκεψη του ασφαλισµένου στον ιατρό αυτό, ο οποίος 
εµφανίζεται να έχει τον ρόλο του «προσωπικού/οικογενειακού» ιατρού, 
σύµφωνα µε πρότυπα ξένων εθνικών συστηµάτων υγείας. Η νέα αυτή 
διαδικασία, αναµένεται να παίξει του ρόλο του «κυµατοθραύστη» στη ζήτηση 
υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλισµένους, καθώς καµία εξέταση από ειδικό 
ιατρό, εργαστηριακή εξέταση ή νοσηλεία, δεν θα καλύπτεται χωρίς το 
παραπεµπτικό του προσωπικού ιατρού. Εξαίρεση θα αποτελούν τα επείγοντα 
περιστατικά, για τα οποία θα προβλέπεται υποχρέωση αναγγελίας τους, µέσα 
σε 24 ώρες από την εισαγωγή για νοσηλεία, ή παροχή των υπηρεσιών υγείας. 
Επιπλέον, η νέα αυτή διαδικασία, η οποία θα καταγράφεται και 
παρακολουθείται µηχανογραφικά από το “Manage Care”, θα επιτρέπει τον 
καλύτερο έλεγχο της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά σε περιπτώσεις απλών περιστατικών. Πρέπει να τονιστεί, ότι ο 
«προσωπικός» ιατρός θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο 
του ασφαλισµένου, για καλύτερη αντιµετώπιση των περιστατικών.  
Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 16.1, εµφανίζεται η ροή των εργασιών και 
ενεργειών, από την εισαγωγή και ενσωµάτωση στο “Manage Care”, του 
θεσµού του «προσωπικού» ιατρού : 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                                                                                                                                                                                                                                                                                         254                                                      

∆ιάγραµµα 16.1 
∆ιαδικασία «Προσωπικού» Ιατρού 

Ο ασφαλισµένος, 
µέσω του 
Τηλεφωνικού 
Κέντρου κλείνει 
ραντεβού µε Γενικό 
Ιατρό του 
Συστήµατος  

Ο ασφαλισµένος 
επισκέπτεται τον 
Γενικό Ιατρό  

Ο Γενικός Ιατρός, εξετάζει 
τον ασφαλισµένο, 
καταγράφει τα ευρήµατα 
της εξέτασης στο σύστηµα 
και συµπληρώνει 
θεραπευτική ή/και 
φαρµακευτική αγωγή ή/και 
παραπέµπει σε 
εργαστηριακές εξετάσεις, 
εκτυπώνοντας ταυτόχρονα 
και τα αντίστοιχα έντυπα. 

Ο ασφαλισµένος 
επισκέπτεται τον 
φορέα υγείας και 
παρουσιάζει το 
παραπεµπτικό και 
επιδεικνύει την Κάρτα 
Υγείας  

Ο φορέας υγείας 
αναζητά τα 
εκκρεµή 
παραπεµπτικά, 
ανευρίσκει τον 
ασφαλισµένο και 
προβαίνει στη 
διαδικασία 
ταυτοποίησης 

Ο Γενικός Ιατρός ανευρίσκει τον 
ασφαλισµένο και συµβουλεύεται από τον 
Υπολογιστή του τον Ιατρικό φάκελο του 
ασφαλισµένου και/ή διαβάζει την Κάρτα 
Υγείας µε το ειδικό µηχάνηµα. 
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16.3 Εναλλακτική Αρχιτεκτονική του “Manage Care” 
 
Με την προοπτική εφαρµογής ενός πιο εκτεταµένου και αποκεντρωµένου  
µοντέλου του συστήµατος “Manage Care”, συγχρόνως µε την παροχή της  
δυνατότητας υποστήριξης των διαδικασιών αυτών από τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, αποφασίστηκε η 
υποβολή µιας εναλλακτικής πρότασης, όσον αφορά την αρχιτεκτονική του 
δικτύου του συστήµατος.  
Με το σχεδιασµό της νέας αρχιτεκτονικής, δίνεται η δυνατότητα της 
επικοινωνίας του προσωπικού της εταιρίας και των εξουσιοδοτηµένων 
χρηστών/φορέων υγείας, αλλά και των ασφαλισµένων ή και τρίτων, µε το 
σύστηµα “Manage Care”, και της παροχής ή λήψης πληροφοριών. Έτσι η 
καταγραφή πολλών δεδοµένων πραγµατοποιείται στον τόπο δηµιουργίας 
τους και ελαχιστοποιείται ο χρόνος ενηµέρωσης του συστήµατος και ο όγκος 
των διακινουµένων εγγράφων. Παράλληλα, το σύστηµα, µε αυτό τον τρόπο 
δηµιουργεί ένα δικτυακό τόπο ενηµέρωσης και επικοινωνίας των 
ασφαλισµένων µε την ασφαλιστική εταιρία και προσφέρει εναλλακτικές λύσεις 
πελατοκεντρικής διαχείρισης των διαδικασιών {Ziegler 1998}.  
Η νέα αρχιτεκτονική, η οποία εµφανίζεται στο ∆ιάγραµµα 16.3, βασίζεται στην 
ύπαρξη – δηµιουργία ενός τοπικού δικτύου (LAN – ETHERNET), έτσι ώστε να 
είναι δυνατός ο διαµοιρασµός πόρων αλλά και πληροφοριών εσωτερικά αλλά 
και µεταξύ των τµηµάτων.  Οι πόροι αυτοί θα µπορούσαν να είναι είτε 
περιφερειακά (εκτυπωτές) είτε κάποιοι εικονικοί σκληροί δίσκοι (virtual drives) 
ενώ η πληροφορία αποτελείται είτε από διαµοιρασµό απλών αρχείων είτε από 
αιτήσεις (requests) σε κάποιο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 
(RDBMS) – βλέπε και ενότητα 1. 
 

16.3.1   Ενότητα 1 – Βάση ∆εδοµένων 
 

Θεµελιώδες τµήµα του “Manage Care” είναι η δηµιουργία µιας σχεσιακής 
Βάσης ∆εδοµένων. Η Βάση ∆εδοµένων, όπως αναφέρθηκε και στο 
Κεφάλαιο 13,  θα έχει διττό στόχο: 

• Ενοποίηση κοινών πληροφοριακών αναγκών διαφορετικών 
τµηµάτων 

 
• Υποστήριξη εξειδικευµένων πληροφοριακών αναγκών 

διαφορετικών τµηµάτων 
 
Η Βάση ∆εδοµένων θα είναι αποθηκευµένη σε κάποιον ισχυρό 
εξυπηρετητή (server). Για τη δηµιουργία της Βάσης ∆εδοµένων θα 
χρησιµοποιηθεί κάποιο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, όπως ο Microsoft SQL 
Server 7.0, Oracle 9i Database Server, Sybase Adaptive Server 12.5 κλπ.   
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16.3.2 Ενότητα 2 – Εφαρµογή (application) 
 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Βάσης ∆εδοµένων απαιτεί το 
σχεδιασµό & την υλοποίηση ενός εύχρηστου & φιλικού συστήµατος 
διεπαφής µε το χρήστη (Graphical User Interface – GUI).  
Το λογισµικό του συστήµατος “Manage Care”, περιέχει φόρµες 
εισαγωγής/τροποποίησης δεδοµένων, δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών 
(Reports) καθώς και δυνατότητα export αρχείων στο Excel ή στο Word για 
περαιτέρω µορφοποίηση και επεξεργασία. 
Το λογισµικό του συστήµατος “Manage Care”,  είναι τοπική εφαρµογή 
πελάτης (local client application)  υλοποιηµένη µε τη χρήση πακέτου 
λογισµικού Power Builder 8.0, δηµιουργώντας έτσι µια client – server 
(server = Βάση ∆εδοµένων) αρχιτεκτονική για το Πληροφοριακό Σύστηµα 
της εταιρίας. 
Εναλλακτικός τρόπος είναι η δηµιουργία ενός web site µε δυναµικές 
ιστοσελίδες (ASP, XML) που θα παρέχουν όλες τις παραπάνω 
δυνατότητες. 

 

16.3.3 Ενότητα 3 – Αποθήκη ∆εδοµένων (Data Warehouse) 
 

H Βάση ∆εδοµένων, στην οποία αναφερθήκαµε στην ενότητα 1, θα 
χρησιµοποιηθεί για το χειρισµό µεγάλου όγκου λειτουργικών δεδοµένων 
(operational data), τα οποία θα ανανεώνονται συνεχώς. 
Οι ανάγκες τήρησης ιστορικών δεδοµένων αλλά και backup καθιστούν 
απαραίτητη την ανάπτυξη µιας Αποθήκης ∆εδοµένων (Data Warehouse). 
Οι αποθήκες δεδοµένων έχουν την δυνατότητα συλλογής συγκεντρωτικών 
δεδοµένων (analytical data) από σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, 
«καθαρισµού» & οµογενοποίησής τους. 
Εφ’όσον η συλλογή των δεδοµένων θα γίνεται από µόνο µια βάση 
δεδοµένων, η βασικότερη χρησιµότητά της θα είναι η παροχή προς τη 
διοίκηση εξειδικευµένων & πολύπλοκων αναφορών (Reports) µε τη 
συνδροµή ενσωµατωµένων OLAP (Online Analytical Processing) 
εργαλείων, έτσι ώστε τα διάφορα τµήµατα να µπορούν να έχουν µια πιο 
λεπτοµερή αλλά & πιο άµεση εικόνα της πορείας των ασφαλίσεων υγείας. 
Είναι δυνατή και η παροχή πολύπλοκων στατιστικών στοιχείων βασισµένα 
στα αποθηκευµένα ιστορικά δεδοµένα. 
Όσον αφορά την µεθοδολογία αποθήκευσης και µετασχηµατισµού της 
πληροφορίας, αυτή αποτελείται από πέντε επίπεδα, τα εξής: 

 
• 1ο επίπεδο Πηγές δεδοµένων (Data Sources) δηλ. το πλήθος 

των δεδοµένων από τα Υ/Σ του “Manage Care” 
• 2ο επίπεδο: Population το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή, 

συλλογή και µετασχηµατισµό της παραγωγικής πληροφορίας 
(operational data). 

• 3ο επίπεδο Επιχειρησιακό Data Warehouse το οποίο περιέχει 
την επεξεργασµένη πληροφορία από το 2ο επίπεδο και αποτελεί 
την πηγή για την συνεχή ροή πολύτιµης διασταυρούµενης 
πληροφορίας (cross functional information)  
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• 4ο επίπεδο: Φίλτρα (Pipes) τα οποία είναι υπεύθυνα για τον 
µετασχηµατισµό των παραγωγικών δεδοµένων (operational data) 
σε πληροφορία (information). 

• 5ο επίπεδο: Business Information Warehouse (BIW) που 
αποτελεί την καρδιά του DW, το λογικό µέρος όπου δηµιουργούνται 
και φυλάσσονται τα Data Marts καθώς προσθέτονται προοδευτικά 
στο σύστηµα. 

• 6ο επίπεδο: Βάση για αποθήκευση πληροφοριών για τα 
δεδοµένα (meta data repository) το οποίο αποτελεί το λογικό 
επίπεδο όπου αποθηκεύονται πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες, 
προγράµµατα, µετασχηµατισµούς και δεδοµένα.  

Απεικόνιση της ροής της επεξεργασίας της πληροφορίας, 
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 16.2 
 

∆ιάγραµµα 16.2 
Ροή Πληροφορίας προς την Data Warehouse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.3.4 Ενότητα 4 – ∆ιαχείριση ∆ικτύου 
 

Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου θα µπορεί να ορίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης των 
οµάδων χρηστών των διαφόρων τµηµάτων, έτσι ώστε να µην 
δηµιουργούνται προβλήµατα µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα 
δεδοµένα της εταιρίας. 
Όταν υπάρχουν κοινές πληροφοριακές ανάγκες, ο διαχωρισµός των 
δικαιωµάτων γίνεται στο επίπεδο τροποποίησης ή ανάγνωσης δεδοµένων 
(Write / Read access rights) 
Όταν υπάρχει διαχωρισµός ρόλων, τα δεδοµένα θα πρέπει να γίνονται 
προσπελάσιµα µόνο στα αντίστοιχα τµήµατα.  
Ο ∆ιαχειριστής, µετά από υποδείξεις των τµηµάτων, µπορεί να έχει την 
ευθύνη συντήρησης, τροποποίησης ή επέκτασης της Βάσης ∆εδοµένων 
αλλά και της Εφαρµογής. 

 

Υποσυστήµατα                         Data Warehouse                                      ∆ιοίκηση 

 

επεξεργασµένη 
πληροφορία τυποποιηµένη 

πληροφορία 
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16.3.5 Ενότητα 5 – Web Server 
 

O Web Server λειτουργεί ως πύλη της εταιρίας για την ασφαλή έξοδό της 
στο ∆ιαδίκτυο (Internet). Εκεί θα αποθηκευθούν οι ιστοσελίδες και οι 
εφαρµογές, που θα επισκέπτονται µέσω web browser οι εξωτερικοί 
χρήστες.  
Οι ιστοσελίδες θα είναι δυναµικές (ASP, XML) και θα επιτρέπουν στους 
πιστοποιηµένους εξωτερικούς χρήστες την πρόσβαση σε κάποιο τµήµα 
της Βάσης ∆εδοµένων του Οργανισµού. Με αυτό το τρόπο τα δεδοµένα θα 
συλλέγονται µε µεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία. 

 

16.3.6 Ενότητα 6 – Firewall 
 

Προστασία από προσπάθειες τρίτων για ανάκτηση στοιχείων και 
δεδοµένων από τους servers της εταιρίας. 

 

16.3.7 Ενότητα 7 – Επικοινωνία συστήµατος “Manage Care” µε 
χρήστες 

 
Ο πιστοποιηµένος χρήστης θα επισκέπτεται την ιστοσελίδα της εταιρίας, 
θα κάνει login, και θα ενεργοποιεί την εφαρµογή του συστήµατος ή απλώς 
θα εισάγει δεδοµένα στις κατάλληλες φόρµες. Επίσης, θα έχει τη 
δυνατότητα να δηµιουργεί και τυπώνει αναφορές ή να εµφανίζει δεδοµένα 
του ασφαλισµένου και των περιστατικών του. 
Οι πιστοποιηµένοι χρήστες, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυστηρά επιλεγµένες λειτουργίες του συστήµατος, για τις οποίες τους 
έχουν δοθεί αντίστοιχα δικαιώµατα πρόσβασης. 
Τα στοιχεία που καταχωρούν οι χρήστες, θα εισάγονται αυτόµατα στην 
Βάση ∆εδοµένων του “Manage Care” µε ασφάλεια (πρωτόκολλο SSL – 
κλειδί κρυπτογράφησης 128 bit).   
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∆ιάγραµµα 16.3 
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16.4 Αναβάθµιση των λειτουργιών του Τηλεφωνικού 
Κέντρου 

 
Το Υ/Σ του Τηλεφωνικού Κέντρου, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικό 
στοιχείο του «πελατοκεντρικού» σχεδιασµού του συστήµατος “Manage Care”, 
γι’ αυτό το λόγο και ενσωµατώθηκε από τα αρχικά στάδια υλοποίησης του, 
στο νέο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας, για την 
εξυπηρέτηση ευρύτερων επιχειρησιακών αναγκών. 
Τα συστήµατα call centers, έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια 
και χρησιµοποιούνται ευρέως σε επιχειρήσεις και Οργανισµούς, ιδιαίτερα στον 
τοµέα παροχής υπηρεσιών. 
Τα πλέον εξελιγµένα πληροφοριακά συστήµατα τηλεφωνικών κέντρων 
παροχής πληροφοριών, βοήθειας ή υποστήριξης επιχειρησιακών διαδικασιών 
(όπως το προτεινόµενο Υ/Σ του “Manage Care”), βασίζονται στον συνδυασµό 
τηλεφώνου και Η/Υ, διαδικασία λειτουργίας της ενοποίησης τηλεφώνου και 
Η/Υ (CTI: Computer Telephony Integration) {Delgado 1999}. Η διαδικασία 
λειτουργίας αυτής της τεχνολογίας είναι παρόµοια µε την διαδικασία 
λειτουργίας που παρουσιάστηκε για το Υ/Σ Τηλεφωνικό Κέντρο του “Manage 
Care” στο Κεφάλαιο 12. 
Θα µπορούσαν να υιοθετηθούν και τεχνολογίες Συστηµάτων Αυτόµατης 
Απόκρισης (ARS: Automated Response Systems) για την δυνατότητα µερικής 
ή ολικής αυτόµατης παροχής υπηρεσιών ή δροµολόγησης των κλήσεων των 
ασφαλισµένων.  
Τα ARS αυτοµατοποιούν τη διαδικασία λήψης και δροµολόγησης των 
κλήσεων των ασφαλισµένων, δίνοντας τη δυνατότητα αυτό-εξυπηρέτησης, µε 
αποτέλεσµα {Cogan 1997} : 

• Τη µείωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης 
• Τη µείωση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης 
• Την αποσυµφόρηση του τηλεφωνικού κέντρου από απλές 

επαναλαµβανόµενες κλήσεις 
• Τη δυνατότητα µιας συνεχούς αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους 

ασφαλισµένους 
Σαν µειονέκτηµα των συστηµάτων αυτόµατης απόκρισης, αναφέρεται η 
απώλεια της προσωπικής επαφής κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησής τους και 
στη δηµιουργία του αισθήµατος εγκατάλειψης από πλευράς της εταιρίας. Για 
το λόγο αυτό, τα συστήµατα αυτόµατης απόκρισης θα πρέπει να παρέχουν 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους ασφαλισµένους να παρακάµπτουν τις 
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και να επικοινωνούν προσωπικά µε τους 
υπαλλήλους του συστήµατος “Manage Care”. 
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16.5  Αναβάθµιση της Κάρτας Υγείας σε «έξυπνη 
κάρτα» (smart card)  

 
Στο Κεφάλαιο 12, είχε περιγραφεί το Υ/Σ της Κάρτας Υγείας των 
ασφαλισµένων, µε την παραδοχή της λειτουργίας της και των δυνατοτήτων 
της, ως µαγνητικής κάρτας, µε τις προδιαγραφές που παρουσιάστηκαν στην 
ανάλυσή της. 
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται η πρόταση για 
χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της «έξυπνης κάρτας». 
 

