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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Ζ αμηνιφγεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο  κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο «ζεκαηνδνηεί» ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηεηνχο θνίηεζεο κνπ ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ «Γηνίθεζε θαη Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο», ελψ παξάιιεια κνπ δίλεηαη ε 

αθνξκή λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα πνπ κε ζηήξημαλ θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, θαζψο θαη ζηα άηνκα πνπ ζπλέιαβαλ θαζνξηζηηθά γηα ηε 

πεξάησζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ θ. Αιεηξά Βαζίιε γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπ θαζνδήγεζε 

θαηά ηε δφκεζε θαη εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ ηξηκειή κνπ 

επηηξνπή.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δηζαγωγή: Ζ εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ σο ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο λνζνθνκεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, κέζσ ηεο 

αθξηβέζηεξεο ηηκνιφγεζεο ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ.  

θνπόο: Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα ζηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη ζηελ πνηφηεηα 

θξνληίδαο (αξηζκφο επαλεηζαγσγψλ θαη ζλεηφηεηα), ιακβάλνληαο ππφςε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (θχιν θαη ειηθία).  

Μεζνδνινγία: Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκεηξηθή εθαξκνγή 

απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο OLS ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ δχν νκάδεο 

αζζελψλ πνπ λνζειεχηεθαλ ζην λνζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» πξηλ θαη κεηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ, εζηηάδνληαο ζε νρηψ ζπρλά εκθαληδφκελεο ηαηξηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο δηαγλψζεηο.  

Απνηειέζκαηα: Ζ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ έρεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηε δηάξθεηα λνζειείαο ζε πέληε απφ ηηο νρηψ ππφ δηεξεχλεζε ηαηξηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο δηαγλψζεηο. Μείσζε ησλ επαλεηζαγσγψλ θαηαγξάθεηαη ζηηο έμη θαη 

αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο ζηηο δχν απφ απηέο.  

πκπεξάζκαηα: Ζ αμηνιφγεζε πνπ επηρεηξήζεθε αλαδεηθλχεη ζαθείο επηδξάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ ΚΔΝ ζηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη 

ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο, ζεκαηνδνηψληαο σζηφζν ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο 

νξηζκέλσλ δνκηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέρξη ηψξα δηεζλή 

εκπεηξία ησλ DRGs.  

Λέμεηο θιεηδηά: DRGs, δηάξθεηα λνζειείαο, πνηφηεηα, λνζνθνκεία.  
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ABSTRACT 

Introduction: The introduction of Greek DRGs as a reimbursement scheme of 

hospitals aims to enhance hospital efficiency through more accurate pricing of 

patients‟ hospitalization.   

 

Aim: This study aims to investigate the Greek DRGs‟ impact on length of stay and 

quality of care (number of readmissions and mortality), taking into account patients‟ 

demographic characteristics (gender and age).  

 

Methodology: The research methodology is based on the econometric 

implementation of OLS regression on data involving two groups of patients admitted 

to the “Papagerorgiou” hospital before and after Greek DRGs‟ introduction, focusing 

on eight frequently occurring medical and surgical diagnoses.  

 

Results: Greek DRGs‟ implementation has a positive and statistically significant 

effect on length of stay in five out of eight medical and surgical diagnoses under 

investigation. Reduction of readmissions and increased mortality are recorded for six 

and two diagnoses, respectively.  

 

Conclusions: The evaluation undertaken signifies clear effects of DRG hospitals‟ 

reimbursement scheme on length of stay and quality of care, however, signaling the 

need to review certain structural features, taking into account the so far international 

experience of DRGs.  

 

 

Key words: DRGs, length of stay, quality, hospitals. 
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Δηζαγωγή 

 

ε έλα ζχζηεκα πγείαο, δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί απνδεκίσζεο ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ, ελψ παξαιιαγέο ησλ κεραληζκψλ απηψλ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ ζην πεδίν 

ηεο πγείαο, απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δηαρείξηζεο, ηελ 

απνζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ 

απνθέληξσζε, ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε κείσζε ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο. Σν δήηεκα ηεο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, θαζψο αλ ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηα εκπιεθφκελα κέξε είλαη 

επαξθή, ηφηε ε απνδνηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο κπνξεί λα εληζρπζεί 

νπζηαζηηθά.  

Οη Γηαγλσζηηθέο Οκνηνγελείο Καηεγνξίεο (Diagnostic Related Groups – DRGs) 

απνηεινχλ έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ ζε νκάδεο, βάζεη ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Μεηά ηελ πξσηαξρηθή εθαξκνγή ηνπο ζην πξφγξακκα Medicare ησλ ΖΠΑ, ηα DRGs 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, είηε σο βάζε αλάπηπμεο ησλ 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, είηε σο ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο κέζσ DRGs είλαη ε 

παξνρή θηλήηξσλ ζηα λνζνθνκεία γηα ηελ απνδνηηθφηεξε παξνρή θξνληίδαο, θαζψο ε 

ζχλδεζε ηεο απνδεκίσζεο κε ηνπο θαηά πξνζέγγηζε ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαζηζηά 

κε θεξδνθφξα ηελ παξνρή πεξηηηψλ ππεξεζηψλ ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηκήθπλζεο 

ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο. Έηζη, έρεη θαηαγξαθεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρσξψλ πσο ηα 

DRGs επηθέξνπλ κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, αχμεζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

πεξηζηαηηθψλ, πεξηνξηζκφ ησλ ιηζηψλ αλακνλήο, ελίζρπζε ησλ παξαπνκπψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη επειημία ζην πεδίν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, δηάθνξα αξλεηηθά θαηλφκελα έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs, 

φπσο ε «ππεξ-θσδηθνπνίεζε» θαη ε επηινγή αζζελψλ. 

ηελ Διιάδα, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ ελφο εμαηξεηηθά αλαρξνληζηηθνχ κνληέινπ, κε βαζηθά 
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ζηνηρεία ηελ ππν-θνζηνινγεκέλε ακνηβή αλά εκέξα θαη θαηά πξάμε, νδεγψληαο ζε 

ζπλερψο επηδεηλνχκελα απνινγηζηηθά ειιείκκαηα, πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο θαη, ηειηθά, ζε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

αληηιεπηήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, αιιά ησλ 

ππνινίπσλ εκπιεθφκελσλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο.  

Με ηελ εμάπισζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ε αλάγθε εθινγίθεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λνζνθνκεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο έγηλε πεξηζζφηεξν εκθαλήο απφ πνηέ, 

δεδνκέλσλ ησλ ηεξάζηησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο 

κε ηελ Σξφηθα θαη ζε κία πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ππνγξάθζεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ) ησλ ειιεληθψλ DRGs, 

ιφγσ ηεο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ησλ λνζνθνκείσλ, 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ρξφλνπ θαη θφζηνπο ηφζν ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ φζν θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο πνπ αζθείηαη ζηε δηάξθεηα 

λνζειείαο, ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλεηζαγσγψλ θαη ζηε ζλεζηκφηεηα ζε νκνεηδείο 

νκάδεο αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΝ ζηελ 

Διιάδα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη κία ζεηξά δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αζζελψλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(OLS). 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ηα DRGs, ζην δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε 

επξσπατθή εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs θαη παξνπζηάδεηαη κία ζεηξά 

πεξηπηψζεσλ ρσξψλ, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα εθαξκνγήο ησλ 

ΚΔΝ ζηελ Διιάδα, ην ηέηαξην θεθάιαην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

θαη, ηέινο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  
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Κεθάιαην1  

Θεωξεηηθό ππόβαζξν – Γηαγλωζηηθέο Οκνηνγελείο 

Καηεγνξίεο (DRGs)  

 

1.1 Ιζηνξηθή εμέιημε 

 

Σν ζχζηεκα ησλ Γηαγλσζηηθψλ Οκνηνγελψλ Καηεγνξηψλ (Diagnostic Related Groups 

– DRGs) αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Καζεγεηή Robert Fetter θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Yale ησλ ΖΠΑ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, σο έλα θαηλνηφκν 

δηαρεηξηζηηθφ εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ζηα 

λνζνθνκεία (Fetter & Freeman, 1986). Ζ πξσηαξρηθή βαζηθή ηδέα ήηαλ λα 

πεξηγξαθζεί ε λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα κε επίθεληξν ηελ αληίζηνηρε 

παξαγσγηθφηεηα, σο ην ηειηθφ παξαγφκελν πξντφλ, κεηξνχκελν σο ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμαγσγψλ θαη νξηδφκελν βάζεη ηεο δηάγλσζεο ηνπ αζζελνχο θαη ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ λφζσλ (International Classification of Diseases – 

ICD-codes), αληαλαθιψληαο παξάιιεια ην κέγεζνο ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε πεξίπησζε.  

Δλλνηνινγηθά, ην αξρηθφ ζχζηεκα DRG νκαδνπνηνχζε ηνπο αζζελείο κέζσ ελφο 

εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ινγηζκηθνχ ζε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ θαηεγνξηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ θχξηα δηάγλσζε, ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηεο θιηληθήο 

δηαδηθαζίαο, ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο, θαζψο θαη ηελ παξνπζία 

επηπινθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο μεθηλνχζε κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε 23-35 Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (Major 

Diagnostic Categories – MDCs), ζχκθσλα κε ηελ θχξηα δηάγλσζε, θαη αθνινχζσο 

γηλφηαλ ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ πεξηπηψζεσλ. Σα 

πξνθχπηνληα DRGs, ινηπφλ, ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο 

αζζελείο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε νκάδα λα είλαη νκνηνγελήο φζνλ αθνξά ηηο 

θιηληθέο θαη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ζε λνζνθνκεηαθνχο πφξνπο.  
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Σν ζχζηεκα ησλ DRG εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ ην 1983 ζην πιαίζην 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο απνδεκίσζεο (Prospective Payment System – PPS) ζην 

πξφγξακκα Medicare θαη απφ ηφηε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρσξψλ έρνπλ εθαξκφζεη 

αλάινγα ζπζηήκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπλ νη Docteur & Oxley (2003), ηα DRGs αλαπηχζζνληαη 

βάζεη ηεο θηινζνθίαο ηεο λνζνθνκεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ νκάδσλ. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ηα ζπζηήκαηα DRGs αλαπηχρζεθαλ θπξίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, αλ θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο πιένλ εθαξκφδνληαη θαη 

γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή, θπξίσο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ρεηξνπξγείνπ εκέξαο.  

