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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει κατά πόσο η οικονοµική κρίση επηρέασε τη µετάβαση 

στο εξωτερικό των ασφαλισµένων του ΙΚΑ. Το χρονικό διάστηµα που εξετάζεται 

είναι τα έτη από το 2006 έως και το 2012 ενώ το κρίσιµο έτος που θεωρείται ότι 

ξέσπασε η οικονοµική κρίση είναι το 2010. Το δείγµα που εξετάζεται κατά έτος στην 

επταετία αναφέρεται σε σύνολο 807 µεταβάσεων σε χώρες κυρίως της Ε.Ε., την 

Αγγλία, τις Η.Π.Α. και κάποιων άλλων ελάχιστων περιπτώσεων σε άλλες χώρες εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εισαγωγή µε την οποία ξεκινά η εργασία αναφέρεται στις προϋποθέσεις της 

νοσηλείας στο εξωτερικό, τα όργανα που είναι αρµόδια για την έγκριση της 

νοσηλείας, τη διαδικασία έγκρισης και τις δαπάνες που καλύπτονται από το Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Πριν τη στατιστική ανάλυση γίνεται µία ιστορική αναδροµή της νοµοθεσίας 

που διέπει τη νοσηλεία στο εξωτερικό από τον Α.Ν του 1951 έως τον Ενιαίο 

Κανονισµό Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 2011 και τις τροποποιήσεις του. 

Ακολουθεί ανάλυση κατά έτος και συγκριτικά µεταξύ των ετών των 

ασθενειών µε τη µεγαλύτερη συχνότητα, του φύλου που νοσηλεύεται συχνότερα στο 

εξωτερικό, των χωρών, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτιµούνται 

περισσότερο από τους ασθενείς και των προτιµήσεών τους σχετικά µε τα δηµόσια ή 

ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα. Εκτός από τους πίνακες συχνοτήτων τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και σε ραβδογράµµατα.  

Στη συνέχεια αναλύεται συγκριτικά και κατά έτος η µέση τιµή και η διάµεσος 

του ύψους των νοσηλίων και της ηλικίας των ασθενών. Τα στατιστικά στοιχεία 

παρουσιάζονται σε αντίστοιχα ιστογράµµατα. 

Για την άντληση περισσότερων πληροφοριών έγινε έλεγχος ANOVA και 

χρησιµοποιούνται οι συντελεστές συσχέτισης Kendall και Spearman. 

Επειδή όµως οι συντελεστές συσχέτισης δεν µπορούν να προσδιορίσουν την 

αιτιώδη σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

Παλινδρόµησης για την έρευνα της συσχέτισης µεταξύ µίας εξαρτώµενης µεταβλητής 

και µιας ανεξάρτητης µεταβλητής. Εδώ εξετάστηκε το ύψος των νοσηλίων ως προς το 

χρόνο, το φύλο και τα δηµόσια νοσοκοµεία. 
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Με τη Λογιστική Παλινδρόµηση εξετάστηκε η επίδραση του χρόνου στην 

κατηγορία νοσηλίων (χαµηλά-υψηλά) και ποιο έτος συγκεντρώνει τις περισσότερες 

πιθανότητες να πληρωθούν υψηλά νοσήλια. 

Τέλος στο προσάρτηµα περιλαµβάνεται το Βασιλικό ∆ιάταγµα 993 του 1966 

που ρύθµιζε τη νοσηλεία στο εξωτερικό των υπαλλήλων του ΙΚΑ (εν ενεργεία και 

συνταξιούχων) και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η νοσηλεία στο εξωτερικό προβλέπεται για τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. και τα 

µέλη της οικογένειάς τους (έµµεσα µέλη) από τον Αναγκαστικό Νόµο Α.Ν. 1846 του 

1951 για παθήσεις εξαιρετικά σοβαρές για τις οποίες η διάγνωση και η νοσηλεία του 

ασφαλισµένου δεν είναι δυνατή στην Ελλάδα, είτε λόγω ελλείψεως καταλλήλων 

επιστηµονικών µέσων είτε γιατί δεν εφαρµόζεται η ειδική ιατρική µέθοδος. Στη 

συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
α
 του Κανονισµού Νοσοκοµειακής 

Περίθαλψης, από την υπουργική απόφαση αριθ. Φ7/οικ. 15/7-1-97 και όπως αυτή 

ερµηνεύτηκε από την εγκύκλιο 23/97 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και τέλος από 1/1/2012 από 

τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τις δύο τροποποιήσεις του. Όλη 

η µέχρι σήµερα νοµοθεσία που ρυθµίζει τα θέµατα νοσηλείας στο εξωτερικό κινείται 

στο ίδιο σκεπτικό: την αδυναµία αντιµετώπισης του περιστατικού στην Ελλάδα 

ύστερα από γνωµάτευση ∆/ντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου πάθησης αντίστοιχης 

µε την πάθηση του ασθενούς και αιτιολογηµένης γνωµάτευσης της Ειδική 

Υγειονοµική Επιτροπή Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.).  

Στη συνέχεια θα γίνει µία γενική αναφορά στις προϋποθέσεις, τα αρµόδια 

όργανα, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, την διαδικασία έγκρισης και τις 

καλυπτόµενες δαπάνες για το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα από 1/1/2006 έως 

31/12/2012. 

 

1. Προϋποθέσεις 

Ο ασφαλισµένος πρέπει να υποβάλλει αίτηση για νοσηλεία στο εξωτερικό στο 

αρµόδιο, ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας του,  Περιφερειακό Υποκατάστηµα του 

Ι.Κ.Α. όταν: 

Α) Πάσχει από σοβαρό νόσηµα το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην 

Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν 

εφαρµόζεται η ειδική ιατρικής µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται µε 

την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν 

πειραµατική ή ερευνητική µέθοδο.  
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Β) Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην 

Ελλάδα εγκαίρως και µέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση 

της αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την υγεία του.  

Γ) Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόµενη 

διαδικασία προέγκρισης γιατί υπάρχει ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της πάθησής 

του. 

∆1) Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού 

εκτός Ε.Ε. και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συµβάντος ασθενήσει 

ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο.  

∆2) Στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται µε την 

κάρτα ευρωπαϊκής ασφάλισης (Ε.Κ.Κ.Α.). Σε περίπτωση µη χρήσης της κάρτας θα 

γίνεται κοστολόγηση των δαπανών από την αρµόδιο φορέα της χώρας του 

εξωτερικού και απόδοση της δαπάνης όπως θα ορίζεται από αυτόν.  

 

2. Αρµόδια όργανα 

Η έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό παρέχεται µε απόφαση του ∆/ντή του 

αρµόδιου, ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας του ασφαλισµένου, Περιφερειακού 

Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµάτευση της Ειδικής 

Υγειονοµικής Επιτροπής Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.). 

 

3. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Προκειµένου να γνωµατεύσουν οι Ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές Εξωτερικού 

απαιτείται υποβολή αίτησης και η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο των εξής 

δικαιολογητικών: 

α) Για τις περιπτώσεις Α & Β (έγκριση εκ των προτέρων) απαιτείται 

γνωµάτευση ιατρού ∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου στην οποία  θα πρέπει να 

περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της 

αντιµετώπισης στην Ελλάδα. Επιπλέον για τις περιπτώσεις µεταµόσχευσης στο 

εξωτερικό απαιτείται γνωµάτευση ∆/ντή µεταµοσχευτικού κέντρου αντίστοιχης 

ειδικότητας και βεβαίωση µε τη σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου 

Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ).  

β) για την περίπτωση Γ (εκ των υστέρων έγκριση) απαιτείται γνωµάτευση του 

νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη της 
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κατεπείγουσας νοσηλείας και γνωµάτευση ∆/ντή η οποία να πιστοποιεί ότι η 

καθυστέρηση της µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονούσε κινδύνους για την ζωή και 

την υγεία του ασθενούς. 

γ) Για την περίπτωση ∆ (εκ των υστέρων έγκριση) απαιτείται γνωµάτευση του 

νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς η 

πάθηση και η αναγκαιότητα της άµεσης και επιβεβληµένης νοσηλείας. 

Στις περιπτώσεις της προέγκρισης και της εκ των υστέρων έγκρισης για 

νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Η.Π.Α., το Ισραήλ, Ρωσία, 

Τουρκία κλπ. η νοσηλεία εγκρίνεται µόνο στην περίπτωση που το περιστατικό δεν 

αντιµετωπίζεται σε χώρα της Ε.Ε.  

 

4. ∆ιαδικασία έγκρισης 

Ο ασφαλισµένος υποβάλλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά νοσηλείας για τη 

µετάβασή του στο εξωτερικό, στο αρµόδιο Περιφερειακό Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, το 

οποίο στη συνέχεια θα τα διαβιβάσει στην κατά τόπο αρµόδια Ειδική Υγειονοµική 

Επιτροπή Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.) προκειµένου να γνωµατεύσει κατά περίπτωση. 

Οι απορριπτικές γνωµατεύσεις των Ε.Υ.Ε.Ε. είναι δεσµευτικές για τους 

ασφαλιστικούς φορείς. 

Από 1/1/2011 κατά της απορριπτικής απόφασης της Ε.Υ.Ε.Ε. προβλέπεται 

ένσταση εκ µέρους του ασφαλισµένου εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ε.Υ.Ε.Ε., στην ∆ευτεροβάθµια Ειδική 

Υγειονοµική Επιτροπή που βρίσκεται στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 

5. Καλυπτόµενες δαπάνες 

Αν ο ασθενής µεταβεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νοσηλεία εγκρίνεται για 

∆ηµόσια ή Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή φορείς ενταγµένους στο σύστηµα υγείας, 

µε βάση το κοινοτικό έντυπο Ε112 ή S2. Από την εφαρµογή του Ενιαίου Κανονισµού 

Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (1/1/2012) για νοσηλεία ασθενούς σε ιδιωτικό 

νοσοκοµείο ή ιδιωτική πτέρυγα δηµόσιου νοσοκοµείου όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν 

γίνονται αποδεκτά, αποδίδεται η δαπάνη σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα τιµολόγια, 

µε συµµετοχή του ασφαλισµένου κατά ποσοστό 5% για ηλικίες µέχρι 16 ετών ή 10% 

για ηλικίες άνω των 16 ετών. Στην περίπτωση αυτή το περιστατικό θα πρέπει να 
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χρήζει άµεσης αντιµετώπισης και η τυχόν καθυστέρηση της νοσηλείας θα θέτει σε 

κίνδυνο την ζωή ή την υγεία του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιος να κρίνει 

το επείγον του περιστατικού είναι ο ∆/ντής κλινικής πάθησης αντίστοιχης µε την 

πάθηση του ασθενούς καθώς και η Ε.Υ.Ε.Ε. 

Εκτός από τα νοσήλια τα οποία καταβάλλονται από το ΙΚΑ απευθείας στο 

νοσηλευτήριο του εξωτερικού, ο ασφαλισµένος µπορεί να λάβει το αντίτιµο των 

εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής του ασθενή, του συνοδού και προκειµένου για 

µεταµόσχευση και του δότη της οικονοµικότερης θέσης του µεταφορικού µέσου που 

χρησιµοποιήθηκε καθώς και τα έξοδα διαµονής και διατροφής για µεν τον ασθενή και 

δότη για όσο χρόνο βρίσκονται δικαιολογηµένα εκτός νοσοκοµείου για λόγους που 

αιτιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό για δε το συνοδό για όλο το εγκριθέν 

διάστηµα της παραµονής του στο εξωτερικό.  

Η δαπάνη διαµονής και διατροφής που αποδίδεται στον ασφαλισµένο για το 

διάστηµα 2006-2011 ήταν 50,00€ και 20,00€ αντίστοιχα , από 1/1/12 έως 104/12 

70,00€ και 20,00€, από 11/4/12 έως 17/11/12 110,00€ και 30,00€, από 18/11/12 έως 

31/12/12 50,00€ για διαµονή και 30,00€ για διατροφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

1.1  Α.Ν. 1846/51 Νοσηλεία σε χώρες της Ε.Ο.Κ. 

Στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51 ορίζεται µεταξύ 

άλλων ότι στους ασφαλισµένους και στα µέλη της οικογένειάς τους παρέχεται 

ιατρική περίθαλψη, που περιλαµβάνει ιατρικές φροντίδες, παρακλινικές εξετάσεις 

κάθε φύσεως. Εξάλλου από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 49 ν. 1759/88 

και 3
α
 του Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περιθάλψεως του ΙΚΑ (ΑΥΕ 33651/2.6.65, 

που προστέθηκε µε την ΑΥΚΑ 416/993/31.7.84) προκύπτει ότι σε εξαιρετικά 

σοβαρές παθήσεις για τις οποίες η διάγνωση και η νοσηλεία του ασφαλισµένου δεν 

είναι δυνατή στην Ελλάδα, είτε λόγω ελλείψεως ειδικευµένων ιατρών, είτε 

καταλλήλων επιστηµονικών µέσων, επιτρέπεται η νοσηλεία στο εξωτερικό (παρ. 1). 

Η νοσηλεία στο εξωτερικό εγκρίνεται µε απόφαση του ∆/ντή του Περ/κού Υποκ/τος 

του τόπου κατοικίας, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµάτευση της Υγειονοµικές 

Επιτροπής για τα ιατρικής φύσεως θέµατα (δηλαδή για την ανάγκη νοσηλείας στο 

εξωτερικό, τη χώρα νοσηλείας, το µέσο µεταβάσεως, την ανάγκη συνοδού), και µε 

γνώµη ∆/ντού Κλινικής της ίδιας µε την πάθηση ειδικότητας, θεραπευτηρίου του 

Ιδρύµατος ή καθηγητή ιατρικής σχολής Πανεπιστηµίου αντίστοιχης ειδικότητας. Το 

Ίδρυµα καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη για τη διάγνωση ή τη νοσηλεία του ασθενή 

στο εξωτερικό καθώς και τις αναγκαίες δαπάνες που έγιναν εκτός θεραπευτηρίου για 

τη διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας εφόσον κρίθηκαν 

απαραίτητες και πραγµατοποιήθηκαν µε σύσταση του θεραπευτηρίου που ανέλαβε τη 

θεραπεία του ασθενή.  

Επίσης το Ίδρυµα καταβάλλει τα έξοδα µεταβάσεως και επιστροφής του 

ασθενή, του τυχόν αναγκαίου συνοδού, πάγιο ηµερήσιο ποσό για έξοδα διαµονής και 

διατροφής του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού (παρ. 2).  
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1.2 Άρθρο 3
α
 Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περίθαλψης 

Οι διατάξεις του άρθρου  3
α
 του Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περίθαλψης ρύθµιζαν 

τη Νοσηλεία στο Εξωτερικό και ίσχυαν µέχρι το τέλος του 2011 οπότε και 

αντικαταστάθηκαν από τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Περιελάµβαναν τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Εάν η διάγνωση πάθησης ή η νοσηλεία ασφαλισµένου του Ιδρύµατος δεν 

είναι δυνατή στην Ελλάδα, λόγω ελλείψεως είτε ιατρών που να διαθέτουν την 

απαιτούµενη ειδίκευση, είτε καταλλήλων επιστηµονικών µέσων, το Ίδρυµα 

καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη για τη διάγνωση ή τη νοσηλεία στο εξωτερικό του 

ασθενή, και προκειµένου για µεταµόσχευση και τη δαπάνη για νοσηλεία του τυχόν 

δότη. 

Στις αναγκαίες δαπάνες νοσηλείας περιλαµβάνονται και εκείνες που έγιναν 

εκτός θεραπευτηρίου για τη διάγνωση της πάθησης, ή για την ολοκλήρωση της 

θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες και πραγµατοποιήθηκαν µε σύσταση του 

θεραπευτηρίου που ανέλαβε τη θεραπεία του ασθενή. 

2. Το Ίδρυµα καταβάλλει επίσης: α) τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής του 

ασθενή, του τυχόν αναγκαίου συνοδού και του δότη, β) πάγιο ηµερήσιο ποσόν για 

έξοδα διαµονής και διατροφής του ασθενή και του τυχόν δότη εκτός θεραπευτηρίου, 

και έξοδα διαµονής και διατροφής του τυχόν αναγκαίου συνοδού, το οποίο 

καθορίζεται κάθε χρόνο από το ∆.Σ. του Ιδρύµατος και µπορεί να είναι διαφορετικό 

κατά χώρα και οµάδα χωρών, γ) τη δαπάνη προµήθειας πτωµατικού νεφρού και 

λοιπών µοσχευµάτων εφόσον η προµήθειά τους γίνεται από Ειδική Τράπεζα 

συντήρησης των οργάνων αυτών, δ) τις δαπάνες ταρίχευσης, φέρετρου και 

µεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος µέχρι του τόπου ενταφιασµού του στην 

Ελλάδα, οι οποίες δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες του τριπλασίου του ποσού που 

καταβάλλει το Ίδρυµα σαν βοήθηµα για έξοδα κηδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 

Α.Ν. 1846/51. 
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3. Οποιαδήποτε άλλη επί πλέον δαπάνη από τη νοσηλεία του ασθενή ή του 

δότη σε κλίνη ανώτερης θέσης από τη συνήθη βαρύνει αποκλειστικά τον 

ασφαλισµένο. 

4. Η νοσηλεία στο Εξωτερικό εγκρίνεται µε απόφαση του ∆/ντή του Περ/κού 

Υποκ/τος του τόπου κατοικίας ή της λόγω νοσηλείας, προσωρινής διαµονής του 

ασφαλισµένου, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµάτευση του Β/θµίου Υγειονοµικής 

Επιτροπής του Υποκ/τος για τη συνδροµή της προϋποθέσεων της παρ. 1 στην 

συγκεκριµένη περίπτωση. 

Εάν πρόκειται για πάθηση για την οποία απαιτείται γνωµάτευσης ειδικής 

Υγειονοµικής Επιτροπής του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η κρίση της πρέπει να προηγείται της γνωµάτευσης 

της Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ. 

Με τη γνωµάτευση της Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, καθορίζεται η χώρα 

σε θεραπευτήριο της οποίας ενδείκνυνται η νοσηλεία, η πιθανή διάρκεια της 

νοσηλείας αυτής, καθώς και το κατάλληλο συγκοινωνιακό µέσο µε το οποίο πρέπει 

να ταξιδεύσει ο ασθενής. Με την ίδια γνωµάτευση καθορίζεται αν υπάρχει ανάγκη 

συνοδού ή δότη. 

Για όλα τα παραπάνω αποφασίζει η Β/θµιος Υγειονοµική Επιτροπή πάντα µε 

γνώµη ∆ιευθυντού Κλινικής, της ίδιας µε την πάθηση ειδικότητας, θεραπευτηρίου 

του Ιδρύµατος, εκτός αν ο ασθενής νοσηλεύθηκε ή νοσηλεύεται σε ∆ηµόσιο ή 

κοινωφελούς Ιδρύµατος Θεραπευτήριο, οπότε αρκεί η γνώµη ∆ιευθυντού της 

αντίστοιχης κλινικής. 

Σε περίπτωση που ασφαλισµένος ασθενής δεν έχει νοσηλευθεί σε 

θεραπευτήριο και δεν υπάρχει ως εκ τούτου βεβαίωση του ∆/ντή της Κλινικής και 

εφόσον δεν πρόκειται για πάθηση για την οποία απαιτείται γνωµάτευση Ειδικής 

Υγειονοµικής Επιτροπής του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τότε για την ανάγκη νοσηλείας στο εξωτερικό 

γνωµατεύει καθηγητής ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου αντίστοιχης ειδικότητας. 

Στην περίπτωση, που ο ασθενής παραπέµπεται στον καθηγητή από το αρµόδιο 

Υποκατάστηµα, η σχετική δαπάνη βαρύνει το Ίδρυµα. 
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Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό ο ∆/ντής του αρµόδιου Περ/κού 

Υποκ/τονς, ύστερα από  γνωµάτευση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, να 

εγκρίνει τη νοσηλεία, η οποία ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό, εφόσον η προηγούµενη 

έγκριση ήταν ανέφικτη, είτε γιατί η πάθηση εκδηλώθηκε αιφνίδια κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαµονής του ασφαλισµένου στο εξωτερικό είτε γιατί η µεταφορά του 

εκεί ήταν επείγουσα για την αποφυγή του πραγµατικού κινδύνου της ζωής του. Στις 

περιπτώσεις αυτές η Β/θµιος Υγειονοµική Επιτροπή γνωµατεύει από τα στοιχεία που 

υπάρχουν τόσο για την τυχόν νοσηλεία ή θεραπεία στο εξωτερικό όσο και από τη 

νοσηλεία ή θεραπεία που έγινε στο εξωτερικό. 

5. Οι δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό καταβάλλονται από το Ίδρυµα ή 

απευθείας στο θεραπευτήριο ή µέσω της αρµόδιας Προξενικής αρχής, οπότε 

ακολουθείται η σχετική διαδικασία του ∆ηµοσίου. Η νοσηλεία στο εξωτερικό 

αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του θεραπευτηρίου στο οποίο έγινε η νοσηλεία, για τη 

φύση της ασθένειας, τη διάρκεια της νοσηλείας και τη σχετική δαπάνη, η δε 

εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη από βεβαιώσεις του θεράποντος ιατρού στις οποίες 

φαίνεται η διάγνωση της ασθένειας, η θεραπευτική αγωγή που του εφαρµόσθηκε 

καθώς και η δαπάνη που καταβλήθηκε. Τόσο η βεβαίωση του θεραπευτηρίου και 

θεράποντος ιατρού όσο και οι εξοφλητικές αποδείξεις ή οι συγκεντρωτικές 

καταστάσεις που τις συνοδεύουν, πρέπει να είναι θεωρηµένες από την αρµόδια 

Προξενική Αρχή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει Προξενική Αρχή από την αρµόδια 

Αστυνοµική ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή. 

6. Για τις δαπάνες των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού µπορεί να δοθεί 

προκαταβολή µε απόδοση λογαριασµού: 

α) Μέρους των πιθανολογούµενων δαπανών νοσηλείας από προτιµολόγιο του 

θεραπευτηρίου (κατά πρόβλεψη), εφόσον θα ήταν απαραίτητα για την εισαγωγή του 

ασθενή στο συγκεκριµένο Θεραπευτήριο. Η προκαταβολή αυτή είναι δυνατό να δοθεί 

µε µορφή τραπεζικής επιταγής προς το θεραπευτήριο, ή προς τον αρµόδιο Πρόξενο 

β) Του κατά το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ποσού για τον 

ασθενή και τον τυχόν αναγκαίο συνοδό ή δότη για τόσες ηµέρες, όσες ορίζει για τον 

καθένα η σχετική γνωµάτευση του Β/θνίου Υγειονοµικής Επιτροπής, και µέχρι ένα 

µήνα. 
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Εάν εγκριθεί νοσηλεία περισσότερη από ένα µήνα, είναι δυνατόν να δοθεί νέα 

ανάλογη προκαταβολή, του ποσού αυτού, µε την υποβολή των δικαιολογητικών 

δαπάνης, για το προηγούµενο χρονικό διάστηµα όλου ή µέρους αυτού. 

7. Με τον παρόντα Κανονισµό δεν θίγονται τα δικαιώµατα τα οποία 

δηµιουργούνται από ισχύουσες συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης µε χώρες του 

εξωτερικού. 

8. Οι διατάξεις του άρθρου εφαρµόζονται σε ασφαλισµένους που µεταβαίνουν 

στο εξωτερικό για νοσηλεία µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

1.3 Υπουργική Απόφαση Αριθ. Υ4δ/οικ. 8739/7-9-94 (ΦΕΚ 699/94, 

τεύχ. Β΄) 

Αυτή η Υπουργική Απόφαση ρυθµίζει τα θέµατα που σχετίζονται µε µετάβαση 

Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό για µεταµόσχευση. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1383/33 (ΦΕΚ 106/83 τ. Α΄) «Αφαιρέσεις και 

µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων». 