16.5.1 Εισαγωγή – Περιγραφή της Έξυπνης Κάρτας Υγείας 
 
Πρώτα περιγράφεται το δίκτυο διαχείρισης των προσωπικών και ιατρικών 
δεδοµένων- δηλ. του ίδιου του ιατρικού φακέλου- των ασφαλισµένων της 
εταιρίας µε τη χρήση έξυπνης κάρτας υγείας. Το παραπάνω δίκτυο θα πρέπει 
να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε επιλεγµένες βαθµίδες µε την 
άµεση και ασφαλή πρόσβαση στον ενηµερωµένο ασφαλιστικό ιατρικό φάκελο 
του ασφαλισµένου. 
Γενικά, το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

• προσωπική έξυπνη κάρτα υγείας ασφαλισµένου και 
• σύνδεση, µέσω δικτύου, των βαθµίδων που θα έχουν πρόσβαση (π.χ. 

«προσωπικός» γιατρός, συνεργαζόµενοι φορείς υγείας, κτλ). 
 
Η κάρτα υγείας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε µικροεπεξεργαστή και 
µνήµη (περίπου 8ΜΒ) παρέχοντας την δυνατότητα ανάγνωσης, διαγραφής, 
ενηµέρωσης και αποθήκευσης για οµάδες στοιχείων µε διαφορετικά επίπεδα 
πρόσβασης (άµεσα προσπελάσιµη ιατρική πληροφορία, κυρίως για επείγοντα 
περιστατικά, προστατευόµενη ιατρική πληροφορία κτλ). Επιπλέον θα πρέπει: 

• να επιτρέπει την προσπέλαση στην βάση δεδοµένων του δικτύου µε 
την χρήση διαφόρων προσωπικών κωδικών (PIN1, PIN2, κτλ), 

• να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο, 
• να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτοπροσωπία του 

ασφαλισµένου της εταιρίας µε αυτή του αιτούντος την παροχή 
υπηρεσιών υγείας. 

 
Ο ασφαλισµένος και κάτοχος της κάρτας υγείας θα µπορεί να απευθυνθεί σε 
οποιονδήποτε από τους συνεργαζόµενους φορείς υγείας. Από την άλλη, ο 
φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, θα µπορεί να χρησιµοποιεί την κάρτα 
υγείας έτσι ώστε: 

• να συµβουλευτεί και να ενηµερώσει- µε την κατάλληλη εξουσιοδότηση- 
τον ιατρικό φάκελο του ασφαλισµένου, 

• να καταγράψει τα στοιχεία νοσηλείας του ασφαλισµένου (ιατρικές 
υπηρεσίες, διαγνώσεις, φαρµακευτική αγωγή, κτλ), όταν πρόκειται για 
εισαγωγή και νοσηλεία σε συνεργαζόµενο νοσοκοµείο, 

• να συµπληρώσει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων του ασφαλισµένου, 
όταν πρόκειται για επίσκεψη σε διαγνωστικό κέντρο ή ιατρό συνεργάτη. 
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16.5.2 Αναµενόµενα Οφέλη από την χρήση της Έξυπνης Κάρτας 
Υγείας 

 
Με την παροχή έξυπνης κάρτας υγείας το σύστηµα “Manage Care” θα έχει την 
δυνατότητα: 

• να παρέχει καινοτοµικές και πρωτοποριακές υπηρεσίες στους 
ασφαλισµένους του, 

• να υποστηρίξει µελλοντικά ολοκληρωµένες υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
• να εξασφαλίσει στους ασφαλισµένους του ένα ενηµερωµένο, ασφαλή 

και φορητό (κύρια για επείγοντα περιστατικά) ιατρικό φάκελο, 
• να µειώσει σηµαντικά την γραφειοκρατία και τον χρόνο απόκρισης στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας, 
• να αποκτήσει τη δυνατότητα τήρησης, παρακολούθησης και 

επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τους ασφαλισµένους 
και τις παρεχόµενες σ’ αυτούς υπηρεσίες υγείας, τους ιατρούς και την 
παρεχόµενη συνταγογραφία, τους συµβεβληµένους φορείς 
(νοσοκοµεία, κλινικές, εργαστήρια κτλ), 

• να µειώσει τον χρόνο απασχόλησης και τα λειτουργικά έξοδα του 
απασχολούµενου προσωπικού και 

• να αναβαθµίσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. 
 

16.5.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Υποσυστήµατος 
 
Το Υποσύστηµα της Έξυπνης Κάρτας Υγείας περιλαµβάνει τις παρακάτω 
βασικές λειτουργικές περιοχές: 

• Λειτουργική Περιοχή Α: ∆ηµιουργία και ∆ιαχείριση Κάρτας Υγείας 
Στη βασική διαχείριση περιλαµβάνονται οι παρακάτω λειτουργίες: 

o δηµιουργία νέων καρτών για ασφαλισµένους-χρήστες µε 
ασφαλιστική ικανότητα, 

o ενηµέρωση των στοιχείων τους, 
o διαχείριση των κωδικών ανά χρήστη και επίπεδο κάρτας, 
o ακύρωση της κάρτας µετά από συγκεκριµένη αιτιολόγηση, 
o έλεγχο της ενηµέρωσης των στοιχείων της κάρτας αφού 

δηµιουργηθεί ο ασφαλισµένος-χρήστης (π.χ. δυνατότητα 
κλειδώµατος σε σχέση µε την αλλαγή ιατρικών στοιχείων χωρίς 
την παρουσία της κάρτας). 

 
Με τη δηµιουργία ενός ασφαλισµένου κρατείται το προφίλ του κεντρικά στο 
Μητρώο Ασφαλισµένου (σηµείο έκδοσης της κάρτας), καθώς και ένα 
αντίγραφο (mirror) των στοιχείων τα οποία θα διατηρούνται στη κάρτα υγείας 
του. Με τη δηµιουργία της κάρτας γίνεται η συµπλήρωση των απαραίτητων 
στοιχείων και στα τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης της: 
Ελεύθερο Επίπεδο Πρόσβασης της Κάρτας Υγείας: Συµπλήρωση των 
προσωπικών στοιχείων και του βασικού ιατρικού φακέλου για κρίσιµα στοιχεία 
(emergency data set). 
Πρώτο Επίπεδο Πρόσβασης (PIN1) της Κάρτας Υγείας: Συµπλήρωση του 
προσωπικού και οικογενειακού ιστορικού. 
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∆εύτερο Επίπεδο Πρόσβασης (PIN2) της Κάρτας Υγείας: Συµπλήρωση 
αυστηρά προστατευόµενης πληροφορίας καθώς και των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδοµένων (π.χ. σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες). 
 

• Λειτουργική Περιοχή Β: Τήρηση Στοιχείων Ασφαλιστικού Ιατρικού 
Φακέλου µέσω της Έξυπνης Κάρτας Υγείας 

 
Η παρακάτω ροή ενεργειών αφορά τόσο την επίσκεψη του ασφαλισµένου σε 
εξωνοσοκοµειακό φορέα υγείας (για εξετάσεις, συνταγογραφία κτλ) όπου θα 
υπάρχει πρόσβαση σε κεντρικά αποθηκευµένη πληροφορία του ιατρικού 
φακέλου, όσο και την νοσηλεία του σε νοσοκοµείο όπου η κάρτα υγείας θα 
λειτουργεί ως ιατρικός φάκελος. 
 

∆ιάγραµµα 16.4 
Ροή Εργασιών Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης 

Αρχή 

Παρουσίασ
η Κάρτας 

να όχ

Βάση 
∆εδοµένων

Ανάκτηση 
Λίστας 

Ασφαλισµέν
ων για

Ανάκτηση 
Προσωπικών 
Στοιχείων 

Ασφαλισµένο

 
Επιλογή 

Ασφαλισµένο
υ

 
Συνταγογράφηση
, Εξετάσεις, 
Φαρµακευτική 
Αγωγή, Θεραπεία 

Βάση 
∆εδοµένων

Έξυπνη  
Κάρτα Υγείας 

Παραγωγή 
Εγγράφων 

Χειροκίνητη 
Εισαγωγή 

Ιατρικό 
Ιστορικό 

[Απεικόνιση, 
Καταγραφή 
Περιστατικών 
(εσωτερικών 
& εξωτερικών 
ασφαλισµένω

ν) 
συµπλήρωση 

νέων, 
διαγραφή 
παλαιών]

Τέλος 

Έξυπνη  
Κάρτα Υγείας 

όχ

να

Παρουσίασ
η Κάρτας



«Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πρότυπο Σύστηµα ∆ιοίκησης των Απαιτούµενων ∆ιαδικασιών και ∆ιαχείρισης Ατοµικών Συµβολαίων»                                                                            264                                                                  

Εξαγωγή Εισαγωγή 

Αρχή 

Παρουσίασ
η Κάρτας 

ν όχ

Βάση 
∆εδοµένων 

Ανάκτηση 
Λίστας 

Ασφαλισµέν
ων για 

Ανάκτηση 
Προσωπικώ
ν Στοιχείων 
Ασφαλισµέν

 
Επιλογή 

Ασφαλισµέν
ου 

Έξυπνη  
Κάρτα Υγείας 

Επιλογή 
Ενέργειας Βάση 

∆εδοµένων 
Βάση 

∆εδοµένων 

Καταχώρηση 
Στοιχείων 
Εξαγωγής

Παραγωγή 
Εγγράφων 

Ανάκτηση 
Προσωπικώ
ν Στοιχείων 
Ασφαλισµέν

Τέλος 

Καταχώρηση 
Στοιχείων 
Εισαγωγής

Έξυπνη  
Κάρτα Υγείας 

ν

Παρουσίασ
η Κάρτας 

όχ

Παρουσίαση 
Στοιχείων 

ή

 
• Λειτουργική Περιοχή Γ: ∆ιαχείριση Νοσηλείας 

Παρακάτω περιγράφεται η γενική ροή ενεργειών του υποσυστήµατος. 
 
 

∆ιάγραµµα 16.5 
Ροή Εργασιών Νοσοκοµειακής Περίθαλψης 
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Όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα 16.4 και 16.5, το υποσύστηµα έχει τις 
παρακάτω ροές ενεργειών: 
Υπάρχουν δύο σηµεία ελέγχου: η εισαγωγή του ασφαλισµένου είτε σε µη 
νοσοκοµειακό φορέα υγείας είτε στο νοσοκοµείο και η εξαγωγή. Κατά την 
εισαγωγή, ελέγχεται η ταυτοποίηση του ασφαλισµένου µε την κάρτα του αλλά 
και σε περίπτωση απουσίας της κάρτας του πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 
εισαγωγής µε αναζήτησή του από την λίστα της βάσης δεδοµένων ή εισαγωγή 
των στοιχείων από τον χειριστή. Έπειτα από τα προσωπικά στοιχεία 
συµπληρώνεται και στις δύο περιπτώσεις η εισαγωγή του ασφαλισµένου µε 
στοιχεία όπως συµπτώµατα, γιατρός κτλ. Με αυτή την ενέργεια αρχίζει η 
εξέταση αν πρόκειται για διαγνωστικό κέντρο και ιατρό ή η νοσηλεία του αν 
πρόκειται για εισαγωγή σε νοσοκοµείο. Κατά την διάρκεια της εξέτασης ή της 
νοσηλείας συµπληρώνονται τα στοιχεία του υποσυστήµατος του ιατρικού 
φακέλου, ενηµερώνοντας τον κεντρικά αποθηκευµένο ασφαλιστικό ιατρικό 
φάκελο  
Κατά την εξαγωγή (ή εξιτήριο από το νοσοκοµείο), µε την ίδια διαδικασία, 
συµπληρώνονται τα στοιχεία της νοσηλείας, καθώς και ενδεχόµενα στοιχεία 
που πρέπει να συµπληρωθούν πάνω στην κάρτα (κρίσιµα στοιχεία – 
emergency data).  
 

16.5.4 Οργάνωση Πληροφοριών στην Έξυπνη Κάρτα Υγείας 
 
Η πληροφορία πάνω στην κάρτα θα πρέπει να έχει πολλά επίπεδα 
πρόσβασης. Παρακάτω περιγράφονται τρία βασικά επίπεδα πρόσβασης. Η 
ασφαλιστική εταιρία ενδέχεται να αποφασίσει για περισσότερα επίπεδα. 

∆ιάγραµµα 16.6 
Επίπεδα πρόσβασης έξυπνης κάρτας υγείας 
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Ελεύθερο Επίπεδο Πρόσβασης: Το ελεύθερο επίπεδο πρόσβασης, χωρίς 
ανάγκη εισαγωγής κωδικού χρήστη και πιστοποίηση του PIN, µπορεί περιέχει 
το σύνολο της πληροφορίας που θα είναι απαραίτητη σε επείγοντα, κυρίως, 
περιστατικά. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι: 
Προσωπικά Στοιχεία: 

• Επώνυµο:   • Αρ. Μητρώου: 
• Όνοµα:   • ΑΜΚΑ: 
• Πατρώνυµο: • Κωδικός Μ.Υ που Υπάγεται: 

• Μητρώνυµο • Ασφαλιστική Ικανότητα & Τύπος 
Ασφάλισης: 

• Ηµεροµηνία γέννησης:   
• Τόπος γέννησης:   
• Οικογενειακή κατάσταση:   
• Όνοµα συζύγου:   
• Επάγγελµα: 
• ΑΦΜ:     
• Τόπος διαµονής:  
• Υπηκοότητα:  
• Τηλέφωνο:  
• Ασφαλιστικός οργανισµός:  
• Φύλο (Άρρεν=1, Θήλυ=2): 
• Ηµεροµηνία α’ επισκέψεως:  
• Αλλαγή κατάστασης:  

 
Κρίσιµα Στοιχεία: 

• Οµάδα Αίµατος: 
• Αλλεργίες: 
• Αιµορραγία: 
• Αλληλεπιδράσεις Φαρµάκων: 
• Άλλα: 

 
Πρώτο Επίπεδο Πρόσβασης: Στο πρώτο επίπεδο πρόσβασης της κάρτας η 
πληροφορία που θα είναι καταχωρηµένη θα έχει σχέση µε τις τελευταίες 
επισκέψεις του ασφαλισµένου σε φορείς υγείας του δικτύου, για παράδειγµα 
µέσα στον τελευταίο χρόνο, µε λεπτοµερή στοιχεία αναφορικά µε πλήρη τα  
στοιχεία του περιστατικού, όπως αυτά καταγράφονται στο σύστηµα “Manage 
Care”. 
  
∆εύτερο Επίπεδο Πρόσβασης: Στο δεύτερο επίπεδο πρόσβασης της 
κάρτας θα υπάρχει καταχωρηµένη πληροφορία σε σχέση µε: 

• ΑIDS 
• Σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθένειες 
• κτλ. 
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16.6 Χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων  (GIS) 

 
Η χρησιµοποίηση των Υ/Σ του “Manage Care”, θα µπορούσαν να αποφέρουν 
προστιθέµενη αξία, αν υποστηριζόταν από τη λειτουργία ενός Γεωγραφικού 
Πληροφοριακού Συστήµατος. Ιδιαίτερα, µε την ύπαρξη ενός συστήµατος Data 
Warehouse, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις µιας αποδοτικής αξιοποίησης 
των δεδοµένων του “Manage Care” από ένα τέτοιο σύστηµα. 
Σύµφωνα µε τις δυνατότητες των συστηµάτων αυτής της κατηγορίας, θα ήταν 
δυνατό να απεικονιστεί γεωγραφικά, και σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης, η 
κατανοµή των ασφαλισµένων, των Υποκαταστηµάτων, των ασφαλιστικών 
συµβούλων, αλλά  και των συνεργαζοµένων φορέων υγείας. Η κατανοµή αυτή 
θα µπορούσε να απεικονιστεί, µε διαφορετικές οµαδοποιήσεις και κριτήρια.  
Η απεικόνιση της κατανοµής (διασποράς) θα µπορούσε να αποτελέσει 
σηµαντική πληροφορία, για τη στρατηγική Marketing της εταιρίας, την 
επέκταση των Υποκαταστηµάτων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, την 
σύναψη συµφωνιών µε φορείς υγείας για την εξυπηρέτηση των 
ασφαλισµένων. 
Σηµαντική συνεισφορά στη λειτουργία του συστήµατος “Manage Care”, θα 
µπορούσαν να προσφέρουν τα συστήµατα αυτά, αν ο Υγειονοµικός χάρτης 
απεικονίζετο σε ένα τέτοιο σύστηµα. Θα υπήρχε π.χ. η δυνατότητα, άµεσης 
εξυπηρέτησης από το Τηλεφωνικό Κέντρο ή τον Ιατρό της εταιρίας, 
επειγόντων περιστατικών µε την παραποµπή τους στην πλησιέστερη 
υγειονοµική µονάδα που διαθέτει το κατάλληλο τµήµα, η  την εύρεση και 
ενηµέρωση του ειδικού ιατρού αντιµετώπισης του περιστατικού, ή και την 
παρουσίαση στην οθόνη των εφηµερευόντων νοσοκοµείων κλπ. Επίσης, θα 
ήταν δυνατή η κατανοµή χωροταξικά των συνεργαζόµενων φορέων υγείας, µε 
στόχο την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης των ασφαλισµένων. Το “Manage 
Care”, παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας µε τέτοια συστήµατα, καθώς 
καταγράφει πληροφορίες, που αφορούν φορείς υγείας, ασφαλισµένους κλπ, 
σε διαφορετικά επίπεδα χωροταξικής ανάλυσης. Είναι δυνατή µάλιστα, από τα 
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα, η απεικόνιση της πληροφορίας σε 
πολλά επίπεδα ανάλυσης, εκµεταλλευόµενα την κωδικοποίηση του 
Ταχυδροµικού Κώδικα.  
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Κωδικός Ασφαλισµένου 
Σε ένα πελατοκεντρικό σύστηµα, όπως το “Manage Care”, απαιτείται η 
αναγνώριση κάθε ασφαλισµένου µε ένα µοναδικό κωδικό. Λύσεις, οι οποίες είχαν 
υιοθετηθεί παλαιότερα, όπως η χρησιµοποίηση του ΑΦΜ, ή του Αριθµού 
Ταυτότητας, ή των αρχικών γραµµάτων του επωνύµου-ονόµατος-πατρωνύµου-
µητρωνύµου, ως κωδικού, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και ακατάλληλες. Γι’ αυτό το 
λόγο, στο σύστηµα “Manage Care”, κάθε νέος ασφαλισµένος θα λαµβάνει 
αυτόµατα από το σύστηµα ένα µοναδικό κωδικό, ο οποίος και θα αποτελεί και 
µέσο προσδιορισµού και αναγνώρισής του, αλλά και ταχύτατο εναλλακτικό τρόπο 
αναζήτησής του από το σύστηµα.  
Είναι πεδίο unique, µε 10 θέσεις και αποτελεί το primary key για τους 
συσχετισµούς µε τα άλλα tables της βάσης δεδοµένων. Επιλέχτηκε ο αριθµός των 
10 θέσεων, προκειµένου να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση των ατοµικών , αλλά και 
των οµαδικών συµβολαίων ασφάλισης υγείας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να 
συµπεριληφθούν π.χ. κωδικός εργοστασίου ή υποκαταστήµατος, κωδικός 
συγγένειας, κωδικός πόλης κ.ά. 
 