Απφ ηελ πξσηαξρηθή εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα Medicare, ηα DRGs έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο, είηε σο βάζε αλάπηπμεο ελδνλνζνθνκεηαθψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, είηε σο ζρέδηα γηα ην ζχζηεκα πιεξσκψλ θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ έρνπλ εμαπισζεί πξννδεπηηθά ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, 

ηε Νέα Εειαλδία, ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε ξαγδαία απηή 

εμάπισζε κπνξεί λα απνδνζεί ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο «αιιαγήο θαη δηάδνζεο 

πνιηηηθήο» (Policy Change and Diffusion), ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Braun & 

Gilardi (2006), κε βαζηθή ηδέα ηελ αληίιεςε φηη ε αιιαγή πνιηηηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεδίνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ιακβάλεη ρψξα 

φηαλ ε αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα κίαο λέαο πνιηηηθήο, ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε 

απηήο ηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs, είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηνπ status quo. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Braun et al (2007), ε αλακελφκελε απηή ρξεζηκφηεηα εμαξηάηαη απφ 

δχν παξάγνληεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα, δηαπίζησζε 

πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Gilardi et al (2009), νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηηο 

εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ DRGs, ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε πσο ε αξρηθή εθαξκνγή ησλ DRGs είρε ηδηαίηεξα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο, ηα αληίζηνηρα 

ζπζηήκαηα εμαπιψζεθαλ ζηαδηαθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχληαη πιένλ ε βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε (Busse et al, 2011). Ωο εθ ηνχηνπ, 

δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ DRGs πθίζηαληαη ζήκεξα, αλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη 
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ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ 

νκάδσλ πνπ θαζνξίδνπλ, ηνλ ηξφπν ηνπ ελ ιφγσ θαζνξηζκνχ θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

αζζελνχο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε.  

Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηηαιία, έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ 

αξρηθή έθδνζε ησλ DRG, ελψ άιιεο ηελ έρνπλ πξνζαξκφζεη ζηηο εγρψξηεο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο, φπσο είλαη νη ρψξεο ηεο θαλδηλαβίαο πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ αλαπηχμεη ην 

NordDRGs, ηνπ νπνίνπ παξαιιαγέο εληνπίδνληαη ζηε Γαιιία (GHM, EfP) θαη ηελ 

Απζηξαιία (AN/AR DRG). Σν απζηξαιηαλφ ζχζηεκα αθνινχζσο εηζάρζεθε ζηε 

Γεξκαλία (G-DRG) θαη αθνχ πξνζαξκφζηεθε εθαξκφζηεθε ζηελ Διβεηία (Swiss-

DRG). Σέινο, ζε νξηζκέλεο ρψξεο δνθηκάζηεθε αξρηθά ην βαζηθφ ζχζηεκα αιιά 

απνξξίθζεθε, κε απνηέιεζκα λα αλαπηπρζνχλ άιια αλη‟ απηνχ, κε ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Απζηξίαο (LDF), ηνπ Καλαδά (CMG), ηεο 

Οιιαλδίαο (DBC) θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (HRG). 

 

1.2 Οξηζκόο θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ DRGs ζε έλα ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα είλαη κία 

πεξίπινθε θαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ζε πφξνπο δηαδηθαζία θαη γηα ην ιφγν απηφ ν 

εθάζηνηε νξηζκφο πνπ επηιέγεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή πγείαο ζα πξέπεη λα 

ζπλάδεη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ εζληθνχ λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο 

ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ DRGs γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, έλαο θνηλφο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηα DRGs 

θαζνξίδεη πσο απηά είλαη ζπζηήκαηα πεξηπησζηνινγηθά βαζηδφκελα (case-based), ηα 

νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

δηαρσξίδνληαο ηνπο αζζελείο ζε νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο νκάδεο θαη ζηνρεχνληαο 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ θαη αλαισζέλησλ πφξσλ (Schreyoegg et al, 2006). 
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ηελ νπζία, έλα νκνηνγελέο πεξηπησζηνινγηθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη ηα DRGs, πνπ 

βαζίδεηαη ζε κηθηά ζπζηήκαηα ηαηξηθψλ (δηαγλσζηηθψλ) πεξηπηψζεσλ (case mix), 

απνζθνπεί ζηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ κε βάζε ην θαηά πξνζέγγηζε θφζηνο 

ηεο ζεξαπείαο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αζζελψλ, ππνζέηνληαο ηππνπνηεκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο παξέκβαζεο (Langenbrunner & Wiley, 2002). Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί πσο νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε βαζίδνπλ ηηο ηαμηλνκήζεηο 

ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ ζε θάπνην βαζκφ ζηα ακεξηθάληθα ή απζηξαιηαλά DRGs, αλ θαη 

νη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα πνζνζηά απνδεκίσζεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Ωζηφζν, νη Busse et al (2006) ππνζηεξίδνπλ πσο ην ζχλνιν ησλ 

κεραληζκψλ απνδεκίσζεο ηχπνπ case-mix αλά ηνλ θφζκν ζπλδπάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ DRGs πνπ εθαξκφδνληαη ηφζν ζηελ 

Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΖΠΑ. 

Παξά ηηο ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο, ηα ζπζηήκαηα DRGs δηαηεξνχλ δχν ζεκειηψδε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: (1) ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ, θαη (2) ην 

κεραληζκφ θαζνξηζκνχ ησλ πνζνζηψλ απνδεκίσζεο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο ή ηηκέο γηα θάζε DRG (Scheller-Kreinsen et al, 

2009). Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ νξίδεη νκνηνγελείο βάζεη ηεο 

δηάγλσζεο νκάδεο αζζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ θχξηα δηάγλσζε, ηηο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίεο: (i) έρνπλ παξφκνηα 

πξφηππα θαηαλάισζεο λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, θαη (ii) είλαη θιηληθά ζεκαληηθέο. 

Έηζη, κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ κε ηελ θαηαλάισζε 

ησλ πφξσλ, ηα DRGs παξέρνπλ έλα ζπλνπηηθφ κέηξν ηεο λνζνθνκεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνζδηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο λνζνθνκεηαθέο εθξνέο, 

δειαδή ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Δπηπιένλ, ν κεραληζκφο θαζνξηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο νξίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο 

πφξνπο γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, φπσο απηνί έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζηα 

δηαθνξεηηθά DRGS, βάζεη ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξνρή επαξθψλ πφξσλ ζηα 

λνζνθνκεία, αλ θαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμή ηνπ είλαη ε αζθαιήο 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην θφζηνο λνζειείαο.  

Δθηφο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ ζεκειίσλ ελφο ζπζηήκαηνο DRG, νη Cylus & Irwin 

(2010) επηζεκαίλνπλ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζηέξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 
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ζπιινγήο θιηληθψλ θαη θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο ηα πξψηα είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε νκνηνγελείο θαηεγνξίεο, ελψ ηα δεχηεξα είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο. Καη νη δχν απηέο πιεγέο 

πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί πσο απηφ επηηπγράλεη ην ζηφρν 

ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε θιηληθά νπζηψδεηο θαηεγνξίεο κε νκνηνγελή θαηαλάισζε 

πφξσλ.  

Δπίζεο, νη κεραληζκνί απνδεκίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ βάζεη κέζσλ ηηκψλ ή 

ζπληειεζηψλ θφζηνπο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

ζηηο ιεγφκελεο «αθξαίεο» πεξηπηψζεηο (outliers), δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλεο εμ απηψλ 

είλαη πνιχ πην δαπαλεξέο απφ ηε κέζε πεξίπησζε. πκπεξαζκαηηθά, νη Kobel et al 

(2011) αλαθέξνπλ πσο έλα ζχζηεκα DRG είλαη έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο αζζελψλ 

(Patient Classification System – PCS) πνπ έρεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: (1) 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο λνζνθνκεηαθέο εμαγσγέο ησλ αζζελψλ ζε ηαθηηθή βάζε, 

ηα νπνία επί ην πιείζηνλ αθνξνχλ ηνλ αζζελή, ηε ζεξαπεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ παξφρνπ, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε (2) έλα 

δηαρεηξίζηκν αξηζκφ νκάδσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη (3) θιηληθά νπζηψδεηο, θαη 

(4) νηθνλνκηθά νκνηνγελείο.  

 

1.3 Σηκνιόγεζε 

 

Οη κεραληζκνί θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ηηκψλ 

ησλ DRGs δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ 

αλάινγα ζπζηήκαηα, αιιά βαζίδνληαη ζε θνηλέο παξαδνρέο θαη κεζφδνπο 

ηηκνιφγεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα DRGs απνζθνπνχλ ζηνλ εκπεηξηθφ θαζνξηζκφ 

ηνπ παξαηεξήζηκνπ θφζηνπο ζεξαπείαο, ην πξψην ζηάδην ηηκνιφγεζεο πεξηιακβάλεη 

ηνλ νξηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο λνζνθνκείσλ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

εμαρζνχλ αζθαιή θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη, αθνινχζσο, ν 

θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίδεη ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ή ηηο ηηκέο ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ.  
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ε γεληθνχο φξνπο, δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, ππνινγίδεη άκεζα ηα κέζα θφζηε γηα θάζε νκάδα 

DRG, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνζνζηά απνδεκίσζεο. Ο πην επξέσο 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο είλαη ε έκκεζε πξνζέγγηζε, κε ηελ νπνία 

ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο (cost weights), 

πξνζδηνξίδνληαο κία ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ DRG ζχκθσλα κε ηελ 

έληαζε ηεο ρξήζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, αληίζηνηρα (Scheller-Kreinsen et al, 

2009). 

Υξεζηκνπνηψληαο ην πιαίζην απηφ, θαζνξίδεηαη (ή δηαπξαγκαηεχεηαη) ε ηηκή γηα ηε 

δηαγλσζηηθή νκάδα αλαθνξάο ή κέζνπ φξνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο θφζηνπο πνπ 

ηζνχηαη κε 1.0 θαη, ζηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο γηα φιεο ηηο ππφινηπεο νκάδεο DRG 

ππνινγίδνληαη απηφκαηα, πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζπληειεζηή θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη 

κε θάζε DRG κε ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ νκάδα DRG αλαθνξάο κε 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο θφζηνπο 1.0.. Οπζηαζηηθά, ν θνζηνινγηθφο ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο γηα θάζε δηαγλσζηηθή νκάδα DRG αληαλαθιά ηελ θαηαλάισζε πφξσλ 

ζρεηηθά κε ηελ νκάδα αλαθνξάο, ε νπνία πξνζαξκφδεη ηηο ηηκέο βάζεη ησλ πφξσλ. 

Έηζη, θαηαζθεπάδεηαη ν δείθηεο CMI (Case Mix Index), ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο θάζε νκάδαο DRG σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ αζζελψλ θαη 

απνηειεί ην κέζν ζρεηηθφ θφζηνο αλά DRG.  

Όια ηα ζπζηήκαηα DRG έξρνληαη αληηκέησπα κε ην πξφβιεκα φηη νη δηαγλσζηηθέο 

νκάδεο ελζσκαηψλνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεξαπείαο ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε 

πφξσλ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή ή ην ζπληειεζηή βάξνπο ηνπ 

θφζηνπο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ, φια ηα ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηχμεη 

νξηζκέλνπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αθξαίσλ απηψλ 

πεξηπηψζεσλ, πνπ θαινχληαη “outliers” (αθξαίεο ηηκέο).  