2. Τις αριθ. Α2γ/5118/92 (ΦΕΚ 708/92 τ. Β΄) και Υ4δ/7778/93 (ΦΕΚ 571/93 τ. 

Β΄) υπουργικές αποφάσεις «χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες 

Μεταµοσχεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις». 

3. Την αριθ. ∆Υ1α/10779/26-5-94 υπουργική απόφαση «Επαναδιορισµός µελών 

του Εθνικού Συµβουλίου Μεταµοσχεύσεων». 

4. Το γεγονός ότι µε τις αριθ. Α1/349/28.11.86 και Α1/361/28.11.86 (ΦΕΚ 

845/86 τ. Β΄) και Α1/387/2.12.86 (ΦΕΚ 848/4.12.86 τ. Β΄) κοινές υπουργικές 

αποφάσεις δεν ρυθµίζονται θέµατα µετάβασης στο εξωτερικό για 

µεταµοσχεύσεις. 
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5. Το αριθ. Π.∆. 455/13.10.93 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών», ορίζουµε ότι: 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενούς 

εγκρίνεται η µετάβαση στο εξωτερικό µετά από βεβαίωση που θα χορηγείται από 

ένα ∆/ντή Μεταµοσχευτικού Κέντρου αντίστοιχης ειδικότητας στην οποία να 

αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούµενη µεταµόσχευση δεν είναι 

δυνατόν να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα στον κρίσιµο για την περίπτωση χρόνο, 

και σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Μεταµοσχεύσεων. 

2. Ο προµεταµοσχευτικός έλεγχος στο εξωτερικό δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα 

µήνα. 

Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 1994 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ 

 

 

1.4 Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ7/οικ. 15/7-1-97 (ΦΕΚ 22/20-1-97, 

τεύχος Β΄) 

 

Αυτή η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε το 1997 µε σκοπό να συµπληρώσει τον 

προηγούµενο Αναγκαστικό Νόµο. Περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: 

Νοσηλεία στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισµένων ασφαλιστικών οργανισµών 

αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝ .  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1759/1988 (Α΄ 217) 
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2. Την 80079/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄924). 

3. Την ανάγκη καθορισµού ενιαίας διαδικασίας για την έγκριση της νοσηλείας 

στο εξωτερικό των ασφαλισµένων όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας 

αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. 

4. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού ούτε στους προϋπολογισµούς των ασφαλιστικών 

οργανισµών, αποφασίζουµε: 

 

Άρθρο 1 

Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισµένων όλων των φορέων και κλάδων 

ασθένειας, ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, αρµοδιότητας της 

Γ.Γ.Κ.Α., εγκρίνεται µε απόφαση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ύστερα από 

αιτιολογηµένη γνωµάτευση των Ειδικών Υγειονοµικών Επιτροπών που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής, Η κατά τ’ ανωτέρω νοσηλεία 

παρέχεται στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος: 

α. πάσχει από σοβαρό νόσηµα το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην 

Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν 

εφαρµόζεται η ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται. 

β. πάσχει από σοβαρό νόσηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί έγκαιρα στην 

Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 

του. 

γ. Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόµενη διαδικασία 

προέγκρισης του φορέα, γιατί υπάρχει ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της 

περίπτωσή του. 

δ. Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού και λόγω 

βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συµβάντος ασθενήσει ξαφνικά και 

νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο. 
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Στις περιπτώσεις γ και δ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας 

του. 

 

Άρθρο 2 

Προκειµένου να γνωµατεύσουν οι ειδικές υγειονοµικές επιτροπές του άρθρου 3 

απαιτείται η προσκόµιση από τον ενδιαφερόµενο των εξής δικαιολογητικών: 

1. Για τις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1, γνωµάτευση γιατρού διευθυντή 

κλινικής κρατικού νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής κλινικής της αντίστοιχης µε 

την πάθηση ειδικότητας. 

Στη σχετική γνωµάτευση θα πρέπει να περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος της 

πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιµετώπισής της στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα για την περίπτωση β απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωµάτευσης και 

βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας ανεξαρτήτως 

νοµικής µορφής, ότι λόγω πληρότητας δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το 

περιστατικό έγκαιρα. 

2. Για την περίπτωση γ του άρθρου 1 απαιτείται: 

α) γνωµάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα 

περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται 

η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιµετώπισης του περιστατικού και 

β) γνωµάτευση γιατρού ∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου ή 

Πανεπιστηµιακής Κλινικής της αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας, µε την 

οποία να πιστοποιείται µε λεπτοµέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή 

και να επισηµαίνεται η αδυναµία αντιµετώπισής του στην Ελλάδα και ότι η 

καθυστέρηση µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονούσε κινδύνους για τη ζωή του 

ασφαλισµένου. 

 

3. Για την περίπτωση δ του άρθρου 1 απαιτείται ο ασφαλισµένος να υποβάλει 

γνωµάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να 

περιγράφεται λεπτοµερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άµεσης και 

επιβεβληµένης νοσηλείας. 
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Άρθρο 3 

Αρµόδιες για τη γνωµάτευση νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών ασφαλισµένων 

ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. είναι ειδικές Υγειονοµικές 

Επιτροπές που εδρεύουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, Πάτρας Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων και Κοµοτηνής. 

Οι επιτροπές είναι τριµελείς. Αποτελούνται από τρεις (3) γιατρούς ασφαλιστικών 

οργανισµών από τις ειδικότητες παθολόγου, χειρουργού, ορθοπεδικού, νευρολόγου 

και καρδιολόγου. 

Η συγκρότηση των επιτροπών γίνεται κάθε χρόνο µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι 

γεωγραφικές περιοχές που θα εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κάθε επιτροπής. 

Για τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών ισχύουν όσα προβλέπονται στον 

κανονισµό ασφαλιστικής αρµοδιότητας ου ΙΚΑ, η δε αποζηµίωση που καταβάλλουν 

στο ΙΚΑ οι ασφαλιστικοί φορείς και για την εξέταση των ασθενών τους από αυτές, 

καθορίζεται µε την προβλεπόµενη από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. ∆/τος 

4106/1960 (Α΄ 147) υπουργική απόφαση. 

 

Άρθρο 4 

1. Όλα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2 δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 

ενδιαφερόµενο στην αρµόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού του φορέα, η οποία στη 

συνέχεια τα διαβιβάζει στην κατά τόπο αρµόδια ειδική Υγειονοµική Επιτροπή 

προκειµένου να γνωµατεύσει κατά περίπτωση. Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής 

δεν είναι υποχρεωτικά απαραίτητη η παρουσία του ασφαλισµένου. 

2. Η αρµόδια επιτροπή γνωµατεύει για το είδος της πάθησης, τους συγκεκριµένους 

λόγους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 για τους οποίους επιβάλλεται η 

µετάβαση στο εξωτερικό, την πιθανή χρονική διάρκεια νοσηλείας, τη χώρα ή και 

το συγκεκριµένο νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα νοσηλευθεί ο ασφαλισµένος. 
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Με την ίδια γνωµάτευση  καθορίζεται αν υπάρχει ανάγκη συνοδού ή δότη σε 

περίπτωση µεταµόσχευσης. 

Ειδικά στις περιπτώσεις µεταµόσχευσης οργάνων εφαρµόζονται οι σχετικές 

αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι 

ασθενείς που νοσηλεύονται σε χώρες της Ε.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να 

εφοδιάζονται µε το κοινοτικό έντυπο Ε112 προκειµένου να καλύπτεται η δαπάνη. 

3. Απορριπτικές γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών είναι δεσµευτικές για 

τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

4. Η νοσηλεία σε χώρα εκτός της Ευρώπης εγκρίνεται µόνο στην περίπτωση που το 

συγκεκριµένο περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην 

περίπτωση αυτή η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς 

τόσο στη γνωµάτευση του γιατρού, όσο και στη γνωµάτευση της Ειδικής 

Υγειονοµικής Επιτροπής στην οποία επιπλέον θα αναφέρεται απαραίτητα η χώρα 

και το συγκεκριµένο εξειδικευµένο νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα 

παρασχεθεί η νοσηλείας. 

Εάν το περιστατικό αντιµετωπίζεται µεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο 

ασφαλισµένος επιθυµεί να νοσηλευθεί σε άλλη µη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε οι 

ασφαλιστικοί οργανισµοί βαρύνονται µόνο µε το 30% των δαπανών νοσηλείας, 

των εξόδων ταξιδιού και διαµονής. 

5. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικοί φορείς έχουν αποδεχθεί ειδικό τιµολόγιο µε 

συγκεκριµένο νοσηλευτικό κέντρο χώρας του εξωτερικού, για ορισµένες 

παθήσεις, θα καταβάλλεται το ποσό του ειδικού τιµολογίου. 

Εφόσον ο ασφαλισµένος επιθυµεί να νοσηλευθεί σε άλλο νοσηλευτικό κέντρο 

τότε καλύπτεται η δαπάνη που έχει ορισθεί στη συµφωνία. 

6. ∆εν καταβάλλεται η δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού, 

πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά. 

7. Για τα διαδικασία, τον τρόπο εξόφλησης και γενικά κάθε θέµα που αφορά τη 

διακίνηση και απόδοση των λογαριασµών ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του 

κάθε φορέα.  

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1997 
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1.5 Εγκύκλιος 23/1997 

 

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ και σκοπό είχε να δώσει 

οδηγίες για την ορθή εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης Φ7/ οικ. 15/7-1-97: 

 

Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50/18-3-

88, τεύχος Α΄) και της αρ. Φ7/οικ. 15/7-1-97 (ΦΕΚ 22/20-1-97, τεύχος Β΄), απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση του παραπάνω νόµου και αφορούν τη νοσηλεία στο εξωτερικό 

ασθενών-ασφαλισµένων Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας Γενικής 

Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Με τις νέες διατάξεις καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι περιπτώσεις των 

ασθενών-ασφαλισµένων που χρήζουν νοσηλείας στο εξωτερικό, η διαδικασία 

έγκρισης της νοσηλείας τους καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για να δοθεί 

η σχετική έγκριση. 

Εποµένως, στα θέµατα αυτά τροποποιείται το άρθρο 3
α
  του Κανονισµού 

Νοσοκοµειακής Περίθαλψης, συνεχίζουν όµως να ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν 

τη διαδικασία, τον τρόπο εξόφλησης και γενικά κάθε θέµα που αφορά τη διακίνηση 

και απόδοση των λογαριασµών σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του άρθρου 7 της 

κοινοποιούµενης απόφασης. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις: 

1) δεν καταβάλλεται πλέον δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του 

εξωτερικού, εκτός από περιστατικά που αφορούν παιδιά και 2) η νοσηλεία σε χώρα 

εκτός της Ευρώπης εγκρίνεται µόνο εφόσον το συγκεκριµένο περιστατικό δεν 

αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης, το ΙΚΑ αναλαµβάνει τη 

δαπάνη νοσηλείας στο εξωτερικό στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος: 
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Α) Πάσχει από σοβαρό νόσηµα το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην 

Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν 

εφαρµόζεται η ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται. 

Β) Πάσχει από σοβαρό νόσηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί έγκαιρα 

στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο τη 

ζωή του. 

Γ) Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόµενη 

διαδικασία προέγκρισης του ΙΚΑ, γιατί υπάρχει ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της 

περίπτωσή του. 

∆) Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού και 

λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συµβάντος ασθενήσει ξαφνικά και 

νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο. 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Προκειµένου να γνωµατεύσουν οι Ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές 

εξωτερικού του άρθρου 3 απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόµιση από τον 

ενιστάµενο των εξής δικαιολογητικών: 

1. Για τις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 (εκ των προτέρων έγκριση) απαιτείται 

γνωµάτευση γιατρού ∆ιευθυντή Κλινικής κρατικού Νοσοκοµείου ή 

Πανεπιστηµιακής κλινικής της αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας. 

Στη σχετική γνωµάτευση θα πρέπει να περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος της 

πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιµετώπισής της στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα για την περίπτωση (β) απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωµάτευσης 

και βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας ανεξαρτήτως 

νοµικής µορφής, ότι λόγω πληρότητας δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το 

περιστατικό έγκαιρα. 

2.  Για την περίπτωση (γ) του άρθρου 1 (εκ των υστέρων έγκριση) απαιτείται: 

α) γνωµάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα 

περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται 

η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιµετώπισης του περιστατικού και 
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β) γνωµάτευση γιατρού ∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου ή 

Πανεπιστηµιακής Κλινικής της αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας, µε την 

οποία να πιστοποιείται µε λεπτοµέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή 

και να επισηµαίνεται η αδυναµία αντιµετώπισής του στην Ελλάδα και ότι η 

καθυστέρηση µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονούσε κινδύνους για τη ζωή του 

ασφαλισµένου. 

3. Για την περίπτωση (δ) του άρθρου 1 απαιτείται γνωµάτευση του νοσηλευτικού 

κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται λεπτοµερώς η πάθηση και η 

αναγκαιότητα της άµεσης και επιβεβληµένης νοσηλείας. 

4. Όσον αφορά τα Καρδιοχειρουργικά Περιστατικά, εκτός από τη γνωµάτευση του 

∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου, στην οποία τυχόν νοσηλεύτηκε και από 

την οποία θα προκύπτει η πάθηση και η ανάγκη χειρουργικής επέµβασης, θα 

προσκοµίζεται και γνωµάτευση ∆/ντή καρδιοχειρουργικής Κλινικής Κρατικού 

Νοσοκοµείου από την οποία θα προκύπτει η ανάγκη και η  δυνατότητα ή όχι 

χειρουργικής επέµβασης καθώς και το χρονικό διάστηµα που µπορεί να γίνει. 

Επί πλέον πρέπει να προσκοµίζονται τρεις τουλάχιστον βεβαιώσεις από τα 

πλησιέστερα προς τον τόπο κατοικίας ή προσωρινής διαµονής Καρδιοχειρουργικά 

Κέντρα, από τις οποίες θα προκύπτει ο πιθανός χρόνος της χειρουργικής 

επέµβασης (λίστα αναµονής). 

Τα Καρδιοχειρουργικά Κέντρα είναι σήµερα τόσο στα Κρατικά Νοσοκοµεία 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΝΙΜΙΤΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

και ΑΧΕΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα όσο και τα ιδιωτικά µε τα οποία έχει συνάψει 

σύµβαση το Ίδρυµα: ΩΝΑΣΕΙΟ, ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΛΕΥΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η. 

5. Για τις Μεταµοσχεύσεις, που σύµφωνα µε την αρ. γ4δ/οικ. 8739/7-9-94 (ΦΕΚ 

699/94, τεύχ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, την οποία σας κοινοποιούµε, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενή, 

εγκρίνεται η µετάβαση στο εξωτερικό, απαιτείται: 
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α) Βεβαίωση που θα χορηγείται από ένα ∆/ντή Μεταµοσχευτικού Κέντρου 

αντίστοιχης ειδικότητας στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η 

αιτούµενη µεταµόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα στον 

κρίσιµο για την περίπτωση χρόνο και 

β) Βεβαίωση µε σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Μεταµοσχεύσεων. 

Η Επιτροπή καθορίζει εάν υπάρχει ανάγκη συνοδού ή δότη στις περιπτώσεις 

µεταµόσχευσης. 

Ο προµεταµοσχευτικός έλεγχος στο εξωτερικό δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα 

µήνα. 

Επισηµαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των µεταµοσχεύσεων ο ασθενής-

ασφαλισµένος θα πρέπει να εφοδιάζεται µε το έντυπο Ε112, το οποίο του 

εξασφαλίζει προνοµιακή κατάταξη στη λίστα αναµονής µοσχεύµατος, από το 

αρµόδιο για όλη την Ευρώπη κέντρο µοσχευµάτων. 

∆. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Η έγκριση  για τη νοσηλεία στο εξωτερικό δίδεται από το ∆/ντή του 

Περιφερειακού Υποκαταστήµατος του τόπου κατοικίας του ασθενή ασφαλισµένου 

µετά από αιτιολογηµένη γνωµάτευση της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής 

Εξωτερικού. 

Οι Επιτροπές εδρεύουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ: 

Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων και Κοµοτηνής. 

Με εγκύκλιο της ∆/νσης Αναπηρίας και Κ.Ε. θα δοθούν οδηγίες για τη 

συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω έξι (6) Ειδικών Υγειονοµικών Επιτροπών 

Εξωτερικού. 

Μέχρι τότε, οι ΒΥΕ έγκρισης νοσηλείας στο εξωτερικό που εδρεύουν σ’ όλα 

τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ θα εξακολουθούν να λειτουργούν 

κανονικά. 

Οι ασφαλιστικοί φορείς που θα παραπέµπουν τους ασθενείς-ασφαλισµένους 

τους για την εξέτασή τους στις Επιτροπές, θα καταβάλουν αποζηµίωση. 
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Η αποζηµίωση που θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ καθορίζεται µε την 

προβλεπόµενη (από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. ∆/τος 4106/1960) Υπουργική 

Απόφαση. 

Σύµφωνα µε την Φ21/οικ. 557/2-5-95 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ποσό που ισχύει από τις 25-5-95 είναι 

(8.000) δρχ. (Σχετ. εγκ. 72/95). 

Για τυχόν ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις, θα αποδίδονται επιπλέον τα 

ποσά της εκάστοτε κρατικής διατίµησης (βάσει Π. ∆/τος). 

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Τα προβλεπόµενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 

τον ενδιαφερόµενο στο Περ/κό Υποκ/µα του τόπου κατοικίας του και στη συνέχεια 

θα διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρµόδια Ειδική Υγειονοµική Επιτροπή Εξωτερικού 

προκειµένου να γνωµατεύσει κατά περίπτωση ή απευθείας στη Γραµµατεία της 

Ειδικής υγειονοµικής Επιτροπής Εξωτερικού. 

Οι ασφαλισµένοι των άλλων ασφαλιστικών φορέων θα καταθέτουν τα 

δικαιολογητικά τους στην αρµόδια υπηρεσία του φορέα τους και στη συνέχεια, θα 

διαβιβάζονται στην αρµόδια Επιτροπή. 

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτικά απαραίτητη η 

παρουσία του ασθενή-ασφαλισµένου. 

Είναι όµως στην αρµοδιότητα της Επιτροπής να κρίνει εάν σε κάποια 

περίπτωση είναι απαραίτητη και η παρουσία του ασθενή-ασφαλισµένου. 

Η αρµόδια Επιτροπή γνωµατεύει: 

1) για το είδος της πάθησης, 2) τους συγκεκριµένους λόγους, όπως αναφέρονται 

στο άρθρο (1) για τους οποίους επιβάλλεται η µετάβαση στο εξωτερικό, 3) 

την πιθανή χρονική διάρκεια νοσηλείας, 4) τη χώρα ή και το συγκεκριµένο 

νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα νοσηλευτεί ο ασφαλισµένος. 

Με την ίδια γνωµάτευση καθορίζεται εάν υπάρχει ανάγκη συνοδού ή δότη σε 

περίπτωση µεταµόσχευσης. 
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Απορριπτικές γνωµατεύσεις των Ειδικών Υγειονοµικών Επιτροπών 

Εξωτερικού είναι δεσµευτικές για τους ασφαλιστικούς φορείς. 

Μετά το πέρας της εξέτασης του ασφαλισµένου από την αρµόδια Ειδική 

Υγειονοµική Επιτροπή Εξωτερικού, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην αρµόδια 

υπηρεσία παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει ο 

ασφαλισµένος για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

 

ΣΤ. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4 της κοινοποιούµενης Υπουργικής 

Απόφασης, η νοσηλεία σε χώρα εκτός της Ευρώπης εγκρίνεται µόνο στην περίπτωση 

που το συγκεκριµένο περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. 

Στην περίπτωση αυτή, η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται 

σαφώς τόσο στη γνωµάτευση του γιατρού όσο και στη γνωµάτευση της Ειδικής 

Υγειονοµικής Επιτροπής Εξωτερικού, στην οποία επιπλέον θα αναφέρεται 

απαραίτητα και η χώρα και το συγκεκριµένο εξειδικευµένο νοσηλευτικό κέντρο στο 

οποίο θα παρασχεθεί η νοσηλεία. 

Εάν το περιστατικό αντιµετωπίζεται µεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο 

ασφαλισµένος επιθυµεί να νοσηλευθεί σε άλλη µη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε το Ίδρυµα 

θα καλύπτει µόνο το 30% των δαπανών νοσηλείας και των εξόδων ταξιδιού και 

διαµονής. 

 

Ζ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

1. ∆απάνες νοσηλείας 

Το Ίδρυµα αναλαµβάνει ολόκληρη τη δαπάνη για τη νοσηλεία στο εξωτερικό 

του ασθενή-ασφαλισµένου. 

Στην έννοια της νοσηλείας περιλαµβάνονται: η νοσηλεία, οι ιατρικές αµοιβές, 

όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις, τα φάρµακα, οι εργαστηριακές εξετάσεις, 

φυσικοθεραπείες και κάθε πρόσθετο είδος που είναι απαραίτητο για τη χειρουργική 

επέµβαση. 
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Επίσης περιλαµβάνονται και εκείνες οι δαπάνες που έγιναν εκτός 

νοσοκοµείου για τη διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον 

κρίθηκαν απαραίτητες και πραγµατοποιήθηκαν µετά από σύσταση του 

θεραπευτηρίου που ανέλαβε τη θεραπεία του ασθενή. 

Ειδικότερα, εάν προµηθευτούν τα πρόσθετα είδη κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους η απόδοση της δαπάνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

νοσηλείας στο εξωτερικό και όχι των άρθρων 28 του Κανονισµού Ασθενείας και 2 

παρ. β του Κανονισµού Συµµετοχής ασφαλισµένων στις δαπάνες περίθαλψης. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση –εκτός νοσηλείας- θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

διαδικασίες που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 28 του Κ.Α. 

2. Νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές 

∆εν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού, 

πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά. 

3. Έξοδα µετάβασης και επιστροφής (περ. α΄ παρ. 2 άρθρο 3
α
 ΚΝΠ) 

Το Ίδρυµα αναλαµβάνει τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής του ασθενή και 

του τυχόν αναγκαίου συνοδού και του δότη (αντίτιµο εισιτηρίων). 

Η καταβολή του ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται εφόσον προσκοµίσει ο 

ασφαλισµένος το εισιτήριο που προµηθεύτηκε ή βεβαίωση από την οποία θα 

προκύπτει ότι κρατήθηκε θέση σε συγκοινωνιακό µέσο για συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία καθώς και το απαιτούµενο ποσό. 

4. Έξοδα διαµονής και διατροφής (περ. β΄, παρ. 2, άρθρο 3
α
  ΚΝΠ) 

Το Ίδρυµα καταβάλλει πάγιο ηµερήσιο ποσό για έξοδα διαµονής και 

διατροφής του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού και δότη, το οποίο 

καθορίζεται από το ∆.Σ. του ΙΚΑ. 