 

Ονοµαστικά στοιχεία Ασφαλισµένου 
Ο βασικός προσδιορισµός του ασφαλισµένου, µετά τον µοναδικό κωδικό του, 
πραγµατοποιείται από το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµό του. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται, κατά την εγγραφή του ασφαλισµένου, στις 
περιπτώσεις : 

• στις παντρεµένες γυναίκες, όπου πρέπει να καταγράφεται το επώνυµό 
τους, όπως αναγράφεται στην αστυνοµική τους ταυτότητα 

• στους αλλοδαπούς, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων το µεσαίο 
όνοµα (Middle Name) δεν αναφέρεται σε πατρώνυµο, αλλά σε δεύτερο 
επίθετο ή όνοµά τους. 

 
 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών (Ν. 2120/1993), οι 
ασφαλιστικές εταιρίες υποχρεούνται να αναγράφουν στα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
και τις πρόσθετες πράξεις τον Α.Φ.Μ. του ασφαλιζόµενου ιδιώτη-πελάτη, κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του συµβολαίου. Στο σύστηµα “Manage Care”, έχει 
προβλεφθεί πεδίο εννέα (θέσεων), µε την υποστήριξη ενσωµατωµένης εφαρµογής 
επαλήθευσης της ορθότητας του. 
 
 

Ηλικία Ασφαλισµένου 
Η ηλικία του ασφαλισµένου, θεωρείται θεµελιώδες στοιχείο των εργασιών 
Underwriting στις ασφαλίσεις υγείας, διότι και απ’ αυτή καθορίζεται ο βαθµός του 
αναλαµβανόµενου κινδύνου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο άρθρο 29 
παρ.1 του Ν. 2496/97, «η ηλικία του προσώπου, για το θάνατο ή την επιβίωση του 
οποίου συνάπτεται η ασφάλιση, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εκτίµηση του 
κινδύνου». Για τον καθορισµό της ηλικίας του ασφαλισµένου στο σύστηµα 
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“Manage Care”, ακολουθήθηκε η µέθοδος των πλησιέστερων γενεθλίων. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, συγκρίνουµε το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 
ηµεροµηνίας έναρξης της ασφάλισης και των δύο γενεθλίων του ασφαλιζόµενου, 
δηλαδή των προηγούµενων και των επόµενων. Η ηλικία του ασφαλιζόµενου, 
καθορίζεται από την ηλικία εκείνων των γενεθλίων, που είναι πλησιέστερα στην 
ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης. Η ηλικία συµπληρώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα, µε τη συµπλήρωση της ηµεροµηνίας γέννησης του ασφαλισµένου.  
 
 

Οµάδες Ηλικιών 
Επειδή η ηλικία αποτελεί µια συνεχή µεταβλητή, αλλά κυρίως για θέµατα που 
σχετίζονται µε την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων και την δυνατότητα 
σύγκρισής τους, απαιτήθηκε η δηµιουργία µια ταξινόµησης των ηλικιών σε οµάδες. 
Η τυποποίηση που υιοθετήθηκε, είναι εκείνη η οποία ακολουθείται και από τη 
ΕΣΥΕ για την απεικόνιση και κατά τη δηµοσίευση των στατιστικών στοιχείων, σε 
θέµατα που αφορούν τον τοµέα της υγείας, µε εξαίρεση την συγχώνευση των δύο 
πρώτων κατηγοριών της ΕΣΥΕ (µέχρι 29 ηµερών  και 1 έως και 11 µηνών): 
 

Κωδικός Οµάδα Ηλικιών 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 Έως 1 έτους 
2 1 έως 4 ετών  
3 5 ετών 
4 6 έως 9 ετών 
5 10 έως 14 ετών 
6 15 έως 19 ετών 
7 20 έως 29 ετών 
8 30 έως 39 ετών 
9 40 έως 49 ετών 
10 50 έως 59 ετών 
11 60 έως 64 ετών 
11 65 έως 69 ετών 
11 70 έως 79 ετών 
11 80 έως 89 ετών 
11 90+ ετών 

 
Η οµάδα ηλικιών συµπληρώνεται και αυτή αυτόµατα από το σύστηµα, µετά τη 
συµπλήρωση της ηµεροµηνίας γέννησης του ασφαλισµένου. 
 
 
 
 
 
 
 

Φύλο Ασφαλισµένου 
Πεδίο επιλογής από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
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Κωδικός Φύλο 

0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 Άρρεν 
2 Θήλυ  

 
 
 

Οικογενειακή Κατάσταση 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές, οι οποίες 
υιοθετούνται και από την ΕΣΥΕ : 
 

Κωδικός Οικογενειακή Κατάσταση 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 Άγαµοι 
2 Έγγαµοι  
3 Χήροι 
4 ∆ιαζευγµένοι 

 
 

Περιοχή Μόνιµης ∆ιαµονής 
Πεδίο επιλογής από πίνακα, της κατάλληλης περιοχής κατοικίας. Η περιοχή 
µόνιµης κατοικίας, θεωρείται ότι συµβάλλει στην διαφοροποίηση της νοσηρότητας 
του πληθυσµού και γι’ αυτό το λόγο λαµβάνεται και ως παράγοντας κινδύνου, στα 
µοντέλα εκτίµησης του αναλαµβανόµενου κινδύνου ασφάλισης υγείας.  Η επιλογή 
πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα ανάλυσης, πρώτα κατά Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα 
και στη συνέχεια κατά Νοµό,  σύµφωνα µε την ανάλυση που έχει υιοθετηθεί, για 
τον διαχωρισµό της Ελλάδας σε µείζονες γεωγραφικές περιοχές και Νοµούς 
(ανάλυση που ακολουθείται και από τη Στατιστική Υπηρεσία).  Επεξεργασία των 
δεδοµένων των ασφαλισµένων σε µεγαλύτερη ανάλυση, ως προς τον τόπο 
διαµονής (π.χ. για την ενσωµάτωση στο “Manage Care” συστηµάτων GIS), είναι 
δυνατή από την εκµετάλλευση του Ταχυδροµικού Κώδικα, ο οποίος καταγράφεται 
υποχρεωτικά στο σύστηµα, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία της διεύθυνσης µόνιµης 
διαµονής του ασφαλισµένου. Οι διαθέσιµες τιµές των Γεωγραφικών 
∆ιαµερισµάτων είναι :  
 
 

Κωδικός Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 Περιφέρεια Πρωτεύουσας 
2 Λοιπή Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 
3 Πελοπόννησος 
4 Ιόνια Νησιά 
5 Ήπειρος 
6 Θεσσαλία 
7 Μακεδονία 
8 Θράκη 
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9 Νησιά Αιγαίου 
10 Κρήτη 
11 Εξωτερικό (ΕΕ) 
12 Εξωτερικό (εκτός ΕΕ) 

 
 

Οµάδα Επαγγέλµατος 
Η ακριβής περιγραφή και ο προσδιορισµός του επαγγέλµατος των ασφαλισµένων, 
αποτελούσε σοβαρή αδυναµία του υπάρχοντος συστήµατος. Και αυτό, καθώς 
ήταν συνηθισµένη η αναφορά σε επαγγέλµατα, όπως ∆ηµόσιος Υπάλληλος, 
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Οδηγός, Ελεύθερος Επαγγελµατίας κ.ά., τα οποία δεν 
προσδιόριζαν το είδος της απασχόλησης, και τον βαθµό επικινδυνότητας του. Το 
επάγγελµα του ασφαλισµένου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα του 
αναλαµβανόµενου κινδύνου στις ασφαλίσεις υγείας, γι’ αυτό και ο 
«επαγγελµατικός κίνδυνος» αξιολογείται από τον Underwriter µε τη βοήθεια των 
κατάλληλων εγχειριδίων {Munich Re 1997}. Για την υποβοήθηση της επιλογής της 
κατάλληλης οµάδας επαγγελµάτων και του έργου του Underwriter, στο “Manage 
Care” προβλέπεται η ακριβής περιγραφή του επαγγέλµατος του ασφαλισµένου σε 
συµπληρωµατικό πεδίο.  Έτσι, αποφασίστηκε η υιοθέτηση στο σύστηµα “Manage 
Care” της ΣΤΕΠ-92, δηλαδή της Στατιστικής Ταξινόµησης των Επαγγελµάτων, η 
οποία αποτελεί το αποδεκτό πρότυπο όχι µόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο {ΕΣΥΕ 1995}.  Η επιλογή του επαγγέλµατος πραγµατοποιείται σε τρία 
επίπεδα ανάλυσης και µέχρι τον τριψήφιο κωδικό του επαγγέλµατος, για λόγους 
πρακτικούς. Οι διαθέσιµες τιµές των επαγγελµάτων, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης  
είναι : 
 
Κωδικός Επάγγελµα 

0 Ένοπλες ∆υνάµεις 
1 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη 
2 Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλµατα 
3 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 
5 Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 

και υπαίθριες αγορές 
6 Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 
7 Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα 
8 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού 
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες 
10 Άτοµα µε απασχόληση εκτός αγοράς εργασίας 
11 Άνεργοι – Νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας 
12 ∆εν ∆ήλωσαν – ∆ήλωσαν ασαφώς - Μη δυνάµενοι να καταταγούν 
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Φορέας  Ασφάλισης Υγείας 
Πεδίο επιλογής από Πίνακα, όπου επιλέγεται ο φορέας κύριας (Κοινωνικής) 
Ασφάλισης του ασφαλισµένου. Το πεδίο αυτό (αν και δεν µπορεί να γίνει 
αναδροµική εκµετάλλευσή του, λόγω έλλειψης τέτοιων στοιχείων στο υπάρχον 
σύστηµα), θεωρείται πολύ σηµαντικό για µελλοντική αξιοποίηση του, µε τις 
προδιαγραφόµενες σηµαντικές εξελίξεις στον τοµές της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Για την πλήρη αξιοποίηση της παρεχόµενης πληροφορίας, έγινε λεπτοµερής 
έρευνα στον δαιδαλώδη κόσµο των Ασφαλιστικών Ταµείων, προκειµένου να 
βρεθούν µόνο εκείνα, που προσφέρουν και παροχές ασθένειας (σε είδος ή/και σε 
χρήµα). Σύµφωνα λοιπόν µε τα υπάρχοντα στοιχεία {ΕΣΥΕ 1993a} & {ΕΣΥΕ 
1993β}, οι διαθέσιµες τιµές, είναι : 
 

Κωδικός Φορέας Ασφάλισης Υγείας 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 ΙΚΑ 
2 Ταµ. Ασφ. Προσ. Ασφ. Ετ. “ΕΘΝΙΚΗ” 
3 Ταµ. Ασφ. Προσ. Τραπ. Ιονικής-Λαικής 
4 Ταµ. Ασφ. Προσ. ΕΤΒΑ 
5 Ταµείο Ασφ. Προσ. ΟΤΕ 
6 ΤΕΒΕ 
7 Ταµείο Ασφάλισης Εµπόρων 
8 ΤΣΑΥ 
9 ΤΣΜΕ∆Ε 

10 Ταµ. Συντ. Εφηµεριδοπωλών Αθηνών 
11 Ταµ. Ασφ. Τεχνικών Τύπου Αθηνών 
12 ΟΓΑ 
13 ∆/νση Ασφάλισης Προσ. ∆ΕΗ 
14 Ταµ. Προν. Και Επικ. Ασφ. Προσ. Ιπποδροµιών 
15 Ταµ. Επικ. Ασφ. Συµβολαιογράφων 
16 Ταµ. Προν. Προς. Εθν. Θεάτρου 
17 Ταµ. Προν. ∆ικηγόρων Αθηνών 
18 Ταµ. Προν. ∆ικηγόρων Πειραιώς 
19 Ταµ. Προν. ∆ικηγόρων Θεσ/κης 
20 Ταµ. Ασφαλ. Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλ. Τύπου 
21 Ταµ. Ασφ. Προς. Θερ. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” 
22 Ταµ. Ασφ. Κληρικών Ελλάδος 
23 Ταµ. ΥΓ. Προσωπ. Αγροτικής Τρ. Ελλάδος. 
24 Αλλήλοβ. Ταµ. Περιθ. Συλλογ. Υπαλλήλων Τραπέζης  

Ελλάδος 
25 Ενιαίος ∆ηµοσ. Οργαν. Επικ. Ασφ. και Περιθαλψης 
26 Ταµ. Υγείας Προσωπ. Εθνικής Τρ. Ελλάδος 
27 Ταµ. Πρόνοιας Ναυτικού 
28 Κεφ. Ασθ. Και Ανεργίας Ναυτικών 
29 Ταµ. Ασφ. Ασθ. Και Προν. Λιµενεργ. Πειρ. 
30 Ταµείο Ασφαλ. Ξενοδοχουπαλλήλων 
31 Ταµ. Αλληλ. Προσωπ. ΗΛΠΑΠ 
32 Ταµ. Αλληλ. Προσωπ. ΗΣΑΠ 
33 Ταµ. Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών 
34 Κλάδος Υγείας Υπαλ. Αστυνοµίας Πόλεων 
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35 Ταµ. Αλληλ. Προσωπ. Εθν. Τυπογραφ. 
36 Ταµ. Ασφαλ. Ασθεν. Προσωπ. Τραπέζης Πίστεως, 

Γενικής, Αµερ. Εξπρές  
37 Ταµ. Υγ. ∆ηµοτ. & Κοινοτ. Υπαλληλ. 
38 Ταµ. Ασφ. Προσωπ. Εµπορικής Τρ. 
39 Ταµ. Αλληλ. Προσωπ. ΟΣΕ 

 
 
 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Αν και έρευνες έχουν συνδέσει τη νοσηρότητα µε το επίπεδο σπουδών του 
πληθυσµού, εν τούτοις είναι αµφίβολο πόσο αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια των 
ασφαλισµένων ιδιωτικής ασφάλισης. Παρόλα αυτά το πεδίο αυτό και οι τιµές του 
πίνακα που αναφέρεται, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στατιστικής ανάλυσης σε 
διάφορα επίπεδα (π.χ. σύνδεσης χρήσης µε συγκεκριµένες υπηρεσίες υγείας) και 
πολύ χρήσιµη πληροφορία της ∆ιεύθυνσης Marketing εταιρίας για τον 
προσδιορισµό target groups. Οι διαθέσιµες τιµές, χρήση των οποίων κάνει και η 
ΕΣΥΕ) είναι : 
 

Κωδικός Επίπεδο Εκπαίδευσης 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε 
1 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου 
2 Πτυχιούχοι ΑΕΙ 
3 Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
4 Πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών 
5 Φοιτητές 
6 Απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
7 Απόφοιτοι Γυµνασίου 
8 Απόφοιτοι ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
9 ∆εν ολοκλήρωσαν την ∆ηµοτική Εκπ/ση 

10 Αγράµµατοι 
 
 

Βιοτικό Επίπεδο 
Έρευνες έχουν αποδείξει τον συσχετισµό του βιοτικού επιπέδου µε τη νοσηρότητα 
του πληθυσµού. Παρόλα αυτά, η αντικειµενική δυσκολία έγκειται στην επιλογή και 
στον καθορισµό των κριτηρίων της ανάλυσης των βιοτικών επιπέδων και την 
αιτιολόγησή τους. Επίσης, συναφές είναι και το πρόβληµα της µεταβλητότητας και 
της σχετικότητας των ορισθέντων επιπέδων, στη διάρκεια του χρόνου, αν αυτά 
προσδιορίζονται µε βάση το ετήσιο εισόδηµα. Στο προτεινόµενο σύστηµα, 
επιχειρείται η ταξινόµηση του βιοτικού επιπέδου, µε κριτήρια κοινώς αποδεκτά 
από τη διεθνή κοινότητα. 
 
 

Κωδικός Βιοτικό Επίπεδο 
0 ∆εν ∆ηλώθηκε – ∆ηλώθηκε ασαφώς 
1 Χαµηλό 
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2 Μεσαίο 
3 Υψηλό 

 
 
 

∆είκτης Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ)– Body Mass Index (BMI) 
Η παχυσαρκία, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), αλλά και 
πλήθος ιατρικών ερευνών, συνδέεται και αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για 
την εµφάνιση πολλών νοσηµάτων. Μάλιστα, αν συνδυάζεται και µε άλλους 
νοσογόνους παράγοντες, αποτελεί σοβαρό για την υγεία του ατόµου. Ο ∆είκτης 
Μάζας Σώµατος, αποτελεί ένα κοινά αποδεκτό µέσο µέτρησης της παχυσαρκίας. 
Για τον υπολογισµό του, λαµβάνεται υπόψη το βάρος του ατόµου (σε κιλά) και του 
ύψους του (σε µέτρα). Ο τύπος υπολογισµού είναι : 
 
∆είκτης Μάζας Σώµατος = Βάρος / ύψος2 

 

Έτσι, για παράδειγµα ένα άτοµο µε ύψος 1,80 και βάρος 80 κιλά, έχει  
 
∆ΜΣ = 80 / 1,802  = 24,69  
 

Κατηγορία ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) 
Η προσπάθεια ταξινόµησης των ατόµων, σύµφωνα µε τις τιµές του ∆ΜΣ, έχει 
οδηγήσει στην δηµιουργία του παρακάτω Πίνακα : 
 
∆ΜΣ <18,5 18,5-25 25-27 27-30 >30 
Κατάσταση Λιποβαρής Ιδανικό 

Βάρος 
Υπέρβαρος1 Υπέρβαρος2 Παχύσαρκος 

Πιθανή 
Επίπτωση 

Πιθανά 
προβλήµατα 

Υγείας 

 Πιθανοί 
Κίνδυνοι 

Αυξηµένος 
κίνδυνος 

Κίνδυνος για 
πλήθος 
νόσων 

 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση, έχει ακολουθηθεί και στο σύστηµα Manage Care. 
 