ε γεληθέο γξακκέο, νη αθξαίεο απηέο πεξηπηψζεηο ηείλνπλ λα δηαρσξίδνληαη θαη, άξα, 

λα ιακβάλνπλ επηπιένλ απνδεκίσζε, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε επαξθήο απνδεκίσζε 

ησλ ππφινηπσλ (θαλνληθψλ) πεξηπηψζεσλ εληφο ελφο DRG. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη αθξαίεο ηηκέο κπνξνχλ λα είλαη θαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζζελή ή ηεο ζεξαπείαο πνπ δελ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηελ 

αξρή θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ αζζελνχο ζην DRG (Pierdzioch, 2008). 
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Δπηπιένλ, εθηφο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζαξκνγήο, απαηηείηαη θαη έλαο δεχηεξνο 

πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο αθνξά ηηο δνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ αλαπφθεπθηα δηαθνξέο ζην θφζηνο (Busse et al, 

2008). Οη Antioch & Walsh (2004) επηζεκαίλνπλ πσο νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

πξνέξρνληαη είηε απφ νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ν ηχπνο εμεηδίθεπζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ην κέγεζφο ηνπ ή αλ ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο γηα ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη ηπρφλ 

κηζζνινγηθέο δηαθνξνπνίεζεο θαη δηαθνξέο ζηα θφζηε αζθάιηζεο. Βέβαηα, 

ζεκαληηθή πεγή ησλ παξαηεξνχκελσλ δηαθνξνπνηήζεσλ απνηειεί θαη ε χπαξμε 

νηθνλνκηθψλ ή αληηνηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δεδνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο θιίκαθεο 

παξαγσγήο θαη ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο.  

ηελ παξαθάησ εμίζσζε παξνπζηάδεηαη ε γεληθή ζρέζε ησλ θαζνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ DRGs (Scheller-

Kreinsen et al, 2009): 

Απνδεκίσζε DRG = πληειεζηήο Βαξχηεηαο Κφζηνπο * (Πνζνζηφ Βάζεο + 

πληειεζηέο Πξνζαξκνγήο)                 (1). 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε (1) αληαλαθιά ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο πνπ εμεγήζεθε 

παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν απνδεκίσζε DRG ηζνχηαη κε ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο θφζηνπο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

βάζεο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ηε ρξεκαηηθή αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή κε ηελ 

νπνία έλα λνζνθνκείν ρξεψλεη θαηά κέζν φξν έλα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ. Έηζη, ν 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θφζηνπο εμαξηάηαη: (1) απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή 

(θχξηα θαη δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο, θχιν, ειηθία, ζνβαξφηεηα θαηάζηαζεο) θαη (2) 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ απνθάζεσλ (κείγκα 

θαη έληαζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ρξήζε ηερλνινγίαο, βαζκφο ρξήζεο αλζξψπηλσλ 

πφξσλ), θαη ν ζπληειεζηήο βάζεο κε ηνπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο εμαξηψληαη απφ 

ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

(κέγεζνο, κηζζνί, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θιπ).  

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα DRG ελζσκαηψλνπλ δηάθνξεο νξγαλσζηαθέο δηαθνξέο 

θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ, παξέρνληαο 

επηπιένλ πφξνπο φηαλ ρξεηάδεηαη, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζε λνζνθνκεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ γηα δηδαζθαιία ή εκπεξηέρνπλ νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο. Οη Scheller-
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Kreinsen et al (2009) αλαθέξνπλ πσο ζε κεξηθά ζπζηήκαηα, νη πξνζαξκνγέο γηα ηα 

πνζνζηά απνδεκίσζεο εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά γηα παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πέξαλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ειέγρνπ, φπσο είλαη ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο αλά πεξηθέξεηα ή δηαθνξνπνηήζεηο ζηα θφζηε 

θεθαιαίνπ. Αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο είλαη ν Γείθηεο Μηζζψλ (Wage Index) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Medicare ζηηο ΖΠΑ, ν νπνίνο πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξέο ζηνπο 

κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ εηδηθνχ ζπληειεζηή, θαη ν 

Παξάγνληαο Γπλάκεσλ Αγνξάο (Market Forces Factor – MFF) ηνπ NHS ζηελ 

Αγγιία, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζξνψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ζε πάγην εμνπιηζκφ (νηθφπεδα θαη θηίξηα).  

 

1.4 Κίλεηξα πηνζέηεζεο DRGs 

 

Σα DRGs, παξφηη ζεσξνχληαη απνθιεηζηηθά σο έλαο βαζηθφο ηξφπνο απνδεκίσζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ, αξρηθά είραλ ζρεδηαζηεί γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, 

εμππεξεηψληαο έλα επξχ θάζκα ζηφρσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

ηξεηο βαζηθέο νκάδεο: (1) ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο, (2) ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη (3) ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

(Cylus & Irwin, 2010). Αλαθνξηθά κε ην πξψην θίλεηξν, ε αξρηθή επηζηεκνληθή 

δηακφξθσζε ηεο ηδέαο ησλ DRGs ήηαλ λα ζπκππθλψζεη έλα επξχ θάζκα ζηνηρείσλ 

ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ νκάδσλ πνπ δηαηεξνχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.  

Σν βαζηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία απηή είλαη φηη επηηξέπεη 

ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο, νη νπνίεο ζε άιιε πεξίπησζε δε ζα ήηαλ εθηθηέο, ηδηαίηεξα 

αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Fetter et al, 1980). Ωο εθ ηνχηνπ, ηα DRGs ζεσξνχληαη πσο 

απμάλνπλ ηε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη κε ηελ θαηαλάισζε ησλ πφξσλ, ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο πνπ πξνεγνπκέλσο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ «εληνιέα-

εληνινδφρνπ» (agency problem), δεδνκέλνπ φηη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο γλψξηδαλ ειάρηζηα γηα ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη δελ είραλ θαλέλα κέζν γηα ηε δηεμαγσγή νπζηαζηηθψλ ζπγθξίζεσλ. 
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πλεπψο, έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ DRGs είλαη πσο παξέρνπλ έλα 

πιαίζην γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

αζζελνχο, ιακβάλνληαο ππφςε παξαηεξήζηκα θαη κεηξήζηκα ζηνηρεία.  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν θίλεηξν, ην νπνίν ζεσξείηαη θαη ηδηαίηεξα θηιφδνμν, είλαη ε 

ρξήζε ησλ DRGs σο κεραληζκφο απνδεκίσζεο γηα ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ αλάκεζα ζηα λνζνθνκεία. Ο ξφινο απηφο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξίπινθνο, θαζψο ν ζηφρνο δελ είλαη κφλν λα απνδεκησζεί ν πάξνρνο κε δίθαην 

ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη αιιά θαη λα απνζαξξπλζεί ζρεηηθά 

κε ηελ παξνρή πεξηηηήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Geissler et al, 2011). Πξψηα ζηηο 

ΖΠΑ θαη αξγφηεξα ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ηα ζπζηήκαηα ηχπνπ DRG 

εθαξκφζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο νηθνλνκηθέο αξρέο, 

θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή πίεζε θαη λα ελζαξξχλνπλ 

ηελ απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ, δεδνκέλνπ φηη κηκήζεθαλ ηηο αγνξέο πξντφλησλ πνπ 

παξάγνπλ ζε νξηαθφ θφζηνο (Shleifer, 1985). Ωζηφζν, ν ξφινο απηφο ησλ DRGs 

απαηηεί πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα θαη ηζνξξνπεκέλα νηθνλνκηθά θίλεηξα, θαζψο θαη 

ηζρπξά κεζνδνινγηθά ζπζηήκαηα.  

Σέινο, ην θίλεηξν ηεο ππνζηήξημεο ηεο λνζνθνκεηαθήο δηαρείξηζεο αθνξά 

νπζηαζηηθά ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ινγνδνζίαο ησλ θιηληθψλ γηαηξψλ, θαζψο 

εηδηθά ζε ρψξεο κε ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο αλά πεξίπησζε, ε δηνίθεζε είρε 

ειάρηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ηχπνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ην 

αληίζηνηρν θφζηνο (Cylum & Irwin, 2010). Έηζη, ηα DRGs ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απαξαίηεηε ρξήζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, ζπκβάιινπλ ζαθψο ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ηεο λνζνθνκεηαθήο δηνίθεζεο, επηηξέπνληαο ηελ παξαθνινχζεζε, 

αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (Fetter, 1996).  

 

1.5 Δπηπηώζεηο θαη απνηειεζκαηηθόηεηα 

 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο ηχπνπ case-mix είλαη ε 

παξνρή θηλήηξσλ ζηα λνζνθνκεία γηα ηελ απνδνηηθφηεξε παξνρή θξνληίδαο, θαζψο ε 

ζχλδεζε ηεο απνδεκίσζεο κε ηνπο θαηά πξνζέγγηζε ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαζηζηά 
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κε θεξδνθφξα ηελ παξνρή πεξηηηψλ ππεξεζηψλ ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηκήθπλζεο 

ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα λνζνθνκεία παξαθηλνχληαη 

νηθνλνκηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηαιιειφηεξα κέζα θξνληίδαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

πεξηηηψλ εμφδσλ, θαζψο θαη λα κεηξηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, κεηξνχκελε ζπλήζσο 

ζε αξηζκφ θιηλψλ ή κεγέζνπο ηκεκάησλ, ζε έλα ινγηθφ επίπεδν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο δήηεζεο ησλ αζζελψλ (Busse & Quentin, 2011). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ DRGs 

επηηξέπεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο απφδνζεο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ, παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ αλά θαηεγνξία θιηληθνχ θφζηνπο, νδεγψληαο ζε 

βειηησκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε (Cots et al, 2011).  

Δπίζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ινγνδνζίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ εληζρχεη ην βαζκφ δηαθάλεηαο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο, θαζηζηψληαο δπλαηφ ηνλ έιεγρν απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο (Γείηνλα, 2009). Αθφκε, κέζσ ησλ DRGs επηηπγράλεηαη ε αθξηβέζηεξε 

θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, επηηαρχλνληαο παξάιιεια ηηο αληίζηνηρεο θαη ζπλήζσο 

επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο (Busse, 2006).  

Έηζη, έρεη θαηαγξαθεί πσο ηα DRGs νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ζε 

αχμεζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζε κεησκέλεο ιίζηεο αλακνλήο, 

εμππεξεηψληαο παξάιιεια ην ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο 

(Busse et al, 2013). Δπίζεο, παξέρνπλ επειημία ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο 

επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ αλά θαηεγνξία κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο ή εμεηδίθεπζεο (Hope, 2006), θαη ηέινο, απμάλνπλ ηηο 

παξαπνκπέο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, βειηηψλνληαο ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο ηεο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Βέβαηα, ηα DRGs ελέρνπλ θαη θξίζηκνπο θηλδχλνπο, παξά ηα δεδνκέλα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο. πλνπηηθά, έλα αξλεηηθφ θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

είλαη ην ιεγφκελν “DRG creep” ή “upcoding”, ην νπνίν αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

αζζελψλ ζε δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο πςειφηεξεο απνδεκίσζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Serden et al (2003) απέδεημαλ πσο ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ηχπνπ DRG ζηε νπεδία 

νδήγεζε ζε κία ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

δηαγλψζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. 
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Παξάιιεια, ε ρξήζε ησλ DRGs κπνξεί λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν ηεο 

ππνεμππεξέηεζεο ηνπ αζζελνχο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 

παξερφκελεο θξνληίδαο, ε νπνία αξγφηεξα νδεγεί ζε επαλεηζαγσγή (Kjerstad, 2003).  

Τπάξρεη, επίζεο, αλάγθε ρξήζεο ελφο θαηάιιεινπ κεραληζκνχ πξνζαξκνγήο γηα ηε 

κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ “cream-skimming”, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνηίκεζε 

αζζελψλ νκάδσλ ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ, ελψ έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ησλ DRGs 

είλαη πσο απηά είλαη ζχλζεηα απφ δηνηθεηηθή άπνςε, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο.  