Με την 275/Συν. 35/26-10-89 απόφαση του ∆.Σ. του ΙΚΑ που συνεχίζει να 

ισχύει µέχρι σήµερα, βάσει της 184/Συν. 16/25-6-92 απόφασης, το ποσό αυτό 

ορίστηκε σε 7.000 δρχ. την ηµέρα για διαµονή και 3.000 δρχ. για διατροφή σε 

περίπτωση νοσηλείας στις ΗΠΣ και σε 6.000 δρχ. και 2.000 δρχ. αντίστοιχα 

σε περίπτωση νοσηλείας στις υπόλοιπες χώρες (Γ.Ε. Π11/368/9-7-1992). 
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∆εν καλύπτονται δαπάνες µετακίνησης, διαµονής και διατροφής σε περίπτωση 

έγκρισης εκ των υστέρων νοσηλείας, όταν ο ασφαλισµένος κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαµονής του στο εξωτερικό ασθένησε ξαφνικά και νοσηλεύθηκε 

σε θεραπευτήριο (περ. Βδ). 

Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται µόνο στην περίπτωση επείγουσας µετάβασης 

του ασθενή. 

 

 

5. ∆απάνες ταρίχευσης, φέρετρου και µεταφοράς σορού  

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου στο εξωτερικό, όπου είχε µετακινηθεί 

για νοσηλεία, το Ίδρυµα αναλαµβάνει τις δαπάνες ταρίχευσης, φέρετρου και 

µεταφοράς της σορού του αποβιώσαντα µέχρι του τόπου ενταφιασµού του 

στην Ελλάδα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από το τριπλάσιο του 

ποσού που καταβάλλει του Ίδρυµα σαν βοήθηµα για έξοδα κηδείας σύµφωνα 

µε το άρθρο 32 του Α.Ν. 1846/51. 

6. Προκαταβολή-Εκκαθάριση δαπανών 

Για την οικονοµική διευκόλυνση των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, παρέχεται 

ευχέρεια από τις διατάξεις του άρθρου 3
α
 παρ. 6 του ΚΝΠ να 

προκαταβάλλεται µέρος των πιθανολογούµενων δαπανών νοσηλείας, καθώς 

και τα έξοδα διαµονής και διατροφής του ασθενή και του τυχόν δότη και 

συνοδού για όσες ηµέρες ορίζει η σχετική απόφαση και µέχρι ένα µήνα. Εάν 

εγκριθεί νοσηλεία περισσότερη από ένα µήνα είναι δυνατόν να δοθεί νέα 

προκαταβολή µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών. 

Για τη διαδικασία που αφορά την προκαταβολή και την εκκαθάριση δαπανών 

νοσηλείας, έχουν δοθεί οδηγίες µε το Π11/1090/29.5.90 Γενικό Έγγραφο. 

Η νοσηλεία στο εξωτερικό αποδεικνύεται από βεβαίωση του θεραπευτηρίου, η 

δε εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη από βεβαίωση του θεράποντος γιατρού. Και 

οι δύο βεβαιώσεις όσο και οι εξοφλητικές αποδείξεις ή οι συγκεντρωτικές 

καταστάσεις που τις συνοδεύουν πρέπει να είναι πρωτότυπες και θεωρηµένες 
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από την αρµόδια Προξενική Αρχή ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από την 

αρµόδια Αστυνοµική ή άλλη ∆ηµόσια Αρχή. 

Η τελική εκκαθάριση του λογαριασµού θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

έχουν δοθεί στο παρελθόν. 

 

Η. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

Σύµφωνα µε το άρ. Φ7/οικ. 778/26-5-97 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά τη µετάβαση ασθενών-ασφαλισµένων στο 

εξωτερικό για επανέλεγχο, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Για την πρώτη επανεξέταση που συνιστάται από το Νοσοκοµείο στο οποίο 

νοσηλεύτηκε ο ασφαλισµένος και γίνεται εντός έτους από την αρχική νοσηλεία 

γνωµατεύει η Υγειονοµική Επιτροπή βάσει των δικαιολογητικών του νοσοκοµείου 

της αλλοδαπής. 

Όλες οι άλλες περιπτώσεις όπως: 

α) επανέλεγχος πλέον του ενός στο ίδιο έτος 

β) νοσηλεία στην αλλοδαπή µε την παλαιότερη διαδικασία και 

γ) υποτροπιασµός νόσου 

θα αντιµετωπίζονται σαν νέες περιπτώσεις και θα απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2 της Φ7/οικ. 15/7-1-97 

Υπουργικής Απόφασης. 

Επειδή από την παρ. 6 του άρθρου 4 της παραπάνω αναφερόµενης 

Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι δεν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε 

ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά 

επισηµαίνεται ότι ασθενείς-ασφαλισµένοι που έχουν νοσηλευθεί σε ιδιωτικές κλινικές 

του εξωτερικού σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία, µπορούν να µεταβούν για 

επανέλεγχο στο εξωτερικό µόνο σε Κρατικο Νοσοκοµείο της ίδιας χώρας και πάντα 

ύστερα από γνωµάτευση της ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής και έγκριση του 

Ιδρύµατος. 
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Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 20-1-1997 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης) καλύπτουν  δε τα περιστατικά εκείνα 

για τα οποία η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Οι 

περιπτώσεις όµως που έχουν εξετασθεί µέχρι τη λήψη της παρούσης, δεν θα 

επανεξετασθούν. 

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε χώρες της Ε.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να 

εφοδιάζονται µε το κοινοτικό έντυπο Ε112 προκειµένου να καλύπτεται η δαπάνη. 

 

 

 

1.6  Εγκύκλιος αριθ. 73/2007 

«Τροποποίηση απόφασης για νοσηλεία στο εξωτερικό» 

 

Η εγκύκλιος αυτή του ΙΚΑ ρυθµίζει το θέµα της νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές ή σε 

ιδιωτικές πτέρυγες δηµόσιων νοσοκοµείων: 

 

Σας γνωρίζουµε ότι, στο ΦΕΚ 456/4-4-2007 τεύχος Β΄ δηµοσιεύθηκε η παραπάνω 

σχετική απόφαση που αφορά τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της αρ. Φ7/οικ. 

15/7-1-97 Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε τη νοσηλεία στο εξωτερικό ασθενών-

ασφαλισµένων µας. 

Συγκεκριµένα: Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 της αρ. 

Φ7/οικ. 15/7-1-97 Υπουργικής Απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: 

Για τις περιπτώσεις α και β του άρθρου 1, προκειµένου να γνωµατεύσουν οι 

ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές απαιτείται η προσκόµιση γνωµάτευσης γιατρού 

∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής Κλινικής της αντίστοιχης 

µε την πάθηση ειδικότητας ή των νοµίµων αναπληρωτών του ή ∆ιευθυντή 

Καρδιολογικού Ιδιωτικού Κέντρου για Καρδιολογικές Επεµβάσεις. 

Επίσης προστίθενται και άλλες ειδικότητες γιατρών που συµµετέχουν στις 

ειδικές υγειονοµικές Επιτροπές όπως ογκολόγοι, νευροχειρούργοι και πνευµονολόγοι 

(δεύτερη παρ. άρθρου 3 της Υ.Α. Φ7/οικ. 15/7-1-97). 
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Καταργείται η παρ. 6 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε την 

οποία «δεν καταβάλλεται δαπάνη για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού, 

πλην περιστατικών που αφορούν παιδιά». 

Στο εξής εξαιρούνται από την απαγόρευση τα επείγοντα περιστατικά 

νοσηλείας στο εξωτερικό και έχουν τη δυνατότητα να µεταβαίνουν για νοσηλεία και 

σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. 

Τα αρµόδια όργανα (ΕΥΕΕ) εξωτερικού και ο ∆ιευθυντής Περιφερειακού 

Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να εγκρίνουν κατά προτεραιότητα τη 

νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκοµείο και εφόσον η νοσηλεία δεν αντιµετωπίζεται σε 

Κρατικό θα εξετάζεται η έγκριση της νοσηλείας σε ιδιωτικό. 

Όταν πρόκειται για νοσηλεία σε χώρα της Ε.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να 

εφοδιάζονται µε το κοινοτικό έντυπο Ε112 προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη. 

 

1.7  Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11) 

 

Το άρθρο 11 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας ήρθε να ενώσει το κενό που 

υπήρχε µεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών ταµείων τα οποία δεν εφάρµοζαν πάντα 

τις ίδιες διατάξεις για τη νοσηλεία στο εξωτερικό. Από 1/1/2012 όλα τα ασφαλιστικά 

ταµεία υποχρεούνται να ρυθµίζουν τα θέµατα της νοσηλείας εξωτερικού σύµφωνα µε 

το άρθρο 11.  

 

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµάτευση των 

Ειδικών Υγειονοµικών Επιτροπών Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.) στις περιπτώσεις που ο 

ασφαλισµένος: 

Α. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα 

είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν εφαρµόζεται 

η ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται και µε την 

προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν 

πειραµατική ή ερευνητική µέθοδο. 
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Β. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα 

εγκαίρως και µέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της 

αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. 

Γ. Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόµενη διαδικασία 

προέγκρισης του Οργανισµού, γιατί υπάρχει ανάγκη άµεσης και επείγουσας 

αντιµετώπισης της πάθησής του. 

∆. Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. 

και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συµβάντος ασθενήσει ξαφνικά και 

νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο. 

Εάν βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται µε την 

Ε.Κ.Α.Α. Σε περίπτωση µη χρήσης της θα ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισµούς, δηλαδή κοστολόγηση των δαπανών 

από τον αρµόδιο φορέα της χώρας υποδοχής και απόδοση της δαπάνης, όπως ορίζεται 

από αυτόν. ∆εν απαιτείται έγκριση από την Ε.Υ.Ε.Ε. και για τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά δεν απαιτείται θεώρηση από ελληνική αρχή. 

Στις περιπτώσεις Γ και ∆ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας µε 

γνωµάτευση της αρµόδια Ε.Υ.Ε.Ε. 

2. Για να γνωµατεύσουν οι Ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές Εξωτερικού απαιτείται η 

προσκόµιση από τον ασφαλισµένο των εξής δικαιολογητικών: 

Για τις περιπτώσεις 1Α και 1Β γνωµάτευση ∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου ή 

Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκοµείου της αντίστοιχης µε την 

πάθηση ειδικότητας ή ∆ιευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. 

Στη σχετική γνωµάτευση θα πρέπει να περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος της 

πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιµετώπισής της στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα για την περίπτωση 1Β απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωµάτευσης και 

βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας αντίστοιχης µε την 

πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, ότι λόγω 

πληρότητας κλινών δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το περιστατικό έγκαιρα. 

Για την περίπτωση 1Γ απαιτείται: 

Ιατρική έκθεση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού, στην οποία θα 

περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται η 

ανάγκη της κατεπείγουσας αντιµετώπισης του περιστατικού και Γνωµάτευση ∆/ντή 

κλινικής κρατικού νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής κλινικής ή Στρατιωτικού 
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νοσοκοµείου της αντίστοιχης µε την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας ή ∆ιευθυντή 

Καρδιοχειρουργικού Ιδιωτικού Κέντρου για καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, µε την 

οποία να πιστοποιείται µε λεπτοµέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς 

και να επισηµαίνεται η αδυναµία αντιµετώπισής της στην Ελλάδα και ότι η 

καθυστέρηση µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονούσε κινδύνους για τη ζωή ή την 

υγεία του ασφαλισµένου. 

Για την περίπτωση 1∆ απαιτείται η υποβολή από τον 

ασφαλισµένο ιατρικής έκθεσης του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία 

να περιγράφεται λεπτοµερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άµεσης και 

επιβεβληµένης νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή δεν αποδίδονται από τον Οργανισµό 

δαπάνες εισιτηρίων, διαµονής και διατροφής του ασθενούς. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις µεταµόσχευσης ιστών και οργάνων στο εξωτερικό αντί 

των ανωτέρω αναφεροµένων απαιτείται η υποβολή: Γνωµάτευσης ∆/ντή του αρµόδιου 

κατά περίπτωση Μεταµοσχευτικού Κέντρου της χώρας, στην οποία να αιτιολογείται 

πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούµενη µεταµόσχευση δεν είναι δυνατόν να 

αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα στον κρίσιµο για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο και 

βεβαίωσης µε τη σύµφωνη γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 

(Ε.Ο.Μ.) για την αιτούµενη µεταµόσχευση. 

Ο χρόνος έγκρισης σε ότι αφορά στον προµεταµοσχευτικό έλεγχο στο εξωτερικό δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. ∆εν αποδίδονται δαπάνες διαµονής και διατροφής 

ασθενούς και συνοδού στο εξωτερικό εν αναµονή µοσχεύµατος πέραν του χρόνου 

λήξης του προµεταµοσχευτικού ελέγχου. 

3. Σε χώρες της Ε.Ε. η νοσηλεία του ασθενούς και προκειµένου για µεταµόσχευση και 

η νοσηλεία του δότη, εγκρίνονται για ∆ηµόσια ή Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή 

φορείς ενταγµένους στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε βάση τα Έντυπα Ε.Ε. 

Αµοιβές ιατρών που δεν καλύπτονται από τα Έντυπα Ε.Ε., καθώς και τυχόν 

συµµετοχή του ασθενή που προβλέπεται από την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας 

υποδοχής δεν αποδίδονται από τον Οργανισµό. 

∆απάνες νοσηλείας ασφαλισµένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες 

Κρατικών Νοσοκοµείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, 

αποδίδονται µόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άµεσης και επείγουσας 

αντιµετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογηµένη ιατρική 

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού ως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και 

τυχόν καθυστέρηση εγκυµονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς 
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και από αιτιολογηµένη γνωµάτευση της Ε.Υ.Ε.Ε. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκοµείων, όπου τα κοινοτικά 

έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά θα προσκοµίζεται βεβαίωση του Νοσοκοµείου που να 

το πιστοποιεί και να το αιτιολογεί. 

Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισµός αποδίδει δαπάνες σύµφωνα µε τα 

προσκοµιζόµενα τιµολόγια της νοσηλείας και µε συµµετοχή του ασφαλισµένου σε 

ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως. Για παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένα, η συµµετοχή του ασφαλισµένου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των 

προσκοµιζοµένων τιµολογίων της νοσηλείας. 

4. Η προγραµµατισµένη νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρώπης εγκρίνεται και 

αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες, µόνο στην περίπτωση που το συγκεκριµένο 

περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η 

αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στη ιατρική 

γνωµάτευση, όσο και στη γνωµάτευση της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής, στην 

οποία θα αναφέρεται επιπλέον η αδυναµία αντιµετώπισης του περιστατικού στην 

Ευρώπη, καθώς επίσης η χώρα και το νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα παρασχεθεί η 

νοσηλεία. 

Εάν το περιστατικό αντιµετωπίζεται µεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισµένος 

επιθυµεί να νοσηλευθεί σε άλλη µη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε ο Οργανισµός καλύπτει 

µόνο το 30% των δαπανών νοσηλείας των εξόδων ταξιδιού και διαµονής−διατροφής. 

5. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό στις παρακάτω 

κατηγορίες ασφαλισµένων: 

α) Στους υπηρετούντες στο εξωτερικό ή σε όσους 

βρίσκονται µε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό. 

β) Στους µονίµους κατοίκους στο εξωτερικό. 

Στις περιπτώσεις 5α και 5β και εφόσον οι ασφαλισµένοι υπηρετούν ή διαµένουν 

µόνιµα σε χώρα της Ε.Ε., θα πρέπει να ασφαλίζονται αποκλειστικά µε τα κοινοτικά 

έντυπα, όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Νοµοθεσία. 

Για τους ασφαλισµένους της περίπτωσης 5α σε χώρες εκτός Ε.Ε., απαιτείται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή τους ιδιότητα 

στο εξωτερικό, καθώς και πρωτότυπες ιατρικές γνωµατεύσεις, αποδείξεις και 

εξοφλητικά τιµολόγια, θεωρηµένα από το αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο ή την 

Πρεσβεία της χώρας που υπηρετούν, επίσηµα µεταφρασµένα στα Ελληνικά. ∆εν 
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εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. και προωθούνται για εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα 

ποσοστά συµµετοχής που ισχύουν για αντίστοιχες δαπάνες στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η νοσηλεία γίνει σε άλλη χώρα απ΄ αυτή που υπηρετούν και είναι 

εκτός Ε.Ε. απαιτείται να υποβάλουν δικαιολογητικά ως ανωτέρω, τα οποία 

εξετάζονται από την αρµόδια Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά. 

Στην περίπτωση που επιθυµούν να µεταβούν για προγραµµατισµένη νοσηλεία σε 

άλλη χώρα απ’ αυτή που υπηρετούν, απαιτείται να υποβάλουν ιατρική γνωµάτευση 

πλήρως αιτιολογηµένη, όπου να αναφέρει ότι το περιστατικό δεν µπορεί να 

αντιµετωπισθεί στη χώρα που υπηρετούν και θα πρέπει να νοσηλευθούν σε άλλη 

χώρα. Τα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά. 

Απορριπτικές αποφάσεις των Ε.Υ.Ε.Ε. είναι δεσµευτικές για τον Οργανισµό. 

6. Ως δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται: 

α. Η δαπάνη των ηµερών νοσηλείας του ασθενή και του τυχόν δότη στο 

θεραπευτήριο. 

β. Η δαπάνη αµοιβών ιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου στην περίπτωση που 

η νοσηλεία πραγµατοποιήθηκε σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Οι δαπάνες των πάσης φύσεως εργαστηριακών, παρακλινικών εξετάσεων και 

ειδικών θεραπειών που πραγµατοποιήθηκαν εκτός νοσοκοµείου για τη διάγνωση της 

πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες, αλλά και 

κάθε πρόσθετου είδους που είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της πάθησής του 

και την αποκατάστασή του µετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού του 

θεραπευτηρίου, στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής. 

δ. Το αντίτιµο των χορηγηθέντων φαρµάκων. 

ε. Το αντίτιµο των εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του τυχόν 

αναγκαίου συνοδού και προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη της 

οικονοµικότερης θέσης του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε. 

στ. Τα έξοδα διαµονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου συνοδού 

και προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη, µέχρι του ποσού των 50 € για 

διαµονή και των 30 € για διατροφή ενός εκάστου, για µεν του ασθενή και του δότη για 

όσο χρόνο βρίσκονται δικαιολογηµένα εκτός Νοσοκοµείου, για δε του συνοδού για 

όλο το εγκριθέν διάστηµα της παραµονής του στο εξωτερικό µε την προσκόµιση των 

σχετικών τιµολογίων που το πιστοποιούν. 
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ζ. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη µετάβαση ή την επιστροφή του 

ασθενούς από το εξωτερικό, οι οποίες θα αναφέρονται σε σχετική ιατρική 

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού του εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα, 

αναγνωρίζονται οι παρακάτω δαπάνες και ύστερα από την σύµφωνη γνώµη της 

Ε.Υ.Ε.Ε.: 

1. Η δαπάνη αµαξιδίου εντός του αεροσκάφους. 

2. Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους. 

3. Η µεταφορά ασθενούς µε ασθενοφόρο από και προς το νοσοκοµείο του εξωτερικού. 

4. Η µεταφορά του ασθενούς µε ειδικό αεροσκάφος. 

5. Οι δαπάνες συνοδού ιατρού. 

6. Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου εντός του αεροσκάφους. 

7. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλει στους ασφαλισµένους του τις κάτωθι δαπάνες: 

α. ∆απάνες εξόδων που αφορούν στην ανεύρεση δότη µυελού των οστών, καθώς και 

των εξόδων µεταφοράς των µοσχευµάτων αυτών από το εξωτερικό στην Ελλάδα µε 

την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται 

θεώρηση από προξενική ή πρεσβευτική αρχή, δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. και 

εκκαθαρίζονται από την αρµόδια ∆/νση. 

β. ∆απάνες αποστολής δειγµάτων προς εξέταση στο εξωτερικό µε την υποβολή 

σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης ∆/ντή Κλινικής, όπου να αναφέρεται η πάθηση, η 

ανάγκη αποστολής των δειγµάτων για εξέταση στο εξωτερικό καθώς και ότι αυτή δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά 

δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά αλλά θεωρούνται από 

τους ελεγκτές ιατρούς του Οργανισµού για την αναγκαιότητα των εξετάσεων. 

8. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισµού ή του νόµιµου αναπληρωτή του, 

προκαταβάλλεται µέρος ή το σύνολο των δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό στην 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός Ε.Ε. ή σε 

θεραπευτήριο εκτός Ε.Ε., καθώς και των δαπανών µετάβασης, επιστροφής, διαµονής 

και διατροφής του ασθενούς και του συνοδού, για όσες µέρες ορίζει η απόφαση της 

αρµόδιας Ε.Υ.Ε.Ε.. Απαραίτητη στην περίπτωση αυτή θεωρείται η υποβολή από τον 

ασφαλισµένο βεβαίωσης του Νοσοκοµείου από την οποία θα προκύπτει το 

προϋπολογιζόµενο κόστος της νοσηλείας. 

9. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου στο εξωτερικό που είχε µεταβεί για νοσηλεία 

µε έγκριση του Οργανισµού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό, 
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καλύπτονται οι δαπάνες ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος από 

το εξωτερικό στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα τιµολόγια. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για δαπάνες ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού 

του αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ο Οργανισµός αποζηµιώνει µέχρι 

το ποσό των 5.000 € µε την προσκόµιση των σχετικών τιµολογίων. 

Το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε 

τα Κρατικά Νοσοκοµεία του εξωτερικού και τις ιδιωτικές πτέρυγες αυτών. 

 

1.8 Κοινή Υπουργική  Απόφαση Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 

1233/Β΄/11−4−2012)  

 

Πρόκειται για την πρώτη τροποποίηση  στην οποία υποβλήθηκε ο Ενιαίος 

Κανονισµός Παροχών Υγείας. Ίσχυσε για το διάστηµα από 11/4/2012 έως 17/11/2012 

οπότε και τροποποιήθηκε και πάλι: 

 

 Άρθρο 11 Νοσηλεία στο Εξωτερικό 

1. Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισµένων του Οργανισµού, εγκρίνεται µε 

δαπάνες του οικείου ταµείου ύστερα από έγκριση των Ειδικών Υγειονοµικών 

Επιτροπών Εξωτερικού και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από 

τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

Α. Αν ο ασφαλισµένος πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να 

αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά 

µέσα, είτε γιατί δεν εφαρµόζεται η ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης της θεραπείας 

που απαιτείται, είτε γιατί στη χώρα µας υπάρχει ελλιπής εµπειρία, και είναι γνωστό 

ότι η αντίστοιχη διάγνωση και θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό και δεν αποτελεί 

πειραµατική µέθοδο. 

Β. Αν ο ασφαλισµένος πάσχει από σοβαρό νόσηµα το οποίο δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί έγκαιρα στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιµετώπισής 

του θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του. 

Στις ανωτέρω Α και Β περιπτώσεις και προκειµένου να γνωµατεύσουν οι αρµόδιες 

Ε.Υ.Ε.Ε, οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να προσκοµίσουν γνωµάτευση ∆ιευθυντή 

Κλινικής, Κρατικού Νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού 
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Νοσοκοµείου, αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας όπου να περιγράφεται µε 

λεπτοµέρεια η πάθηση και γιατί αυτή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα. Σε 

περιπτώσεις µεταµοσχεύσεων θα πρέπει να προσκοµισθεί και η σύµφωνη γνώµη του 

Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ). 