Αιτία Κλήσης 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Αιτία Κλήσης 
0 Πληροφορία 
1 Αναγγελία Περιστατικού 
2 Ιατρική Συµβουλή 
3 Παράπονο 
4 Άλλο 

 

Κατηγορίες Πληροφοριών 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
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Κωδικός Κατηγορίες Πληροφοριών 

0 Όροι – Παροχές Συµβολαίου 
1 Υγειονοµικό Χάρτη 
2 ∆ιαδικασίες εισαγωγής για νοσηλεία 
3 ∆ιαδικασίες χρήσης εξωνοσοκοµειακών 

υπηρεσιών 
4 Άλλο 

 
 

Κατηγορίες Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Κατηγορίες Φορέων Υγείας 
0 Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
1 ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΕΣΥ) 
2 Νοσοκοµεία ΙΚΑ 
3 Άλλα Θεραπευτήρια 
4 Κέντρα Υγείας (ΕΣΥ) 
5 Μονάδες Υγείας ΙΚΑ 
6 ∆ιαγνωστικά Κέντρα  
7 Ιατροί 
8 Φυσιοθεραπευτήρια 
9 Φαρµακεία 
10 Άλλοι Φορείς Υγείας 

 
 

Ειδικότητες Ιατρών 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Ειδικότητες Ιατρών 
0 Αγγειοχειρουργοί 
1 Αιµατολόγοι 
2 Ακτινολόγοι 
3 Ακτινοθεραπευτές – Ογκολόγοι 
4 Αλλεργιολόγοι 
5 Γαστρεντερολόγοι 
6 Γενικοί Ιατροί 
7 Γενικοί Χειρουργοί 
8 ∆ερµατολόγοι – Αφροδισιολόγοι 
9 Ενδοκρινολόγοι 
10 Θωρακοχειρουργοί 
11 Καρδιολόγοι 
12 Καρδιοχειρουργοί 
13 Κυτταρολόγοι 
14 Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι 
15 Μικροβιολόγοι 
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16 Νευρολόγοι 
17 Νεφρολόγοι 
18 Νευροχειρουργοί 
19 Ορθοπεδικοί 
20 Ουρολόγοι 
21 Οφθαλµίατροι 
22 Παθολόγοι 
23 Παθολογοανατόµοι 
24 Παιδίατροι 
25 Παιδοχειρουργοί 
26 Πλαστικοί Χειρουργοί 
27 Πυρηνικοί Ιατροί 
28 Ρευµατολόγοι 
29 Πνευµονολόγοι 
30 Φυσίατροι 
31 Ωτορινολαρυγγολόγοι 
32 Γναθοχειρουργοί 
33 Άλλοι Ιατροί 

 
 

Νοσηλευτικά Τµήµατα – Κλινικές 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Νοσηλευτικά Τµήµατα - Κλινικές 
0 Αιµατολογικό 
1 Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό 
2 Γαστρεντερολογικό 
3 ∆ερµατολογικό 
4 Ενδοκρινολογικό 
5 Καρδιολογικό 
6 Νευρολογικό 
7 Νεφρολογικό 
8 Παθολογικό 
9 Παιδιατρικό 
10 Ρευµατολογικό 
11 Πνευµονολογικό 
12 Φυσικής Ιατρικής 
13 Αγγειοχειρουργικό 
14 Θωρακοχειρουργικό 
15 Καρδιοχειρουργικό 
16 Μαιευτικό – Γυναικολογικό 
17 Νευροχειρουργικό 
18 Ορθοπεδικό 
19 Ουρολογικό 
20 Οφθαλολογικό 
21 Παιδοχειρουργικό 
22 Γενικής Χειρουργικής 
23 Ωτορινολαρυγγολογικό 
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24 Άλλο Τµήµα – Κλινική  
 
 

Εργαστήρια 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Εργαστήρια 
0 Ανοσολογικό 
1 Αιµατολογικό 
2 Αιµοδοσίας 
3 Ακτινοδιαγνωστικό 
4 Βιοχηµικό 
5 Κυτταρολογικό 
6 Μικροβιολογικό 
7 Παθολογοανατοµικό  
8 Άλλο  

 
 

Ειδικές Μονάδες 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Ειδικές Μονάδες 
0 Εντατικής Θεραπείας 
1 AIDS 
2 Εγκαυµάτων 
3 Εµφραγµάτων 
4 Νεογνών 
5 Περιτοναϊκής Κάθαρσης 
6 Τεχνικού Νεφρού 
7 Αιµοδυναµικό Εργαστήριο 
8 Άλλο  

 
 

Τακτικά Ιατρεία 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Τακτικά Ιατρεία 
0 Αιµατολογικό 
1 Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό 
2 Γαστρεντερολογικό 
3 ∆ερµατολογικό 
4 Ενδοκρινολογικό 
5 Καρδιολογικό 
6 Νευρολογικό 
7 Νεφρολογικό 
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8 Παθολογικό 
9 Παιδιατρικό 
10 Ρευµατολογικό 
11 Πνευµονολογικό 
12 Φυσικής Ιατρικής 
13 Αγγειοχειρουργικό 
14 Θωρακοχειρουργικό 
15 Καρδιοχειρουργικό 
16 Μαιευτικό – Γυναικολογικό 
17 Νευροχειρουργικό 
18 Ορθοπεδικό 
19 Ουρολογικό 
20 Οφθαλολογικό 
21 Παιδοχειρουργικό 
22 Γενικής Χειρουργικής 
23 Ωτορινολαρυγγολογικό 
24 Ηπατολογικό 
25 ∆ιαβητολογικό 
26 Λιπιδαιµικό 
27 Υπερτασικό 
28 Ανδρολογικό 
29 Μαστολογικό 
30 Άλλο Τµήµα – Κλινική  

 
 

Νόσοι – Αιτία Νοσηλείας 
Για την καταγραφή των Νόσων – Ατιών Νοσηλείας υιοθετήθηκε η  «∆ιεθνής 
Στατιστική Ταξινόµηση των Νόσων, Κακώσεων και Αιτιών θανάτου – Ένατη 
Αναθεώρηση» {Υπουργείο Συντονισµού & Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
1980}, η οποία βασίστηκε στην International Classification of Diseases – 9th 
Revision (ICD-9). Η ταξινόµηση των νοσηµάτων µπορεί να οριστεί ως σύστηµα 
κατηγοριών, στις οποίες οι παθολογικές οντότητες είναι καταχωρηµένες σύµφωνα 
µε καθορισµένα κριτήρια. Ο σκοπός της είναι να επιτρέψει τη συστηµατική 
καταγραφή, ανάλυση, ερµηνεία και σύγκριση των δεδοµένων της θνησιµότητας και 
της νοσηρότητας, που έχουν συγκεντρωθεί από διάφορες χώρες ή περιοχές και σε 
διαφορετικές εποχές. Η ICD χρησιµοποιείται για να µετατρέψει τη διάγνωση των 
νοσηµάτων και των συναφών προβληµάτων υγείας από λέξεις σε αλφαριθµητικό 
κώδικα που να επιτρέπει εύκολη αποθήκευση, ανάκτηση και ανάλυση των 
δεδοµένων. 
Στην πράξη, η ICD έχει γίνει το διεθνές πρότυπο της ταξινόµησης των διαγνώσεων 
για όλους τους γενικούς επιδηµιολογικούς σκοπούς και πολλές περιπτώσεις για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων της υγείας. Αυτοί περιλαµβάνουν την ανάλυση 
της γενικής κατάστασης της υγείας οµάδων πληθυσµού και τη συνεχή 
παρακολούθηση της συχνότητας εµφάνισης και επικράτησης των νοσηµάτων και 
των συναφών προβληµάτων υγείας συγκριτικά µε άλλες παραµέτρους, όπως είναι 
τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες των προσβληθέντων ατόµων.  
Μεγάλη προσοχή, πρέπει να δίνεται στον καθορισµό και την καταγραφή της 
«Κύριας Κατάστασης». Κύρια κατάσταση καθορίζεται ως η κατάσταση, που 
διαγνώστηκε στο τέλος του επεισοδίου της υγειονοµικής περίθαλψης, κυρίως 
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υπεύθυνης για την ανάγκη που είχε ο άρρωστος για θεραπεία ή έρευνα. Αν 
υπάρχουν περισσότερες της µιας παρόµοιες καταστάσεις, επιλέγεται αυτή που 
είναι κυρίως υπεύθυνη για τη µεγαλύτερη διάθεση πόρων. Αν δεν έγινε διάγνωση 
πρέπει να επιλέγεται το κύριο σύµπτωµα, παθολογικό εύρηµα ή πρόβληµα ως η 
κύρια κατάσταση. 
Πρόσφατα (2001), µε φροντίδα του Υπουργείου Υγείας, ολοκληρώθηκαν  οι 
εργασίας της σύνταξης της 10ης Αναθεώρησης της ∆ιεθνούς Στατιστικής 
Ταξινόµησης των Νόσων (ICD – 10). Επειδή όµως η εφαρµογή της ευρίσκεται σε 
πιλοτικό στάδιο ακόµα στον Ελληνικό χώρο, και όλα τα διαθέσιµα στατιστικά 
στοιχεία χρησιµοποιούν της ICD-9, αποφασίστηκε η υιοθέτηση της 9ης 
Αναθεώρησης. 
Ο Πίνακας επιλογής εµφανίζει διαθέσιµες ένα τεράστιο αριθµό νόσων, καθώς 
αποφασίστηκε η ανάλυση των Νόσων µέχρι του υποχρεωτικού τριψήφιου 
κωδικού. ∆όθηκε επιπλέον  η δυνατότητα εµφάνισης του περιεχοµένου του Πίνακα 
και σε δενδροειδή µορφή, για πληρέστερη κατανόηση της επιλογής από τον 
χρήστη. 
Στον Παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται µόνο  οι δέκα επτά µείζονες κατηγορίες 
των Νόσων : 
 

Κωδικός Νόσοι – Αιτία Νοσηλείας 
0 Λοιµώδη και Παρασιτικά Νοσήµατα 
1 Νεοπλάσµατα 
2 Ενδοκρινικά κ’ Μεταβολικά Νοσήµατα, ∆ιαταραχές της Θρέψης 

και Ανοσολογικές ∆ιαταραχές 
3 Νοσήµατα του Αίµατος και των Αιµοποιητικών Οργάνων 
4 Ψυχικές ∆ιαταραχές 
5 Νοσήµατα του Νευρικού Συστήµατος και των Αισθητηρίων 

Οργάνων 
6 Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος 
7 Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος 
8 Νοσήµατα του Πεπτικού Συστήµατος 
9 Νοσήµατα του Ουροποιητικού Συστήµατος 
10 Επιπλοκές της Κυήσεως του Τοκετού και της Λοχείας 
11 Νοσήµατα του ∆έρµατος και του Υποδόριου Ιστού 
12 Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος και του Συνδετικού 

Ιστού 
13 Συγγενείς Ανωµαλίες 
14 Ορισµένες Καταστάσεις που προέρχονται από την Περιγεννητική 

Περίοδο 
15 Συµπτώµατα, Σηµεία και Ασαφώς Καθορισµένες Καταστάσεις 
16 Κακώσεις και ∆ηλητηριάσεις 
17 ∆εν ∆ηλώθηκε  

 

∆ιάγνωση Εισαγωγής 
Πρόκειται για Πίνακα µε περιεχόµενο την ταξινόµηση των νόσων, όπως 
εµφανίζεται και στον προηγούµενο Πίνακα. Ο Πίνακας επιλογής εµφανίζει 
διαθέσιµες ένα µεγάλο αριθµό κατηγοριών νόσων, καθώς αποφασίστηκε η 
ανάλυση των Νόσων µέχρι του υποχρεωτικού διψήφιου κωδικού, προκειµένου να 
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δίδεται η ευελιξία στην αρχική εκτίµηση του φορέα υγείας για την διάγνωση της 
νόσου.  
Η χρησιµότητα της καταγραφής της πληροφορίας αυτής, έγκειται στη συσχέτιση 
της αρχικής διάγνωσης του νοσήµατος του ασφαλισµένου, που διατυπώνεται από 
τον φορέα υγείας, µε το είδος των υπηρεσιών υγείας που του παρέχονται, αλλά 
και µε την τελική διάγνωση της νόσου η οποία καταγράφεται στον φάκελο του 
ασφαλισµένου.  
Στον Παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται µόνο  οι δέκα επτά µείζονες κατηγορίες 
των Νόσων : 
 

Κωδικός ∆ιάγνωση Εισαγωγής 
0 Λοιµώδη και Παρασιτικά Νοσήµατα 
1 Νεοπλάσµατα 
2 Ενδοκρινικά κ’ Μεταβολικά Νοσήµατα, ∆ιαταραχές της Θρέψης 

και Ανοσολογικές ∆ιαταραχές 
3 Νοσήµατα του Αίµατος και των Αιµοποιητικών Οργάνων 
4 Ψυχικές ∆ιαταραχές 
5 Νοσήµατα του Νευρικού Συστήµατος και των Αισθητηρίων 

Οργάνων 
6 Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος 
7 Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος 
8 Νοσήµατα του Πεπτικού Συστήµατος 
9 Νοσήµατα του Ουροποιητικού Συστήµατος 
10 Επιπλοκές της Κυήσεως του Τοκετού και της Λοχείας 
11 Νοσήµατα του ∆έρµατος και του Υποδόριου Ιστού 
12 Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος και του Συνδετικού 

Ιστού 
13 Συγγενείς Ανωµαλίες 
14 Ορισµένες Καταστάσεις που προέρχονται από την Πειργεννητική 

Περίοδο 
15 Συµπτώµατα, Σηµεία και Ασαφώς Καθορισµένες Καταστάσεις 
16 Κακώσεις και ∆ηλητηριάσεις 
17 ∆εν ∆ηλώθηκε  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status Αναγγελίας Περιστατικού 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Status Αναγγελίας 
0 Ανάθεση 
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1 Αναµένεται Εισηγητική Γνωµάτευση 
2 Απαιτούνται Επιπλέον Πληροφορίες 
3 Αναµένεται Απάντηση Τµ. Αποζηµιώσεων  
4 Ενηµέρωση Νοσοκοµείου/Ασφαλισµένου 
5 Τιµολόγηση 
6 Επισκόπηση 

 
 

Ιατρικές Πράξεις 
Η ιατρική πράξη ή πράξεις, που πραγµατοποιήθηκαν στον ασφαλισµένο, κατά τη 
χρήση των υπηρεσιών υγείας. ∆εν είναι εύκολο να καταγραφούν όλες οι δυνατές  
ιατρικές πράξεις, που µπορεί να παρασχεθούν. Η πιο επιστηµονική προσέγγιση 
του θέµατος, µας οδήγησε στη θεώρηση  ότι έπρεπε να αναζητηθεί  στη 
καταγραφή των ιατρικών πράξεων από το αρµόδιο Υπουργείο. Έτσι, καταλήξαµε 
ότι µία πλήρης καταγραφή των ιατρικών πράξεων µπορεί να βρεθεί στα Π.∆. 157 
(ΦΕΚ/Α’62/30-4-1991), Π.∆ 427 (ΦΕΚ/Α’156/11-10-1991) και Π.∆. 98 
(ΦΕΚ/Α’46/2-4-1993), όπου συγχρόνως γίνεται και κοστολόγηση τους. Πρόσφατα 
(2001), µε φροντίδα του Υπουργείου Υγείας, ολοκληρώθηκαν  οι εργασίας 
κωδικοποίησης 3.500 ιατρικών και εργαστηριακών πράξεων µε δεδοµένα που 
προήλθαν από την αντίστοιχη επιτροπή του ΚΕΣΥ. Οι πράξεις αυτές εµφανίζονται 
ταξινοµηµένες σε τριάντα επτά (37) µείζονες κατηγορίες και ακολουθεί ανάλυσή 
τους µέχρι 4ου βαθµού ανάλυσης. 
Στον παρακάτω Πίνακα εµφανίζονται οι 37 µείζονες κατηγορίες µε διαθέσιµες τις 
παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Ιατρικές Πράξεις 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Εσωτερική Παθολογία 
Γενική Ιατρική 
Καρδιολογία 
Πνευµονολογία 
Αλλεργιολογία 
Γαστρεντερολογία 
Νεφρολογία 
Αιµατολογία 
Ενδοκρινολογία 
Ρευµατολογία 
∆ερµατολογία - Αφροδισιολογία 
Νευρολογία 
Ψυχιατρική - Ψυχολογία 
Παιδιατρική 
Γενική Χειρουργική 
Ουρολογία 
Ορθοπεδική 
Φυσιατρική - Φυσικοθεραπεία 
Οφθαλµολογία 
Ωτορινολαρυγγολογία 
Παιδοχειρουργική 
Νευροχειρουργική 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
 

Θωρακοχειρουργική 
Αγγειοχειρουργική 
Πλαστική Χειρουργική 
Αναισθησιολογία 
Μαιευτική - Γυναικολογία 
Ακτινολογία 
Πυρηνική Ιατρική 
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία 
Μικροβιολογία 
Παθολογική Ανατοµική 
Κυτταρολογία 
Ιατροδικαστική - Τοξικολογία 
Κοινωνική Ιατρική 
Γενική Οδοντιατρική - Ορθοδοντική 
Γναθοχειρουργική 

 
 

Κατηγορίες Περιστατικών 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Κατηγορίες Περιστατικών 
0 Επείγον – Ατύχηµα 
1 Επείγον – Ασθένεια 
2 Ατύχηµα 
3 Παθολογικό – Ασθένεια 
4 Χειρουργικό – Ασθένεια 
5 Τοκετός  
6 Άλλο 

 
 
 

Status (Ζηµιάς) Claim 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Status (Ζηµιάς) Claim 
0 Πληρωθείσα 
1 Απορριφθείσα 
2 Εκκρεµεί 

 
 
 
 
 

Αιτία Απόρριψης Ζηµιάς (Claim) 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
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Κωδικός Αιτία Απόρριψης Ζηµιάς (Claim) 

0 Προϋπάρχουσα Νόσος 
1 Γενικές Εξαιρέσεις 
2 Ειδική Εξαίρεση 
3 Ψευδής ∆ήλωση 
4 ∆εν χρήζει νοσηλείας 