ηελ Δπξψπε, δεδνκέλνπ φηη ε κεηάβαζε ζηα DRGs ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ρξήζε ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (global budget), ε 

αληίζηνηρε εκπεηξία δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ, φπνπ 

ηα DRGs αληηθαηέζηεζαλ ηελ ακνηβή θαηά πξάμε. Έηζη, ελψ ε εηζαγσγή ησλ DRGs 

ζηηο ΖΠΑ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (Lave, 1989), 

ζηελ Δπξψπε επέθεξε αληίζηνηρε αχμεζε, ηδίσο ζηε θξνληίδα εκέξαο (Farrar et al, 

2009), νδεγψληαο ζε πςειφηεξα θφζηε γηα ηα λνζνθνκεία, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απηφ ηεο Απζηξίαο, φπνπ κεηαμχ 1997-2007 ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηα 

λνζνθνκεία απμήζεθε θαηά 3,8% εηεζίσο θαη ην θφζηνο αλά πεξίπησζε αζζελή θαηά 

1,7% (Busse et al, 2013).  

Καζίζηαηαη, ινηπφλ, πξνθαλέο πσο είλαη δχζθνιν λα απνθαλζεί θάπνηνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

πξναλαθεξζείζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δπί παξαδείγκαηη, ελψ ηα ζπζηήκαηα DRGs 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο, κία 

ππεξβνιηθή κείσζε κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο ζηε Γαιιία, φπνπ κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs 

ηα πνζνζηά επαλεηζαγσγψλ απμήζεθαλ (Or et al, 2013), θαη ζηε νπεδία, φπνπ ε 

αληηιεπηή πνηφηεηα θξνληίδαο εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ επηδεηλψζεθε (Ljunggren & 

Sjödén, 2003). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Brugger (2010) δηαπηζηψλεη ακειεηέεο 

αιιαγέο ζηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη επαλεηζαγσγψλ ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ DRGs. 

Οη Cots et al (2011), ζπλνςίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ DRGs, αλαθέξνπλ ην 

θξίζηκν θαηλφκελν ηεο επηινγήο αζζελψλ (“cherry picking”), ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ 
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νξηζκέλνη αζζελείο κίαο δηαγλσζηηθήο νκάδαο είλαη ζπζηεκαηηθά πην δαπαλεξνί, 

δεκηνπξγψληαο θίλεηξα επηινγήο ιηγφηεξν δαπαλεξψλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηαηφπηζεο 

ησλ κε επηθεξδψλ εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηλφκελν γλσζηφ θαη σο “dumping”. Οη 

ίδηνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ην θαηλφκελν “upcoding”, ην νπνίν πξνθχπηεη είηε απφ 

ηελ εζθαικέλε θσδηθνπνίεζε επηπιένλ δηαγλψζεσλ γηα ηε κεηαηφπηζε αζζελψλ ζε 

θαηεγνξίεο πςειφηεξσλ νκάδσλ, είηε απφ ηελ πξαθηηθή ηεο «ππεξ-ζεξαπείαο» 

(“overtreatment”), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή πξνηχπσλ ζεξαπείαο κέζσ 

εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ πνπ ζέηνπλ ηνπο αζζελείο ζε πςειφηεξα απνδεκηνχκελεο 

δηαγλσζηηθέο νκάδεο, ή αθφκα θαη απφ ηε ζθφπηκε επαλεηζαγσγή ηνπ αζζελή γηα ηελ 

παξνρή πεξηηηψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

εμσλνζνθνκεηαθά.  

Άιια δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ DRGs αθνξνχλ 

ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα λνζνθνκεία πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ ηα θφζηε ηνπο, ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη αμηφπηζηα δεδνκέλα, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα θαη ηα γεληθά έμνδα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο 

ηηκέο ησλ DRGs (Cylum & Irwin, 2010). Βέβαηα, έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα δεηήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, φπσο αληαλαθιάηαη ζηα θαηλφκελα “quicker & sicker” θαη 

“out but bleeding” πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επίζπεπζε ηνπ εμηηεξίνπ κε απνηέιεζκα 

ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο (Scheller-Kreinsen et al, 2009).  

Δπηπιένλ, δελ είλαη πάληα ζαθέο αλ ηα νθέιε ζε φξνπο απνδνηηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ζε νξηζκέλα λνζνθνκεία νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηα DRGs θαη, άξα, 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο εηζαγσγήο 

ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο είλαη ηα 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλησλ αζζελεηψλ, ε κεηαηφπηζε ηεο θξνληίδαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα βαζκίδα θαη άιιεο κέζνδνη δηαρείξηζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο απφδνζεο.  

ηνλ επξσπατθφ ρψξν, νη Busse et al (2013) ππνζηεξίδνπλ πσο νη αλεπηζχκεηεο 

επηπηψζεηο ησλ DRGs είλαη ζρεηηθά ζπάληεο, αλ θαη επηζεκαίλνπλ πσο απηφ πηζαλφλ 

νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε επαξθψλ κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο αληίζηνηρεο απνδνηηθφηεηαο. Δλδείμεηο ηνπ θαηλνκέλνπ επηινγήο αζζελψλ 

εληνπίδνληαη ηφζν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Mason et al, 2010) φζν θαη ζηε Γαιιία 

(Or et al, 2013), φπνπ ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ αζζελείο κε 
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απαηηήζεηο ιηγφηεξν πεξίπινθεο θξνληίδαο, ελψ θαηλφκελα θαηάηαμεο αζζελψλ ζε 

δηαγλσζηηθέο νκάδεο πςειφηεξεο απνδεκίσζεο  έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε Γαιιία θαη ηε 

Γεξκαλία (Cots et al, 2011). Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, πνιιέο ρψξεο 

έρνπλ εηζάγεη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πξφιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ 

Αγγιία, φπνπ ηα λνζνθνκεία δελ απνδεκηψλνληαη γηα επαλεηζαγσγέο εληφο 30 

εκεξψλ κεηά ην αξρηθφ εμηηήξην (Goldfield, 2010).  
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Κεθάιαην 2 

Η Δπξωπαϊθή εκπεηξία ηωλ DRGs 

 

2.1 πζηήκαηα DRGs ζηνλ Δπξωπαϊθό ρώξν 

2.1.1 Γεληθή πιεξνθόξεζε 

 

Σα ζπζηήκαηα DRGs άξρηζαλ λα πηνζεηνχληαη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαηά ηελ 

ηειεπηαία 20εηία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο έρνπλ πινπνηεζεί ζην πεδίν ηεο λνζνθνκεηαθήο απνδεκίσζεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ πγεία (Tan et al, 2010). Έηζη, ηα DRGs εμεηάδνληαη ζην πιαίζην κίαο 

επξχηεξεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

πεξηπηψζεσλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζηα λνζνθνκεία. Οη δχν απηνί 

πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ζέηνπλ ζπλερείο πξνθιήζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκάησλ DRG ζηελ Δπξψπε, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε απηά λα είλαη δπλακηθά 

θαη άκεζα επηθαηξνπνηήζηκα, ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ηεο θιηληθήο πξάμεο 

θαη ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

Σα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηχπνπ DRG εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη εχξνο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, αληαλαθιψληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο δνκέο ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηελ Δπξψπε, ε 

Πνξηνγαιία ήηαλ ε πξσηνπφξνο ρψξα ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο DRG θαηά ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 γηα ηηο απνδεκηψζεηο ζην πιαίζην ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο. Αξγφηεξα, πνιιέο αθφκε επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε 

Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία, αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα DRG γηα ηελ απνδεκίσζε 

ησλ λνζνθνκείσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο, ηε κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο θαη ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ηελ 
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ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ ησλ αζζελψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο θαη 

ηελ ελζάξξπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ (Geissler et al, 2011). 

ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία, σζηφζν, ηα DRGs ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ησλ 

ζπζηεκάησλ DRG ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο θαη ζηφρνη ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηξέρνληεο.  

Πίλαθαο 1:  DRGs ζηηο επξσπατθέο ρψξεο (έηνο εηζαγσγήο, αξρηθφο θαη ηξέρσλ ζθνπφο) 

Υώξα  Έηνο 

εηζαγωγήο 

Αξρηθόο ζθνπόο Σξέρωλ ζθνπόο 

Απζηξία 1997 Πξνυπνινγηζκφο ρεδηαζκφο πξνυπνινγηζκνχ 

Αγγιία 1992 Σαμηλφκεζε αζζελψλ Απνδεκίσζε 

Δζζνλία 2003 Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

Φηλιαλδία 1995 Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε, 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε, απνδεκίσζε 

Γαιιία 1991 Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ 

Απνδεκίσζε 

Γεξκαλία 2003 Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

Ιξιαλδία 1992 Πξνυπνινγηζκφο Πξνυπνινγηζκφο 

Οιιαλδία 2005 Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

Πνιωλία 2008 Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

Πνξηνγαιία 1984 Μέηξεζε λνζνθνκεηαθνχ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο 

Πξνυπνινγηζκφο 

Ιζπαλία  1996 Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε, ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

νπεδία 1995 Απνδεκίσζε πγθξηηηθή αλάιπζε, κέηξεζε 

απφδνζεο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα DRG πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηηο ίδηεο, ελψ ε Ηξιαλδία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία εθαξκφδνπλ 

ζπζηήκαηα πνπ εηζήρζεζαλ είηε απφ ηελ Απζηξαιία (Australian Refined (AR) – 

DRGs) είηε απφ ηηο ΖΠΑ (All Patient (AP)- DRGs, Centers for Medicare and 

Medicaid Services (CMS) – DRGs). Άιιεο ρψξεο εηζήγαγαλ μέλα DRGs θαη ζηε  

ζπλερεία ηα πξνζάξκνζαλ ζηα δηθά ηνπο δεδνκέλα, ελψ ε Φηλιαλδία, ε νπεδία θαη 

ε Δζζνλία δεκηνχξγεζαλ απφ θνηλνχ ην ζχζηεκα NordDRG, ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο βάζε γηα έλα παλεπξσπατθφ ζχζηεκα (Lina & Virtanen, 

2011).  

 



26 
 

2.1.2 Βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

 

Δθηφο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηνχλ ηα DRGs 

ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, πθίζηαληαη θαη άιιεο δηαθνξέο, νη νπνίεο εμαξηψληαη ηφζν 

απφ ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία φζν θαη απφ άιιεο εγγελείο κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά, δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ, αλ θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ν αξηζκφο απηφο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Παξαδεηγκαηηθά, κεηαμχ 2005-2011, ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ ζηε Γεξκαλία απμήζεθε 

θαηά 40% θαη ζηελ Αγγιία πάλσ απφ 100%, κε εμαίξεζε σζηφζν ηελ Οιιαλδία, ε 

νπνία βέβαηα άξρηζε λα εθαξκφδεη ην ζχζηεκα DRG κφιηο ην 2005 (Busse et al, 

2013).  