Γ. Αν ο ασθενής αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό χωρίς την προβλεπόµενη 

έγκριση του ασφαλιστικού φορέα επειδή υπάρχει ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της 

πάθησής του. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκοµιστεί εκ των υστέρων, µέσα 

σε χρονικό διάστηµα το πολύ 10 ηµερών από την έναρξη της νοσηλείας, ιατρική 

γνωµάτευση ∆ιευθυντή Κλινικής, Κρατικού Νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής 

Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκοµείου, αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας, όπου 

να αναφέρει µε λεπτοµέρεια τη σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς, την 

αναγκαιότητα άµεσης µετάβασής του στο εξωτερικό και ότι η καθυστέρηση 

εγκυµονεί  κινδύνους για την ζωή του (λεπτοµερώς αιτιολογηµένα), καθώς και ότι το 

περιστατικό δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στη χώρα µας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, και για χώρες της Ε.Ε, η νοσηλεία του ασθενούς και 

προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη, εγκρίνεται για ∆ηµόσια ή 

Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή φορείς ενταγµένους στο σύστηµα υγείας, µε βάση τα 

Κοινοτικά Έντυπα. 

Για νοσηλεία ασθενούς, άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένου σε ∆ηµόσιο νοσοκοµείο ή σε 

ιδιωτική πτέρυγα ∆ηµόσιου νοσοκοµείου ή σε αµιγώς Ιδιωτικό Νοσοκοµείο, όπου τα 

Κοινοτικά Έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, αποδίδεται η δαπάνη σύµφωνα µε τα 

προσκοµιζόµενα τιµολόγια, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου κατά ποσοστό 10% επί 

της νοσηλείας, ανεξαρτήτως πάθησης. 

Για παιδιά έως 16 ετών, συµπληρωµένα, η συµµετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

της νοσηλείας, ανεξαρτήτως πάθησης. Στην περίπτωση αυτή, το περιστατικό θα 

πρέπει να χρήζει άµεσης αντιµετώπισης, η οποία να προκύπτει από αιτιολογηµένη 

ιατρική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού, καθώς και από αιτιολογηµένη 

γνωµάτευση της ΕΥΕΕ. 

Στην περίπτωση νοσηλείας σε Κρατικό Νοσοκοµείο ή σε ιδιωτική πτέρυγα Κρατικού 

Νοσοκοµείου ή σε αµιγές ιδιωτικό νοσοκοµείο, όπου τα Κοινοτικά Έντυπα δεν 

γίνονται αποδεκτά, θα προσκοµίζεται βεβαίωση του Νοσοκοµείου που να το 

πιστοποιεί .Σε χώρες εκτός Ε.Ε (π.χ ΗΠΑ), η νοσηλεία εγκρίνεται µόνον στην 

περίπτωση που το περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, η αναγκαιότητα της νοσηλείας σε χώρα εκτός Ε.Ε θα πρέπει να 
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αιτιολογείται σαφώς, τόσο από την ιατρική γνωµάτευση όπου να αναφέρει ότι το 

περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται στην Ευρώπη, τόσο και από την ΕΥΕΕ. 

Αν το περιστατικό, αντιµετωπίζεται στην Ευρώπη, αλλά ο ασφαλισµένος επιλέγει να 

µεταβεί για νοσηλεία σε άλλη µη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε καλύπτεται µόνον το 30% 

στο σύνολο της δαπάνης (νοσηλεία, διαµονή, εισιτήρια). 

∆. Στις περιπτώσεις που οι ασφαλισµένοι υπηρετούν ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική 

άδεια στο εξωτερικό. 

Ε. Σε περίπτωση που διαµένουν µόνιµα στο εξωτερικό 

Στις περιπτώσεις ∆ και Ε και εφόσον βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε θα πρέπει να 

ασφαλίζονται αποκλειστικά µε τα κοινοτικά έντυπα, όπως προβλέπει η Κοινοτική 

Νοµοθεσία. 

Σε χώρες εκτός Ε.Ε οι ασφαλισµένοι της περ. ∆, θα πρέπει να προσκοµίζουν, 

δικαιολογητικά όπου να προκύπτει η υπηρεσιακή τους ιδιότητα στο εξωτερικό, καθώς 

και πρωτότυπες ιατρικές γνωµατεύσεις, αποδείξεις ή εξοφλητικά τιµολόγια 

θεωρηµένα από το αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία της χώρας που 

βρίσκονται, και µεταφρασµένα στα Ελληνικά. ∆εν εξετάζονται από την ΕΥΕΕ και 

προωθούνται στην αρµόδια ∆/νση για εκκαθάριση. 

Σε περίπτωση που η νοσηλεία γίνει σε άλλη χώρα απ’ αυτή που υπηρετούν, και εφ’ 

όσον αυτή βρίσκεται σε χώρα εκτός Ε.Ε, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να εξετάζονται από την αρµόδια ΕΥΕΕ, για να γνωµατεύσει σχετικά. 

Στην περίπτωση που επιθυµούν να µεταβούν για προγραµµατισµένη νοσηλεία σε 

άλλη χώρα απ’ αυτή που υπηρετούν, θα πρέπει να υποβάλουν ιατρική γνωµάτευση 

πλήρως αιτιολογηµένη, όπου να αναφέρεται ότι το περιστατικό δεν µπορεί να 

αντιµετωπισθεί εκεί και ότι θα πρέπει ο ασφαλισµένος να µεταβεί για νοσηλεία σε 

άλλη χώρα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να εξετάζονται 

από την ΕΥΕΕ για να γνωµατεύσει σχετικά.  

Οι ασφαλισµένοι της περ. Ε, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό µονίµου κατοικίας από το 

αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία του εξωτερικού, καθώς και πρωτότυπες 

ιατρικές γνωµατεύσεις, αποδείξεις και εξοφλητικά τιµολόγια, θεωρηµένα από την 

αρµόδια 

Ελληνική αρχή, και µεταφρασµένα στα Ελληνικά. ∆εν εξετάζονται από την ΕΥΕΕ και 

στην περίπτωση αυτή θα αποδίδονται στους δικαιούχους το 20% των καταβληθέντων 

ποσών βάσει των προσκοµιζόµενων τιµολογίων. 
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 Ζ. Στις περιπτώσεις που βρίσκονται προσωρινά σε χώρες εκτός Ε.Ε, και 

προσφερθούν σ΄ αυτούς υγειονοµικές υπηρεσίες λόγω βίαιου, αιφνίδιου και 

αναπότρεπτου συµβάντος, η γενόµενη νοσηλεία µπορεί να αναγνωρισθεί εκ των 

υστέρων, ύστερα από γνωµάτευση της ΕΥΕΕ, πλήρως αιτιολογηµένη για την 

αναγκαιότητα της άµεσης και επιβεβληµένης νοσηλείας. 

Εφόσον βρίσκονται στην Ε.Ε, θα πρέπει να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 

Ασθένειας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της Ευρωπαϊκής Κάρτας, θα ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς, δηλαδή 

κοστολόγηση των δαπανών, από τον αρµόδιο φορέα της χώρας υποδοχής και απόδοση 

της δαπάνης όπως θα ορίζεται απ’ αυτόν. ∆εν απαιτείται έγκριση της ΕΥΕΕ και για τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν απαιτείται θεώρηση από Ελληνική αρχή 

2. ∆απάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται: 

α. Τα εισιτήρια µετάβασης επιστροφής και διαµονής, του ασθενούς και του τυχόν 

αναγκαίου συνοδού, και προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη. Καλύπτουµε 

δαπάνες εισιτηρίων της οικονοµικότερης θέσης του µε µεταφορικού µέσου που 

χρησιµοποιείται. 

β. Τα έξοδα διαµονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου συνοδού και 

του δότη, µέχρι του ποσού των 140 ευρώ, για µεν τον ασθενή και τον δότη για το 

χρόνο που βρίσκονται εκτός Νοσοκοµείου, ενώ για τον συνοδό για όλο το εγκριθέν 

διάστηµα της παραµονής του στο εξωτερικό. 

γ. Το νοσήλιο, οι ιατρικές αµοιβές όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις, τα φάρµακα, 

οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι φυσικοθεραπείες, κάθε πρόσθετο είδος που είναι 

απαραίτητο για την αντιµετώπιση της πάθησής του και την αποκατάστασή του, καθώς 

και οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εκτός νοσοκοµείου για την διάγνωση της 

πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες µετά από 

σύσταση του θεραπευτηρίου που νοσηλεύθηκε ο ασθενής. Προκειµέ−νου για 

µεταµόσχευση καταβάλλεται επιπλέον η δαπάνη για τυχόν νοσηλεία του δότη, 

δαπάνες εν αναµονή µοσχεύµατος εκτός νοσοκοµείου δεν εγκρίνονται. 

Με έκδοση απόφασης έγκρισης πίστωσης του Οργανισµού, προκαταβάλλεται µέρος 

των δαπανών για την νοσηλεία για όσες µέρες ορίζει η απόφαση της αρµόδιας ΕΥΕ. Η 

προκαταβολή αυτή χορηγείται µε προσκόµιση βεβαίωσης του Νοσοκοµείου για το 

πιθανό κόστος της νοσηλείας. 

δ. Τα δικαιολογητικά των εξόδων για την ανεύρεση δότη µυελού των οστών, καθώς 

και τα έξοδα για µεταφορά µοσχεύµατος από το εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή δεν 
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απαιτείται θεώρηση από προξενική ή πρεσβευτική αρχή. ∆εν εξετάζονται από την 

ΕΥΕΕ και προωθούνται στην αρµόδια ∆/νση για εκκαθάριση. 

ε. Οι δαπάνες αποστολής δειγµάτων προς εξέταση στο εξωτερικό. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλει ιατρική γνωµάτευση ∆ιευθυντή 

Κλινικής, όπως ορίζεται στην παρ. 1 περ. Α και Β, όπου να αναφέρει την πάθηση, την 

ανάγκη αποστολής των δειγµάτων για εξέταση στο εξωτερικό καθώς και ότι αυτή δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά 

εξετάζονται από την ΕΥΕΕ για να γνωµατεύσει σχετικά. 

ζ. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, (όπου θα πρέπει να αναφέρονται στην ιατρική 

γνωµάτευση) και ύστερα από την σύµφωνη γνώµη της ΕΥΕΕ, αναγνωρίζονται οι 

παρακάτω δαπάνες: 

ζ.α Η δαπάνη αµαξιδίου εντός του αεροσκάφους. 

ζ.β Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους. 

ζ.γ Η µεταφορά ασθενούς µε ασθενοφόρο από και προς το νοσοκοµείο. 

ζ.δ Η µεταφορά του ασθενούς µε ειδικό αεροσκάφος. 

ζ.ε Οι δαπάνες συνοδού ιατρού. 

ζ.στ Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου.  

Στην περίπτωση που απαιτείται κατά την επιστροφή του ασθενούς από το εξωτερικό 

ένα από τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσκοµισθεί ιατρική γνωµάτευση, του 

Νοσηλευτικού Ιδρύµατος του εξωτερικού, που να το πιστοποιεί. 

η. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου στο εξωτερικό, καλύπτονται οι δαπάνες 

ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα ως εξής: 

η.α Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου όπου είχε µεταβεί για νοσηλεία στο 

εξωτερικό µε έγκριση του Οργανισµού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο 

εξωτερικό αποδίδεται η δαπάνη, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα τιµολόγια 

η.β Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποδίδεται δαπάνη σύµφωνα µε τα 

προσκοµιζόµενα τιµολόγια και µέχρι του ποσού των 8.000€. 

 

1.9  Κοινή Υπουργική  Απόφαση Αριθµ. ΕΜΠ5 

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του 
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Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) 

κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 Νοσηλεία στο Εξωτερικό 

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµάτευση των 

Ειδικών Υγειονοµικών Επιτροπών Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.) στις περιπτώσεις που ο 

ασφαλισµένος: 

Α. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί στην Ελλάδα 

είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστηµονικά µέσα είτε γιατί δεν εφαρµόζεται 

η ειδική ιατρική µέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται και µε την 

προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν 

πειραµατική ή ερευνητική µέθοδο. 

Β. Πάσχει από σοβαρό νόσηµα, το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα 

εγκαίρως και µέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της 

αντιµετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. 

Γ. Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόµενη διαδικασία 

προέγκρισης του Οργανισµού, γιατί υπάρχει ανάγκη άµεσης και επείγουσας 

αντιµετώπισης της πάθησής του. 

∆. Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. 

και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συµβάντος ασθενήσει ξαφνικά και 

νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο. 

Εάν βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται µε την Ε.Κ.Α.Α. Σε περίπτωση µη 

χρήσης της θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Κοινοτικούς 

Κανονισµούς, δηλαδή κοστολόγηση των δαπανών από τον αρµόδιο φορέα της χώρας 

υποδοχής και απόδοση της δαπάνης, όπως ορίζεται από αυτόν. ∆εν απαιτείται 

έγκριση από την Ε.Υ.Ε.Ε. και για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν απαιτείται 

θεώρηση από ελληνική αρχή. 

Στις περιπτώσεις Γ και ∆ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας µε 

γνωµάτευση της αρµόδια Ε.Υ.Ε.Ε. 

2. Για να γνωµατεύσουν οι Ειδικές Υγειονοµικές Επιτροπές Εξωτερικού απαιτείται η 

προσκόµιση από τον ασφαλισµένο των εξής δικαιολογητικών: 
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Για τις περιπτώσεις 1Α και 1Β γνωµάτευση ∆/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου ή 

Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκοµείου της αντίστοιχης µε την 

πάθηση ειδικότητας ή ∆ιευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. 

Στη σχετική γνωµάτευση θα πρέπει να περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος της 

πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιµετώπισής της στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα για την περίπτωση 1Β απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωµάτευσης και 

βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας αντίστοιχης µε την 

πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, ότι λόγω 

πληρότητας κλινών δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το περιστατικό έγκαιρα. 

Για την περίπτωση 1Γ απαιτείται: 

Ιατρική έκθεση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού, στην οποία θα 

περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται η 

ανάγκη της κατεπείγουσας αντιµετώπισης του περιστατικού και Γνωµάτευση ∆/ντή 

κλινικής κρατικού νοσοκοµείου ή Πανεπιστηµιακής κλινικής ή Στρατιωτικού 

νοσοκοµείου της αντίστοιχης µε την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας ή ∆ιευθυντή 

Καρδιοχειρουργικού Ιδιωτικού Κέντρου για καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, µε την 

οποία να πιστοποιείται µε λεπτοµέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς 

και να επισηµαίνεται η αδυναµία αντιµετώπισής της στην Ελλάδα και ότι η 

καθυστέρηση µετάβασης στο εξωτερικό εγκυµονούσε κινδύνους για τη ζωή ή την 

υγεία του ασφαλισµένου. 

Για την περίπτωση 1∆ απαιτείται η υποβολή από τον ασφαλισµένο ιατρικής έκθεσης 

του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται λεπτοµερώς 

η πάθηση και η αναγκαιότητα της άµεσης και επιβεβληµένης νοσηλείας. Στην 

περίπτωση αυτή δεν αποδίδονται από τον Οργανισµό δαπάνες εισιτηρίων, διαµονής 

και διατροφής του ασθενούς. 

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις µεταµόσχευσης ιστών και οργάνων στο εξωτερικό 

αντί των ανωτέρω αναφεροµένων απαιτείται η υποβολή: 

Γνωµάτευσης ∆/ντή του αρµόδιου κατά περίπτωση Μεταµοσχευτικού Κέντρου της 

χώρας, στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούµενη µε 

ταµόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα στον κρίσιµο για την 

περίπτωση του ασθενούς χρόνο και βεβαίωσης µε τη σύµφωνη γνώµη του Εθνικού 

Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για την αιτούµενη µεταµόσχευση. 
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Ο χρόνος έγκρισης σε ότι αφορά στον προµεταµοσχευτικό έλεγχο στο εξωτερικό δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

∆εν αποδίδονται δαπάνες διαµονής και διατροφής ασθενούς και συνοδού στο 

εξωτερικό εν αναµονή µοσχεύµατος πέραν του χρόνου λήξης του 

προµεταµοσχευτικού ελέγχου. 

3. Σε χώρες της Ε.Ε. η νοσηλεία του ασθενούς και προκειµένου για µεταµόσχευση 

και η νοσηλεία του δότη, εγκρίνονται για ∆ηµόσια ή Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή 

φορείς ενταγµένους στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε βάση τα Έντυπα Ε.Ε. 

Αµοιβές ιατρών που δεν καλύπτονται από τα Έντυπα Ε.Ε., καθώς και τυχόν 

συµµετοχή του ασθενή που προβλέπεται από την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας 

υποδοχής δεν αποδίδονται από τον Οργανισµό. 

∆απάνες νοσηλείας ασφαλισµένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες 

Κρατικών Νοσοκοµείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, 

αποδίδονται µόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άµεσης και επείγουσας 

αντιµετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογηµένη ιατρική 

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού ως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και 

τυχόν καθυστέρηση εγκυµονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς 

και από αιτιολογηµένη γνωµάτευση της Ε.Υ.Ε.Ε. Σε περίπτωση νοσηλείας σε 

ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκοµείων, όπου τα 

κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά θα προσκοµίζεται βεβαίωση του 

Νοσοκοµείου που να το πιστοποιεί και να το αιτιολογεί. 

Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισµός αποδίδει δαπάνες σύµφωνα µε τα 

προσκοµιζόµενα τιµολόγια της νοσηλείας και µε συµµετοχή του ασφαλισµένου σε 

ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως. Για παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένα, η συµµετοχή του ασφαλισµένου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των 

προσκοµιζοµένων τιµολογίων της νοσηλείας. 

4. Η προγραµµατισµένη νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρώπης εγκρίνεται και 

αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες, µόνο στην περίπτωση που το συγκεκριµένο 

περιστατικό δεν αντιµετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η 

αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στη ιατρική 

γνωµάτευση, όσο και στη γνωµάτευση της Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής, στην 

οποία θα αναφέρεται επιπλέον η αδυναµία αντιµετώπισης του περιστατικού στην 

Ευρώπη, καθώς επίσης η χώρα και το νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα παρασχεθεί η 

νοσηλεία. 
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Εάν το περιστατικό αντιµετωπίζεται µεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισµένος 

επιθυµεί να νοσηλευθεί σε άλλη µη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε ο Οργανισµός καλύπτει 

µόνο το 30% των δαπανών νοσηλείας των εξόδων ταξιδιού και διαµονής−διατροφής. 

5. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό στις παρακάτω 

κατηγορίες ασφαλισµένων: 

α) Στους υπηρετούντες στο εξωτερικό ή σε όσους βρίσκονται µε εκπαιδευτική άδεια 

στο εξωτερικό. 

β) Στους µονίµους κατοίκους στο εξωτερικό. 

Στις περιπτώσεις 5α και 5β και εφόσον οι ασφαλισµένοι υπηρετούν ή διαµένουν 

µόνιµα σε χώρα της Ε.Ε., θα πρέπει να ασφαλίζονται αποκλειστικά µε τα κοινοτικά 

έντυπα, όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Νοµοθεσία.  

Για τους ασφαλισµένους της περίπτωσης 5α σε χώρες εκτός Ε.Ε., απαιτείται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή τους ιδιότητα 

στο εξωτερικό, καθώς και πρωτότυπες ιατρικές γνωµατεύσεις, αποδείξεις και 

εξοφλητικά τιµολόγια, θεωρηµένα από το αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο ή την 

Πρεσβεία της χώρας που υπηρετούν, επίσηµα µεταφρασµένα στα Ελληνικά. ∆εν 

εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. και προωθούνται για εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα 

ποσοστά συµµετοχής που ισχύουν για αντίστοιχες δαπάνες στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η νοσηλεία γίνει σε άλλη χώρα απ΄ αυτή που υπηρετούν και είναι 

εκτός Ε.Ε. απαιτείται να υποβάλουν δικαιολογητικά ως ανωτέρω, τα οποία 

εξετάζονται από την αρµόδια Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά. 

Στην περίπτωση που επιθυµούν να µεταβούν για προγραµµατισµένη νοσηλεία σε 

άλλη χώρα απ’ αυτή που υπηρετούν, απαιτείται να υποβάλουν ιατρική γνωµάτευση 

πλήρως αιτιολογηµένη, όπου να αναφέρει ότι το περιστατικό δεν µπορεί να 

αντιµετωπισθεί στη χώρα που υπηρετούν και θα πρέπει να νοσηλευθούν σε άλλη 

χώρα. Τα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά. 

Απορριπτικές αποφάσεις των Ε.Υ.Ε.Ε. είναι δεσµευτικές για τον Οργανισµό. 

6. Ως δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται: 

α. Η δαπάνη των ηµερών νοσηλείας του ασθενή και του τυχόν δότη στο 

θεραπευτήριο. 

β. Η δαπάνη αµοιβών ιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου στην περίπτωση που 

η νοσηλεία πραγµατοποιήθηκε σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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γ. Οι δαπάνες των πάσης φύσεως εργαστηριακών, παρακλινικών εξετάσεων και 

ειδικών θεραπειών που πραγµατοποιήθηκαν εκτός νοσοκοµείου για τη διάγνωση της 

πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες, αλλά και 

κάθε πρόσθετου είδους που είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της πάθησής του 

και την αποκατάστασή του µετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού του 

θεραπευτηρίου, στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής. 

δ. Το αντίτιµο των χορηγηθέντων φαρµάκων. 

ε. Το αντίτιµο των εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του τυχόν 

αναγκαίου συνοδού και προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη της 

οικονοµικότερης θέσης του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε. 

στ. Τα έξοδα διαµονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου συνοδού 

και προκειµένου για µεταµόσχευση και του δότη, µέχρι του ποσού των 50 € για 

διαµονή και των 30 € για διατροφή ενός εκάστου, για µεν του ασθενή και του δότη 

για όσο χρόνο βρίσκονται δικαιολογηµένα εκτός Νοσοκοµείου, για δε του συνοδού 

για όλο το εγκριθέν διάστηµα της παραµονής του στο εξωτερικό µε την προσκόµιση 

των σχετικών τιµολογίων που το πιστοποιούν. 

ζ. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη µετάβαση ή την επιστροφή του 

ασθενούς από το εξωτερικό, οι οποίες θα αναφέρονται σε σχετική ιατρική 

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού του εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα, 

αναγνωρίζονται οι παρακάτω δαπάνες και ύστερα από την σύµφωνη γνώµη της 

Ε.Υ.Ε.Ε.: 

1. Η δαπάνη αµαξιδίου εντός του αεροσκάφους. 

2. Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους. 

3. Η µεταφορά ασθενούς µε ασθενοφόρο από και προς το νοσοκοµείο του 

εξωτερικού. 

4. Η µεταφορά του ασθενούς µε ειδικό αεροσκάφος. 

5. Οι δαπάνες συνοδού ιατρού. 

6. Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου εντός του αεροσκάφους. 

7. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλει στους ασφαλισµένους του τις κάτωθι δαπάνες: 

α. ∆απάνες εξόδων που αφορούν στην ανεύρεση δότη µυελού των οστών, καθώς και 

των εξόδων µεταφοράς των µοσχευµάτων αυτών από το εξωτερικό στην Ελλάδα µε 

την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται 

θεώρηση από προξενική ή πρεσβευτική αρχή, δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. και 

εκκαθαρίζονται από την αρµόδια ∆/νση. 
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β. ∆απάνες αποστολής δειγµάτων προς εξέταση στο εξωτερικό µε την υποβολή 

σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης ∆/ντή Κλινικής, όπου να αναφέρεται η πάθηση, η 

ανάγκη αποστολής των δειγµάτων για εξέταση στο εξωτερικό καθώς και ότι αυτή δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά 

δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωµατεύσει σχετικά αλλά θεωρούνται από 

τους ελεγκτές ιατρούς του Οργανισµού για την αναγκαιότητα των εξετάσεων. 

8. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισµού ή του νόµιµου αναπληρωτή του, 

προκαταβάλλεται µέρος ή το σύνολο των δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό στην 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός Ε.Ε. ή 

σε θεραπευτήριο εκτός Ε.Ε., καθώς και των δαπανών µετάβασης, επιστροφής, 

διαµονής και διατροφής του ασθενούς και του συνοδού, για όσες µέρες ορίζει η 

απόφαση της αρµόδιας Ε.Υ.Ε.Ε.. Απαραίτητη στην περίπτωση αυτή θεωρείται η 

υποβολή από τον ασφαλισµένο βεβαίωσης του Νοσοκοµείου από την οποία θα 

προκύπτει το προϋπολογιζόµενο κόστος της νοσηλείας. 

9. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου στο εξωτερικό που είχε µεταβεί για 

νοσηλεία µε έγκριση του Οργανισµού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο 

εξωτερικό, καλύπτονται οι δαπάνες ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού του 

αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα 

τιµολόγια. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για δαπάνες ταρίχευσης και µεταφοράς της σορού 

του αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ο Οργανισµός αποζηµιώνει µέχρι 

το ποσό των 5.000 € µε την προσκόµιση των σχετικών τιµολογίων. 

Το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε 

τα Κρατικά Νοσοκοµεία του εξωτερικού και τις ιδιωτικές πτέρυγες αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΦΥΛΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Ε., ∆ΗΜΟΣΙΑ-

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Θα ξεκινήσουµε τη στατιστική ανάλυση εξετάζοντας τη συχνότητα και το ποσοστό µε 

το οποίο εµφανίζεται κάθε  ασθένεια και στη συνέχεια θα εξετάσουµε ποιο φύλο είναι 

περισσότερο ευάλωτο σε σοβαρές ασθένειες, τις προτιµήσεις των ασθενών σχετικά µε 

νοσοκοµεία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος εάν τα περιστατικά αυτά 

αντιµετωπίζονται συχνότερα σε δηµόσια ή ιδιωτικά νοσοκοµεία του εξωτερικού 

Ο έλεγχος αυτός θα γίνει για την επταετία από το 2006 έως το 2012.  

Για κάθε πίνακα παρατίθεται το αντίστοιχο ιστόγραµµα.  

 

2.1. ΕΤΟΣ 2006 

Ξεκινάµε µε το έτος 2006 µε πρώτο τον πίνακα που αφορά τη συχνότητα και 

τα ποσοστά µε τα οποία εµφανίζεται η κάθε ασθένεια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.1.1  

 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 63 42,3 42,3 42,3 

2 12 8,1 8,1 50,3 

3 1 ,7 ,7 51,0 

4 5 3,4 3,4 54,4 

5 5 3,4 3,4 57,7 

6 9 6,0 6,0 63,8 

7 1 ,7 ,7 64,4 

8 20 13,4 13,4 77,9 



43 

 

9 5 3,4 3,4 81,2 

10 1 ,7 ,7 81,9 

11 6 4,0 4,0 85,9 

12 9 6,0 6,0 91,9 

13 2 1,3 1,3 93,3 

14 2 1,3 1,3 94,6 

15 2 1,3 1,3 96,0 

16 1 ,7 ,7 96,6 

17 1 ,7 ,7 97,3 

22 4 2,7 2,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0   

a  YEAR = 2006 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι η ασθένεια που εµφανίζεται µε 

τη µεγαλύτερη συχνότητα σε ποσοστό 42,3% αφορά τα ογκολογικά περιστατικά, στη 

δεύτερη θέση έρχονται τα οφθαλµολογικά µε ποσοστό 13,4%, ακολουθούν τα 

καρδιοχειρουργικά κατά κύριο λόγο ανηλίκων µε ποσοστό 8,1%, τα ορθοπεδικά και 

νευροχειρουργικά µε ποσοστό 6%, οι αποκαταστάσεις παραπληγικών µε ποσοστό 4%, 

οι µεταµοσχεύσεις ήπατος βρεφών, τα ουρολογικά και τα νευρολογικά περιστατικά µε 

ποσοστό 3,4%, τα ηπατολογικά περιστατικά συµπεριλαµβανοµένου και του 

επανελέγχου µετά από µεταµόσχευση ήπατος µε ποσοστό 2,7%, αγγειολογικά, 

αγγειοχειρουργικά και παιδιά µε σύνδροµο Apert µε ποσοστό 1,3% και στις 

τελευταίες θέσεις έρχονται τα καρδιολογικά, γναθοχειρουργικά, µεταµόσχευση 

πνευµόνων, δερµατολογικά και παθολογικά περιστατικά. 

Ακολουθεί πίνακας µε τη συχνότητα και τα ποσοστά ασθενών κατά φύλο 

(άνδρες-γυναίκες): 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.1.2 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 86 57,7 57,7 57,7 

1 63 42,3 42,3 100,0 
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Total 149 100,0 100,0   

a  YEAR = 2006 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι το έτος 2006 οι άνδρες υπερτερούν µε ποσοστό 

57,7% έναντι των γυναικών που ακολουθούν µε ποσοστά 42,3%.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για µια πρωτιά πολύ ανησυχητική για 

τους άνδρες διότι δηλώνει ότι σε σοβαρά θέµατα υγείας το ισχυρό φύλο είναι πιο 

ευάλωτο σε σχέση µε το ασθενές. 

Ο παρακάτω πίνακας αφορά τις προτιµήσεις των ασθενών σχετικά µε 

νοσοκοµεία χωρών που ανήκουν στην Ε.Ε. πλην της Αγγλίας, όπως π.χ. Γερµανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία κλπ. ή χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλ. Η.Π.Α., 

Ρωσία και  Ισραήλ. Στην κατηγορία αυτή των χωρών εκτός της Ε.Ε. ανήκει και η 

Αγγλία που κατά τα πρώτα χρόνια της έρευνάς µας ακολουθούσε  ένα ιδιότυπο 

καθεστώς όσον αφορά τους ασθενείς που δεχόταν από την Ελλάδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.1.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 46 30,9 30,9 30,9 

1 103 69,1 69,1 100,0 

Total 149 100,0 100,0   

a  YEAR = 2006 

Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουµε ότι οι Έλληνες ασθενείς τη χρονιά που 

εξετάζουµε προτιµούν κατά µεγάλη πλειοψηφία µε ποσοστό 69,1% τα νοσοκοµεία σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των άλλων χωρών.  

Μία ακόµη παράµετρος που έχει λάβει υπόψη της η έρευνα αυτή κάνει 

διάκριση µεταξύ νοσηλείας σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. Τα αποτελέσµατα 

περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.1.4 PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 55 36,9 36,9 36,9 
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1 94 63,1 63,1 100,0 

Total 149 100,0 100,0   

a  YEAR = 2006 

Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουµε ότι  υπάρχει µία σαφής προτίµηση των 

ασθενών αλλά και των ελληνικών νοσοκοµείων που κατευθύνουν τους ασθενείς τους 

στο εξωτερικό προς τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 63,1% σε σχέση µε τα 

ιδιωτικά νοσοκοµεία που προτιµούνται από τους ασθενείς σε ποσοστό 36,9%.  

Τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από την έρευνα αυτή για το έτος 2006 

παρουσιάζονται σε αντίστοιχα ραβδογράµµατα.  

 

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 4.1.1   
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Τα ογκολογικά περιστατικά υπερτερούν σαφώς έναντι των υπολοίπων και 

ακολουθούν στη δεύτερη θέση µε πολύ µικρότερο ποσοστό τα οφθαλµολογικά.  

 

 

 

 

Ραβδόγραµµα 2.1.2 ασθενών κατά φύλο  

Οι άνδρες νοσηλεύονται στο εξωτερικό κατά µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες.  
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Ραβδόγραµµα 4.1.3 νοσηλειών σε χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι προφανές ότι οι Έλληνες ασφαλισµένοι της περιφέρειας της Κεντρικής 

Μακεδονίας προτιµούν τα νοσοκοµεία που ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μεταξύ των χωρών αυτών τη µεγαλύτερη προτίµηση δείχνουν στα 

νοσοκοµεία της Γερµανίας. 

 

Ραβδόγραµµα 2.1.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία.  

Τα δηµόσια νοσοκοµεία υπερτερούν κατά πολύ έναντι των ιδιωτικών.  
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2.2. ΕΤΟΣ 2007 

Για το έτος 2007 οι περιπτώσεις µε τη µεγαλύτερη συχνότητα είναι και πάλι οι 

ογκολογικές µε ποσοστό 38,4% και ακολουθούν οι οφθαλµολογικές µε ποσοστό 

22,5%. Παρατηρούµε δηλαδή µία αύξηση της τάξεως του 9,1% όσον αφορά τα 

οφθαλµολογικά περιστατικά και µία µικρή πτώση 3,9% στα ογκολογικά περιστατικά.  

Επίσης το έτος 2007 έγινε νοσηλεία στο εξωτερικό για ασθένειες που δεν 

παρουσιάστηκαν το 2006 όπως 1 περιστατικό που αφορούσε αιµοκάθαρση σε χώρα 

εκτός Ε.Ε., 2 περιπτώσεις µεταµόσχευσης µυελού των οστών, 2 

ωτορυνολαρυγγολογικά περιστατικά και 1 µαιευτικό που αφορούσε σοβαρή πάθηση 

των εµβρύων σε δίδυµη κύηση και διενεργήθηκε ενδοµήτρια επέµβαση. 

 Για τις υπόλοιπες ασθένειες δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

ετών 2006-2007.  

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.2.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53 38,4 38,4 38,4 

2 8 5,8 5,8 44,2 

3 3 2,2 2,2 46,4 

4 2 1,4 1,4 47,8 

5 5 3,6 3,6 51,4 

6 6 4,3 4,3 55,8 

8 31 22,5 22,5 78,3 

9 1 ,7 ,7 79,0 

11 4 2,9 2,9 81,9 

12 2 1,4 1,4 83,3 

13 3 2,2 2,2 85,5 

14 4 2,9 2,9 88,4 

15 3 2,2 2,2 90,6 

16 1 ,7 ,7 91,3 
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17 2 1,4 1,4 92,8 

18 1 ,7 ,7 93,5 

19 2 1,4 1,4 94,9 

20 2 1,4 1,4 96,4 

21 1 ,7 ,7 97,1 

22 4 2,9 2,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

a  YEAR = 2007 

Όσον αφορά το φύλο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2.2 κατά το 

έτος 2007 οι άνδρες εξακολουθούν να  νοσηλεύονται στο εξωτερικό συχνότερα από 

τις γυναίκες µε ποσοστό 59,4% και 40,6% αντίστοιχα.  Σε σχέση µε το έτος 2006 τα 

ποσοστά αυτά παρουσιάζουν µια µικρή πτώση (1,7%) για τους άνδρες και αντίστοιχη 

άνοδο για τις γυναίκες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.2.2 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 82 59,4 59,4 59,4 

1 56 40,6 40,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

a  YEAR = 2007 

Σχετικά µε τη νοσηλεία σε χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

ασφαλισµένοι του ΙΚΑ της περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας εξακολουθούν να 

προτιµούν τα νοσοκοµεία εντός της Ε.Ε. και κυρίως της Γερµανίας µε ποσοστό 

67,4% έναντι των χωρών εκτός της Ε.Ε. µε ποσοστό 32,6%. Σε σχέση µε το έτος 

2006 παρατηρούµε µία µικρή πτώση της προτίµησης αυτής της τάξεως του 1,7%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.2.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 45 32,6 32,6 32,6 

1 93 67,4 67,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0   



50 

 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα και το 2007 οι ασθενείς 

εξακολουθούν να εµπιστεύονται πιο συχνά τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 

60,1% από τα ιδιωτικά που προτιµούνται από το 39,9% του δείγµατος που 

εξετάζουµε. Σε σχέση µε το 2006 παρατηρούµε µία αύξηση κατά 6% της προτίµησης 

στα δηµόσια νοσοκοµεία και ισόποση µείωση στα ιδιωτικά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.2.4  PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 55 39,9 39,9 39,9 

1 83 60,1 60,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

a  YEAR = 2007 

 

 ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.2.1 

Στη γραφική απεικόνιση των δεδοµένων του πίνακα 2.1 παρατηρούµε ότι  οι 

ογκολογικές περιπτώσεις είναι οι περισσότερες και το 2007, ακολουθούν οι 

οφθαλµολογικές µε µία µικρή αύξηση σε σχέση µε το 2006 ενώ εµφανίζονται και 
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ασθένειες που δεν τις συναντήσαμε την προηγούμενη χρονιά. Οι λοιπές ασθένειες δεν 

έχουν παρουσιάσει σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με το 2006. 

 

Ραβδόγραµµα 2.2.2 ασθενών κατά φύλο  

Στο ραβδόγραµµα αυτό παρουσιάζεται ποιο από τα δύο φύλα έχει τις περισσότερες 

µεταβάσεις στο εξωτερικό. Και το 2007 οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις 

γυναίκες αλλά κατά µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε το 2006. 

 

Ραβδόγραµµα 2.2.3 νοσηλειών σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.  

Στο παραπάνω ιστόγραµµα γίνεται διάκριση µεταξύ νοσοκοµείων εντός Ε.Ε και 

εκτός Ε.Ε. δηλ. Η.Π.Α., Αγγλία, Ισραήλ και Τουρκία. Τα νοσοκοµεία της Ε.Ε. 

υπερτερούν έναντι των άλλων αν και το 2007 υπάρχει µία µικρή πτώση έναντι του 

2006. 
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Ραβδόγραµµα 2.2.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία  

Μία ακόµα διάκριση γίνεται ανάµεσα σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. Το 2007 

τα δηµόσια νοσοκοµεία προτιµούνται από τους ασθενείς έναντι των ιδιωτικών  και 

µάλιστα κατά µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε το 2006. 

 

2.3 ΕΤΟΣ  2008 

Το έτος 2008 τα ογκολογικά περιστατικά εξακολουθούν να νοσηλεύονται συχνότερα 

στο εξωτερικό µε ποσοστό 34,5% αν και παρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε τον 

προηγούµενο χρόνο.  

Τα οφθαλµολογικά περιστατικά έρχονται δεύτερα µε ποσοστό 32,4% και 

παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη αύξηση κατά 10% σε σχέση µε το 2007. 

Οι ηπατολογικές περιπτώσεις που αφορούν κυρίως επανέλεγχο λόγω 

µεταµόσχευσης ήπατος που διενεργήθηκε στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, έχουν 

αυξηθεί από 4 περιστατικά το 2007  σε 10 το 2008. 

Επίσης αυτό το έτος στάλθηκε στο εξωτερικό για περαιτέρω διερεύνηση µία 

πάθηση (ρευµατολογική) που δεν είχε παρουσιαστεί τα δύο προηγούµενα χρόνια. 

Αυτό το περιστατικό αφορούσε ασθενή νηπιακής ηλικίας και δεν πρόκειται για 

συνηθισµένη πάθηση µε µεγάλη συχνότητα νοσηλείας. 
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Οι υπόλοιπες ασθένειες δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη µεταβολή σε σχέση 

µε τα δύο προηγούµενα χρόνια. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.3.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 50 34,5 34,5 34,5 

2 5 3,4 3,4 37,9 

3 2 1,4 1,4 39,3 

4 3 2,1 2,1 41,4 

5 4 2,8 2,8 44,1 

6 9 6,2 6,2 50,3 

8 47 32,4 32,4 82,8 

11 4 2,8 2,8 85,5 

12 4 2,8 2,8 88,3 

13 1 ,7 ,7 89,0 

14 1 ,7 ,7 89,7 

17 3 2,1 2,1 91,7 

20 1 ,7 ,7 92,4 

22 10 6,9 6,9 99,3 

24 1 ,7 ,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0   

a  YEAR = 2008 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ασθενών κατά 

φύλο. Τα περισσότερα περιστατικά που νοσηλεύονται στο εξωτερικό αφορούν και 

πάλι άνδρες σε ποσοστό 55,2/%, µειωµένα όµως κατά 4,2% σε σχέση µε τον 

προηγούµενο χρόνο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.3.2 GENDER (a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 80 55,2 55,2 55,2 

1 65 44,8 44,8 100,0 

Total 145 100,0 100,0   

a  YEAR = 2008 

 

Από τον πίνακα 3.2 που αφορά τη νοσηλεία σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. 

προκύπτει ότι οι Έλληνες ασφαλισµένοι νοσηλεύονται πιο συχνά σε νοσοκοµεία 

χωρών εντός της Ε.Ε. και µάλιστα η τάση αυτή είναι αυξητική σε σχέση µε το 2006 

και το 2007. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.3.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 46 31,7 31,7 31,7 

1 99 68,3 68,3 100,0 

Total 145 100,0 100,0   

a  YEAR = 2008 

 

Το 2008 οι περισσότερες νοσηλείες γίνονται και πάλι σε δηµόσια νοσοκοµεία 

µε ποσοστό 66,2% έναντι των ιδιωτικών νοσηλευτικών κέντρων που ακολουθούν µε 

ποσοστό 33,8%.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.3.4 PUBLIC (a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 49 33,8 33,8 33,8 

1 96 66,2 66,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0   

a  YEAR = 2008 
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.3.1  

Τα ογκολογικά είναι τα περιστατικά µε τη µεγαλύτερη συχνότητα ενώ τα 

οφθαλµολογικά που ακολουθούν έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2007. 

 

Ραβδόγραµµα 2.3.2 ασθενών κατά φύλο  

Οι άνδρες νοσηλεύονται στο εξωτερικό κατά µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. 
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Ραβδόγραµµα 2.3.3 νοσηλειών σε χώρες εντός Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.  

Η πλειοψηφία των ασθενών νοσηλεύεται σε χώρες εντός της Ε.Ε. 

 

Ραβδόγραµµα 2.3.4 νοσηλειών σε ιδιωτικά και δηµόσια νοσοκοµεία  

Το µεγαλύτερο ποσοστό ασθενών νοσηλεύεται σε δηµόσια νοσοκοµεία. 
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2.4 ΕΤΟΣ 2009 

Το έτος 2009 παρουσιάζει µία απόκλιση από τα προηγούµενα χρόνια. Οι παθήσεις 

που νοσηλεύονται τώρα συχνότερα στο εξωτερικό είναι οι οφθαλµολογικές µε 

ποσοστό 29,4%  και όχι οι ογκολογικές που ακολουθούν µε ποσοστό 27,3% και 

επικρατούσαν τα προηγούµενα χρόνια. Σε σχέση µε το 2008 τα ογκολογικά 

περιστατικά έχουν µειωθεί κατά 7,2%, σε σχέση µε το 2007 11,1% και σε σχέση µε 

το 2006 15%. Τα δε οφθαλµολογικά παρόλο που στο έτος που εξετάζουµε 

νοσηλεύονται συχνότερα από τα ογκολογικά παρουσιάζουν µία µικρή ποσοστιαία 

µείωση ύψους 3% σε σχέση µε το 2008. 

 Μία άλλη παρατήρηση σχετικά µε το έτος 2009 αφορά τα καρδιοχειρουργικά 

περιστατικά που αυξήθηκαν σε πέντε από ένα που ήταν το 2008, ποσοστιαία αύξηση 

2,8%. 4. 

Οι λοιπές ασθένειες δεν παρουσιάζουν σηµαντική  µεταβολή σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.4.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 27,3 27,3 27,3 

2 5 3,5 3,5 30,8 

3 5 3,5 3,5 34,3 

4 5 3,5 3,5 37,8 

5 3 2,1 2,1 39,9 

6 9 6,3 6,3 46,2 

7 3 2,1 2,1 48,3 

8 42 29,4 29,4 77,6 

9 1 ,7 ,7 78,3 

11 6 4,2 4,2 82,5 

12 3 2,1 2,1 84,6 

13 1 ,7 ,7 85,3 

14 1 ,7 ,7 86,0 
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15 3 2,1 2,1 88,1 

17 4 2,8 2,8 90,9 

18 1 ,7 ,7 91,6 

20 2 1,4 1,4 93,0 

21 1 ,7 ,7 93,7 

22 3 2,1 2,1 95,8 

23 6 4,2 4,2 100,0 

Total 143 100,0 100,0   

a  YEAR = 2009 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.1 οι άνδρες εξακολουθούν να 

νοσηλεύονται στο εξωτερικό κατά µεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες. Για το έτος 

2009 το ποσοστό των ανδρών ασθενών είναι 65%, αυξηµένο κατά περίπου 10% σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος ενώ των γυναικών 35% και µειωµένο κατά το ίδιο 

ποσοστό από το 2008. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.4.2 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 93 65,0 65,0 65,0 

1 50 35,0 35,0 100,0 

Total 143 100,0 100,0   

a  YEAR = 2009 

 

Σχετικά µε τη νοσηλεία σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. από τα δεδοµένα 

του πίνακα προκύπτει ότι και το 2009 προτιµούνται τα νοσοκοµεία των χωρών της 

Ε.Ε. χωρίς αξιοσηµείωτες αλλαγές σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.4.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 44 30,8 30,8 30,8 

1 99 69,2 69,2 100,0 

Total 143 100,0 100,0   

a  YEAR = 2009 
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Όσον αφορά την επιλογή ανάµεσα σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία, 

επιλέγονται και αυτή τη χρονιά τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 68,5% έναντι 

των ιδιωτικών µε ποσοστό 30,8% χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στην 

επιλογή αυτή σχετικά µε τα προηγούµενα χρόνια. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.4.4 PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 45 31,5 31,5 31,5 

1 98 68,5 68,5 100,0 

Total 143 100,0 100,0   

a  YEAR = 2009 

 

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.4.1 

Τα οφθαλµολογικά περιστατικά είναι περισσότερα από τα ογκολογικά κατά 2,1%. 
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Ραβδόγραµµα 2.4.2 ασθενών κατά φύλο  

Οι άνδρες νοσηλεύονται στο εξωτερικό κατά ποσοστό 30% πιο συχνά από τις 

γυναίκες. 

 

 

 

Ραβδόγραµµα 2.4.3 νοσηλειών σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.  

Οι περισσότερες νοσηλείες γίνονται σε χώρες της Ε.Ε. σε ποσοστό 69,2%. 
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Ραβδόγραµµα 2.4.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία 

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στα δηµόσια νοσοκοµεία σε ποσοστό 68,5% και στα 

ιδιωτικά σε ποσοστό 31,5%. 

 

2.5  ΕΤΟΣ 2010 

Το έτος 2010 οι ογκολογικές παθήσεις είναι και πάλι οι περισσότερες µε ποσοστό 

26,3/% αν και παρουσιάζουν πτωτική τάση σε σχέση µε το 2009.  

Τα οφθαλµολογικά περιστατικά έρχονται δεύτερα (22,9%) και συγκρινόµενα 

µε το προηγούµενο έτος έχουν µειωθεί κατά ποσοστό 6,5%.  

Μία µικρή αύξηση η οποία όπως φαίνεται είναι πρόσκαιρη και δεν µπορεί να 

αξιολογηθεί ως σηµαντική παρουσιάζουν τα καρδιολογικά περιστατικά που 

ανέρχονται σε ποσοστό 5,9% καθώς και τα γαστρεντερολογικά µε ποσοστό 7,6%. 