 
 

Θέσεις Νοσηλείας 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Θέσεις Νοσηλείας 
0 Suite 
1 Lux 
2 Α 
3 ΑΒ 
4 ΒΑ 
5 ΒΒ 
6 Γ 

 
 

Είδος Παραστατικού 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Είδος Παραστατικού 
0 Τιµολόγιο Νοσοκοµείου 
1 ΑΠΥ Χειρουργού 
2 ΑΠΥ Αναισθησιολόγου 
3 ΑΠΥ Θεράποντος 
4 ΑΠΥ Εξωνοσοκοµειακών Υπηρεσιών 
5 ΑΠΥ Μεταφοράς 
6 Απόδειξη Φαρµακείου 
7 Άλλο Παραστατικό 

 
 
 
 
 
 

Σύνοψη Κατηγοριών Υπηρεσιών Υγείας 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Κατηγορίες Υπηρεσιών 
1 ∆απάνες Νοσοκοµείου 
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2 Αµοιβή Θεράποντος Ιατρού 
3 Αµοιβή Χειρουργού 
4 Αµοιβή Αναισθησιολόγου 
5 Άλλες ∆απάνες 

 
 

Κατηγορίες Υπηρεσιών Υγείας 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Κατηγορίες Υπηρεσιών 
0 ∆ωµάτιο & Τροφή 
1 Εργαστηριακές Εξετάσεις 
2 Ιατρικές Πράξεις 
3 Έξοδα Χειρουργείου 
4 Υγειονοµικό υλικό 
5 Φάρµακα 
6 Αµοιβή Θεράποντος 
7 Αµοιβή Χειρουργού 
8 Αµοιβή Αναισθησιολόγου 
9 Αµοιβές Άλλων Ιατρών 
10 Αµοιβή Αποκλειστικής Νοσοκόµας 
11 Αµοιβή Εξωνοσοκοµειακών Υπηρεσιών 
12 ∆απάνες Μεταφοράς 
13 Μη πληρωτέες δαπάνες 
14 Άλλα έξοδα 

 
 

Τρόποι Πληρωµής Ζηµιάς (Claim) 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Τρόποι Πληρωµής Ζηµιάς (Claim) 
0 Σε Αφαλισµένο 
1 Μέσω ∆ικτύου 

 
 
 
 
 
 
 

Έκβαση Νοσηλείας 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τις παρακάτω τιµές : 
 

Κωδικός Έκβαση Νοσηλείας 
0 Ίαση 
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1 Βελτίωση 
2 Αµετάβλητη 
3 Επιδείνωση 
4 Θάνατος 
5 ∆εν δηλώθηκε 

 
 

Προϋπάρχουσα Αναπηρία 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τιµές, όπως εµφανίζονται στον 
«Κανονισµό Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας» {ΙΚΑ 1995} . Κάθε επιλογή αντιστοιχεί 
και σε (οριζόµενη από το σύστηµα) τιµή, η οποία συνυπολογίζεται για την εκτίµηση 
του καθαρού ατοµικού κόστους κινδύνου ασφάλισης υγείας (δες Κεφάλαιο 12). 
 

Προϋπάρχουσες ∆ιαταραχές – Καταστάσεις ( Ιατρικό Ιστορικό) 
Πεδίο επιλογής, από Πίνακα µε διαθέσιµες τιµές, όπως εµφανίζονται στο 
«Σηµειώσεις Underwriting – Εκτίµηση Κινδύνων» {The Victory-Reinsurance Co.Ltd 
1990} και στο «Life Undewriting – Rating Guidelines» {Swiss Re Life and Health 
1995} . Κάθε επιλογή αντιστοιχεί και σε (οριζόµενη από το σύστηµα) τιµή, η οποία 
συνυπολογίζεται για την εκτίµηση του καθαρού ατοµικού κόστους κινδύνου 
ασφάλισης υγείας (δες Κεφάλαιο 12). 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται σε : 
- Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές και  
- Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού Εξοπλισµού 

 
Α ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α1 Η προσφερόµενη λύση θα επιτρέπει:   
 Την παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού για την κάλυψη των 

αναγκών του συστήµατος Manage Care 
 

 Την παροχή του απαιτούµενου εξοπλισµού για την αναβάθµιση του 
υπάρχοντος συστήµατος, προκειµένου να υποστηρίξει 
αποτελεσµατικά τη λειτουργία του συστήµατος Manage Care 

 

 Την δηµιουργία Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος Manage 
Care 

 

 Την εγκατάσταση του λογισµικού σε όλα τα σηµεία λειτουργίας του  
 Την πραγµατοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων – προσαρµογών 

του υπάρχοντος λογισµικού, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο 
 

 Την εγκατάσταση των βελτιώσεων του λογισµικού του Manage Care, 
εφόσον αυτές πραγµατοποιηθούν, όπου το σύστηµα βρίσκεται ήδη σε 
παραγωγική λειτουργία 

 

 Την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού, σε όλα τα επίπεδα, για 
την οµαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος 

 

 Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της εταιρίας υποχρεούται στην παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και συγκεκριµένα: 

 

 ·Υποστήριξης χρηστών 1ου επιπέδου (Help Desk)  
 ·Υποστήριξης χρηστών 2ου επιπέδου (On Site)  
 ·Υποστήριξης ∆ιαχείρισης Συστήµατος (System Administration)  
 ·Υποστήριξης ∆ιαχείρισης ∆ιαδικασιών (Operations Management)  
 Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται για το χρονικό διάστηµα της 

δοκιµαστικής και πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος, ή/και για το 
χρονικό διάστηµα µετά την οριστική εγκατάσταση του συστήµατος  

 

 Η ολοκληρωµένη λύση client / server που θα προσφερθεί πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη τις υπολογιστικές ανάγκες της εφαρµογής και τον 
αριθµό των χρηστών αυτής. 

 

 Η υποδοµή του πληροφοριακού συστήµατος (servers, PC, δίκτυο, 
βάση (DBMS), λογισµικό υποδοµής & βελτιώσεις του υπάρχοντος 
λογισµικού) πρέπει να είναι ικανή να υποστηρίξει την αδιάλειπτη και 
αποδοτική λειτουργία των εφαρµογών. 

 

 Η εταιρία υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά 
(π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) για τη θέση σε πλήρη λειτουργία του 
συστήµατος. 

 

Α2 ∆ηµιουργία Αναφορών  
 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να διαθέτει ένα φιλικό προς τον χρήστη, 

καθοριζόµενο από αυτόν και υψηλών προδιαγραφών εργαλείο 
δηµιουργίας αναφορών. Μετά από εκπαίδευση το προσωπικό 
διαχείρισης της βάσης δεδοµένων θα είναι ικανό να σχεδιάζει και να 
δηµιουργεί τις δικές του αναφορές (reports) 

 

 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να επιτρέπει σε όλα τα πεδία και τις 
πληροφορίες που τηρούνται στη βάση δεδοµένων να εξετάζονται και 
να συµπεριλαµβάνονται στην αναφορά. 
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 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να επιτρέπει τον ειδικό σχεδιασµό και 
διαµόρφωση των αναφορών από τους χρήστες. 

 

 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να επιτρέπει την ενσωµάτωση των 
γενικώς αποδεκτών ορισµών, έτσι ώστε πιθανά διαφορετικές 
εφαρµογές να µπορούν να παράγουν συγκρίσιµες εκθέσεις. 

 

 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να επιτρέπει την επιλεκτική πρόσβαση 
σε συγκεκριµένους χρήστες ή οµάδες αυτών, σε εκθέσεις και 
πληροφορίες. 

 

Α3 Εξοπλισµός και Λογισµικό (Hardware and Software)  

 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να περιλαµβάνει την παροχή του 
κατάλληλου εξοπλισµού και λειτουργικού συστήµατος που θα 
ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές που ορίζονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές 

 

 Θα πρέπει να παρασχεθεί στη εταιρία διάγραµµα αρχιτεκτονικής και 
ακριβή περιγραφή του εξοπλισµού και του λογισµικού, 
συµπεριλαµβανοµένης: 

 

 Α) Μιας περιγραφής κάθε βασικού τµήµατος και πως διασυνδέονται 
και ολοκληρώνονται αυτά µεταξύ τους, συµπεριλαµβανοµένων των 
επεξεργαστών, δυνατότητα αποθήκευσης του δίσκου, λειτουργικό 
σύστηµα λογισµικού, λογισµική προτεινόµενη λύση, πακέτα/πεδία, 
λογισµικό διαχείρισης αρχείου και βάσης δεδοµένων. 

 

 Β) Μια περιγραφή του εξοπλισµού και του λογισµικού 
επικοινωνίας/δικτύωσης, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνδέσεων 
µε άλλα κέντρα δεδοµένων, εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

 

 Η προτεινόµενη λύση πρέπει να διαθέτει το πιο πρόσφατο σύστηµα 
προστασίας έναντι ιών, το οποίο θα ανανεώνεται σε εβδοµαδιαία 
βάση. 

 

 Η διεύθυνση Πληροφορικής θα  πρέπει να περιγράψει τη δυνατότητα 
του συστήµατος να λειτουργεί σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές 
εξοπλισµού/λογισµικού. 

 

Α4 ∆ιατήρηση ∆εδοµένων (Data Retention)  
 Θα πρέπει να σχεδιαστεί µε ακρίβεια ο σχεδιασµός της εισαγωγής των 

απαραίτητων δεδοµένων 
 

 Θα πρέπει να προγραµµατιστεί η εισαγωγή µε ακρίβεια, όλων των 
υπαρχόντων υποστηρικτικών δεδοµένων του Πληροφοριακού 
Συστήµατος, µε εξοπλισµό και προσωπικό της εταιρίας. 

 

 Τα ακόλουθα δεδοµένα θα πρέπει να τηρούνται και να είναι 
προσβάσιµα on line: 

 

 Α) ∆εδοµένα περιστατικού του ασφαλισµένου  
 Β) ∆ηµογραφικά δεδοµένα του ασφαλισµένου  
 Γ) Ασφαλιστικά δεδοµένα του ασφαλισµένου  

Α5 Μεταφορά ∆εδοµένων (Transfer of Data)  
 Το σύστηµα πρέπει να έχει δυνατότητα µεταφοράς των συλλεγόµενων 

δεδοµένων από ένα σύστηµα λήψης αποφάσεων σε άλλο 
 

Α6 Επικοινωνίες ∆εδοµένων (Data Communications)  

 Θα πρέπει να οριστεί η απαιτούµενη αρχιτεκτονική του τοπικού 
δικτύου που θα υποστηρίζει την προτεινόµενη λύση. 
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 Αντίγραφα όλων των εξερχοµένων / εισερχοµένων συναλλαγών 
πρέπει να αρχειοθετούνται και να τηρούνται για επιθεώρηση 
αργότερα, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε νοµικό ή άλλο 
έλεγχο. 

 

Α7 Archives and Back-up  
 Η εταιρία πρέπει να τηρεί πλήρες αρχείο της βάσης δεδοµένων για 

επαναποθήκευση του συστήµατος. Η προτεινόµενη λύση πρέπει να 
επιτρέπει την επαναφόρτωση τουλάχιστον ενός τµήµατος αρχείου 
(πλήρη δυνατότητα του µέσου χρησιµοποιούµενου χώρου 
αποθήκευσης) δεδοµένων για αναζήτηση και επαναποθήκευση 

 

 Το σύστηµα πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε να διασφαλίζει 
ότι καµία απώλεια δεδοµένων δεν θα υπάρχει ή ότι τυχόν απώλεια 
δεδοµένων θα περιορίζεται στο ελάχιστο των συναλλαγών. 

 

 Θα  πρέπει να οριστούν οι απαιτήσεις για αντίγραφα ασφαλείας (back 
up) εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 

 

 Το σύστηµα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία κατά τη 
διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (back up). 

 

Α8 Ειδικές Απαιτήσεις - Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη  
 Να συνταχθεί σχέδιο συντήρησης του λογισµικού και του εξοπλισµού 

καθώς και σχέδιο τεχνικής υποστήριξης 
 

 Το λογισµικό του Manage Care, θα πρέπει να είναι συντηρήσιµο το 
λιγότερο κατά τη διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας του και θα πρέπει να 
ακολουθεί τα πρότυπα της τεχνολογικής βιοµηχανίας για να 
αποφευχθεί η βαθµιαία απαξίωσή του.  

 

 Εφαρµοσµένη τεχνική υποστήριξη για το λογισµικό συστήµατος και 
της προτεινόµενης λύσης πρέπει να παρέχονται σε συνεχόµενη βάση. 

 

 Οι διαδικασίες υποστήριξης πρέπει να οργανωθούν µε τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές ανταγωνιστικές διαµάχες µεταξύ 
ξεχωριστών οµάδων οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για φυσικά 
εξαρτήµατα, λογισµικό συστηµάτων και λογισµικό εφαρµογών. 

 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει ένα σηµείο αναφοράς 
(επικοινωνίας) για όλες τις ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής υποστήριξης 
ή συντήρησης 

 

 Στο σηµείο που τµήµα της εταιρίας είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση 
και προµήθεια του εξοπλισµού, πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει 
επάρκεια ανταλλακτικών υψηλής ποιότητας και ότι αυτά είναι εύκολα 
προσβάσιµα έτσι ώστε οι επισκευές να µη καθυστερούν.  

 

 Θα πρέπει να συνταχθεί σχέδιο, το οποίο να παρέχει λεπτοµέρειες για 
το πώς θα γίνονται αναβαθµίσεις στον εξοπλισµό, στο σύστηµα ή στο 
λογισµικό  

 

 Οποιαδήποτε λάθη του λογισµικού που παρουσιάζονται θα 
σηµειώνονται ως κρίσιµα, µεγάλα ή αισθητικά.  

 

 Α) Τα κρίσιµα και µεγάλα λάθη πρέπει να έχουν άµεση και συνεχή 
µηχανική υποστήριξη έτσι ώστε να επιλύονται αµέσως. 

 

 Β) Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της εταιρίας πρέπει να παρέχει 
λεπτοµέρειες για το πώς θα κατορθωθεί η άµεση επίλυση όλων των 
λαθών. 

 

 Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, κατά το χρόνο της δοκιµαστικής και 
πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να εκδίδει συνεχώς
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πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να εκδίδει συνεχώς 
λίστες µε "bugs" τα οποία σχετίζονται µε την ολοκληρωµένη λύση µε 
προτεινόµενους τρόπους αντιµετώπισης και ένα πρόγραµµα 
επιδιόρθωσης. 

 Τα συστήµατα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε αποτυχίες λειτουργίας του 
εξοπλισµού και επίσης θα πρέπει να διατηρείται η ακεραιότητα των 
δεδοµένων ανά πάσα στιγµή. Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να 
περιγράψει τις προτεινόµενες λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 

 Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να περιγράψει οποιεσδήποτε 
προβλέψεις ανάκτησης από καταστροφές και συγκεκριµένα για 
στήσιµο διακοµιστών (servers) από την αρχή όπως επίσης και για 
εφαρµογές πελατών (clients). 

 

 Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος θα πρέπει να αναφερθούν οι 
υπολογιζόµενες απαιτήσεις σε πόρους για την προτεινόµενη λύση της 
ολοκληρωµένης λύσης, περιλαµβάνοντας νούµερα, επίπεδο 
προτεραιότητας και προσόντα προσωπικού όπως ακολουθεί: 

 

 Α) Οι πόροι που θα παρέχει η εταιρία κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, 
ανάπτυξης και τα στάδια διαχείρισης της ερευνητικής εργασίας 

 

 Β) Οι πόροι που απαιτούνται για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που 
αφορούν την ερευνητική εργασία 

 

Α9 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 Ο ερευνητής υποχρεούται να υποδείξει τον τρόπο µετάπτωσης 

δεδοµένων στο προτεινόµενο σύστηµα. 
 

 Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής πρέπει να διαχειριστεί την µετάπτωση 
των υπαρχόντων βάσεων δεδοµένων από ήδη υπάρχοντα συστήµατα. 

 

Α10 ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ACCEPTANCE TESTING)  

 Η ∆ιοίκηση της εταιρίας πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή των 
παρακάτω αρχών-δοκιµασιών: 

 

 Α) Το Manage Care πρέπει να διασφαλίζει ότι η ολοκληρωµένη λύση 
µπορεί να λειτουργήσει από το προσωπικό της εταιρίας έτσι ώστε να 
υποστηριχτούν οι δραστηριότητες των υπηρεσιών. Ένα σηµείο κλειδί 
για την διασφάλιση των υπηρεσιών θα είναι η εκτέλεση των ελέγχων 
αποδοχής χρηστών κατά τη διάρκεια της προτεινόµενη λύσης το 
οποίο θα ικανοποιήσει δύο αντικειµενικούς σκοπούς: 

 

                      i.       Την ευκαιρία να ελεγχθεί ότι το λογισµικό και οι 
ανάλογες υπηρεσίες, διαδικασίες και λειτουργίες δουλεύουν στα 
πλαίσια του συνολικού περιβάλλοντος εργασίας. 

 

                    ii.       Την επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες συµφωνούν µε τα 
συµφωνηµένα αποτελέσµατα των λεπτοµερών παρουσιάσεων που 
έχουν γίνει περιλαµβάνοντας τις απαιτήσεις απόδοσης. 

 

 Β) Η διοίκηση της εταιρίας θα κρίνει ότι το σύστηµα/υπηρεσία είναι 
έτοιµο για λειτουργία όταν ο έλεγχος αποδοχής χρηστών έχει 
τελειώσει, ότι ικανοποιητικοί τεχνικοί έλεγχοι έχουν γίνει για την 
επιβεβαίωση ότι το σύστηµα/υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
απόδοσης. 

 

 Γ) Να περιγραφούν οι διαδικασίες και οι λειτουργίες αποδοχής 
χρηστών. 
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Α ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α11 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ  
 Πρέπει να προδιαγραφεί ένα προφίλ για τις πηγές και τους πόρους 

εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει  λεπτοµέρειες 
προσωπικού, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και υλικά. 

 

 Πρέπει να προδιαγραφεί ένα κατανοητό επίσηµο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης για τεχνικό και µη προσωπικό το οποίο θα καλύπτει τον 
τοµέα λειτουργιών των υπολογιστών και τους τοµείς λογισµικού όσον 
αφορά την εξοικείωση και λειτουργία των συστηµάτων και των 
εφαρµογών. 