Ο πεξηνξηζκφο ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ηαμηλφκεζε ίδηνπ ηχπνπ αζζελψλ ζε δχν 

δηαγλσζηηθέο ακάδεο, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο αλάγθεο αμηφπηζηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο γηα θάζε νκάδα θαη, άξα, ζπρλφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ρψξεο κε κεγάιν 

αξηζκφ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ γηα κία λφζν δελ δηαηεξνχλ απαξαίηεηα πνιιέο 

δηαγλσζηηθέο νκάδεο θαη γηα ηηο ππφινηπεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία ππάξρνπλ 

δχν δηαγλσζηηθέο νκάδεο γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί εγθεθαιηθφ επεηζφδην 

θαη 14 νκάδεο γηα αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ, ελψ γηα ην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

νρηψ ρψξεο δηαθνξνπνηνχλ ηνπο αζζελείο βάζεη ηεο χπαξμεο επηπινθψλ θαη ζπλνδψλ 

λνζεκάησλ ελψ άιιεο ηξεηο φρη (Quentin et al, 2013). 

Δπηπιένλ, δηαθνξνπνηήζεηο πθίζηαληαη θαη ζηε ζπρλφηεηα ησλ αλαζεσξήζεσλ βάζεη 

πξνηάζεσλ πνπ θαηαξηνχληαη απφ ηαηξηθέο ελψζεηο ή εηδηθνχο ζπκβνχινπο. Έηζη, 

κεξηθέο ρψξεο έρνπλ θαιχηεξα δεδνκέλα θφζηνπο γηα ηα DRGs, θαζηζηψληαο 

παξάιιεια ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε πεξηζζφηεξεο δηαγλσζηηθέο νκάδεο 

επθνιφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε, ελψ ζε απηφ ην πεδίν ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη 

ζεηηθφηεξα πξνζθείκελν πξνο ηηο ζπρλέο αλαζεσξήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ (Busse et al, 

2013).  

Σέινο, δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηηο ζρεηηθέο ηηκέο πνπ θαηαβάιινληαη σο 

απνδεκίσζε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαγλσζηηθέο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 
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ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

απνδεκίσζε γηα πεξηζζφηεξν πεξίπινθα εγθεθαιηθά επεηζφδηα είλαη δέθα θνξέο 

πςειφηεξε απφ ηηο ιηγφηεξν πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο, θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε 

απνδεκίσζε είλαη παξφκνηα, αλεμάξηεηα ησλ ζρεηηθψλ επηπινθψλ (Tan et al, 2011).  

2.1.3 ύγρξνλεο ηάζεηο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπζηήκαηα DRGs ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο απνηεινχλ 

κία ζρεηηθά λέα θαη θαηλνηφκν κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζην πεδίν ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη επηζθαιείο. 

Παξάιιεια, ν δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηηο αιιαγέο, παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαδεηθλχεη ζπλερψο λέα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα. 

ε θάζε πεξίπησζε, νξηζκέλεο θνηλέο ηάζεηο είλαη ήδε εκθαλείο.  

Αξρηθά, έλα ζηνηρείν πνπ ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο είλαη απηφ ηεο 

αζθαιέζηεξεο θαη πην δίθαηεο ηηκνιφγεζεο, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ δεηθηψλ θαη 

ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο (Tan et al, 2011). Δπηπιένλ, νη 

Busse et al (2013) ππνζηεξίδνπλ πσο ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

DRGs πεξηιακβάλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα είλαη αλζεθηηθά 

ζε θάζε ηχπνπ ρεηξαγψγεζε, ην θαηά πφζν απηά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο (αζζελείο, επαγγεικαηίεο πγείαο, ξπζκηζηηθέο 

αξρέο, αζθαιηζηηθά ηακεία), θαζψο θαη ην αλ πξαγκαηηθά πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα ζε 

έλα ζχζηεκα πγείαο.  

Οη ίδηνη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο ηάζεηο επί ηνπ παξφληνο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ DRG ζηελ Δπξψπε (Busse et al, 2013). Αξρηθά, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο πξαγκαηνπνηείηαη κία πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο θηλήηξσλ ζηα 

ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη Busse & Quentin (2011) αλαθέξνπλ ηελ πεξίπησζε 

ηεο Αγγιίαο, φπνπ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (Commissioning for 

Quality and Innovation – CQUIN) έρεη εηζάγεη έλα κέηξν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

απνδεκίσζε ζπγθεθξηκέλσλ λνζνθνκείσλ κπνξεί λα απμεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

βειηίσζε νξηζκέλσλ δεηθηψλ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Άιιν αληηπξνζσπεπηηθφ 
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παξάδεηγκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο εληνπίδεηαη ζηε Γεξκαλία, φπνπ ζε έλα 

λνζνθνκείν πνπ έρεη ζπλάςεη ζπκβφιαην πνηφηεηαο κε έλαλ κεγάιν αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ππάξρεη δπλαηφηεηα πςειφηεξεο απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο αζζελψλ 

πνπ ρεηξνπξγνχληαη κε ηε κέζνδν bypass αλ ε ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεζηκφηεηα θαη νη 

κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ζε ρακειά επίπεδα. 

ε δεχηεξν επίπεδν, κία ζεκαληηθή ηάζε αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ DRG 

ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, δεδνκέλνπ φηη ε ζχγρξνλε λνζνθνκεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ηεο θξνληίδαο εκέξαο 

(ρεηξνπξγείν εκέξαο) θαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία. Μάιηζηα, ζηελ Αγγιία, ζηε Γεξκαλία 

θαη ηε νπεδία, ηα DRGs έρνπλ κεηαθεξζεί θαη ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία αιιά θαη 

ζηηο κνλάδεο απνθαηάζηαζεο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ, φπνπ ην 

πξφγξακκα Medicare πξνβιέπεη ζχζηεκα απνδεκίσζεο γηα ηηο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο 

πγείαο ηχπνπ DRG.  

Σέινο, κία αθφκα εκθαλήο θαηλνηφκνο ηάζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν εληνπίδεηαη ζην 

πεδίν ηεο αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επζπγξάκκηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνζνθνκείσλ θαη πεξηπαηεηηθήο πεξίζαιςεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο, φπνπ ε πξνζπάζεηα απηή 

επζπγξάκκηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ έρεη βειηηψζεη ην βαζκφ ζπληνληζκνχ θαη 

πνηφηεηαο, αλ θαη κέρξη ηψξα είλαη αθφκα δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο ηα 

παξαγφκελα πξντφληα βάζεη DRGs γηα απηέο ηηο εθηεηακέλεο δέζκεο θξνληίδαο (de 

Bakker et al, 2012). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Hussey et al (2012), νη πθηζηάκελνη νξηζκνί 

γηα ηε θξνληίδα απηνχ ηνπ ηχπνπ παξακέλνπλ εμαηξεηηθά αζαθείο ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθάζηνηε απνδεκίσζεο.  
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2.2 Μειέηεο πεξηπηώζεωλ 

2.2.1 Γαιιία 

 

ηε Γαιιία ην ζπζηήκαηα DRG νλνκάδεηαη GHMs (Groupes Homogènes des 

Malades)  θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ην 2004, 

ελψ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο, εθηφο απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ςπρηαηξηθή θαη καθξνρξφληα θξνληίδα. 

Σν ζχζηεκα αλαζεσξήζεθε ην 2009 νξίδνληαο 2.297 θαηεγνξίεο ζε 26 Κχξηεο 

Γηαγλσζηηθέο Οκάδεο θαη αληηζηνηρεί ζην 56% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

δαπαλψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ απφ 

επίζεκνπο θνξείο, ην 2009 ην Τπνπξγείν Τγείαο δηεμήγαγε έξεπλα, ζηελ νπνία 

απνδείρζεθε πσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

βειηηψζεθε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs, ζε αληίζεζε κε ηα δεκφζηα, θαζψο ην 

2007 έλα ζηα ηξία εμ απηψλ παξνπζίαζαλ έιιεηκκα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο, αλ θαη ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

έξεπλα επίζεο απνθάιπςε πσο ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο (θπξίσο 

ζπγρσλεχζεηο) έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα λνζνθνκεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs, 

αιιά πεξηνξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο έιαβαλ ρψξα ζηνπο ηνκείο ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

ε άιιε επίζεκε έξεπλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ην 2009 απνδείρζεθε πσο ηα 

DRGs δελ επέθεξαλ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αδηαθάλεηαο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο αλεπαξθνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, θαζψο δελ ππάξρεη αθφκα ζαθήο 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ εζφδσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία, ηνπο ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηνπο αζζελείο. Σέινο, 

θαηαγξάθηεθε ξαγδαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ εθηφο DRGs, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ 

αθξηβψλ θαξκάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ.  

ηηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο θαηαιήγνπλ θαη νη Or & Bellanger (2011), νη νπνίνη 

επηζεκαίλνπλ πσο ηα γαιιηθά DRGs δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

αξρηθνχο ηνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλίδνληαο πσο ηα 
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θνζηνινγηθά δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ απνδνηηθφηεξσλ 

λνζνθνκείσλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο ηαηξηθέο 

πξάμεηο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηάθνξσλ εκπιεθφκελσλ 

νκάδσλ. Αζαθή είλαη ηα δεδνκέλα θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε 

νπνία ελδέρεηαη λα έρεη απμεζεί είηε απφ ηελ ππεξπξνζθνξά ππεξεζηψλ είηε απφ ην 

θαηλφκελν upcoding, ελψ αθφκα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα δείθηεο 

πνηφηεηαο, φπσο είλαη ηα πνζνζηά επαλεηζαγσγψλ θαη ζλεζηκφηεηαο. Οη ίδηνη 

εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ 

εζφδσλ βάζεη ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα ηα λνζνθνκεία, ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ 

κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο αλαινγίαο ηηκψλ θαη φγθνπ ππεξεζηψλ, ελψ ζεκαληηθφ είλαη 

ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο ιηγφηεξν δαπαλεξψλ ζεξαπεηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ιφγσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ αλεμαξηήησο ηνπ θφζηνπο.  

2.2.2 Γεξκαλία 

 

ηε Γεξκαλία ην εζληθφ ζχζηεκα G-DRG θαζηεξψζεθε ην 2003, βάζεη ησλ 

απζηξαιηαλψλ AR-DRG, θαζνξίδνληαο ζήκεξα 1200 νκάδεο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε 

25 Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πεξηπηψζεσλ βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλνιηθφ αιγφξηζκν, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηεί κία βάζε ελδνλνζνθνκεηαθψλ δεδνκέλσλ, πεξηέρνληαο ηελ θχξηα θαη 

δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο, ηηο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή, 

ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηνπο ιφγνπο εμαγσγήο απφ ην λνζνθνκείν θαη ηνλ ηχπν 

εηζαγσγήο (έθηαθην πεξηζηαηηθφ, παξαπνκπή απφ εμσηεξηθά ηαηξεία, κεηαθνξά απφ 

άιιν λνζνθνκείν). Ζ πξψηε νινθιεξσκέλε επίζεκε αμηνιφγεζε πινπνηήζεθε ην 

2008 απφ ην Ηλζηηηνχην IGES, θαηαδεηθλχνληαο πςειφ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ (IGES, 2010), ελψ ην 2007 έξεπλα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαηέγξαςε επξεία απνδνρή ησλ DRGs απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο θαη νκάδεο ελδηαθέξνληνο, κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα σζηφζν λα 

θαηαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, νη Sens et al (2009) απέδεημαλ πσο ε 

εθαξκνγή ησλ DRGs επέθεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ιφγσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο ηεο θξνληίδαο, ελψ δελ εληνπίζηεθαλ ηζρπξά 
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θαηλφκελα πξφσξσλ εμαγσγψλ ή cream-skimming. ε κία νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη Geissler et al (2011) ππνζηεξίδνπλ πσο νη βαζηθφηεξεο βειηηψζεηο 

πνπ επέθεξαλ ηα G-DRGs εληνπίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο εληζρπκέλεο δηαθάλεηαο θαη 

βειηησκέλεο θσδηθνπνίεζεο, ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ λνζνθνκείσλ κε ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ DRGs γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ωζηφζν, νη ίδηνη 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ ηε 

κε ελζσκάησζε πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο, ηελ απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα ιφγσ ησλ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ, ηελ 

εθαξκνγή θνηλνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη φιν ην δείγκα 

λνζνθνκείσλ θαη ην γεγνλφο φηη νη ηηκέο ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζξνψλ δε 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο.  