Κατά τις λοιπές ασθένειες ισχύει περίπου ότι ίσχυε και τα προηγούµενα 
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χρόνια. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.5.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 31 26,3 26,3 26,3 

2 7 5,9 5,9 32,2 

3 2 1,7 1,7 33,9 

4 7 5,9 5,9 39,8 

5 6 5,1 5,1 44,9 

6 8 6,8 6,8 51,7 

7 1 ,8 ,8 52,5 

8 27 22,9 22,9 75,4 

9 2 1,7 1,7 77,1 

11 3 2,5 2,5 79,7 

12 6 5,1 5,1 84,7 

13 1 ,8 ,8 85,6 

14 3 2,5 2,5 88,1 

17 1 ,8 ,8 89,0 

20 1 ,8 ,8 89,8 

22 3 2,5 2,5 92,4 

23 9 7,6 7,6 100,0 

Total 118 100,0 100,0   

a  YEAR = 2010 

 

Όσον αφορά το ποιο φύλο νοσηλεύεται συχνότερα στο εξωτερικό, από τον 

πίνακα 5.2 προκύπτει ότι οι άνδρες εξακολουθούν να έρχονται πρώτοι µε 55,1%, 

ποσοστό που είναι µειωµένο κατά 10% σε σύγκριση µε το 2009 είναι δηλαδή στο ίδιο 

επίπεδο µε το έτος 2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.5.2 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 65 55,1 55,1 55,1 

1 53 44,9 44,9 100,0 

Total 118 100,0 100,0   

a  YEAR = 2010 

 

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγονται από το 66,1% των ασθενών 

έναντι των νοσοκοµείων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυµαίνεται δηλ.  περίπου 

στα ίδια ποσοστά µε τις προηγούµενες χρονιές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.5.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 39 33,1 33,1 33,1 

1 78 66,1 66,1 99,2 

21 1 ,8 ,8 100,0 

Total 118 100,0 100,0   

a  YEAR = 2010 

 

Τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 68,6% έρχονται πρώτα έναντι των 

ιδιωτικών και το 2010 χωρίς να σηµειώνεται µεταβολή σε σχέση µε τον προηγούµενο 

χρόνο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.5.4 PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 37 31,4 31,4 31,4 

1 81 68,6 68,6 100,0 

Total 118 100,0 100,0   

a  YEAR = 2010 
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 ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

  

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.5.1 

Τα ογκολογικά περιστατικά έρχονται στην πρώτη θέση και ακολουθούν στη δεύτερη 

τα οφθαλµολογικά, στην τρίτη οι µεταµοσχεύσεις ήπατος, στην τέταρτη τα 

ορθοπεδικά και καρδιολογικά, στην πέµπτη τα νευρολογικά, στην έκτη τα 

νευροχειρουγικά και ουρολογικά κλπ. 
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Ραβδόγραµµα 2.5.2 ασθενών κατά φύλο. 

Οι άνδρες ασθενείς κατέχουν την πρώτη θέση µε ποσοστό 55,1% έναντι των γυναικών 

µε ποσοστό 44,9%. 

 

Ραβδόγραµµα 2.5.3 νοσηλειών σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. 

Οι νοσηλείες εντός της Ε.Ε. υπερτερούν µε ποσοστό 66,1% έναντι των χωρών εκτός 

της Ε.Ε. µε ποσοστό 33,1%. 
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Ραβδόγραµµα 2.5.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

Οι ασθενείς προτιµούν να νοσηλεύονται σε δηµόσια νοσοκοµεία σε ποσοστό 68,6% 

σε σχέση µε τα ιδιωτικά που ακολουθούν µε ποσοστό 31,4%. 

 

2.6 ΕΤΟΣ 2011 

Το έτος 2011 σηµειώθηκε  µία σηµαντική µεταβολή στα οφθαλµολογικά περιστατικά 

τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 34,9% δηλ. αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση µε 

τον προηγούµενο χρόνο.  

Οι ογκολογικές περιπτώσεις µε ποσοστό 22,9% παρουσιάζουν κι άλλη µείωση 

το έτος που εξετάζουµε ακολουθώντας την πτωτική τάση που είδαµε και τα 

προηγούµενα χρόνια. 

Τα ηπατολογικά περιστατικά παρουσιάζουν επίσης µία αύξηση της τάξεως του 

7,1% που οφείλεται κυρίως στους επανέλεγχους που διενεργήθηκαν το παρών έτος για 

µεταµοσχεύσεις ήπατος που έγιναν σε παρελθόντα έτη. 

Οι υπόλοιπες ασθένειες παρουσιάζουν αυξοµειώσεις οι οποίες δεν µπορούν να 

αξιολογηθούν και να θεωρηθούν ότι οφείλονται σε συγκεκριµένα αίτια. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.6.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 22,9 22,9 22,9 

2 4 4,8 4,8 27,7 

3 3 3,6 3,6 31,3 

4 1 1,2 1,2 32,5 

5 3 3,6 3,6 36,1 

6 2 2,4 2,4 38,6 

7 3 3,6 3,6 42,2 

8 29 34,9 34,9 77,1 

9 1 1,2 1,2 78,3 

11 2 2,4 2,4 80,7 

12 2 2,4 2,4 83,1 

17 3 3,6 3,6 86,7 

18 1 1,2 1,2 88,0 

22 8 9,6 9,6 97,6 

23 1 1,2 1,2 98,8 

25 1 1,2 1,2 100,0 

Total 83 100,0 100,0   

a  YEAR = 2011 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.2  το φύλο που νοσηλεύεται 

συχνότερα στην αλλοδαπή εξακολουθούν να είναι οι άνδρες µε ποσοστό 55,4% 

κρατώντας σταθερά µια διαφορά από τις γυναίκες περίπου 10%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.6.2 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 46 55,4 55,4 55,4 

1 37 44,6 44,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0   

a  YEAR = 2011 
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Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα ούτε και στη νοσηλεία σε χώρες 

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει διαφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα 

χρόνια. Το ποσοστό του 65,1% µε το οποίο οι ασθενείς επιλέγουν τα νοσοκοµεία σε 

χώρες της Ε.Ε. είναι περίπου το ίδιο µε τα προηγούµενα έτη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.6.2 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 29 34,9 34,9 34,9 

1 54 65,1 65,1 100,0 

Total 83 100,0 100,0   

a  YEAR = 2011 

 

Το ίδιο ισχύει και για τα δηµόσια νοσοκοµεία. Οι ασθενείς προτιµούν σταθερά 

τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 69,9% έναν των ιδιωτικών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.6.4 PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 30,1 30,1 30,1 

1 58 69,9 69,9 100,0 

Total 83 100,0 100,0   

a  YEAR = 2011 
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ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.6.1 

Τα οφθαλµολογικά περιστατικά είναι τα πιο συχνά νοσηλευόµενα στο εξωτερικό, 

ακολουθούν τα ογκολογικά, ενώ τρίτες σε συχνότητα έρχονται οι µεταµοσχεύσεις 

ήπατος. Οι υπόλοιπες ασθένειες δεν παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση µεταξύ τους. 

 

Ραβδόγραµµα 2.6.2 ασθενών κατά φύλο 

∆εν υπάρχει καµία µεταβολή σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Οι άνδρες 

εξακολουθούν να νοσηλεύονται µε µεγαλύτερη συχνότητα από τις γυναίκες. 
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Ραβδόγραµµα 2.6.3 νοσηλειών σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. 

Οι νοσηλείες σε χώρες της Ε.Ε. εξακολουθούν να γίνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα 

έναντι αυτών σε χώρες εκτός Ε.Ε. χωρίς ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια. 

 

Ραβδόγραµµα 2.6.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία 

Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει απόκλιση από τα προηγούµενα έτη. Οι 

ασθενείς επιλέγουν τα δηµόσια νοσοκοµεία µε ποσοστό 69,9% σε σχέση µε τα 

ιδιωτικά που επιλέγονται από το 30,1% των ασθενών. 
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2.7  ΕΤΟΣ  2012 

Το 2012 οι οφθαλµολογικές είναι και πάλι οι συχνότερα νοσηλευόµενες ασθένειες µε 

το µεγαλύτερο ποσοστό (37,5%) σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αυτό το 

τελευταίο έτος της έρευνάς µας οι οφθαλµολογικές παθήσεις εµφανίζονται µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό συγκρινόµενα µε τα προηγούµενα έτη. 

Η δεύτερη συχνότερη πάθηση είναι τα ογκολογικά περιστατικά αλλά στο ίδιο 

ποσοστό (15,6%) αυτή τη χρονιά εµφανίζονται και οι µεταµοσχεύσεις ήπατος. Αυτή η 

µεγάλη ποσοστιαία αύξηση των µεταµοσχεύσεων ήπατος από 1,2% το 2011 σε 15,6% 

οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθµού των µεταµοσχεύσεων και αφετέρου στη 

µείωση του συνολικού αριθµού των περιστατικών που νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό. 

Όλες οι περιπτώσεις µεταµόσχευσης ήπατος αφορούν βρέφη. Οι 

µεταµοσχεύσεις έγιναν από ζώντα δότη σε νοσοκοµεία της Ιταλίας, Γαλλίας και 

Αγγλίας. Η νοσηλεία τους στο εξωτερικό οφείλεται στην έλλειψη πιστοποιηµένου 

κέντρου µεταµοσχεύσεων για βρέφη στην Ελλάδα. 

Από τον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούµε επίσης ότι από τις 25 παθήσεις 

που έχουν καταγραφεί την επταετία που εξετάζουµε, το 2012 έχουν νοσηλευθεί στο 

εξωτερικό µόνο οι 10. Απουσιάζουν δηλ. παθήσεις  οι οποίες εµφανίζονταν σταθερά 

τα προηγούµενα χρόνια όπως π.χ. καρδιολογικές, ουρολογικές, αποκαταστάσεις και 

γαστρεντερολογικές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.7.1 ASTHENEIA(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 15,6 15,6 15,6 

3 1 3,1 3,1 18,8 

4 1 3,1 3,1 21,9 

6 2 6,3 6,3 28,1 

8 12 37,5 37,5 65,6 

9 5 15,6 15,6 81,3 

12 1 3,1 3,1 84,4 

14 2 6,3 6,3 90,6 
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20 2 6,3 6,3 96,9 

22 1 3,1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

a  YEAR = 2012 

 

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια το 2012 το φύλο που νοσηλεύεται πιο 

συχνά στο εξωτερικό είναι οι γυναίκες µε ποσοστό 53,1% και για πρώτη φορά µέσα 

στα εφτά χρόνια που εξετάζουµε ακολουθούν οι άνδρες µε ποσοστό 46,9%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.7.1 GENDER(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 15 46,9 46,9 46,9 

1 17 53,1 53,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

a  YEAR = 2012 

 

Το 71,9% το ασθενών επιλέγει τα νοσοκοµεία εντός της Ε.Ε. Σε σχέση µε το 

2011 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 6,8%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.7.3 EE(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 28,1 28,1 28,1 

1 23 71,9 71,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

a  YEAR = 2012 

 

Σηµαντική αύξηση 14,5% παρατηρείται επίσης στο ποσοστό των ασθενών 

που νοσηλεύεται σε δηµόσια νοσοκοµεία. Το 2012 το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 

84,4% έναντι των νοσηλειών σε ιδιωτικά κέντρα που φτάνει µόλις το 15,6%. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στις αλλαγές που επήλθαν από το νέο Ενιαίο Κανονισµό 

Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έθεσε πιο αυστηρά κριτήρια για τη νοσηλεία σε 

ιδιωτικές κλινικές. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2.7.4 PUBLIC(a) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 15,6 15,6 15,6 

1 27 84,4 84,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0   

a  YEAR = 2012 

 

 

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ραβδόγραµµα παθήσεων 2.7.1 

Τα οφθαλµολογικά είναι τα πιο συχνά αντιµετωπίσιµα στο εξωτερικό περιστατικά. 

Ακολουθούν δεύτερα τα ογκολογικά και οι µεταµοσχεύσεις ήπατος, τρίτα τα 

ορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, ωτορυνολαρυγγικά και πέµπτα τα καρδιοχειρουργικά, 

νευρολογικά, νευροχειρουργικά και ηπατολογικά. 
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Ραβδόγραµµα 2.7.2 ασθενών κατά φύλο.  

Το 2012 ανατρέπεται η προϊσχύουσα κατάσταση και το φύλο που νοσηλεύεται 

συχνότερα στο εξωτερικό είναι πλέον οι γυναίκες. 

 

Ραβδόγραµµα 2.7.3 νοσηλειών σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. 

Τα νοσοκοµεία εντός της Ε.Ε. εξακολουθούν να επιλέγονται από την πλειοψηφία των 

ασθενών και το 2012. 
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Ραβδόγραµµα 2.7.4 νοσηλειών σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

Η πλειοψηφία των ασθενών επιλέγει τα δηµόσια νοσοκοµεία. 

 

2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από την προηγούµενη ανάλυση µπορούµε να καταλήξουµε στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα κατά ασθένεια, φύλο, νοσηλεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δηµόσια νοσοκοµεία: 

Ασθένεια 

Στην επταετία 2006-2012 που εξετάζουµε, παρατηρείται µια σταθερή πτωτική τάση 

των ογκολογικών περιστατικών που νοσηλεύονται στο εξωτερικό, τα οποία από 

ποσοστό 42,3% που καταλάµβαναν στο σύνολο των περιστατικών το 2006, έχουν 

µειωθεί περίπου στο ένα τρίτο το 2012 δηλ. σε ποσοστό 15,6%. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στη διενέργεια όλων των ειδών χηµειοθεραπείας αλλά και στην καλύτερη 

οργάνωση των ογκολογικών νοσοκοµείων της Ελλάδας τα οποία διαθέτουν 

κατάλληλα επιστηµονικά µέσα για την εφαρµογή ειδικών µέσων διάγνωσης και 

θεραπείας. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό το 2012 

αφορούσε παιδιά που έπασχαν από σπάνιες παθήσεις µε πολλές επιπλοκές της 
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κατάστασης της υγείας τους και η νοσηλεία τους πραγµατοποιήθηκε κυρίως στη 

Γερµανία.  

Αξιοσηµείωτη πορεία παρουσιάζουν τα οφθαλµολογικά περιστατικά τα οποία 

από ποσοστό 13,4% που καταλάµβαναν το 2006, ανήλθαν σε 22,5% το 2007 δηλ. 

αυξήθηκαν σχεδόν 9%, το 2008 αποτελούσαν το 32,4% των περιστατικών ενώ τα 

επόµενα δύο χρόνια άρχισαν να µειώνονται φτάνοντας  2010 ποσοστό 22,9% δηλ. στα 

επίπεδα του 2007 ενώ το 2011 εκτινάχτηκαν σε 34,9% (αύξηση 12% σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά), φτάνοντας στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 37,5% το 2012. 

Μάλιστα το ποσοστό αυτό τη χρονιά αυτή ήταν και το µεγαλύτερο όλων των 

ασθενειών. Η αντιµετώπιση των περισσότερων περιστατικών γίνεται στην Ελβετία σε 

συγκεκριµένο οφθαλµολογικό κέντρο λόγω της µεγάλης εξειδίκευσης του 

θεραπευτηρίου αυτού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και της παρουσίας εκεί Έλληνα 

γιατρού ∆/ντή της Πανεπιστηµιακής Κλινικής Οφθαλµολογίας. 

Οι µεταµοσχεύσεις ήπατος παρουσιάζουν µία ιδιαιτερότητα τα χρόνια που 

εξετάζουµε. Ενώ από το 2006 έως το 2011 κινούνται σε χαµηλά ποσοστά που 

κυµαίνονται από 0%  έως 3,4%, ξαφνικά το 2012 εκτοξεύονται σε ποσοστό 15,6%. 

Όλα τα περιστατικά τη χρονιά αυτή αφορούν βρέφη που πάσχουν από ηπατική 

ανεπάρκεια διαγνωσµένη τους πρώτους µήνες της ζωής τους. Η αντιµετώπισή τους 

έγινε στην Ιταλία, Βέλγιο, Αγγλία και Γαλλία κυρίως από ζώντα δότη που ήταν ένας 

από τους δύο γονείς αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις από πτωµατικό δότη. Στην 

πρώτη περίπτωση η µεταµόσχευση ήπατος από ζώντα δότη στο εξωτερικό ήταν 

επιβεβληµένη λόγω της µη εφαρµογής της συγκεκριµένης µεθόδου στην Ελλάδα, στη 

δε δεύτερη περίπτωση η µεταµόσχευση στο εξωτερικό επιβάλλονταν από την ένδεια 

µοσχευµάτων αυτού του είδους στη χώρα µας. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις δεν 

υπάρχει πιστοποιηµένο κέντρο µεταµοσχεύσεων ήπατος για βρέφη στην Ελλάδα 

γεγονός που αποκλείει τις µεταµοσχεύσεις αυτές στη χώρα µας. Οι περισσότερες 

µεταµοσχεύσεις το έτος 2012 έγιναν στην Ιταλία λόγω της ύπαρξης εκεί 

εξειδικευµένων κέντρων για µεταµόσχευση ήπατος από ζώντα δότη αλλά και τη 

διακρατική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ των δύο χωρών για ανταλλαγή 

µοσχευµάτων. 

Ορισµένες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν και για τα καρδιοχειρουργικά 

περιστατικά τα οποία το 2006 ξεκινούν µε χαµηλό ποσοστό 8,1% και στη συνέχεια 

µειώνονται και άλλο µέχρι το 2009 που φτάνουν στο 3,5%, το 2010 όµως 
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παρουσιάζουν µία µικρή έξαρση µε ποσοστό 5,9% και στη συνέχεια στα δύο χρόνια 

που ακολουθούν µειώνονται και πάλι για να καταλήξουν το 2012 σε αρκετά χαµηλό 

ποσοστό 3,1%. Σε σχέση µε τις προηγούµενες δύο ασθένειες που εξετάσαµε, οι 

καρδιοχειρουργικές περιπτώσεις νοσηλείας στο εξωτερικό διατηρούνται στην 

επταετία 2006-2012 σε χαµηλά ποσοστά και αυτό οφείλεται στην υψηλή ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται από τα ελληνικά νοσοκοµεία σε αυτού τους είδους τις 

επεµβάσεις. Σχεδόν όλα τα περιστατικά έχουν νοσηλευτεί σε εξειδικευµένα  κέντρα, 

ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικές πτέρυγες, της Αγγλίας και αφορούν κυρίως παιδιά µε 

συγγενείς καρδιοπάθειες και επαναλαµβανόµενες χειρουργικές επεµβάσεις. 

Φύλο 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011 οι άνδρες νοσηλεύονται πιο συχνά στο 

εξωτερικό από τις γυναίκες µε ποσοστό που κυµαίνεται από 55% έως 65%, µε 

εξαίρεση το 2012 που η κατάσταση αυτή ανατρέπεται και οι γυναίκες νοσηλεύονται 

σε ποσοστό 53,1% έναντι των ανδρών µε ποσοστό 46,9%. Οι ασθένειες για τις οποίες 

έγιναν οι νοσηλείες αφορούν όλες τις κατηγορίες παθήσεων και τις ηλικιακές οµάδες 

και το γεγονός αυτό καθιστά την πρωτιά των γυναικών µάλλον τυχαία. 

Νοσοκοµεία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κατά τη διάρκεια όλης της επταετίας οι Έλληνες ασθενείς επιλέγουν σταθερά τα 

νοσοκοµεία εντός των χωρών της Ε.Ε. και µάλιστα από το 2010 το ποσοστό αυτό 

είναι συνεχώς αυξανόµενο. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι για να 

νοσηλευτεί κανείς σε χώρα εκτός Ε.Ε. όπως π.χ. στις Η.Π.Α. θα πρέπει το περιστατικό 

να µην αντιµετωπίζεται στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό σε χώρες εκτός Ε.Ε. 

νοσηλεύονται µόνο οι ασθένειες που είναι εξαιρετικά περίπλοκες και σπάνιες και για 

τις οποίες δεν υπάρχει επαρκείς εµπειρία στην Ευρώπη.  

Ιδιωτικά και ∆ηµόσια Νοσοκοµεία  

Οι περισσότεροι ασφαλισµένοι επιλέγουν δηµόσια νοσοκοµεία για τη νοσηλεία τους. 

Μάλιστα το ποσοστό είναι αυξανόµενο για κάθε έτος διαδοχικά από το 2006 (63,1%) 

έως το 2012 (84,4%). Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά οφείλεται στον 

Κανονισµό που αφορά τη νοσηλεία στο εξωτερικό ο οποίος θέτει ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες 

Κρατικών Νοσοκοµείων την απειλή της ζωής και της υγείας του ασθενή από την µη 

άµεση και επείγουσα αντιµετώπιση της ασθένειάς του. Στην κατηγορία των ιδιωτικών 
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νοσοκοµείων ανήκουν και ιδιωτικές πτέρυγες δηµόσιων νοσοκοµείων που ανήκουν 

στο εθνικό σύστηµα υγείας της Αγγλίας.  



79 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΣ 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί στατιστική ανάλυση της µέσης τιµής και της διαµέσου για το 

ύψος των νοσηλίων και την ηλικία των ασθενών. Η ανάλυση γίνεται µε πίνακες και 

ιστογράµµατα για κάθε έτος χωριστά από το 2006 έως το 2012. 

 

3.1  ΕΤΟΣ 2006 

Για το έτος 2006, σε δείγµα 148 περιπτώσεων, το µέσο ύψος των νοσηλίων είναι 

25.060,9622€ και η µέση ηλικία των ασθενών 33,01 έτη. Αντίστοιχα η διάµεσος είναι   

7.585,19€ και 32,00 έτη δηλ. το 50% των νοσηλίων ήταν κάτω από 7.585,19€ και το 

άλλο 50% πάνω από 7.585,19€, ενώ το 50% των ασθενών ήταν κάτω από 32 ετών και 

το υπόλοιπο 50% πάνω από 32 ετών. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 148 148 

Missing 1 1 

Mean 25060,9622 33,01 

Median 7585,1900 32,00 

YEAR = 2006 

Παρατηρούµε εδώ ότι υπάρχει µία µεγάλη απόκλιση του ύψους των νοσηλίων 

µεταξύ µέση τιµής και διαµέσου. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη υψηλών νοσηλίων για 

µερικούς ασθενείς όπως π.χ. 380.000,00€ για ένα ογκολογικό περιστατικό και 

490.00,00€ για µία µεταµόσχευση ήπατος, µε συνέπεια τη διόγκωση της µέσης τιµής. 

Αντίθετα η διάµεσος δεν επηρεάζεται από τις ακραίες υψηλές τιµές µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ των δύο αυτών τιµών. 
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Αντίστοιχα για την ηλικία παρατηρούµε ότι η µέση ηλικία των νοσηλευόµενων 

είναι περίπου 33 ετών και δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τη διάµεσο.  

 

 

 

Ιστογράµµατα 

 

Ιστόγραµµα 3.1.1 νοσηλίων. Από το ιστόγραµµα διαπιστώνουµε ότι δεν πρόκειται 

για κανονική κατανοµή διότι η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλίων ανήκει στην 

κατηγορία κάτω των 35.000,00€ ενώ παρατηρούνται και ακραίες τιµές στα 

υποδιαστήµατα των 400.000,00€ και 500.000,00€. Οι µεγάλες µεταβολές στο ύψος 

των νοσηλίων διαπιστώνονται και από την υψηλή τιµή της τυπικής απόκλισης (Std. 

Dev.) που σηµειώνεται στις παρατηρήσεις δίπλα από το ιστόγραµµα. 
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Ιστόγραµµα 3.1.2 ηλικιών. Εδώ έχουµε µια κανονική κατανοµή των τιµών όπως 

άλλωστε το διαπιστώνουµε από τον πίνακα µέσης τιµής και διαµέσου αλλά και από τη 

χαµηλή τιµή της τυπικής απόκλισης (23,51). Η ηλικία που κυριαρχεί είναι κάτω των 5 

ετών ενώ απουσιάζει η ηλικιακή οµάδα από 15 έως 20 χρονών. Οι υπόλοιπες 

κατηγορίες ηλικιών παρουσιάζονται χωρίς µεγάλη διαφοροποίηση ενώ αξιοσηµείωτη 

είναι και η ύπαρξη ενός ασθενή άνω των 80 ετών. 