 

 Πρέπει να προδιαγραφεί ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, το οποίο θα δείχνει τι είδος εκπαίδευσης θα γίνεται για 
οποιοδήποτε µέρος του προσωπικού, το επίπεδό αυτής και σε ποια 
στάδια του έργου θα πραγµατοποιείται. 

 

 Πρέπει να προδιαγραφεί πως θα ικανοποιούνται οι ανάγκες 
εκπαίδευσης για κάθε µία από τις παρακάτω οµάδες: 

 

 a.       ∆ιαχειριστές των συστηµάτων και του έργου (System/Project 
Managers) 

 

 b.       Προσωπικό συντήρησης Υπολογιστών  
 c.       Τελικοί χρήστες  
 d.       ∆ιοίκηση  
 Πρέπει να προδιαγραφούν λεπτοµέρειες για τα διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που θα πραγµατοποιηθούν. Επιπλέον οι ακόλουθες 
πληροφορίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

 

 a.       Η διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος.  
 b.       Οι κατηγορίες των χρηστών που πρέπει να παρακολουθήσουν 

κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
 

 c.       Ο προτεινόµενος αριθµός ατόµων από κάθε κατηγορία που 
πρέπει να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραµµα. 

 

 Πρέπει να προδιαγραφεί τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων στο χώρο παροχής της υπηρεσίας. 

 

 Πριν από την εκπαίδευση πρέπει να παρασχεθούν δειγµατοληπτικές 
σελίδες εγχειριδίων από τα προγράµµατα εκπαίδευσης και υλικό για 
την εκπαίδευση κάθε οµάδας όπως αναφέρεται παραπάνω και για 
κάθε επίπεδο εκπαίδευσης π.χ. αρχάριο, µέσο, προχωρηµένο. 

 

 Πρέπει να υποδειχθεί το µέγεθος της απαιτούµενης εκπαίδευσης που 
θα χρειασθεί. 

 

 Πρέπει να προδιαγραφεί το υλικό το οποίο θα παρέχεται στους 
εκπαιδευτές. Παραδείγµατα θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις 
απαντήσεις αυτών. 

 

 Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστηµα 
εκπαίδευσης στον κύριο επεξεργαστή το οποίο θα είναι προσβάσιµο 
από όλους τους σταθµούς εργασίας και µαζί µε τα δεδοµένα που θα 
περιέχει θα είναι εντελώς ξεχωριστό από το σύστηµα σε λειτουργία. 
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Β ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 ΥΛΙΚΟ   
Β1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ (LAN SERVER)  

Β1.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 Ο Εξυπηρετητής ∆ικτύου είναι υπολογιστικό σύστηµα στο 
οποίο στο οποίο εκτελούνται οι εφαρµογές διασύνδεσης 
και µεταφοράς πληροφοριών. 

 

Β1.2 ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Μοντέλο: HP NetServer E800, PIII 933MHz Mod 1Base 
Model PFC ή νεότερος 

 

 Κεντρικές  Μονάδες Επεξεργασίας (CPU) ≥ 1 
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Β ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 ΥΛΙΚΟ   
 Μέγεθος προσφερόµενης κεντρικής µνήµης (Mb) ≥ 512 

 Μονάδες δίσκων ≥ 2 

 Χωρητικότητα δίσκων (Gbytes) ≥ 9.1 

 Ταχύτητα ∆ίσκων (rpm) 10K 

 Παράλληλη θύρα  

 Θύρα  Fast Ethernet  

 Θύρα  Gigabit Ethernet   

 Ενσωµατωµένη µονάδα CD-ROM  

   Εσωτερική µονάδα 3 ½’’ DS/HD, χωρητικότητας  ≥ 1.44 
MB 

 

 Εσωτερική µονάδα µαγνητικής αποθήκευσης (DAT 24Gb)  

 Εφεδρική µονάδα παροχής ισχύος  

 HP 55 Color Monitor 15’’  

 HP Internal SCSI Cable Kit for E800, LH3000 and 
LH6000 

 

 Εγκατεστηµένο Λογισµικό: 
- MS Windows NT Server full (περ. 5 client Licences) 
- F-Secure Antivirus for NT Server, µε άδεια χρήσης  

 

  
 
 
 
 
 
  

Β2 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 10/100 Ethernet Router w/2 WIC Slots & 1 Network 
Module Slot 

 

 Power Cord Europe (Περ. στον router)  

 Cisco 2600 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES  

 32-to-40 MB DRAM Factory Upgrade για τον Cisco 2600 
Series 
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 8-to-16 MB Flash Factory Upgrade για τον Cisco 2600 
Series 

 

 2-Port Serial WAN Interface Card (dial and leased line)  

 X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet  

 24-port 10/100 Switch (Enterprise Edition)  

   

Β3 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 Αριθµός µονάδων, όσες απαιτούνται για την έγκαιρη και 
έγκυρη υλοποίηση του έργου.  

≥ 250 

 Ο αριθµός µονάδων θα καλύπτει όλες τις θέσεις εργασίας 
της παραγωγικής λειτουργίας. 

 

 Μοντέλο  

 Ηµεροµηνία ανακοίνωσης εντός των τελευταίων οκτώ (8) 
µηνών. 

 

 Τα τµήµατα που συνθέτουν τους σταθµούς εργασίας 
(πληκτρολόγιο, motherboard) να προέρχονται από την 
ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, η ονοµασία της οποίας 
πρέπει να αναγράφεται εµφανώς σε αυτά καθώς και στα 
κιβώτια της συσκευασίας. 

 

 Οι πλακέτες, οι σκληροί δίσκοι και οι οδηγοί δισκετών να 
είναι συναρµολογηµένοι από το εργοστάσιο κατασκευής 
του συστήµατος, εγκεκριµένες από αυτό και να υπάρχει 
ειδική βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας.  
Το σύστηµα να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή που αφορούν στα ανωτέρω τµήµατα. 

 

 Χαρακτηριστικά  BIOS: 
-  Κατασκευαστής 
-  ΄Έτος ΄Έκδοσης 
-  Power-on Password 
-  Υποστήριξη Plug and Play 
-  Υποστήριξη LBA 
-  Απενεργοποίηση ∆ισκέτας 
-  Αναβάθµιση µε Flash EPROM 

 
 

≥ 2001 
 

 ∆ιαγνωστικά προγράµµατα  

 Να παρέχεται φιλικότητα προς το περιβάλλον, 
εξοικονόµηση ενέργειας και ασφάλεια.  
Να ακολουθούνται τα πρότυπα: 

 

 - ISO 9241/EN 29241  

 - EP Energy Star  
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Β3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Τύπος CPU Pentium III ή  ισχυρότερος µε δυνατότητα 
αναβάθµισης 

 

Β3.3 KENTΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  
 • Μέγεθος (ΜΒ) ≥ 256 

 • Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη  ≥ 512 Gb 

Β3.4 SYSTEM BUS  

 Εύρος (bits) ≥ 32 

 PCI  

Β3.5 ΘΥΡΕΣ/SLOTS:  

 Σειριακή [16550 ΑF ] ≥ 2 

 Παράλληλη ≥ 1 

 Mouse  

 Ελεύθερες θύρες επέκτασης πέραν της υποχρεωτικής 
σύνθεσης. (PCI) 

≥ 3  

Β3.6 ΠΛΑΙΣΙΟ  

 Τύπος πλαισίου.  

Β3.7 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ  

 Ισχύς (W)  

 Τάση λειτουργίας (V) 200-240  

Β3.8 ΜΟΝΑ∆Α ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ  

 Εσωτερική µονάδα 3 ½’’ DS/HD, χωρητικότητας ≥ 1.44 
MB 

 

 Average Seek Time (ms) ≤ 130 

 Track density (TPI) 135 

 Data transfer rate (Kb/s) ≥ 50 

 MONA∆ΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ   

 Πλήθος µονάδων (εσωτερική) ≥ 1 

 Ωφέλιµη χωρητικότητα (GΒ)  ≥ 20 

 Average Seek Time (msec) ≤ 12 

 Transfer Rate (MB/sec) ≥ 66 

 Τύπος controller SCSI ή EIDE  

 Θέσεις επιπλέον Drives ≥ 1 

 Ταχύτητα (rpm) 7200 
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Β3.9 ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  

 ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ :  

 - Ethernet Card 10BASE-T/100 BASE-T σε PCI   

 - Υποστήριξη TCP/IP  

 - Τύπος καλωδίου UTP 5  
- Connector RJ4 

 

Β3.10 ΟΘΟΝΗ  

 Μέγεθος διαγωνίου ≥ 17’’ 

 Έγχρωµη  

 Κάλυµµα  

 Dot Pitch  (mm) ≥ 0.28 

 Refresh rate σ’ όλες τις αναλύσεις (Hz) ≥ 75 

 Εργονοµική βάση στήριξης  

 Να ικανοποιεί τα παρακάτω standards:  

 • ISO 9241-3  

 • MPR-II   

 • TCO 99  

Β3.11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α CD-ROM  

 Αριθµός µονάδων 1 

 Τουλάχιστον 48πλής (48X) ταχύτητας  

 Average access Time (msec) ≤ 150 

 Τύπος controller SCSI ή EIDE  

 Υποστήριξη προτύπων  Photo CD, CD-ROM ΧΑ, CD-
Digital Audio, CD-I.  

 

Β3.12 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  

 Αριθµός πλήκτρων ≥ 101 

 Κάλυµµα  

 Τύπος QWERTY µε αποτύπωση των ελληνικών και 
λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. Κατάλληλο για 
ταχεία εισαγωγή δεδοµένων. 

 

Β3.13 MOUSE  

 Microsοft συµβατό  

 BUS ή PS/2 type  
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Β4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ROUTER ΓΙΑ DIAL 
BACK UP 

 

 1- Port ISDN WAN Interface Card (dial & leased line)  
 Αριθµός Ψηφιακών Τηλεφωνικών Συσκευών ERICSSON 

DBC 212 
≥ 50 

   

Β5 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 Oracle 8 Server Enterprise Edition full use, named users  

 Απαιτούµενος Αριθµός Αδειών Χρήσης για: 
- MS-OFFICE 2000 STANDARD ED. 
- NT-CLIENT 

 
 

 

 Απαιτούµενος Αριθµός Καλωδιώσεων (Ανά Θέση 
Εργασίας) 

 

 Καµπίνες για LAN SERVER  

   
Β6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  

 Μοντέλο HP LaserJet 2200DN, Κατασκευαστής, Έτος 
ανακοίνωσης Μοντέλου 

 

 Αριθµός µονάδων:  

 Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης σε σελίδες ανά λεπτό για 
εκτύπωση κειµένου (ppm)  

≥ 19 
 

 Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) 1200 x 1200 

 Φόρτος εργασίας (χιλιάδες σελίδες / µήνα) ≥ 40  

 Υποστηριζόµενα interface: 
- IEEE 1250 parallel 
- USB 
- Fast Ethernet 10/100 BaseTX 

 

 Fonts για ΕΛΟΤ-928 
Να δοθούν δείγµατα εκτύπωσης και να περιγραφεί ο 
τρόπος φορτώµατος και επιλογής των fonts. 

 

 Να περιγραφούν λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Πιστοποιητικό ISO9001  

   
Β7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APPLICATION SERVER)  

Β7.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 Ο Εξυπηρετητής Εφαρµογής είναι υπολογιστικό σύστηµα 
στο οποίο στο οποίο εκτελούνται οι εφαρµογές του 
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συστήµατος. 

Β7.2 ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Μοντέλο: HP NetServer LC2000, PIII 933MHz Mod 
1Base Model PFC ή νεότερος 

 

 Κεντρικές  Μονάδες Επεξεργασίας (CPU) ≥ 1 

 Μέγεθος προσφερόµενης κεντρικής µνήµης (Mb) ≥ 512 

 Μονάδες δίσκων ≥ 4 

 Χωρητικότητα δίσκων (Gbytes) ≥ 9.1 

 Ταχύτητα ∆ίσκων (rpm) 10K 

 Παράλληλη θύρα  

 Θύρα  Fast Ethernet  

 Θύρα  Gigabit Ethernet   

 Ενσωµατωµένη µονάδα CD-ROM  

   Εσωτερική µονάδα 3 ½’’ DS/HD, χωρητικότητας  ≥ 1.44 
MB 

 

 Εσωτερική µονάδα µαγνητικής αποθήκευσης (DAT 24Gb 
Τουλάχιστον) 

 

 Εφεδρική µονάδα παροχής ισχύος  

 HP 55 Color Monitor 15’’  

 Εγκατεστηµένο Λογισµικό: 
- MS Windows NT Server full (περ. 5 client Licences) 
- F-Secure Antivirus for NT Server, µε άδεια χρήσης  

 

 Να δοθούν πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά.  

  
Β8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ UNIX (UNIX SERVER)  

Β8.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 Ο Εξυπηρετητής UNIX είναι υπολογιστικό σύστηµα στο 
οποίο λειτουργεί η Βάση ∆εδοµένων του συστήµατος 

 

Β8.2 ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Μοντέλο: Sun Enterprise 3500 server  ή νεώτερο.  

 Κεντρικές  Μονάδες Επεξεργασίας (CPU) ≥ 2 

 Μέγεθος προσφερόµενης κεντρικής µνήµης (Gb) ≥ 2 

 Μονάδες δίσκων ≥ 4 

 Χωρητικότητα δίσκων (Gbyte) ≥ 18.2 
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 Παράλληλη θύρα  

 Θύρα Fast Ethernet  

 Θύρα Gigabit Ethernet   

 Ενσωµατωµένη µονάδα DVD-ROM  

   Εσωτερική µονάδα 3 ½’’ DS/HD, χωρητικότητας  ≥ 1.44 
MB 

 

 Εσωτερική µονάδα µαγνητικής αποθήκευσης (Tape Drive 
DDS4), χωρητικότητα. 

≥ 20 

 Εφεδρική µονάδα παροχής ισχύος  

 Localised Power Cord kit (περ. στον server)  

 Sbus Ultra Differential Fast/Wide SCSI-Host Adapter  

 72-inch StorEdge expansion rack   

 Power Cord for 72’’ expansion cabinet (περ. στο rack)  

 218Gb (12x18.2Gb 10K rpm disks) Sun StorEdge D1000 
2 Power Supplies, 2 fantrays (4fans), 4 Differential 
UltraSCSI to host ports. 

 

 12 Meter Differential SCSI Cable  

 StorEdge L9 Autoloader 1 DLT 8000 drive 9 slots SCSI 
Cable 

 

 SOLARIS Server Media Kit  

 Workgroup Edition for Solaris  

 Solstice Backup Media Kit  

 Solstice Backup Documentation  

 Autochanger software module 1-9 slots  

 DLT COMPACT IV PACKAGE OF 10 TAPES  

 Wyse 55-ES ASCII console w/PC kbd  

 REFLECTION-X Windows NT  

  
  
 

Β9 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 Oracle 8 Server Enterprise Edition full use, named users  
 Απαιτούµενος Αριθµός Αδειών Χρήσης για: 

- MS-OFFICE 2000 STANDARD ED. 
- NT-CLIENT 

 

 FAX Cannon Laser L250  
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 HP LaserJet 2200DN  
 6 KVA UPS  
 Καλωδίωση (Θέση Εργασίας)  

 Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο ERICSSON  
 Ψηφιακές Τηλεφωνικές Συσκευές ERICSSON DBC 213  

   
Β10 ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 7206VXR Bundle with NPE-300 & I/O Controller with FE  

 Cisco 7200 AC Power Supply Option (περ.στον router)  

 Cisco 7200 Dual AC Power Supply Option, 280 W  

 Power Cord Europe (περ.στον router)  

 Cisco 7200 Series IOS IP PLUS IPSEC 3DES  

 Cisco IOS 7200 Series WAN Packet Protocols / Netflow 
License 

 

 Cisco 7200 I/O PCMAIA Flash Disk , 48 MB Option 
(Default) (περ.στον router) 

 

 128 MB Memory for NPE-225/NPE-300/NSE-1 Default 
(περ.στον router) 

 

 8-Port Serial, X.21 Port Adapter  

 8-Port BRI Port Adapter, S/T Interface  

 8 Lead Octal Cable & Male X.21 DTE Connectors  

 Auxiliary / Console Port Canle kit  

 2-port Voice Interface Card – E&M  

 24-port 10/100 Switch w/ Two Module Slots (Enterprise 
Edition) 

 

 CiscoWorks LAN MGMT for NT, inck: CM 3, RME 3, CV 
5, TD 5, CFM 1, +Doc 

 

 CiscoWorks Routed WAN Solution for NT. Includes CD & 
Docs 

 

 HP Vectra VL400 Minitower, PIII/866 MHz, 128MB RAM, 
20 Gb HDD, 48x CD-ROM, FDD, Sound on Board, 3Com 
PCI 10/100 Network, Windows 2000. 

 

 HP71 17’’ Color Monitor  

 HP 256 MB Non ECC 133 MHz SDRAM  

 MS-Windows NT Server 4.0 License OLP  

 F-Secure Antivirus for NT Server (Άδεια Χρήσης)  
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B11 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η  
 Sys Mgmt svr 2.0 English CD 10 clients  

 SQL SVR 2000 std CD, 5 clients  

 64Mb DIMM 100 MHZ  

 Απαραίτητα υλικά καλωδίωσης & παροχής ρεύµατος των 
συστηµάτων 
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Óåëßäá 1 áðü 2 

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÔÏÌÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÆÙÇÓ 
ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÕÃÅÉÁÓ                                                                                 FORM APPROVED 
 

ÄÇËÙÓÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÁÐÏÑÑÇÔÏÕ  

ÐÑÏÓÙÐÉÊÙÍ  & ÅÕÁÉÓÈÇÔÙÍ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ  

 
Ç Åôáéñßá äçëþíåé, üôé ôçñåß áñ÷åßï (Ýíôõðï êáé çëåêôñïíéêü), ìå äåäïìÝíá ðñïóùðéêÜ 
êáé ó÷åôéêÜ ìå ôçí õãåßá óáò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. Í. 2472 / 1997. 
 