Αθφκε, νη Herwartz & Strumann (2013) αλαιχνπλ ηελ ηερληθή λνζνθνκεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ζηε Γεξκαλία θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ 1995 έσο 2006, ζηελ 

νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλαθνίλσζε ηεο εηζαγσγήο θαη ε ηειηθή εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κέζσ DRGs ηα έηε 2000 θαη 2004, αληίζηνηρα, 

εμεηάδνληαο αλ ε ζπλνιηθή λνζνθνκεηαθή απνδνηηθφηεηα απμήζεθε κεηά ηελ ελ ιφγσ 

κεηαξξχζκηζε. Οη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

απνδνηηθφηεηαο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs, ε νπνία απνδίδεηαη ηφζν ζηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ φζν θαη ζε δηάθνξεο επθαηξηαθέο πξαθηηθέο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λνζνθνκείσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ ζε θαηεγνξίεο πςειφηεξεο απνδεκίσζεο, ηηο επαλεηζαγσγέο θαη ηελ 

επηινγή αζζελψλ.  

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ζεκεησζεί πσο ε επίδξαζε ησλ DRGs ζηε λνζνθνκεηαθή 

απνδνηηθφηεηα δελ είλαη ζαθήο. Έξεπλεο ζηε Ννξβεγία (Biorn et al, 2003) θαη ηελ 

Πνξηνγαιία (Dismuke & Sena, 1999) θαη ηε έρνπλ απνδείμεη νθέιε απνδνηηθφηεηαο 

κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο κέζσ DRGs, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

έξεπλεο ζηελ Ηηαιία (Barbetta et al, 2007), ηελ Απζηξία (Sommerguter, 2007) θαη ηηο 

ΖΠΑ (Chern & Wan, 2000), ζηηο νπνίεο δελ θαηαγξάθεηαη θακία επίδξαζε. χκθσλα 

κε ηνπο Barbetta et al (2007), ε απνηπρία ησλ DRGs ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο απνδνηηθφηεηαο εμεγείηαη θπξίσο απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαγσγψλ, ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ ζηελ 

εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα.  
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2.2.3 Αγγιία 

 

ηελ Αγγιία ζήκεξα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα HRG4, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε 1400 θαηεγνξίεο 22 δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, ηελ αξρηθή δηάγλσζε, 

ηελ ειηθία ηνπ αζζελή θαη ην επίπεδν ησλ επηπινθψλ, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε θαη 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, θαζψο θαη άιισλ εηδψλ πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο (Mason & 

Goddard, 2009). Σα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ζεηηθή επίδξαζε 

ησλ HRGs ζηε λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα θαη θακία 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο (Marini & Street, 

2006; Mannion et al, 2008), θαζψο θαη ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην ζχζηεκα ζε 

ζπλδπαζκφ κε κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο, ιφγσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο (Farrar et al, 2007). 

ε επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο (Audit Commission, 2008) 

θαηαγξάθηεθαλ παξφκνηα επξήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα θαη ζηάζηκε πνηφηεηα, ελψ ζήκεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο 

θηλήηξσλ πνηφηεηαο ζην ζχζηεκα απνδεκίσζεο, φπσο είρε απφ λσξίο επηζεκαλζεί 

(Street & Maynard, 2007). Οη Mason et al (2011) ππνζηεξίδνπλ πσο παξά ηηο αξρηθέο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο, ηα HRGs αλαδείρζεθαλ ζηελ Αγγιία σο επαξθήο κεραληζκφο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, δεδνκέλνπ φηη απφ ηε κία πιεπξά ε ρξεκαηνδφηεζε 

δελ απμήζεθε θαη απφ ηελ άιιε αλεπηζχκεηα θαηλφκελα, φπσο ην upcoding, δελ 

εκθαλίζηεθαλ.  

Αθφκε, ηα HRGs δελ επέθεξαλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ 

θαη λα ειέγρνπλ ηε λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα, παξέρνληαο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αληηθίλεηξα γηα ηηο κε απαξαίηεηεο εηζαγσγέο. Βέβαηα, νη Mannion et al 

(2008) επηζεκαίλνπλ πσο ηα αληηθίλεηξα απηά δελ θαηάθεξαλ νινθιεξσηηθά λα 

ζπγθξαηήζνπλ φια ηα λνζνθνκεία απφ ην λα επηιέγνπλ πεξηζηαηηθά αζζελψλ 

πεξηζζφηεξν ζπκθέξνληα απφ άπνςε θφζηνπο. Σέινο, νη Mason et al (2011) 

αλαθέξνπλ πσο ην λέν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ εηζήρζεθε ην 2010 πξνβιέπεηαη 

πσο ζα βειηηψζεη ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο, αληαλαθιψληαο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

κείγκα ησλ αζζελψλ κεηαμχ ησλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ.  
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2.2.4 Ιξιαλδία  

 

Ζ Ηξιαλδία έρεη πηνζεηήζεη ηα απζηξαιηαλά AR-DRG απφ ην 2005 γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ θξνληίδαο εκέξαο θαη ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο, κε 

εμαίξεζε ηνπ αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο λφζνπο κε νμείαο κνξθήο, ηε 

γεξηαηξηθή θξνληίδα θαη ηε θξνληίδα απνθαηάζηαζεο. Σν 2009 άξρηζε ε εθαξκνγή 

ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο AR-DRGs 6.0, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα λέν ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ πνπ ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ην ηξιαλδηθφ ζχζηεκα πγείαο, 

ηα TRGs (Treatment-Related Groups) θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνπο 

αζζελείο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ.  

Πξηλ ην 2005, ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Τγεία (National Health 

Strategy) αμηνινγήζεθε πσο ην ζχζηεκα DRG ήηαλ ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπγθξηηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ απφδνζεο 

(DoHC, 2001). Οη O‟Reilly et al (2011) ππνζηεξίδνπλ πσο κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

βειηηψζεηο πνπ επέθεξαλ ηα DRGs ζηελ Ηξιαλδία ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ 

ζχγθιηζεο αλαθνξηθά κε ηα κέζε θφζηε ζεξαπείαο αλάκεζα ζηα λνζνθνκεία, ε νπνία 

ελ πνιινίο απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κείγκαηνο αζζελψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

ελζαξξχλεη ηα λνζνθνκεία, εηδηθφηεξα εθείλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδα άλσ ηνπ 

κέζνπ θφζηνπο, λα πξνζαξκφδνπλ αλάινγα ηα θνζηνινγηθά ηνπο πξνθίι.  

ήκεξα, νη ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο εθηείλνληαη πέξα απφ ηηο απνδεκηψζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζρεδηαζκφ θαη ηεθκεξίσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο νκάδσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Σν 2010, ζε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαγλσξίζηεθαλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ DRGs αλαθνξηθά θαη κε ηε λνζειεία θαη ζεξαπεία ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία πεξηπηψζεσλ πνπ απνδεκηψλνληαη νιηθψο ή κεξηθψο απφ ηδησηηθνχο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο (DoHC, 2010). 

2.2.5 Πνξηνγαιία 

 

ηελ Πνξηνγαιία ην 2006 άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα AP-DRGs γηα φια ηα 

λνζνθνκεία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη γηα φινπο ηνπο αζζελείο, εθηφο 
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απηψλ πνπ λνζειεχνληαη ζε ςπρηαηξηθέο κνλάδεο πγείαο θαη κνλάδεο 

απνθαηάζηαζεο. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε θαζνξίδεη 669 νκάδεο 25 Κχξησλ Γηαγλσζηηθψλ 

Καηεγνξηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ε θάζε κία αληηζηνηρεί ζε έλα φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο ή θπζηνινγηθφ αλζξψπηλν ζχζηεκα, εθηφο απφ κία πνπ αθνξά πεξηπηψζεηο 

πςεινχ θφζηνπο, φπσο είλαη νη κεηακνζρεχζεηο.  

Οη Bentes et al (2004) αλαθέξνπλ πσο απφ ηελ πξσηαξρηθή εηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ 

Πνξηνγαιία, ε Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εζαγσγψλ πνπ έρεη απμεζεί, θαηαδεηθλχνληαο αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα 

πνζνζηά πιεξφηεηαο παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα (75%). Δπηπιένλ, έρεη απμεζεί ε 

πνιππινθφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ λνζειείαο πνπ αληηκεησπίδνληαη 

ελδνλνζνθνκεηαθά, ελψ ν Mateus (2008), πξαγκαηνπνηψληαο κία ζπλνιηθή 

επηζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, αλαθέξεη πσο ηα ζεκαληηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ησλ DRGs είλαη ε κείσζε ηεο ΜΓΝ θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

εμαγσγψλ απφ ηα λνζνθνκεία, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία, θαηαδεηθλχνληαο ζπλνιηθά νθέιε ζε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο.   

ε πξφζθαηε έξεπλα, ν Mateus (2011) ππνζηεξίδεη πσο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, ε ρξήζε ησλ DRGs ζηελ Πνξηνγαιία γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ πφξσλ ηνπο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλε, δεδνκέλνπ φηη πεξηζζφηεξνη αζζελείο εμππεξεηνχληαη θαη ζε 

κηθξφηεξν ρξφλν, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ην ελ ιφγσ ζχζηεκα έρεη απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Ο ίδηνο εξεπλεηήο ζεκεηψλεη πσο 

κέζσ ησλ DRGs έρεη δεκηνπξγεζεί θαη κία εμαηξεηηθήο ρξεζηκφηεηαο βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξνθίι πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε πεξί ζλεζηκφηεηαο, ε νπνία απνηειεί θξίζηκεο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα 

ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

2.2.6 Απζηξία 

 

Σα απζηξηαθά LKF-PCS θαζνξίδνπλ δχν νκάδεο αζζελψλ, αλάινγα κε ην αλ 

πξννξίδνληαη γηα δηάγλσζε ή ζεξαπεία, θαηεγνξηνπνηψληαο αθνινχζσο θάζε 
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ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίπησζε ζε 979 νκάδεο (LDFs). Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ έρεη αμηνινγεζεί αθφκα επαξθψο, αλ θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

έρεη απνδεηρζεί ζπλνιηθά κείσζε ηεο ΜΓΝ (Frick et al, 2001; Theurl & Winner, 

2007), ρσξίο σζηφζν ε κείσζε απηή λα θαηαγξάθεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηαηξηθψλ 

ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ. Μάιηζηα, νη Frick et al (2001) θαηαδεηθλχνπλ πσο γηα 8 απφ 

ηνπο 21 ηνκείο ηα πνζνζηά κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ελψ 

νη Theurl & Winner (2007) δείρλνπλ πσο 8 απφ ηηο 20 δηαγλσζηηθέο νκάδεο, ζχκθσλα 

κε ην ICD-10, παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο ΜΓΝ, ππνζηεξίδνληαο πσο ηα LKF απφ ην 

1997 έρνπλ ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο, κε θξηζηκφηεξεο εμ 

απηψλ ηελ εληζρπκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζηαζεξή εηήζηα κείσζε ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο.  