 

3.2 ΕΤΟΣ  2007 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα το έτος 2007, σε δείγµα 138 µεταβάσεων 

στο εξωτερικό, η µέση τιµή για τα νοσήλια είναι 15.620,30€ και για την ηλικία 31,61 

ετών ενώ η διάµεσος είναι 5.050,15€ και 31,00 έτη. Εποµένως ενώ ο µέσος όρος του 

κόστους νοσηλείας είναι 15.620,00€ το 50% του πλήθους των παρατηρήσεων αφορά 

νοσήλια κάτω από 5.050,00€. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 138 138 

Missing 0 0 

Mean 15620,3034 31,61 

Median 5050,1500 31,00 

YEAR = 2007 

Και το έτος αυτό παρατηρείται µία µεγάλη απόκλιση µεταξύ της µέσης τιµής 

και της διαµέσου των νοσηλίων που οφείλεται στη µεγάλη διασπορά των τιµών και 

στην έντονη µεταβολή τους. Βέβαια σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο η απόκλιση 

αυτή δεν είναι τόσο έντονη διότι απουσιάζουν οι πολύ υψηλές τιµές του 2006 (τα 

υψηλότερα νοσήλια είναι 187.000,00€ ενώ το 2006 ήταν 490.00,00€). 

Η µέση τιµή και η διάµεσος της ηλικίας των ασθενών σχεδόν ταυτίζονται το 

2007 και η απόκλιση του ενός έτους που υπήρχε µεταξύ τους τον προηγούµενο χρόνο 

τώρα συγκλίνει ακόµα περισσότερο.  

 

Ιστογράµµατα 
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Ιστόγραµµα 3.2.1 νοσηλίων. Σε δείγµα 138 περιστατικών, τα 107 δηλ. περισσότερα 

από το 50% του πλήθους των παρατηρήσεων, έχουν κόστος µέχρι 12.500,00€. Στο 

ιστόγραµµα ακόµη σηµειώνεται ότι µέχρι το ύψος των 100.000,00€ έχουµε 133 

περιπτώσεις µετάβασης στο εξωτερικό ενώ πάνω από 100.00,00€ 5 περιπτώσεις. Η 

τυπική απόκλιση (Std. Dev.) είναι και το έτος αυτό υψηλή (31.672,05) γεγονός που 

δείχνει έντονη µεταβολή των τιµών αν και είναι µικρότερη σε σχέση µε το 2006. 

 

Ιστόγραµµα 3.2.2 ηλικιών. Το έτος αυτό αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικίες από 0 

έως 80 ετών. Η ηλικιακή οµάδα που νοσηλεύεται συχνότερα στο εξωτερικό είναι από 

0 έως 5 ετών, µε δεύτερη την οµάδα 5-10 ετών και τρίτη την οµάδα 60-65. Όπως 

παρατηρούµε από το ιστόγραµµα δεν υπάρχει µεγάλη διασπορά των τιµών γύρω από 

τη µέση τιµή που είναι τα 31,6 έτη. Αυτό το διαπιστώνουµε επίσης και από τη χαµηλή 

τιµή της τυπικής απόκλισης (24,06) το οποίο σηµαίνει ότι ο µέσος όρος αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό στατιστικό µέτρο για την κατανοµή της µεταβλητής. 

 

3.3  ΕΤΟΣ 2008 

Το 2008, σε δείγµα 145 µεταβάσεων στο εξωτερικό, η µέση τιµή για τα νοσήλια είναι 

20.106,44€ και η διάµεσος 4.196,95€. Για την ηλικία των ασθενών η µέση τιµή είναι 
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31,68 έτη και η διάµεσος 28,00 έτη. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 145 145 

Missing 0 0 

Mean 20106,4448 31,68 

Median 4196,9500 28,00 

YEAR = 2008 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει και πάλι απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και διαµέσου 

για τα νοσήλια. Η διόγκωση της µέσης τιµής οφείλεται στην ύπαρξη δύο πολύ 

ακραίων τιµών το έτος αυτό: του ποσού των 598.584,00€ για ένα γαστρεντερολογικό 

περιστατικό και του ποσού των 951.872,00€ για ένα καρδιοχειρουργικό όταν η 

διάµεσος δηλ. το 50% των περιπτώσεων είναι λιγότερο από 4.200,00€ και το 99% των 

περιπτώσεων (143 περιστατικά) είναι κάτω από 100.000,00€. 

Σχετικά µε την ηλικία παρατηρούµε ότι υπάρχει και εδώ µία απόκλιση µεταξύ 

µέσης τιµής και διαµέσου που οφείλεται στην ύπαρξη ακραίων τιµών λόγω 

ηλικιωµένων ασθενών: τριών περιπτώσεων από 75 έως 80 ετών και 2 περιπτώσεων 

ηλικίας από 80-86 ετών. Σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη και η µέση τιµή και η 

διάµεσος είναι χαµηλότερες. 
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Ιστογράµµατα  

 

 

Ιστόγραµµα 3.3.1 νοσηλίων. Από το ιστόγραµµα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το 

2008 σε σύνολο 145 µεταβάσεων στο εξωτερικό είχαµε 141 περιπτώσεις µε κόστος 

κάτω από 66.000,00€, 2 περιπτώσεις κόστους µέχρι 120.000,00€, 1 περίπτωση µε 

κόστος µέχρι 600.000,00€ και 1 περίπτωση κόστους µέχρι 1.000.000,000€. Οι 

τελευταίες δύο νοσηλείες υψηλούς κόστους είναι ο λόγος της «εκτόξευσης» της 

µέσης τιµής και της απόκλισής της από τη διάµεσο.  
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Ιστόγραµµα 3.3.2 ηλικιών. Οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται στο 

εξωτερικό ανήκουν στις µικρές ηλικίες όπως βεβαίως ίσχυε και τις δύο προηγούµενες 

χρονιές. Έτσι στην ηλικία από 0-12 χρονών έχουν νοσηλευτεί στο εξωτερικό 54 

παιδιά. ∆εύτερη έρχεται η ηλικιακή οµάδα από 39 έως και 50 ετών µε 22 περιπτώσεις, 

τρίτη η οµάδα από 64 έως και 76 ετών µε 19 περιπτώσεις, τέταρτη η κατηγορία 26 –

38 µε 18 περιπτώσεις ενώ δεν λείπουν ούτε και αυτή τη χρονιά οι ηλικίες από 75 και 

άνω. Η τυπική απόκλιση το 2008 είναι υψηλότερη σε σχέση µε τα προηγούµενα 

χρόνια και αυτό εξηγείται και από τη διασπορά των τιµών γύρω από τη µέση τιµή. 

 

3.4 ΕΤΟΣ 2009 

Για το έτος 2009, σε δείγµα 143 περιπτώσεων νοσηλείας στο εξωτερικό, η µέση τιµή 

για τα νοσήλια είναι 14.823,28€ και η διάµεσος 4.537,58€ δηλ. κάθε νοσηλεία 

στοίχισε κατά µέσο όρο 14.823,00€ αν και το 50% των νοσηλειών στοίχισε κάτω από 

4.537,58€. Η µέση τιµή της ηλικίας των ασθενών είναι 27,43 ετών και η διάµεσος 26 

ετών δηλ. ο µέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόµενων είναι 27, 43 αλλά τα µισά 
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περιστατικά που νοσηλεύτηκαν είναι κάτω από 26 χρονών. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 143 143 

Missing 0 0 

Mean 14823,2880 27,43 

Median 4537,5800 26,00 

 YEAR = 2009 

Από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνουµε ότι για τα νοσήλια υπάρχει και 

πάλι απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και διαµέσου όπως άλλωστε και τα προηγούµενα 

χρόνια που εξετάσαµε, αυτό το έτος όµως η απόκλιση φαίνεται να είναι µικρότερη 

από παλαιότερα. Την παρούσα χρονιά η πλειοψηφία των παρατηρήσεων µετά τη 

διάµεσο έχει υψηλές τιµές ενώ δεν λείπουν και πάλι ακραίες τιµές όπως δύο νοσηλείες 

για αποκατάσταση κόστους 150.000,00€ και 208.00,00€. 

Η µέση τιµή της ηλικίας των ασθενών είναι µικρότερη κατά 4,24 έτη σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρονιά. Η διάµεσος επίσης είναι µικρότερη από όλα τα 

προηγούµενα χρόνια. Βέβαια µεταξύ µέσης τιµής και διάµεσου υπάρχει απόκλιση, η 

µέση τιµή είναι 1,43 έτη µεγαλύτερη από τη διάµεσο, που οφείλεται στη νοσηλεία 

ασθενών άνω των 80 ετών. 
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Ιστογράµµατα 

 

 

 

Ιστόγραµµα 3.4.1 νοσηλίων. Από το ιστόγραµµα προκύπτει ότι σε σύνολο 143 

περιπτώσεων, οι 113 νοσηλείες είχαν κόστος κάτω από 12.500,00€, ενώ δεν λείπουν 

ούτε το 2009 οι νοσηλείες υψηλού κόστους. Η τυπική απόκλιση (Std. Dev.=30.350) 

είναι επίσης υψηλή αν και µικρότερη από όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν. 
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Ιστόγραµµα 3.4.2 ηλικιών. Από το ιστόγραµµα προκύπτει ότι στην ηλικία από 0 έως 

5 ετών νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό 32 παιδιά, από 5 έως 10 ετών νοσηλεύτηκαν 16 

παιδιά. Τρίτη στη σειρά και πάνω από τη διάµεσο είναι η ηλικιακή οµάδα από 25 έως 

30 ετών µε 15 περιπτώσεις, τέταρτη η οµάδα από 30 έως 35 ετών µε 12 περιπτώσεις 

κλπ. Παρατηρούµε λοιπόν ότι και αυτόν το χρόνο οι ηλικιακές οµάδες µε τη 

µεγαλύτερη συχνότητα νοσηλείας είναι τα παιδιά. Βεβαίως δε λείπουν και οι 

ηλικιωµένοι ασθενείς της οµάδας 80-85 ετών µε 3 περιπτώσεις. Η τυπική απόκλιση 

είναι η µικρότερη όλων των προηγούµενων ετών γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει 

µεγάλη διασπορά των τιµών γύρω από τη µέση τιµή. 

 

3.5  ΕΤΟΣ  2010 

Για το 2010, σε δείγµα 118 ασθενών, το µέσο ύψος των νοσηλίων είναι 14.627,92€ 

και η µέση ηλικία των ασθενών 23,11 χρονών. Αντίστοιχα η διάµεσος των νοσηλίων 

είναι 3.691,58€ και της ηλικίας 18 ετών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 118 118 

Missing 0 0 

Mean 14627,9228 23,11 

Median 3691,5850 18,00 

 YEAR = 2010 

 

Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η µέση τιµή 

νοσηλείας του έτους 2010 είναι µικρότερη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια δηλ. 

το µέσο ύψος των νοσηλίων γίνεται όλο και πιο χαµηλό. Η διάµεσος ακολουθεί 

σταθερά πτωτική πορεία όλα το προηγούµενο διάστηµα που εξετάσαµε δηλ. 

αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των νοσηλίων χαµηλού κόστους. Από την άλλη βέβαια 

εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και διαµέσου που 

οφείλεται στην απότοµη αύξηση του ύψους των νοσηλίων. 

Ο µέσος όρος νοσηλείας είναι ο µικρότερος από τα έτη που προηγήθηκαν και 

ακολουθεί την τάση µείωσης που παρατηρήσαµε σε όλο το χρονικό διάστηµα που 

εξετάσαµε µέχρι τώρα. Το ίδιο ισχύει και για τη διάµεσο η οποία υπολογίζεται πλέον 

σε πολύ µικρότερη ηλικία σε σχέση µε το 2006 που ήταν 32 ετών. 
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Ιστογράµµατα 

 

 

Ιστόγραµµα 3.5.1 νοσηλίων. Από το ιστόγραµµα παρατηρούµε ότι σε σύνολο 118 

νοσηλειών, οι 90 περιπτώσεις είναι χαµηλού κόστους κάτω των 12.500,00€, ενώ στις 

νοσηλείες υψηλού κόστους κατατάσσεται µία περίπτωση άνω των 150.000,00€ και 

µία ακόµη πάνω από 200.000,000€. Η τυπική απόκλιση εξακολουθεί να είναι υψηλή 

όπως και τα προηγούµενα χρόνια. 
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Ιστόγραµµα 3.5.2 ηλικιών. Η ηλικιακή οµάδα που νοσηλεύεται συχνότερα στο 

εξωτερικό είναι τα παιδιά από 0 έως 5 ετών, µετά ακολουθούν οι ασθενείς ηλικίας από 

25 έως  30 ετών κ.λ.π. Γενικά το ιστόγραµµα του 2010 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

διαφορές από το αντίστοιχο του 2009 εκτός από την απουσία την παρούσα χρονιά δύο 

ηλικιακών οµάδων: 75-80 ετών & 80-85 ετών. 

 

3.6  ΕΤΟΣ 2011 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα το έτος 2011 το µέσο ύψος των νοσηλίων 

είναι 13.267,99€ και η διάµεσος 4.018,56€. Αντίστοιχα η µέση ηλικία των 

ασφαλισµένων ασθενών είναι 27,38 έτη και η διάµεσος τα 23 έτη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 83 83 
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Missing 0 0 

Mean 13267,9951 27,38 

Median 4018,5600 23,00 

YEAR = 2011 

Η µέση τιµή των νοσηλίων είναι µικρότερη από τον προηγούµενο χρόνο λόγω 

των νοσηλειών χαµηλού κόστους όπως άλλωστε προκύπτει και από τη µικρή τιµή της 

διαµέσου. Η απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και διαµέσου εξακολουθεί να υφίσταται αν 

και είναι η µικρότερη από τις άλλες χρονιές. 

Η µέση τιµή της ηλικίας είναι αυξηµένη σε σχέση µε πέρυσι κατά 4,27 έτη. Η 

διάµεσος είναι και πάλι µικρότερη από τη µέση τιµή λόγω των µικρών ηλικιών που 

νοσηλεύονται συχνότερα στο εξωτερικό. Σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο η 

διάµεσος αυξήθηκε κατά πέντε έτη και αυτό δείχνει ότι αυξήθηκε ο αριθµός των 

µεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών. 

 

Ιστογράµµατα  

 

 

Ιστόγραµµα 3.6.1 νοσηλίων. Στο διάστηµα από 0,00€ µέχρι 10.000,00€ έχουµε 52 
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περιπτώσεις νοσηλείας, αµέσως µετά και µέχρι 20.000,00€ έχουµε 19 περιπτώσεις 

νοσηλείας, τρίτες έρχονται οι νοσηλείες µε κόστος από 40.00,00€ µέχρι 50.000,00€ µε 

4 περιπτώσεις κ.λ.π. Ούτε αυτό το χρόνο απουσιάζουν οι νοσηλείες υψηλού κόστους. 

Συγκεκριµένα υπάρχουν δύο περιπτώσεις µε κόστος πάνω από 140.000,00€. Η τυπική 

απόκλιση έχει επίσης υψηλή τιµή γεγονός που φανερώνει τη διασπορά των τιµών 

γύρω από τη µέση τιµή. 

 

 

Ιστόγραµµα 3.6.2 ηλικιών. Το 2011 µέχρι την ηλικία των 6 ετών έχουν νοσηλευτεί 

24 ασθενείς και µέχρι την ηλικία των 20 ετών συνολικά 40 ασθενείς δηλ. το 48% του 

δείγµατος ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2010 είναι 52%. Στα υποδιαστήµατα 20-

40 ετών νοσηλεύτηκαν 17 ασθενείς, ποσοστό 20% έναντι 28% το προηγούµενο έτος, 

από 40 έως 60 ετών αντιστοιχούν 14 περιπτώσεις, ποσοστό 17% και το αντίστοιχο του 

2010 18% και στα διαστήµατα 60 και άνω 12 περιπτώσεις, ποσοστό 14% ενώ το 

αντίστοιχο του προηγούµενου χρόνου ήταν 7%. Αυτό που περιγράφεται παραπάνω 

γίνεται φανερό από τη µέση τιµή και τη διάµεσο που είναι αυξηµένες σε σχέση µε τον 

προηγούµενο χρόνο. Ενώ οι δύο παράµετροι µέχρι το 2010 µειώνονται σταθερά, το 

2011 παρουσιάζουν µία αύξηση περίπου 5% δείχνοντας ότι η ηλικία των 

νοσηλευόµενων ασθενών αρχίζει να αυξάνεται. 
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3.7  ΕΤΟΣ 2012 

Το 2012, σε δείγµα 32 µεταβάσεων στο εξωτερικό, το µέσο ύψος των νοσηλίων είναι 

35.176,22€ και η διάµεσος δηλ. το 50% των παρατηρήσεων είναι µόλις 7.790,98€. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 32,97 ετών και  η διάµεσος 35 έτη. Ο 

παρακάτω πίνακας παραθέτει τις τιµές αυτές: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7.1 

  NOSILIA AGE 

N Valid 32 32 

Missing 0 0 

Mean 35176,2263 32,97 

Median 7790,9800 35,00 

YEAR = 2012 

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι τόσο η µέση τιµή όσο και η διάµεσος 

έχουν αυξηθεί σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη και ότι µεταξύ µέσης τιµής και 

διαµέσου υπάρχει µία πολύ µεγάλη απόκλιση (27.386,00€), η µεγαλύτερη που έχει 

σηµειωθεί σε όλα τα χρόνια που εξετάζουµε. Η µεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται στην 

έντονη αύξηση των νοσηλίων. Πιο συγκεκριµένα ενώ για το διάστηµα αυτό το 80% 

των περιπτώσεων έχουν κόστος µέχρι και 26.000,00€ το υπόλοιπο 20% αυξάνεται 

τόσο απότοµα ώστε είναι αρκετό να  αυξήσει τη µέση τιµή σε 35.176,00€. Από τις 6 

αυτές  νοσηλείες που αντιπροσωπεύουν το 20% η µία αφορά νευροχειρουργική 

επέµβαση ενήλικα κόστους 49.000,00€, η µία µακροχρόνια νοσηλεία παιδιού λόγω 

ογκολογικού προβλήµατος ποσού 75.000,00€  και οι 4 αφορούν µεταµοσχεύσεις 

ήπατος µε κόστος πάνω από 132.000,00€ έως 268.000,00€. 

Όσον αφορά την ηλικία των ασθενών, για πρώτη φορά η διάµεσος είναι 

µεγαλύτερη από τη µέση τιµή και αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθµού των 

ασθενών ηλικίας από 50 έως 60 ετών, εκ των οποίων το 38% αντιµετώπισε 

οφθαλµολογικά προβλήµατα. 
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Ιστογράµµατα 

 

 

Ιστόγραµµα 3.7.1 νοσηλίων. Σε δείγµα 32 περιπτώσεων, οι 25 νοσηλείες στο 

εξωτερικό έχουν κόστος µέχρι 25.000,00€, οι δύο νοσηλείες κόστος από 25.000,00€ 

µέχρι 50.000,00€, και από µία νοσηλεία ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες κόστους. 

Η πολύ υψηλή τυπική απόκλιση αποδεικνύει αυτό που αναπαρίσταται στο 

ιστόγραµµα ότι δηλ. η µέση τιµή δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό στατιστικό µέτρο 

για τη συγκεκριµένη περίπτωση.  
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Ιστόγραµµα 3.7.2 ηλικιών. Το έτος αυτό εξακολουθεί να νοσηλεύεται συχνότερα η 

ηλικιακή οµάδα από 0 έως 10 ετών µε 12 περιπτώσεις οι οποίες σε ποσοστιαία 

αναλογία αντιπροσωπεύουν το 38% του συνόλου του δείγµατος και εποµένως δεν 

αλλάζει τίποτε σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Η διαφορά όµως του 2012 µε τα 

προηγούµενα χρόνια είναι οι 8 περιπτώσεις σε ποσοστιαία αναλογία 25% των 

ασθενών ηλικίας από 50 έως 60 ετών όταν τα προηγούµενα χρόνια το ποσοστό αυτό 

δεν ξεπερνούσε το 10%. 

 

3.8 Συµπέρασµα 

Από τη διαχρονική εξέταση των δύο παραµέτρων στην επταετία 2006-2012 

συµπεραίνουµε κατ’ αρχήν ότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και 

διάµεσης τιµής των νοσηλίων που σηµαίνει ότι έγιναν πολύ υψηλά νοσήλια για 

µερικούς ασθενείς µε αποτέλεσµα τη διόγκωση της µέσης τιµής. Αυτό γίνεται πολύ 

έντονο το έτος 2012 όπου η απόκλιση µεταξύ των δύο παραµέτρων είναι η 

µεγαλύτερη όλων των προηγούµενων ετών και οφείλεται σε ολιγάριθµες νοσηλείες 
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υψηλού κόστους, κυρίως µεταµοσχεύσεων ήπατος, λόγω έλλειψης πιστοποιηµένου 

κέντρου µεταµοσχεύσεων βρεφών στη χώρα µας.  

Η µέση τιµή ξεκινά το 2006 µε υψηλή τιµή 25.060,00€, τον επόµενο χρόνο 

µειώνεται κατά 10.000,00€, το 2008 αυξάνεται και πάλι σε 20.106,00€ στη συνέχεια 

µειώνεται µέχρι και το 2011 όπου το µέσο ύψος των νοσηλίων φτάνει σε 13.267,00€ 

για να εκτοξευτεί το 2012 σε 35.176,00€. Γενικότερα το µέσος κόστος νοσηλείας στο 

εξωτερικό είναι υψηλό σε όλη τη διάρκεια χρονικού διαστήµατος που εξετάζουµε. 

∆είχνει βέβαια µια τάση µείωσης το διάστηµα που ξέσπασε η οικονοµική κρίση, όµως 

η διόγκωσή του το 2012 φανερώνει ότι τελικά δεν επηρεάστηκε από την οικονοµική 

συγκυρία.  

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε εάν εξετάσουµε τη διαχρονική εξέλιξη της 

διάµεσης τιµής η οποία µέχρι το 2010 παρουσιάζει πτωτική τάση και µειώνεται σε 

3.691,00€ αλλά από το 2011 αρχίζει να αυξάνεται για να διπλασιαστεί το 2012. 

Όσον αφορά τη µέση τιµή και τη διάµεσο της ηλικίας των ασθενών δεν 

παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Η µέση ηλικία των ασθενών το 2006 

είναι τα 33 έτη και παρουσιάζει διαχρονικά µια πτωτική τάση µέχρι το 2010 που 

παίρνει την κατώτερη τιµή 23 έτη. Στη συνέχεια αρχίζει να αυξάνεται και το 2012 

φτάνει και πάλι τα 33 έτη περίπου. Ανάλογη είναι και η πορεία της διάµεσης τιµής. Η 

αύξηση των δύο αυτών παραµέτρων αλλά και η απόκλιση της µέσης από τη διάµεση 

τιµή οφείλεται στην αύξηση των περιστατικών νοσηλείας ασθενών άνω των 65 ετών 

λόγω µελανώµατος χοριοειδούς, µια εξαιρετικά σπάνια οφθαλµολογική-ογκολογική 

ασθένεια για την οποία µια µέθοδος θεραπείας είναι η πρωτονιακή ακτινοβολία που 

εφαρµόζεται µόνο στην Ελβετία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ANOVA 

 

Θα διενεργήσουµε έλεγχο ANOVA για να εξετάσουµε αν το µέσο κόστος των 

νοσηλίων παρέµεινε το ίδιο στην 7ετία 2006-2012. 

Η µηδενική υπόθεση και η εναλλακτική είναι οι εξής: 

Η0: µ1=µ2=µ3=µ4=µ5=µ6=µ7 

Η1: τουλάχιστον δύο µέσοι διαφέρουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ANOVA NOSILIA  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 22755523886,100 6 3792587314,350 1,313 ,249 

Within Groups 2310383472866,367 800 2887979341,083     

Total 2333138996752,467 806       

 

Από τον πίνακα ANOVA διαπιστώνουµε ότι η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί 

να απορριφθεί ούτε σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%. 