Ùò áóöáëéóìÝíïò ìáò êáé Üìåóá åíäéáöåñüìåíïò, óáò åíçìåñþíïõìå, üôé 
Ý÷åôå ôï äéêáßùìá íá ãíùñßæåôå : 
 
á) ôï ðëÞèïò êáé ôï åßäïò ôùí äåäïìÝíùí ðïõ ôçñïýìå 

â) ôïí óêïðü ôçò åðåîåñãáóßáò 

ã) ôïõò áðïäÝêôåò Þ ôéò êáôçãïñßåò áðïäåêôþí ôùí äåäïìÝíùí 

ä) ôçí ýðáñîç ôïõ äéêáéþìáôïò ðñüóâáóçò 

¸÷åôå ôï äéêáßùìá íá ðñïâÜëëåôå ïðïôåäÞðïôå áíôéññÞóåéò ãéá ôçí åðåîåñãáóßá 
äåäïìÝíùí ðïõ óáò áöïñïýí. Ïé áíôéññÞóåéò áðåõèýíïíôáé åããñÜöùò óôçí Åôáéñßá 
ìáò êáé ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷ïõí áßôçìá ãéá óõãêåêñéìÝíç åíÝñãåéá, üðùò äéüñèùóç, 
ðñïóùñéíÞ ìç ÷ñçóéìïðïßçóç, äÝóìåõóç, ìç äéáâßâáóç Þ äéáãñáöÞ. Ç åôáéñßá ìáò èá 
óáò áðáíôÞóåé åããñÜöùò åðß ôùí áíôéññÞóåùí óáò ìÝóá óå áðïêëåéóôéêÞ ðñïèåóìßá 
äåêáðÝíôå (15) çìåñþí. Óôçí áðÜíôçóÞ ìáò ïöåßëïõìå íá óáò åíçìåñþóïõìå ãéá 
ôéò åíÝñãåéåò óôéò ïðïßåò ðñïâÞêáìå Þ, åíäå÷ïìÝíùò, ãéá ôïõò ëüãïõò ðïõ äåí 
éêáíïðïéÞóáìå ôï áßôçìÜ óáò. Ç áðÜíôçóç, óå ðåñßðôùóç áðüññéøçò ôùí 
áíôéññÞóåùí óáò, èá êïéíïðïéåßôáé êáé óôçí áñìüäéá Áñ÷Þ. 
 

ÓõìðëçñùìáôéêÜ, óáò ãíùñßæïõìå ôá ðáñáêÜôù : 
 

1. Ôçñïýìå áñ÷åßï ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, ðñïêåéìÝíïõ  
•  íá åðéêïéíùíïýìå ìáæß óáò 
•  íá åîõðçñåôïýìå ôéò åñãáóßåò, ðïõ áðáéôïýíôáé áðü ôïõò üñïõò ôïõ 

óõìâïëáßïõ óáò  
•  íá ðñáãìáôïðïéïýìå óôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá ôïõò, ãéá ôï óýíïëï ôùí 

áóöáëéóìÝíùí ìáò 
  

2. Ôçñïýìå áñ÷åßï éáôñéêþí äåäïìÝíùí, ðñïêåéìÝíïõ 
•  íá âåëôéþóïõìå ôçí ðïéüôçôá ôùí õðçñåóéþí, ðïõ óáò ðáñÝ÷ïõìå 
•  íá ðñïóäéïñßóïõìå äßêáéá ôïõò üñïõò ôïõ óõìâïëáßïõ áóöÜëéóçò 
•  íá õðïóôçñßæïõìå ôçí Ýñåõíá, ôçí áîéïëüãçóç, Þ ôçí åðéäçìéïëïãéêÞ 

áíÜëõóç ôïõò, ìå óêïðü ôçí ðñüëçøç áóèåíåéþí êáé ôçí áðïêáôÜóôáóç 
ôçò õãåßáò, êáèþò êáé ôçí ðñïáãùãÞ ðñïãñáììÜôùí ðáñï÷Þò õðçñåóéþí 
õãåßáò ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò öïñåßò  

Form  Ä-ÐÁÐÅÄ(2000) 
 
 

ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ  



Óåëßäá 2 áðü 2 

3. Ç åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí óáò ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá åßíáé áðüññçôç.  
ÄéåîÜãåôáé áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï áðü ðñüóùðá ðïõ ôåëïýí õðü ôïí Ýëåã÷ï ìáò  
êáé ìüíïí êáô’ åíôïëÞ ìáò. Ãéá ôç äéåîáãùãÞ ôçò åðåîåñãáóßáò åðéëÝãïõìå 
ðñüóùðá ìå áíôßóôïé÷á åðáããåëìáôéêÜ ðñïóüíôá ðïõ ðáñÝ÷ïõí åðáñêåßò 
åããõÞóåéò áðü ðëåõñÜò ôå÷íéêþí ãíþóåùí êáé ðñïóùðéêÞò áêåñáéüôçôáò ãéá 
ôçí ôÞñçóç ôïõ áðïññÞôïõ. ËáìâÜíïõìå ôá êáôÜëëçëá ïñãáíùôéêÜ êáé ôå÷íéêÜ 
ìÝôñá ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí äåäïìÝíùí êáé ôçí ðñïóôáóßá ôïõò áðü ôõ÷áßá Þ 
áèÝìéôç êáôáóôñïöÞ, ôõ÷áßá áðþëåéá, áëëïßùóç, áðáãïñåõìÝíç äéÜäïóç Þ 
ðñüóâáóç êáé êÜèå Üëëç ìïñöÞ áèÝìéôçò åðåîåñãáóßáò. ÁõôÜ ôá ìÝôñá 
åîáóöáëßæïõí åðßðåäï áóöáëåßáò áíÜëïãï ðñïò ôïõò êéíäýíïõò ðïõ 
óõíåðÜãåôáé ç åðåîåñãáóßá êáé ç öýóç ôùí äåäïìÝíùí ðïõ åßíáé áíôéêåßìåíï ôçò 
åðåîåñãáóßáò. 

 
4. ¸÷åôå ôï äéêáßùìá íá áñíçèåßôå íá áðáíôÞóåôå óå åñùôÞóåéò ìáò. ÅÜí 

áñíçèåßôå, èá óõìðëçñþóïõìå ôçí ðëçñïöïñßá ìå ôïí ðñïóöïñüôåñï ôñüðï. 
Äåí Ý÷åôå ôçí õðï÷ñÝùóç íá áðáíôÞóåôå óôéò åñùôÞóåéò ìáò, ðñïêåéìÝíïõ íá 
ëÜâåôå ôéò õðçñåóßåò ðïõ äéêáéïýóôå. 

 
 
 
 
 
Çìåñïìçíßá ___________________               ¸ëáâá ãíþóç 
 
 
 
 
 
                       Ï áóöáëéóìÝíïò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form  Ä-ÐÁÐÅÄ(2000) 
 
 

ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ 







































 
 
 
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÔÏÌÉÊÙÍ  ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ  ÆÙÇÓ 
ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËIÓÅÙÍ  ÕÃÅÉÁÓ                                                                                                    FORM APPROVED 
 
 

Å ÉÄÏÐÏÉÇÓÇ     ÌÇ ÁÐÏÄÏ×ÇÓ       ÊÁËÕØÇÓ ÉÁÔÑÉÊÙÍ  ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ  
 

Çìåñïìçíßá:                                    

Ïíïìáôåðþíõìï ÁóöáëéóìÝíïõ:                                                                   Êùäéêüò ÁóöáëéóìÝíïõ:                      

Êùäéêüò Ðåñéóôáôéêïý : 

 

Äåí Ý÷ïõìå áðïäå÷èåß ô ç í  êÜëõøç ôùí ðáñáêÜôù éáôñéêþí  õðçñåóéùí Þ õëéêþí, ôá ïðïßá åóåßò

Þ ï èåñÜðùí éáôñüò óáò ðáñÞããåéëå:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

Äå áðïäå÷èÞêáìå ôçí êÜëõøç åðåéäÞ :_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 
Åëáâá ãíþóç :         Ï  ÅëåãêôÞò  Éáôñüò 
 
 
 
 
Ï áóöáëéóìÝíïò 
 
 
 
 
 
Form  Å-ÌÁÊÉÕ(2000) 
 
 

ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ 



   

 

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÔÏÌÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÆÙÇÓ 
ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÕÃÅÉÁÓ                                                                                                         FORM APPROVED 
 
 

ÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ ÌÇ ÁÐÏÄÏ×ÇÓ  ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÇÓ ÉÁÔÑÉÊÙÍ ÅÎÏÄÙÍ  
 

Çìåñïìçíßá:                                    

Ïíïìáôåðþíõìï ÁóöáëéóìÝíïõ:                                                                   Êùäéêüò ÁóöáëéóìÝíïõ:                      

Êùäéêüò Ðåñéóôáôéêïý : 

 

Ôçí _________________________    ëÜâáìå ôá ðáñáêÜôù äéêáéïëïãçôéêÜ óáò: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ðïõ åêäüèçêáí áðü  __________________________________________ôçí _____________. 

 

Äåí áðïäå÷üìáóôå ôçí êáôáâïëÞ áðïæçìßùóçò ãéá: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

åðåéäÞ:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
Ãéá ôçí Åôáéñßá 

 
 
 
 
Form  Å-ÌÁÁÉÅ(2000) 
 
 

ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ 



ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÔÏÌÉÊÙÍ  AÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÆÙÇÓ
ÔÌÇÌÁ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÙÍ FORM APPROVED

ÁÉÔÇÓÇ ÅÐÁÍÅËÅÃ×ÏÕ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÏÕ 
ÅÎÏÄÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ

1.  ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÕ   2. ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÓÖAËÉÓMÅNÏÕ

3. ÊÙÄÉÊÏÓ  ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÏÕ                                                 3.  ÖÏÑÅÁÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÕÃÅÉÁÓ

5. Äåí óõìöùíþ ìå ôïí õðïëïãéóìü ôçò áðïæçìßùóçò, ãéá ôï ðåñéóôáôéêü ÍïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò, ðïõ áíáöÝñåôáé 

óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá :

6. Ïé ëüãïé ðïõ åðéêáëïýìáé åßíáé :

7. ÐåñéÝãñáøå ìå óáöÞíåéá ôçí áóèÝíåéá Þ ôïí ôñáõìáôéóìü :

8. Å÷ù óõìðëçñùìáôéêÜ Ýããñáöá íá ðñïóêïìßóù (åðéóýíáøå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ)

Äåí Ý÷ù óõìðëçñùìáôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÅ ÏËÁ ÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÐÏÕ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ÐÁÑÁÐÁÍÙ. ÕÐÅÃÑÁØÅ ÊÁÉ ÅÐÅÓÔÑÅØÅ  
ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ, ÌÁÆÉ ÌÅ ÏÐÏÉÁ ÓÕÍÇÌÌÅÍÁ ÓÔÇÍ ÅÔÁÉÑÉÁ. 

ÅÁÍ ×ÑÅÉÓÔÅÉÓ ÂÏÇÈÅÉÁ ÓÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ, ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÅ ÌÅ ÔÏÍ ÓÕÌÂÏÕËÏ ÓÏÕ ¹ ÔÇÍ ÅÔÁÉÑÉÁ. 
ÊÑÁÔÇÓÅ ÔÏ ÄÅÕÔÅÑÏ ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ ÃÉÁ ÔÏ ÁÑ×ÅÉÏ ÓÏÕ.

9. ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÔÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÕ ¹ ÔÏÕ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÕ

ÁóöáëéóìÝíïò                                                                                Áíôéðñüóùðïò

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíï Çìåñïìçíßá

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíï  

Form ÁÅÅÐ-ÅÍÏÐ(2000)
ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ



ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÔÏÌÉÊÙÍ  AÓÖÁËÉÓÅÙÍ ÆÙÇÓ
ÔÌÇÌÁ ÁÐÏÆÇÌÉÙÓÅÙÍ FORM APPROVED

ÁÉÔÇÓÇ ÅÐÁÍÅËÅÃ×ÏÕ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇÓ ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÏÕ 
ÅÐÉÄÏÌÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ

1.  ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÕ   2. ÊÙÄÉÊÏÓ ÁÓÖAËÉÓMÅNÏÕ

3. ÊÙÄÉÊÏÓ  ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÏÕ                                                 3.  ÖÏÑÅÁÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÕÃÅÉÁÓ

5. Äåí óõìöùíþ ìå ôïí õðïëïãéóìü ôïõ åðéäüìáôïò, ãéá ôï ðåñéóôáôéêü ÍïóïêïìåéáêÞò ðåñßèáëøçò, ðïõ áíáöÝñåôáé 

óôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá :

6. Ïé ëüãïé ðïõ åðéêáëïýìáé åßíáé :

7. ÐåñéÝãñáøå ìå óáöÞíåéá ôçí áóèÝíåéá Þ ôïí ôñáõìáôéóìü :

8. Å÷ù óõìðëçñùìáôéêÜ Ýããñáöá íá ðñïóêïìßóù (åðéóýíáøå ôá ó÷åôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ)

Äåí Ý÷ù óõìðëçñùìáôéêÜ äéêáéïëïãçôéêÜ.

ÓÕÌÐËÇÑÙÓÅ ÏËÁ ÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÐÏÕ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ÐÁÑÁÐÁÍÙ. ÕÐÅÃÑÁØÅ ÊÁÉ ÅÐÅÓÔÑÅØÅ  
ÔÏ ÐÑÙÔÏ ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ, ÌÁÆÉ ÌÅ ÏÐÏÉÁ ÓÕÍÇÌÌÅÍÁ ÓÔÇÍ ÅÔÁÉÑÉÁ. 

ÅÁÍ ×ÑÅÉÓÔÅÉÓ ÂÏÇÈÅÉÁ ÓÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ, ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÇÓÅ ÌÅ ÔÏÍ ÓÕÌÂÏÕËÏ ÓÏÕ ¹ ÔÇÍ ÅÔÁÉÑÉÁ. 
ÊÑÁÔÇÓÅ ÔÏ ÄÅÕÔÅÑÏ ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ ÃÉÁ ÔÏ ÁÑ×ÅÉÏ ÓÏÕ.

9. ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÔÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏÕ ¹ ÔÏÕ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÕ

ÁóöáëéóìÝíïò                                                                                Áíôéðñüóùðïò

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíï Çìåñïìçíßá

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíï  

Form ÁÅÅÐ-ÅÐÍÏÐ(2000)
ÐÑÙÔÏÔÕÐÏ



 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ 



Αναλυτικά Στοιχεία Κατά Ηµεροµηνία
Από 1/1/1996 Εως 31/12/1998
Περιορισµοί :  Ασφαλισµένος: Ατµετζίδης

Α/Α Εγγραφής

Κωδ. Ασφαλισµένου

Εγγραφή

Επώνυµο

Ονοµα

Φύλο

Ηµ/νία Γέννησης

Ηλικία

Οµάδα Ηλικιών

Οικογ. Κατάσταση Περιοχή Κατοικίας

Είδος Απασχόλησης

Φορέας Ασφάλισης

Αρ.Ασφ. Συµβολ.

Ασφ. Πρόγραµµα

Ηµ. Λήξης

Ποσό  Κάλυψης

Α/Α Claim

Ηµ. Συµβάντος

Νόσος

Θεραπευτήριο

Ιατρική Πράξη

Ειδικότητα Ιατρ.

Εκβαση Νοσηλείας

Ηµέρες Νοσηλείας

Ηµ/νία Πληρωµής

Παρεχ.Υπηρεσία

Αιτούµενη Αποζηµ.

Πληρωτέα ΑποζηµΚατάθεση ∆ικαιολ.

Ηµ. Εναρξης Ασφ. Ηµ. Εγγραφής

Εξωτερικά ιατρεία

30.000 ∆ρχ

25.000 ∆ρχ25/7/1996

9

10203040

30/7/1996

Ατµετζίδης

Ιωάννης

Αρρεν

29/5/1959

43

40-49 ετών

∆ιαζευγµένος Θεσσαλία

∆/νοντες & Ανώτερα ∆
ιοικητικά Στελέχη
ΙΚΑ

2587458965

Πρόγραµµα 1

1/1/1996

31/12/2010

2.500.000 ∆ρχ

11

30/7/1996

30/6/1996

Νοσήµατα του Μυοσκε
λετικού Συστήµατος
Υγεία ΑΕ

Ακτινογραφία κλπ

Ορθοπεδικός

Βελτίωση

0

30/7/1996

Εξωτερικά ιατρεία

25.000 ∆ρχ

25.000 ∆ρχ10/4/1998

9

10203040

30/7/1996

Ατµετζίδης

Ιωάννης

Αρρεν

29/5/1959

43

40-49 ετών

∆ιαζευγµένος Θεσσαλία

∆/νοντες & Ανώτερα ∆
ιοικητικά Στελέχη
ΙΚΑ

2587458965

Πρόγραµµα 1

1/1/1996

31/12/2010

2.500.000 ∆ρχ

22

15/4/1998

30/3/1998

Νοσήµατα του Μυοσκε
λετικού Συστήµατος
Ιατρικό Κέντρο Αθηνώ
ν

Εξέταση σε εξωτερικά ι
ατρεία
Ορθοπεδικός

Αµετάβλητη

0

13/4/1998

Σελίδα 1 από 1 Τετάρτη, 4 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Αναλυτικά Στοιχεία Κατά Ηµεροµηνία
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998
Περιορισµοί :  Θεραπευτήριο: Υγεία ΑΕ

Α/Α Εγγραφής

Κωδ. Ασφαλισµένου

Εγγραφή

Επώνυµο

Ονοµα

Φύλο

Ηµ/νία Γέννησης

Ηλικία

Οµάδα Ηλικιών

Οικογ. Κατάσταση Περιοχή Κατοικίας

Είδος Απασχόλησης

Φορέας Ασφάλισης

Αρ.Ασφ. Συµβολ.

Ασφ. Πρόγραµµα

Ηµ. Λήξης

Ποσό  Κάλυψης

Α/Α Claim

Ηµ. Συµβάντος

Νόσος

Θεραπευτήριο

Ιατρική Πράξη

Ειδικότητα Ιατρ.

Εκβαση Νοσηλείας

Ηµέρες Νοσηλείας

Ηµ/νία Πληρωµής

Παρεχ.Υπηρεσία

Αιτούµενη Αποζηµ.

Πληρωτέα ΑποζηµΚατάθεση ∆ικαιολ.