Ο Pfeiffer (2002) ηνλίδεη, επίζεο, πσο ην πνζνζηφ ηεο ζεξαπείαο εκέξαο ζηα 

λνζνθνκεία απμάλεηαη ζπλερψο, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ δελ 

αληηθαζηζηνχλ ηηο εηζαγσγέο λνζειείαο, αληαλαθιψληαο πηζαλφλ κία ηάζε απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα, ηάζε αληίζεηε κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο LKF. Οη Kobel & Pfeiffer (2011) ζπλνιηθά αλαθέξνπλ πσο ε 

εηζαγσγή ησλ LKF επέθεξε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ Απζηξία, θαζψο πιένλ ε απνδεκίσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζπλάδνπλ κε ηε λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ φηη ίζρπε κε ην παιηφηεξν ζχζηεκα απνδεκίσζεο θαηά πξάμε.  

Δπίζεο, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε αθξηβέζηεξε παξαθνινχζεζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα, βειηηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ 

πνηφηεηα ηεθκεξίσζεο. Ωζηφζν, νη Kobel & Pfeiffer (2011) επηζεκαίλνπλ κία ζεηξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκαηηθψλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ε αζάθεηα ζρεηηθά κε 

ηελ απνδεκίσζε πεξηπηψζεσλ αζζελψλ απφ άιια θξάηε θαη ε κεξνιεςία θαηά ηελ 

θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ζηηο πεξηθέξεηεο. 

Σέινο, έλα αθφκα δήηεκα πξνο βειηίσζε είλαη ν πεξηνξηζκέλνο ξφινο ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ζνβαξφηεηαο ηεο 

λφζνπ, αλεπάξθεηα πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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2.2.7 θαλδηλαβία 

 

Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο 

Γαλίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Ηζιαλδίαο θαη αξγφηεξα ηεο Δζζνλίαο, απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

αζζελψλ, θαηαιήγνληαο ζε έλα θνηλφ ζχζηεκα, γλσζηφ σο NordDRG. Μεηά απφ 

αξθεηά ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ, ην ζχζηεκα θξίλεηαη ζρεηηθά επσθειέο, αλ θαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο.  

ηελ Δζζνλία, θαηά ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ησλ DRGs ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο επηηεχρζεθε, ελψ ην κέζν θφζηνο αλά αζζελή 

κεηψζεθε ζεκαληηθά. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο 

ήηαλ θαη ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ιφγσ ηεο αθξηβέζηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, παξέρνληαο παξάιιεια 

έλα αζθαιέο πιαίζην γηα ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ κνλάδσλ πγείαο, νη νπνίεο κέρξη 

πξηλ αμηνινγνχληαλ απνθιεηζηηθά ζε επίπεδν εηδηθφηεηαο (Kahur et al, 2011). 

ηε Φηλιαλδία, ην βαζηθφ πξνβιεκαηηθφ δήηεκα ησλ DRGs είλαη φηη δελ πθίζηαηαη 

έλα γεληθφ εζληθφ πιαίζην πνπ λα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ην εθαξκφδνπλ φια ηα λνζνθνκεία, ελψ απηά 

πνπ ην εθαξκφδνπλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ν 

βαζηθφο ιφγνο εηζαγσγήο ησλ DRGs ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζην πεδίν ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε 

ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ηα DRGs δελ 

έρνπλ επηηειέζεη αθφκε ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή 

ζπκκεηνρή δελ είλαη ππνρξεσηηθήο θχζεο (Kautiainen et al, 2011). Ωζηφζν, ζηα 

λνζνθνκεία πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά ζεηηθά, ηφζν ζε 

επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, φζν θαη ζε νξγαλσζηαθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ 

επίπεδν (Hakkinen & Linna, 2005). 

Σέινο, ζηε νπεδία, ε καθξνρξφληα εθαξκνγή ησλ DRGs απνδείρζεθε εμαηξεηηθά 

επσθειήο, θαζψο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

ζηε λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε έλα ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ πιαίζην επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ αξρψλ θαη ησλ 

εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ, νδεγψληαο ζε έλα ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα πνπ 
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εζηηάδεη ζην λνζνθνκεηαθφ παξαγφκελν πξντφλ θαη παξέρεη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα 

ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, φπσο θαη γηα ηελ αζθαιή ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε (Serden & Heurgren, 2011). Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ηα DRGs άξρηζαλ 

λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα αιιά θαη γηα ηνπο ςπρηθά 

πάζρνληεο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπο 

ήηαλ ζρεηηθά ρακειφ. Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο, θαηαγξάθηεθε κείσζε 

ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ησλ ρξφλσλ αλακνλήο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε φξνπο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Lindqvist, 2008). 

2.2.8 Απζηξαιία 

 

Ζ πξψηε πξσηνβνπιία εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κέζσ DRGs κεηά 

ηελ πξσηαξρηθή ηνπ εηζαγσγή ζηηο ΖΠΑ έιαβε ρψξα ζηελ Απζηξαιία ην 1988, φηαλ 

ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο απνθάζηζε λα ελζσκαηψζεη ηα DRGs ζηελ πξνγξακκαηηθή 

ζπκθσλία Medicare 1988-1993 θαη ρξεκαηνδφηεζε ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

(AN-DRGs), ην νπνίν ηειηθά εηζήρζε ην 1992 ζηε Βηθηφξηα, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ (McNair & Duckett, 2002). ε 

γεληθνχο φξνπο, ην ζχζηεκα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν ζηελ Απζηξαιία, αλ θαη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αλαζεσξήζεσλ έρεη γίλεη κέρξη θαη ζήκεξα. Καηά ηα πξψηα 

ρξφληα εθαξκνγήο, νη Street et al (2007) θαηαγξάθνπλ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη παξάιιεια κείσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο.  

Δπίζεο, ν Mateus (2008) ζε κία ζχγθξηζε ησλ DRGs ζε Απζηξαιία, ΖΠΑ θαη 

Πνξηνγαιία, ηεθκεξηψλεη κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο, αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ αζζελψλ πνπ παίξλνπλ εμηηήξην, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ λνζνθνκεηαθή θξνληίδα, θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα απνηειέζκαηα απηά ππνδειψλνπλ σθέιεηεο ζε φξνπο 

απνδνηηθφηεηαο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Απζηξαιίαο ην 

2009, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη επηηεπρζεί κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαηά 19,6% θαη ζηα ηδησηηθά θαηά 32,4%. 

πλνιηθά, ηα απζηξαιηαλά DRGs έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο απφδνζεο, επηθέξνληαο θαίξηεο κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ.  
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2.2.9 Ιζξαήι 

 

Σν ζχζηεκα απνδεκίσζεο βάζεη DRGs ζην Ηζξαήι θαιχπηεη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ 

εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία θαη έρεη βαζηζηεί ζηα ακεξηθάληθα DRGs, αλ θαη 

πεξηιακβάλεη κφλν ηηο ρεηξνπξγηθέο ζπλζήθεο θαη φρη ηηο δηαγλψζεηο. Δπίζεο, ην 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο ζην Ηζξαήι βαζίδεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ δηαγλσζηηθά 

νκνηνγελψλ θαηεγνξηψλ (πεξίπνπ 100), νη νπνίεο δε ιακβάλνπλ ππφςε ζπλνδά 

λνζήκαηα θαη ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθίαο. ε κία αμηνιφγεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

απνδεκίσζεο, νη Shmueli et al (2002) εμέηαζαλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηε λνζνθνκεηαθή 

παξαγσγηθφηεηα, ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο, ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο θαη ηα 

πξαγκαηηθά έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ κεηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ. Οη 

εξεπλεηέο, εζηηάδνληαο ζε πέληε επηιεγκέλεο ρεηξνπξγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ηέζζεξα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο ρψξα, δηαπίζησζαλ 

κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο, αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επαλεηζαγσγήο θαη 

κείσζε ησλ εζφδσλ.  
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Κεθάιαην 3 

Σα ΚΔΝ ζηελ Διιάδα 

3.1 Λόγνη εθαξκνγήο 

 

Ζ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί βαζηθφ δήηεκα ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλερφκελε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ιφγσ ηεο 

πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο, ηεο αιιαγήο ησλ επηδεκηνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη ηεο 

εηζαγσγήο πνιπδάπαλεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο (Αιεηξάο θαη ζπλ, 2002). ηελ 

Διιάδα, ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ ελφο εμαηξεηηθά αλαρξνληζηηθνχ κνληέινπ, κε βαζηθά 

ζηνηρεία ηελ ππν-θνζηνινγεκέλε ακνηβή λνζειείαο, νδεγψληαο ζε ζπλερψο 

επηδεηλνχκελα απνινγηζηηθά ειιείκκαηα, πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πγείαο θαη, ηειηθά, ζε ρεηξνηέξεπζε ηεο αληηιεπηήο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, εθ κέξνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, αιιά ησλ ππνινίπσλ 

εκπιεθφκελσλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο.  

Μέρξη ην 1970, ην πνζνζηφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ θάιππηε 

ηα ηξέρνληα θφζηε, ελψ νη έθηαθηεο εηζθνξέο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 

ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Ωζηφζν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

θαη κεηά, νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο αξλήζεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηεο ηαηξηθήο αγνξάο, ηφζν ζε πξσηνβάζκην φζν θαη 

δεπηεξνβάζκην επίπεδν, κία πξαθηηθή ηεο νπνίαο βαζηθή ζπλέπεηα ήηαλ ε επηβάξπλζε 

ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 

γεγνλφο φηη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία βξίζθνληαλ κνλίκσο ζε κία θαηάζηαζε 

ελδερφκελεο ρξενθνπίαο.  

Ο Economou (2010) αλαθέξεη πσο ε πξαθηηθή ηεο ππνθνζηνιφγεζεο νδήγεζε ζηε 

ζπλερή δηεχξπλζε ηεο επηδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην 2008, ε απνδεκίσζε ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηηο παζνινγηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο πεξηπηψζεηο ήηαλ  €73 θαη 

€88, αληίζηνηρα, κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά εκέξα λα ππνινγίδεηαη ζε ηξηπιάζηα 
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πνζά, βάζεη ησλ λφκσλ ηεο αγνξάο. ε γεληθφηεξνπο φξνπο, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

αληηκεησπίδνπλ ειιείκκαηα σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο πξαγκαηηθψλ θηλήηξσλ λα 

παξακέλνπλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ησλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πιεξσκψλ 

απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ησλ ρακειψλ εθ ηνπ λφκνπ ακνηβψλ γηα ηηο 

λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηά πξάμε θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαη είλαη δσξεάλ 

(Economou, 2010).  