Επειδή η κατανοµή των νοσηλίων δεν ήταν κανονική και υπήρχε η δυνατότητα 

ακραίων παρατηρήσεων ελέγξαµε την ίδια µηδενική υπόθεση χρησιµοποιώντας µη 

παραµετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis Test. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 Kruskal-Wallis Test 

 Ranks 

  cyear N Mean Rank 

NOSILIA 1,00 148 457,42 

2,00 138 410,42 



100 

 

3,00 145 372,78 

4,00 143 384,56 

5,00 118 380,72 

6,00 83 392,88 

7,00 32 472,25 

Total 807   

 

 Test Statistics(a,b) 

  NOSILIA 

Chi-Square 15,582 

df 6 

Asymp. Sig. ,016 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: cyear 

Το αποτέλεσµα του ελέγχου Kruskal-Wallis Test φανερώνει ότι θα πρέπει να 

απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

Επειδή η  αξιοπιστία του µη παραµετρικού ελέγχου στην περίπτωση των 

παρατηρήσεών µας είναι καλύτερη σε σχέση µε τον έλεγχο Anova το συµπέρασµα 

που βγαίνει από την ανάλυση Kruskal-Wallis Test είναι ότι υπάρχει διαφορά στο ύψος 

των ετήσιων νοσηλίων κατά µέσο όρο. 

Έτσι ενώ τον 1
ο
 χρόνο έχουµε έναν υψηλό µέσο όρο λόγω του µεγάλου 

αριθµού των περιπτώσεων, στη συνέχεια παρατηρούµε µείωση του µέσου όρου τον 2
ο
 

και 3
ο
 χρόνο, για να αρχίσει να αυξάνεται από τον 4

ο
 χρόνο και κυρίως τον 6

ο
 και 7

ο
 

χρόνο. Η αύξηση αυτή του µέσου όρου στο ύψος των ετήσιων νοσηλίων τα δύο 

τελευταία χρόνια οφείλεται στην αύξηση των περιπτώσεων νοσηλειών υψηλού 

κόστους. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τη συσχέτιση των νοσηλίων µε τη χρονική 

περίοδο.  

Οι συντελεστές συσχέτισης Kendall’s tau-b και Speaman’s rho 

παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 Correlations 

      cyear NOSILIA 

Kendall's tau_b cyear Correlation Coefficient 1,000 -,050(*) 

Sig. (2-tailed) . ,049 

N 808 807 

NOSILIA Correlation Coefficient -

,050(*) 
1,000 

Sig. (2-tailed) ,049 . 

N 807 807 

Spearman's rho cyear Correlation Coefficient 1,000 -,068 

Sig. (2-tailed) . ,054 

N 808 807 

NOSILIA Correlation Coefficient -,068 1,000 

Sig. (2-tailed) ,054 . 

N 807 807 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Kendall βρέθηκε –0,05 και στατιστικά σηµαντικός 

σε επίπεδο 5% ενώ ο συντελεστής συσχέτισης Speaman βρέθηκε επίσης αρνητικός     

–0,068 και στατιστικά σηµαντικός στο επίπεδο 10%. 

Η εικόνα που διαµορφώνεται από την εκτίµηση των συγκεκριµένων 

συντελεστών µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το µέσο ύψος των νοσηλίων 

ακολούθησε διαχρονικά µία πτωτική τάση. 

 

 

 

 



102 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ (REGRESSION) 

Η cetoscrisis είναι µία ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή µηδέν για τα έτη 

2006 έως και 2009 και την τιµή 1 για τα έτη 2010 έως και 2012. 

Η παλινδρόµηση της µεταβλητής νοσήλια ως προς την ψευδοµεταβλητή  

cetoscrisis παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Dependent Variable: NOSILIA   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/13   Time: 10:18   

Sample: 1 808    

Included observations: 807   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 18989.18 2246.742 8.451873 0.0000 

CETOSCRISIS -2023.610 4181.307 -0.483966 0.6285 

     
     R-squared 0.000291     Mean dependent var 18404.92 

Adjusted R-squared -0.000951     S.D. dependent var 53802.54 

S.E. of regression 53828.12     Akaike info criterion 24.62745 

Sum squared resid 2.33E+12     Schwarz criterion 24.63909 

Log likelihood -9935.178     Hannan-Quinn criter. 24.63192 

F-statistic 0.234223     Durbin-Watson stat 1.937290 

Prob(F-statistic) 0.628542    

     
     

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα φαίνεται ότι η ψευδοµεταβλητή cetoscrisis 

δεν επηρέασε το ύψος των νοσηλίων. Όµως η ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων 
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πιθανότατα µπορεί να στρεβλώνει αυτή την εικόνα και να µας οδηγεί σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα. 

Για αυτό το λόγο στη συνέχεια εκτιµήσαµε το υπόδειγµα κατασκευάζοντας 

µία παλινδρόµηση που δεν είναι ευάλωτη στην παρουσία ακραίων παρατηρήσεων 

(Quantile Regression). 

Τα αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Dependent Variable: NOSILIA   

Method: Quantile Regression (Median)  

Date: 05/27/13   Time: 10:16   

Sample: 1 808    

Included observations: 807   

Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  

Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 

Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.10435  

Estimation successful but solution may not be unique 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5105.150 376.7183 13.55164 0.0000 

CETOSCRISIS -1217.550 613.1993 -1.985570 0.0474 

     
     Pseudo R-squared 0.001040     Mean dependent var 18404.92 

Adjusted R-squared -0.000200     S.D. dependent var 53802.54 

S.E. of regression 55537.56     Objective 6775475. 

Quantile dependent var 4735.000     Restr. objective 6782532. 

Sparsity 16963.40     Quasi-LR statistic 3.328204 

Prob(Quasi-LR stat) 0.068101    

     
     

 

 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι η ψευδοµεταβλητή cetoscrisis όντως 

επηρέασε το ύψος των νοσηλίων. Συγκεκριµένα η ψευδοµεταβλητή βρέθηκε να 
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επηρεάζει αρνητικά τα νοσήλια και η εκτίµησή της είναι στατιστικά σηµαντική σε 

επίπεδο 5%. 

Η διάµεσος τιµή των νοσηλίων πριν από την κρίση (έτη 2006-2009) ήταν 

κατά µέσο όρο περίπου 5.105€. 

Μετά την κρίση µειώθηκε κατά 1.217€ και διαµορφώθηκε στο επίπεδο 

περίπου των 3.888€. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή µία µείωση της τάξης περίπου του 23,8% 

κατά µέσο όρο. 

Στη συνέχεια εξετάζουµε ποιοι άλλοι παράγοντες επηρέασαν το ύψος των 

νοσηλίων. Εδώ κάνουµε µία παλινδρόµηση των νοσηλίων ως προς το φύλο και τα 

δηµόσια νοσοκοµεία. 

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Dependent Variable: NOSILIA   

Method: Least Squares   

Date: 05/26/13   Time: 00:54   

Sample: 1 808    

Included observations: 807   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 33876.93 3816.531 8.876367 0.0000 

GENDER -7361.180 3830.785 -1.921585 0.0550 

PUBLIC -18576.82 4010.411 -4.632148 0.0000 

     
     R-squared 0.027759     Mean dependent var 18404.92 

Adjusted R-squared 0.025340     S.D. dependent var 53802.54 

S.E. of regression 53116.48     Akaike info criterion 24.60207 

Sum squared resid 2.27E+12     Schwarz criterion 24.61952 

Log likelihood -9923.936     Hannan-Quinn criter. 24.60877 

F-statistic 11.47765     Durbin-Watson stat 1.924584 
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Prob(F-statistic) 0.000012    

     
     

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα συµπεραίνουµε ότι το µέσο κόστος 

νοσηλείας για τους άντρες είναι χαµηλότερο κατά 7.361€ κατά µέσο όρο και επίσης το 

µέσο κόστος νοσηλίων στα δηµόσια νοσοκοµεία είναι χαµηλότερο κατά 18.576€ κατά 

µέσο όρο για τη χρονική περίοδο που εξετάσαµε. 

 

 

 

 

 

  



106 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ  LOGISTIC 

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση της συγκεκριµένης παλινδρόµησης 

οµαδοποιήσαµε τη µεταβλητή νοσήλια σε πέντε κατηγορίες ως εξής: 

 

Κατηγορία 1
η
:   0€ - 6.000,00€ 

Κατηγορία 2
η
:   6.000,00€-20.000,00€ 

Κατηγορία 3
η
:   20.000,00€-60.000,00€ 

Κατηγορία 4
η
:   60.000,00€-120.000,00€ 

Κατηγορία 5
η
:   120.000,00€- και άνω 

 

Η multinomial logistic παλινδρόµηση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα  

όπου εξετάζεται η επίδραση του χρόνου στην κατηγορία νοσηλίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6.1 

 Model Fitting Information 

Model Model Fitting CriteriaLikelihood Ratio Tests 

  -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 140,962       

Final 105,112 35,850 24 ,057 
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 Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,043 

Nagelkerke ,048 

McFadden ,019 

 

 

 Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting 

 Criteria Likelihood Ratio Tests 

  

-2 Log  

Likelihood of  

Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 105,112(a) ,000 0 . 

cyear 140,962 35,850 24 ,057 

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between the final model 

and a reduced model. The reduced model is formed by omitting an effect from the 

final model. The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0. 

a  This reduced model is equivalent to the final model because omitting the effect does 

not increase the degrees of freedom. 
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                                                          Parameter Estimates 
 

cnos1(

a)   B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence Interval for 

Exp(B) 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

2,00 Intercept ,000 ,408 ,000 1 1,000       

  [cyear=1,00] -,496 ,453 1,202 1 ,273 ,609 ,251 1,478 

  [cyear=2,00] -,668 ,452 2,181 1 ,140 ,513 ,211 1,244 

  [cyear=3,00] -,670 ,449 2,222 1 ,136 ,512 ,212 1,235 

  [cyear=4,00] -,743 ,452 2,701 1 ,100 ,476 ,196 1,154 

  [cyear=5,00] -1,240 ,475 6,822 1 ,009 ,289 ,114 ,734 

  [cyear=6,00] -,672 ,479 1,967 1 ,161 ,511 ,200 1,306 

  [cyear=7,00] 0(b) . . 0 . . . . 

3,00 Intercept -1,386 ,645 4,612 1 ,032       

  [cyear=1,00] ,148 ,694 ,045 1 ,831 1,159 ,298 4,515 

  [cyear=2,00] -1,025 ,757 1,834 1 ,176 ,359 ,081 1,581 

  [cyear=3,00] -,560 ,715 ,612 1 ,434 ,571 ,141 2,323 

  [cyear=4,00] -,718 ,727 ,974 1 ,324 ,488 ,117 2,029 

  [cyear=5,00] -,460 ,716 ,412 1 ,521 ,632 ,155 2,571 

  [cyear=6,00] -,267 ,741 ,129 1 ,719 ,766 ,179 3,273 

  [cyear=7,00] 0(b) . . 0 . . . . 

4,00 Intercept -2,485 1,041 5,700 1 ,017       

  [cyear=1,00] ,736 1,087 ,458 1 ,498 2,087 ,248 17,563 

  [cyear=2,00] ,208 1,105 ,035 1 ,851 1,231 ,141 10,735 

  [cyear=3,00] -,560 1,160 ,233 1 ,629 ,571 ,059 5,549 

  [cyear=4,00] ,275 1,098 ,063 1 ,802 1,317 ,153 11,340 

  [cyear=5,00] -,054 1,124 ,002 1 ,962 ,947 ,105 8,574 

  [cyear=6,00] -1,365 1,451 ,886 1 ,347 ,255 ,015 4,385 

  [cyear=7,00] 0(b) . . 0 . . . . 

5,00 Intercept -1,099 ,577 3,621 1 ,057       

  [cyear=1,00] -1,344 ,717 3,510 1 ,061 ,261 ,064 1,064 

  [cyear=2,00] -1,649 ,739 4,977 1 ,026 ,192 ,045 ,819 
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  [cyear=3,00] -2,639 ,919 8,240 1 ,004 ,071 ,012 ,433 

  ���ear=4,0

0] 

-2,209 ,824 7,191 1 ,007 ,110 ,022 ,552 

  [cyear=5,00] -2,539 ,920 7,615 1 ,006 ,079 ,013 ,479 

  [cyear=6,00] -2,058 ,924 4,958 1 ,026 ,128 ,021 ,782 

  [cyear=7,00] 0(b) . . 0 . . . . 

 

a  The reference category is: 1,00. 

b  This parameter is set to zero because it is redundant. 

Από τον πίνακα διαπιστώθηκε ότι το έτος παίζει σηµαντικό ρόλο µόνο για τα 

πολύ υψηλά νοσήλια (5
η
 κατηγορία).  

Συγκεκριµένα η πιθανότητα να πληρωθούν υψηλά νοσήλια (5
η
 κατηγορία: 

120.000,00€ και άνω) σε σχέση µε τα χαµηλά νοσήλια είναι 5,2 φορές µεγαλύτερη το 

έτος 2012 σε σχέση µε το έτος 2007 (1/0,192). 

Οµοίως σε σχέση µε το έτος 2008 η πιθανότητα πληρωµής υψηλών νοσηλίων 

είναι 14,08 φορές µεγαλύτερη (1/0,071). 

Σε σχέση µε το έτος 2009 η πιθανότητα πληρωµής υψηλών νοσηλίων είναι 

9,01 φορές µεγαλύτερη (1/0,110). 

Σε σχέση µε το έτος 2010 η πιθανότητα να πληρωθούν υψηλά νοσήλια σε 

σχέση µε τα χαµηλά νοσήλια είναι 12,66 φορές µεγαλύτερη ((1/0,79). 

Τέλος σε σχέση µε το έτος 2011 η πιθανότητα πληρωµής υψηλών νοσηλίων 

είναι 7,8 φορές µεγαλύτερη (1/0,28).  

Οι µεγαλύτερες πιθανότητες να πληρωθούν υψηλά νοσήλια το 2012 σε σχέση 

µε τα προηγούµενα χρόνια οφείλεται στις περιπτώσεις µεταµόσχευσης ήπατος βρεφών 

που ήταν αυξηµένες κατά το έτος αυτό, είναι µακροχρόνιες και υψηλού κόστους.  

Η µετάβαση στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία, των βρεφών για 

µεταµόσχευση ήπατος οφείλεται αφ’ ενός στην ένδεια µοσχευµάτων και αφ’ ετέρου 

στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πιστοποιηµένο κέντρο µεταµόσχευσης βρεφών στην 

Ελλάδα. Στη χώρα µας το νοσοκοµείο Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης που είναι το ένα και 

µοναδικό κέντρο µεταµόσχευση ήπατος µπορεί να µεταµοσχεύσει µόνο ενήλικες,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους αποτελέσµατα της κάθε ενότητας 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η οικονοµική κρίση τα έτη 2010-2012 επηρέασε 

σηµαντικά τον αριθµό των περιστατικών που νοσηλεύονται στο εξωτερικό, τα οποία 

παρουσιάζουν σταθερά µια αριθµητική πτώση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 

ότι οι ασθενείς επιβαρύνονται µε ένα µέρος του κόστους διαµονής τους στο εξωτερικό 

το οποίο δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταµεία αλλά µέχρι του 

ποσού των 50,00€ για τη διαµονή και του πάγιου ποσού των 30,00€ για τη διατροφή 

του συνοδού και των αντίστοιχων ποσών για τον ασθενή όταν αυτός βρίσκεται 

δικαιολογηµένα εκτός νοσοκοµείου και παρακολουθείται ως εξωτερικός ασθενής.  

Εξετάζοντας το συνολικό κόστος των νοσηλειών διαπιστώνουµε ότι 

διαχρονικά ακολούθησε µία φθίνουσα πορεία, µε εξαίρεση το έτος 2012, λόγω της 

µείωσης των περιστατικών νοσηλείας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το συνολικό 

κόστος το 2006 ήταν 3.709.022,40€ ενώ το 2012 ήταν 1.125.639,242€ µειώθηκε δηλ. 

κατά 70% και ο αριθµός των περιστατικών από 148 µειώθηκε σε 32 δηλ. κατά 

ποσοστό 78%. Πιο συγκεκριµένα µεταξύ των ετών 2009-2010 υπήρξε µείωση του 

συνολικού κόστους νοσηλείας -19% και µείωση των περιστατικών κατά -17%, µεταξύ 

των ετών 2010-2011 µείωση του κόστους νοσηλείας -36% και µείωση των 

περιστατικών -30% ενώ µεταξύ των ετών 2011-2012 υπήρξε αύξηση του κόστους 

νοσηλείας κατά +2% και µείωση των περιστατικών κατά -61%.  

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και από τη µέση τιµή νοσηλίων κατά ασθενή η 

οποία φαίνεται να ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2006 έως το 2011, µε εξαίρεση 

το έτος 2012 στο οποίο εκτινάσσεται στην υψηλότερη τιµή της παρόλο που η 

οικονοµική ύφεση και το έλλειµµα των ασφαλιστικών ταµείων βρίσκεται στη 

χειρότερη φάση όλων των προηγούµενων ετών. 

Επίσης εάν συγκρίνουµε το µέσο όρο των νοσηλίων των δύο περιόδων δηλ. 
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της προ κρίσης τετραετίας 2006-2009 (2.724.947,232€) και της µετά την οικονοµική 

ύφεση τριετίας 2010-1012 (1.317.659,242€) θα διαπιστώσουµε ότι έχει µειωθεί στο 

ένα δεύτερο σχεδόν σε σχέση µε την πρώτη περίοδο.   

Στο συµπέρασµα ότι το µέσο ύψος των νοσηλίων ακολούθησε διαχρονικά 

πτωτική τάση οδηγούµαστε και από τον έλεγχο των συντελεστών συσχέτισης Kendall 

και Spearman. 

Από την ανάλυση της Παλινδρόµησης και τη χρήση ψευδοµεταβλητών για την 

αριθµητική έκφραση ποιοτικών χαρακτηριστικών προέκυψε ότι η διάµεσος τιµή µετά 

την κρίση ήταν κατά µέσο όρο 23,8% µικρότερη της περιόδου πριν την κρίση. Όµως η 

µείωση αυτή είναι φανερή µόνο στο µέσο όρο της τριετίας διότι στην πραγµατικότητα 

η διάµεσος τιµή παρουσιάζει µείωση µεταξύ των ετών 2009-2010 αλλά αρχίζει να 

αυξάνεται από το 2011 λόγω της ύπαρξης νοσηλειών υψηλού κόστους. Εποµένως ο 

αντίκτυπος της  ύφεσης στη διάµεσο γίνεται αντιληπτός µόνο εάν αντιµετωπίσουµε το 

χρονικό διάστηµα 2010-2012 ως ενιαία περίοδο.  

Όσον αφορά την επίδραση του χρόνου στην κατηγορία των νοσηλίων (η 

οµαδοποίηση έγινε σε 5 κατηγορίες) διαπιστώσαµε ότι το έτος παίζει σηµαντικό ρόλο 

µόνο για τα πολύ υψηλά νοσήλια της 5
ης

 κατηγορίας δηλ. από 120.000,00€ και άνω. 

Έτσι το έτος 2012 συγκέντρωσε τις µεγαλύτερες πιθανότητες να πληρωθούν υψηλά 

νοσήλια από όλα τα προηγούµενα έτη. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία 

συνηγορούν στην αρνητική επίδραση που είχε η οικονοµική κρίση κυρίως στον 

αριθµό των µεταβάσεων των ασφαλισµένων του ΙΚΑ στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

κατ’ επέκταση και στο κόστος πλην του έτους 2012 όπου η εικόνα αυτή τείνει να 

ανατραπεί διότι µικρός αριθµός ασθενών (32) δηµιουργεί περίπου το ίδιο συνολικό 

κόστος νοσηλείας µε τους 83 ασθενείς του προηγούµενου χρόνου. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που εντοπίστηκε κατά τη στατιστική ανάλυση είναι 

η µεγάλη απόκλιση µεταξύ µέσης τιµής και διαµέσου γεγονός που καταδεικνύει ότι 

συγκεκριµένοι ασθενείς έχουν λάβει νοσηλείες πολύ υψηλού κόστους σε σχέση µε 

τους υπόλοιπους.  

Συνεπώς καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ΙΚΑ δεν µπόρεσε να µειώσει 

το µέσο κόστος ανά ασθενή δεδοµένου ότι περιορισµένες µακροχρόνιες νοσηλείες 
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στο εξωτερικό ήταν ικανές να εκτοξεύσουν την τιµή αυτή. Η ανεπάρκεια των 

ελληνικών νοσοκοµείων να αντιµετωπίσουν ορισµένες κατηγορίες παθήσεων αλλά 

και η ελπίδα των ασθενών και των οικογενειών τους ότι τα περισσότερο 

εξειδικευµένα νοσοκοµεία του εξωτερικού θα µπορούσαν να χειριστούν επιτυχώς 

ανίατες ασθένειες είναι η αιτία του υψηλού κόστους νοσηλείας χωρίς όµως αυτό 

δυστυχώς να έχει πάντοτε αντίκρισµα στην υγεία των ασθενών.  

Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά τις µεταµοσχεύσεις η διαµόρφωση και η 

πιστοποίηση πτέρυγας µεταµοσχεύσεων βρεφών  θα αποτελούσε µία λύση που θα 

ανακούφιζε τα ασφαλιστικά ταµεία από το οικονοµικό βάρος και θα εξασφάλιζε 

στους ασθενείς νοσηλεία σε οικείο περιβάλλον κοντά στις οικογένειές τους.  

Ένα ακόµα «αγκάθι» είναι ότι ο έλεγχος των δαπανών νοσηλείας στο 

εξωτερικό από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ ασκείται πληµµελώς διότι δεν υπάρχει 

ηλεκτρονικό µηχανογραφηµένο σύστηµα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους 

ασκούντες τη ∆ιοίκηση αλλά και στο διοικητικό προσωπικό να λαβαίνουν γνώση 

κατά πόσον συγκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων απολαµβάνουν τις παροχές 

αυτού του είδους και εάν τυχόν γίνεται χρήση του δικαιώµατος από ασφαλισµένους 

που δεν έχουν καταβάλει µακροχρόνιες εισφορές αλλά βρέθηκαν ευκαιριακά 

ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ µόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να 

δικαιούνται παροχές. 

Επίσης µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καταγραφή από το ΙΚΑ του κόστους-

οφέλους των περιστατικών που έχουν νοσηλευθεί στο εξωτερικό αλλά ούτε και της 

ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκοµεία του εξωτερικού και έτσι είναι 

άγνωστο εάν επήλθαν τα αναµενόµενα ευεργετικά αποτελέσµατα στην υγεία των 

ασθενών ή εάν το ταµείο κατέβαλλε υπέρογκα ποσά σε µακροχρόνιες νοσηλείες για 

καταστάσεις µη αναστρέψιµες.  

Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ενώ η οικονοµική 

κρίση τα δύο πρώτα χρόνια έχει επηρεάσει σαφώς τη µετάβαση στο εξωτερικό των 

ασφαλισµένων του ΙΚΑ και του κόστους νοσηλείας τους, τον τρίτο χρόνο (2012) 

παρατηρείται µία αύξηση του µέσου ύψους νοσηλίων και της διαµέσου καθώς και 

αυξηµένη πιθανότητα να πληρωθούν υψηλά νοσήλια σε σχέση µε τα προηγούµενα 

χρόνια. Εποµένως το ΙΚΑ οφείλει να κάνει ορθολογικότερη χρήση της 
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συγκεκριµένης παροχής για τους ασφαλισµένους του καθώς και πιο προσεκτικό 

έλεγχο της συγκεκριµένης δαπάνης. 
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