Ηµ. Εναρξης Ασφ. Ηµ. Εγγραφής

Εξωτερικά ιατρεία

30.000 ∆ρχ

25.000 ∆ρχ25/7/1996

9

10203040

30/7/1996

Ατµετζίδης

Ιωάννης

Αρρεν

29/5/1959

43

40-49 ετών

∆ιαζευγµένος Θεσσαλία

∆/νοντες & Ανώτερα ∆
ιοικητικά Στελέχη
ΙΚΑ

2587458965

Πρόγραµµα 1

1/1/1996

31/12/2010

2.500.000 ∆ρχ

11

30/7/1996

30/6/1996

Νοσήµατα του Μυοσκε
λετικού Συστήµατος
Υγεία ΑΕ

Ακτινογραφία κλπ

Ορθοπεδικός

Βελτίωση

0

30/7/1996

Νοσοκοµειακή περίθαλ

150.000 ∆ρχ

120.000 ∆ρχ20/2/1998

8

14512548

30/7/1996

Νικολάου

∆ηµήτριος

Αρρεν

29/8/1962

40

40-49 ετών

Εγγαµος Περιοχή Πρωτεύουσας

Τεχνίτες, Εργάτες, Οδη
γοί κλπ
ΙΚΑ

4545124878

Πρόγραµµα 4

1/2/1996

31/1/2011

2.000.000 ∆ρχ

21

21/2/1998

10/2/1998

Κακώσεις & ∆ηλητηρι
άσεις
Υγεία ΑΕ

Ακτινογραφία κλπ

Ακτινολόγος

Ίαση

3

18/2/1998

Νοσοκοµειακές υπηρεσί

250.000 ∆ρχ

200.000 ∆ρχ20/2/1998

8

14512548

30/7/1996

Νικολάου

∆ηµήτριος

Αρρεν

29/8/1962

40

40-49 ετών

Εγγαµος Περιοχή Πρωτεύουσας

Τεχνίτες, Εργάτες, Οδη
γοί κλπ
ΙΚΑ

4545124878

Πρόγραµµα 4

1/2/1996

31/1/2011

2.000.000 ∆ρχ

21

21/2/1998

10/2/1998

Κακώσεις & ∆ηλητηρι
άσεις
Υγεία ΑΕ

Ακτινογραφία κλπ

Ακτινολόγος

Ίαση

3

18/2/1998

Εργαστηριακές εξετάσει

10.000 ∆ρχ

10.000 ∆ρχ20/2/1998

8

14512548

30/7/1996

Νικολάου

∆ηµήτριος

Αρρεν

29/8/1962

40

40-49 ετών

Εγγαµος Περιοχή Πρωτεύουσας

Τεχνίτες, Εργάτες, Οδη
γοί κλπ
ΙΚΑ

4545124878

Πρόγραµµα 4

1/2/1996

31/1/2011

2.000.000 ∆ρχ

21

21/2/1998

10/2/1998

Κακώσεις & ∆ηλητηρι
άσεις
Υγεία ΑΕ

Ακτινογραφία κλπ

Ακτινολόγος

Ίαση

3

18/2/1998

Σελίδα 1 από 1 Τετάρτη, 4 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Ασφαλισµένο
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

ΚωδικόςΕπώνυµο
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

Αναγνώστου Ελισάβετ 10203058 4 198.000 155.000 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

Ατµετζίδης Ιωάννης 10203040 2 55.000 50.000 2,61 %2,02 %4,17 % 25.000

Κούτρα Μαρία 10203056 2 20.000 13.000 0,68 %0,74 %4,17 % 6.500

Κωστόπουλος Περικλής 10205089 1 15.000 10.000 0,52 %0,55 %2,08 % 10.000

Μαλλιωτάκης Ιωάννης 10206089 10 308.000 236.000 12,33 %11,32 %20,83 % 23.600

Νικολάου ∆ηµήτριος 14512548 6 484.000 383.000 20,01 %17,79 %12,50 % 63.833

Παπαδόπουλος Γιώργος 10101010 11 760.000 445.000 23,25 %27,94 %22,92 % 40.455

Φορέ Νατάσα 10000001 8 625.000 424.000 22,15 %22,98 %16,67 % 53.000

Χάντζος Γεώργιος 12458596 4 255.000 198.000 10,34 %9,38 %8,33 % 49.500

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 3 Τετάρτη, 4 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



ΚωδικόςΕπώνυµο
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

Σύνολο Αιτούµενου

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Αναγνώστου Ελισάβετ

Ατµετζίδης Ιωάννης

Κούτρα Μαρία

Κωστόπουλος Περικλής

Μαλλιωτάκης Ιωάννης

Νικολάου ∆ηµήτριος

Παπαδόπουλος Γιώργος

Φορέ Νατάσα

Χάντζος Γεώργιος

Σελίδα 2 από 3 Τετάρτη, 4 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



ΚωδικόςΕπώνυµο
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

Σύνολα Πληρωτέου

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

Αναγνώστου Ελισάβετ

Ατµετζίδης Ιωάννης

Κούτρα Μαρία

Κωστόπουλος Περικλής

Μαλλιωτάκης Ιωάννης

Νικολάου ∆ηµήτριος

Παπαδόπουλος Γιώργος

Φορέ Νατάσα

Χάντζος Γεώργιος

Σελίδα 3 από 3 Τετάρτη, 4 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Φύλο
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Φύλο
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

34 1.877.000 1.322.000Αρρεν 69,07 %69,01 %70,83 % 38.882

14 843.000 592.000Θήλυ 30,93 %30,99 %29,17 % 42.286

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Οµάδα Ηλικιών
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Οµάδα Ηλικιών
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

24 1.208.000 871.00030-39 ετών 45,51 %44,41 %50,00 % 36.292

20 1.314.000 888.00040-49 ετών 46,39 %48,31 %41,67 % 44.400

4 198.000 155.0006-9 ετών 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Οικογενειακή Κατάσταση
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Οικογενειακή Κατάσταση
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

45 2.650.000 1.854.000Εγγαµος 96,87 %97,43 %93,75 % 41.200

1 15.000 10.000Αγαµος 0,52 %0,55 %2,08 % 10.000

2 55.000 50.000∆ιαζευγµένος 2,61 %2,02 %4,17 % 25.000

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Περιοχή Κατοικίας
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Περιοχή Κατοικίας
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

41 2.452.000 1.699.000Περιοχή Πρωτεύουσας 88,77 %90,15 %85,42 % 41.439

2 55.000 50.000Θεσσαλία 2,61 %2,02 %4,17 % 25.000

4 198.000 155.000Μακεδονία 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

1 15.000 10.000Νησιά του Αιγαίου 0,52 %0,55 %2,08 % 10.000

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Είδος Απασχόλησης
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Είδος Απασχόλησης
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

18 761.000 589.000Έµποροι, Ελευθ. Επαγ/τίες, Πωλητές κλπ 30,77 %27,98 %37,50 % 32.722

2 55.000 50.000∆/νοντες & Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 2,61 %2,02 %4,17 % 25.000

11 760.000 445.000Υπάλληλοι γραφείου 23,25 %27,94 %22,92 % 40.455

6 484.000 383.000Τεχνίτες, Εργάτες, Οδηγοί κλπ 20,01 %17,79 %12,50 % 63.833

11 660.000 447.000Λοιποί 23,35 %24,26 %22,92 % 40.636

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Ασφαλιστικό Πρόγραµµα
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Ασφαλιστικό Πρόγραµµα
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

18 638.000 497.000Πρόγραµµα 1 25,97 %23,46 %37,50 % 27.611

11 760.000 445.000Πρόγραµµα 2 23,25 %27,94 %22,92 % 40.455

12 823.000 579.000Πρόγραµµα 3 30,25 %30,26 %25,00 % 48.250

7 499.000 393.000Πρόγραµµα 4 20,53 %18,35 %14,58 % 56.143

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Νόσο
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Νόσος
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

15 905.000 531.000Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα 27,74 %33,27 %31,25 % 35.400

4 198.000 155.000Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

1 15.000 10.000Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος 0,52 %0,55 %2,08 % 10.000

14 563.000 434.000Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος 22,68 %20,70 %29,17 % 31.000

4 480.000 338.000Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας 17,66 %17,65 %8,33 % 84.500

3 74.000 53.000Νοσήµατα του ∆έρµατος 2,77 %2,72 %6,25 % 17.667

2 55.000 50.000Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος 2,61 %2,02 %4,17 % 25.000

2 20.000 13.000Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις 0,68 %0,74 %4,17 % 6.500

3 410.000 330.000Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις 17,24 %15,07 %6,25 % 110.000

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Υπηρεσία Υγείας
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Υπηρεσία Υγείας
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

1 100.000 95.000Χειρουργείο 4,96 %3,68 %2,08 % 95.000

7 485.000 363.000Νοσοκοµειακή περίθαλψη 18,97 %17,83 %14,58 % 51.857

9 730.000 555.000Νοσοκοµειακές υπηρεσίες 29,00 %26,84 %18,75 % 61.667

2 30.000 20.000Εξωνοσοκοµειακές επισκέψεις 1,04 %1,10 %4,17 % 10.000

10 206.000 131.000Φάρµακα 6,84 %7,57 %20,83 % 13.100

12 964.000 625.000Εργαστηριακές εξετάσεις 32,65 %35,44 %25,00 % 52.083

1 40.000 0Ειδικός ιατρός 0,00 %1,47 %2,08 % 0

6 165.000 125.000Εξωτερικά ιατρεία 6,53 %6,07 %12,50 % 20.833

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Ιατρική Πράξη
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Ιατρική Πράξη
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

3 35.000 23.000Εξέταση στο Ιατρείο 1,20 %1,29 %6,25 % 7.667

5 158.000 135.000Εγχείριση 7,05 %5,81 %10,42 % 27.000

4 440.000 355.000Ακτινογραφία κλπ 18,55 %16,18 %8,33 % 88.750

2 75.000 65.000Εξέταση σε εξωτερικά ιατρεία 3,40 %2,76 %4,17 % 32.500

16 1.025.000 685.000Εισαγωγή σε Θεραπευτήριο 35,79 %37,68 %33,33 % 42.813

18 987.000 651.000Εργαστηριακές εξετάσεις 34,01 %36,29 %37,50 % 36.167

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Ειδικότητα Ιατρού
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Ειδικότητα Ιατρού
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

8 625.000 424.000Μαιευτήρας-Γυναικολόγος 22,15 %22,98 %16,67 % 53.000

11 400.000 293.000Παθολόγος 15,31 %14,71 %22,92 % 26.636

3 410.000 330.000Ακτινολόγος 17,24 %15,07 %6,25 % 110.000

7 213.000 185.000Ορθοπεδικός 9,67 %7,83 %14,58 % 26.429

12 800.000 474.000Μικροβιολόγος 24,76 %29,41 %25,00 % 39.500

4 198.000 155.000Παιδίατρος 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

3 74.000 53.000∆εν δηλώθηκε 2,77 %2,72 %6,25 % 17.667

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875

Σελίδα 1 από 1 Παρασκευή, 6 Σεπτέµβριος 2002Manage Care



Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Εκβαση Νοσηλείας
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Εκβαση Νοσηλείας
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

19 955.000 562.000Αµετάβλητη 29,36 %35,11 %39,58 % 29.579

20 1.501.000 1.156.000Ίαση 60,40 %55,18 %41,67 % 57.800

6 190.000 143.000Βελτίωση 7,47 %6,99 %12,50 % 23.833

3 74.000 53.000∆εν δηλώθηκε 2,77 %2,72 %6,25 % 17.667

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Ηµέρες Νοσηλείας
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Ηµέρες Νοσηλείας
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

0 13 375.000 218.000 11,39 %13,79 %27,08 % 16.769

1 10 469.000 356.000 18,60 %17,24 %20,83 % 35.600

2 4 110.000 72.000 3,76 %4,04 %8,33 % 18.000

3 8 930.000 640.000 33,44 %34,19 %16,67 % 80.000

4 4 480.000 338.000 17,66 %17,65 %8,33 % 84.500

5 5 158.000 135.000 7,05 %5,81 %10,42 % 27.000

6 4 198.000 155.000 8,10 %7,28 %8,33 % 38.750

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά Μόρφωση
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

Μόρφωση
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

6 484.000 383.000Πρωτοβάθµια Εκπ/ση 20,01 %17,79 %12,50 % 63.833

9 468.000 363.000∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση 18,97 %17,21 %18,75 % 40.333

21 1.068.000 681.000ΤΕΙ 35,58 %39,26 %43,75 % 32.429

12 700.000 487.000ΑΕΙ 25,44 %25,74 %25,00 % 40.583

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Κατά ∆ιάγνωση Εισαγωγής
Από 1/1/1995 Εως 31/12/1998

∆ιάγνωση Εισαγωγής
Πλήθος
Claims

Σύνολο
Αιτούµενου

Σύνολο
Πληρωτέου

Κόστος
ανά Claim

22 1.065.000 798.000 41,69 %39,15 %45,83 % 36.273

4 255.000 198.000Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις 10,34 %9,38 %8,33 % 49.500

6 195.000 76.000∆εν δηλώθηκε 3,97 %7,17 %12,50 % 12.667

8 660.000 415.000Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα 21,68 %24,26 %16,67 % 51.875

4 435.000 355.000Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις 18,55 %15,99 %8,33 % 88.750

4 110.000 72.000Καταστάσεις Περιγεννητικής Περιόδου 3,76 %4,04 %8,33 % 18.000

48 2.720.000 1.914.000Σύνολα 39.875
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Πλήθος Claims ανά νόσο καί έτος

Νόσος Ετος Αρ.Claims

Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα

1995 3

1996 9

1997 3

1999 3

Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα

1996 4

Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος

1996 1

Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος

1996 4

1997 10

Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας

1996 4

Νοσήµατα του ∆έρµατος

1996 3

Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος

1996 1

1998 1

Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις

1996 2

Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις

1998 3
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Αιτούµενο Ποσό Claims ανά νόσο καί έτος

Νόσος Ετος Αιτούµενο Ποσό

Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα

1995 95.000

1996 670.000

1997 140.000

1999 140.000

Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα

1996 198.000

Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος

1996 15.000

Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος

1996 110.000

1997 453.000

Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας

1996 480.000

Νοσήµατα του ∆έρµατος

1996 74.000

Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος

1996 30.000

1998 25.000

Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις

1996 20.000

Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις

1998 410.000
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Πληρωτέο Ποσό Claims ανά νόσο καί έτος

Νόσος Ετος Πληρωτέο Ποσό

Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα

1995 46.000

1996 380.000

1997 105.000

1999 100.000

Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα

1996 155.000

Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος

1996 10.000

Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος

1996 72.000

1997 362.000

Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας

1996 338.000

Νοσήµατα του ∆έρµατος

1996 53.000

Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος

1996 25.000

1998 25.000

Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις

1996 13.000

Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις

1998 330.000
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Χρόνος που µεσολάβησε από την έναρξη της και του 1ου Claim για κάθε 
κατηγορία νόσου

Ονοµατεπώνυµο: Αναγνώστου Ελισάβετ

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10203058 30/12/1995Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα 25/7/1996 208

Λοιµώδη & Παρασ

0 50 100 150 200 250

Λοιµώδη & Παρασ

12

Ονοµατεπώνυµο: Ατµετζίδης Ιωάννης

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10203040 1/1/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος 25/7/1996 206

Νοσήµατα του Μυ

0 50 100 150 200 250

Νοσήµατα του Μυ

9
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Ονοµατεπώνυµο: Κούτρα Μαρία

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10203056 20/7/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις 20/7/1996 0

Ασαφώς καθορισµ

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ασαφώς καθορισµ

7

Ονοµατεπώνυµο: Κωστόπουλος Περικλής

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10205089 20/1/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος 25/7/1996 187

Νοσήµατα του Κυ

0 50 100 150 200

Νοσήµατα του Κυ

10
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Ονοµατεπώνυµο: Μαλλιωτάκης Ιωάννης

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10206089 24/12/1995Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος 15/12/1996 357

Νοσήµατα του Αν

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Νοσήµατα του Αν

11

Ονοµατεπώνυµο: Νικολάου ∆ηµήτριος

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

14512548 1/2/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Νοσήµατα του ∆έρµατος 22/7/1996 172

Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις 20/2/1998 750

Κακώσεις & ∆ηλη

Νοσήµατα του ∆έ

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Κακώσεις & ∆ηλη

Νοσήµατα του ∆έ

8
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Ονοµατεπώνυµο: Παπαδόπουλος Γιώργος

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10101010 1/2/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα 15/4/1996 74

Ενδοκρινικά & Μ

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ενδοκρινικά & Μ

1

Ονοµατεπώνυµο: Φορέ Νατάσα

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

10000001 10/3/1996Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα 20/3/1996 10

Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας 25/7/1996 137

Ενδοκρινικά & Μ

Επιπλοκές της Κ

0 20 40 60 80 100 120 140

Ενδοκρινικά & Μ

Επιπλοκές της Κ

5
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Ονοµατεπώνυµο: Χάντζος Γεώργιος

Νόσος Ηµ/νία Claim Ηµέρες από την Εναρξη

12458596 1/4/1997Κωδικός: Ηµ.Ασφάλισης:

Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος 12/4/1997 11

Νοσήµατα του Αν

0 2 4 6 8 10 12

Νοσήµατα του Αν

13
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Μέσος Χρόνος που µεσολάβησε από την έναρξη της Ασφάλισης και του 1ου 
Claim για κάθε κατηγορία νόσου

Μέσος Χρόνος (Ηµέρες)Νόσος

0Ασαφώς καθορισµένες καταστάσεις

42Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήµατα

137Επιπλοκές της Κυήσεως, του Τοκετού & της Λοχείας

172Νοσήµατα του ∆έρµατος

184Νοσήµατα του Αναπνευστικού Συστήµατος

187Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος

206Νοσήµατα του Μυοσκελετικού Συστήµατος

208Λοιµώδη & Παρασιτικά Νοσήµατα

750Κακώσεις & ∆ηλητηριάσεις

Ασαφώς καθορισµ

Ενδοκρινικά & Μ

Επιπλοκές της Κ

Κακώσεις & ∆ηλη

Λοιµώδη & Παρασ

Νοσήµατα του Αν

Νοσήµατα του ∆έ

Νοσήµατα του Κυ

Νοσήµατα του Μυ

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Ασαφώς καθορισµ

Ενδοκρινικά & Μ

Επιπλοκές της Κ

Κακώσεις & ∆ηλη

Λοιµώδη & Παρασ

Νοσήµατα του Αν

Νοσήµατα του ∆έ

Νοσήµατα του Κυ

Νοσήµατα του Μυ

Μέσος χρόνος 1ου Claim ανά κατηγορία νόσου 
(σε ηµέρες)
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