ε απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί πσο ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 45% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ρξεκαηνδνηείηαη απ‟ επζείαο 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εληζρχνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζπλνιηθά 

είραλ ππεξβεί ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηα 3 δηο (€) ην ρξφλν, αληηζηνηρψληαο ζε 

πνζνζηφ 0,4-0,7% ηνπ ρξένπο πξνο ην εηήζην ΑΔΠ (Polyzos et al, 2013). 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαηήξεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε ην θιεηζηφ 

λνζήιην, ε κε νξζνινγηθή πνιηηηθή ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ, ησλ εηζξνψλ θαη ησλ 

ακνηβψλ θαη ε ζπλερηδφκελε θάιπςε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ ειιεηκκάησλ απφ ην 

θξάηνο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθά ειιείκκαηα, αιιά θαη ζε ρακειή απνδνηηθφηεηα 

(Γνχλαξεο θαη ζπλ, 2006). ε απηφ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, φπνπ ε κεηαθχιεζε 

ηνπ θφζηνπο ζηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο δεκηνπξγεί θίλεηξα πξνθιεηήο 

αχμεζήο ηνπ. Μάιηζηα, ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε επέηεηλε ηα θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο αζέκηηεο 

θαη κε θαηαρσξεκέλεο ζπλαιιαγέο παξαγσγψλ θαη ρξεζηψλ (ίζθνπ, 2007). 

Οη δπζκελείο ζπλζήθεο απηέο, φπσο πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ, εληαηηθνπνηήζεθαλ 

κε ηελ έιεπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, κε ηελ θπβέξλεζε λα 

ππνρξεψλεηαη ζε κεηψζεηο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

εηζαγσγή ξαγδαίσλ πεξηθνπψλ ζε πνιινχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Σξφηθα θαη ζε κία 

πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηεο λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο, 

ππνγξάθζεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Κιεηζηψλ 

Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ) ησλ ειιεληθψλ DRGs, ιφγσ ηεο αλάγθεο 
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εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ ησλ λνζνθνκείσλ, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ρξφλνπ θαη θφζηνπο ηφζν ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

φζν θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 

3.2 Η εθαξκνγή ηωλ ΚΔΝ 

 

Σν 2010 κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΤΤΚΑ νξίζηεθε Δπηηξνπή γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ε νπνία πξφηεηλε 

700 ΚΔΝ κε αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο θφζηνπο. Ζ πξφηαζε έιαβε ζεηηθή 

γλσκνδφηεζε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) ην 

Μάην ηνπ 2011. ηε ζπλέρεηα, εθδφζεθε ε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, ΤΤΚΑ θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (4α/νηθ. 85649/27-7-11) 

«Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα θαη Ζκεξήζην Ννζήιην ζην ΔΤ» (ΦΔΚ 

1702/Β/2011), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ. 

13740/27-03-12 θαη αξγφηεξα απφ ηελ Τ4α/νηθ. 1805 (ΦΔΚ 946/Β/27-03-12). Σν 

εγρείξεκα πνπ πξνηάζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ειιεληθψλ DRGs θαη ηελ εηζαγσγή 

ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηα λνζνθνκεία βαζίζηεθε ζηελ απζηξαιηαλή εθδνρή ησλ AR-DRGs (version 6.0).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Δπηηξνπή ηνπ ΤΤΚΑ, αλαπηχζζνληαο ηελ αηηηνινγηθή 

βάζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ΚΔΝ, θαηέδεημε πσο ηα ειιεληθά λνζνθνκεία ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνδεκηψλνληαη κε ηηκέο πνιχ ρακειφηεξεο απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο. Απηφ επεηεχρζε κέζσ ηεο ρξήζεο δχν κεζνδνινγηψλ 

θνζηνιφγεζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε αθνξνχζε κηθξνθνζηνιφγεζε κε ζηνηρεία 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ επηιεγκέλα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη ε δεχηεξε βαζίζηεθε 

ζηελ εθαξκνγή ζην κέζν θφζηνο ηνπ ειιεληθνχ πεξηζηαηηθνχ ησλ απζηξαιηαλψλ 

δεηθηψλ θφζηνπο γηα ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ε αληηζηνίρηζε ησλ ΚΔΝ κε ηηο δηαγλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ ICD10 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο μεθίλεζε ε 

ηηκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηα 700 ΚΔΝ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Γηα ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ επηιέρζεθαλ αξρηθά ηα εμήο λνζνθνκεία: Γ.Ν. Αζελψλ 

«ΚΑΣ», Γ.Ν. «Ζ Αγία νθία», Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο, Γ.Ν. 
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Κσλ/ιεην «Ζ Αγία Όιγα» (1
ε
 ΤΠΔ) / Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην», Γ.Ν. Διεπζίλαο 

«Θξηάζην», Γ.Ν. χξνπ, Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην – Κ.Τ. Λέξνπ, Π.Γ.Ν. «Αηηηθφλ», 

Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν (2
ε
 ΤΠΔ) / Γ.Ν.Θ. «Παπαγεσξγίνπ», Γ.Ν. 

«Νάνπζαο», Γ.Ν. Καηεξίλεο (3
ε
 ΤΠΔ) / Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο, Γ.Ν. Καβάιαο (4

ε
 

ΤΠΔ) / Γ.Ν. Βφινπ «Αρηιινπνχιεην», Γ.Ν. Λακίαο (5
ε
 ΤΠΔ) / Γ.Ν. Καιακάηαο, Γ.Ν. 

Ησαλλίλσλ «Υαηδεθψζηα» (6
ε
 ΤΠΔ) / Γ.Ν. Ρεζχκλνπ (7

ε
 ΤΠΔ). 

Μεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηελ 01/10/2011 θαη ηελ έγθξηζε έξγνπ ΔΠΑ ζηελ 

ΔΓΤ, ε πξψηε αλαζεψξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη 

εθδφζεθε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηζρχ απφ ηελ 01/02/2012, αθνινχζσο 

ζπζηάζεθε Δπηηξνπή ΦΚΑ θαη ΔΟΠΠΤ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ θαη ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε αλαζεψξεζε κε ηζρχ απφ ηελ 

01/03/2012. Ζ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε έγηλε ζηηο 27/03/2012. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

2 παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Δθαξκνγήο ησλ 

ΚΔΝ. 

Πίλαθαο 2: Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Δθαξκνγήο ΚΔΝ 

Τπνπξγηθή Απόθαζε / Φ.Δ.Κ./ 

Ηκεξνκελ  

Σίηινο ηόρνο 

Τ4Α/νηθ.1320/10-2-98 (ΦΔΚ 99 

Β΄)  

Οξηζκφο Ννζειίνπ 

Ννζνθνκείσλ 

Οξηζκφο 1.Ζκεξήζην 

ελνπνηεκέλν (θιεηζηφ) λνζήιην 

2. πλνιηθφ ελνπνηεκέλν 

(θιεηζηφ) λνζήιην  

129424 /19-10-2010  Γηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ 

DRGs ζηα ειιεληθά δεκφζηα 

λνζνθνκεία  

πγθξφηεζε Δπηηξνπήο, 

νξηζκφο κειψλ ηεο απφ ην 

ΤΤΚΑ, ην ΚΔΤ θαη ΔΓΤ  

12 Απφθ. ηεο 230
εο 

Οινκ./16.5.2011 ΚΔΤ 

31/05/2011  

«Γλσκνδφηεζε γηα ηα Κιεηζηά 

Διιεληθά Ννζήιηα ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο 2011»  

Δθαξκνγή λένπ ηξφπνπ 

ηηκνιφγεζεο λνζειεπνκέλσλ 

αζζελψλ ζην Δ..Τ. 

Αλαθνζηνιφγεζε Πίλαθα 700 

ΚΔΝ θαη νξηζκφο πηινηηθψλ 

Ννζνθνκείσλ  

ΓΤ1δ/νηθ. 61655, 2/6/2011  πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο 

ΚΔΝ  

πγθξφηεζε απφ ην ΤΤΚΑ 

Οκάδαο Δξγαζίαο 

παξαθνινχζεζεο, εθαξκνγήο 

ησλ ΚΔΝ ηνπ Δ..Τ. απφ 

1/7/2011 έσο 31/12/2011  

Τ4α/νηθ. 85649/27.7.11 (ΦΔΚ 

1702/Β‟/2011)  

Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα 

θαη Ζκεξήζην Ννζήιην ζην 

ΔΤ  

Αλάξηεζε πίλαθα γηα ηελ 

εθαξκνγή λέαο ηηκνιφγεζεο 

(ΚΔΝ) θαη ηνπ Ζκεξήζηνπ 

Ννζειίνπ  

Δγθχθιηνο Οηθ. 94622 

(23/08/2011)  

Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 

Δλεξγεηψλ γηα ηελ Δθαξκνγή 

ΚΔΝ – DRGs ην 2011  

Έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ 2011 

φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ζα 

έπξεπε λα είλαη ιεηηνπξγηθά 

έηνηκα λα απνδίδνπλ ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ηα 

ηηκνιφγηα ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
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ΚΔΝ – DRGs  

Τ4α/νηθ. 105604/ 27-9-11 

(ΦΔΚ 2150Β/2011)  

πκπιήξσζε ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

Τ4α/νηθ.85649/27-7-11θαη ηνπ 

πίλαθα «Σηκνιφγην Ζκεξήζηνπ 

Ννζειίνπ»  

ην εμήο ζα θαινχληαη Κιεηζηά 

Διιεληθά Ννζήιηα θαη ζα 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε βάζε ην 

λέν κεησκέλν θφζηνο λνζειείαο 

γηα ην Δ..Τ. απφ 1/2/2012  

Τ4α/νηθ. 13740 (ΦΔΚ 

940/Β΄/27-3-2012)  

ΚΔΝ θαη Ζκεξήζην Ννζήιην 

ζην Δ. . Τ  

Αλαπξνζαξκνγή ησλ ΚΔΝ κε 

βάζε ην λέν κεησκέλν θφζηνο 

λνζειείαο γηα ην Δ..Τ. απφ 

1/2/2012. πλνιηθή 

ππνθνζηνιφγεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

10% θαη πιένλ  

Τ4α/νηθ.1805 (Φ.Δ.Κ. 946 

/Β΄/27-3-2012)  

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. Αξηζκ. 

Τ4α/νηθ. 85649/27-7-2011  

Νέα αλαπξνζαξκνγή κε ηζρχ 

απφ 1/3/2012  

3.3 Βαζηθά ζηνηρεία 

 

Σα ΚΔΝ εηζήρζεζαλ ζην ΔΤ κε αξρηθφ θαη πξσηεχνληα ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο σο έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ζην πιαίζην ησλ 

κλεκνληαθψλ επηηαγψλ, ιακβάλνληαο ππφςε σζηφζν θαη ηηο εγγελείο παζνγέλεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Μπνξεί, ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί πσο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

επξσπατθά DRGs , φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε εθαξκνγή 

ηνπο ζηεξίρζεθε πεξηζζφηεξν ζε κία αλαγθαηφηεηα παξά ζε έλα ηζρπξφ αηηηνινγηθφ 

πιαίζην απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο 

απνζθνπεί ζηελ απνδεκίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ, ζηε κείσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο αιιά ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Δπηπιένλ, απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζηελή δηαζχλδεζε ηεο απνδεκίσζεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ κε ην πξαγκαηηθφ λνζνθνκεηαθφ παξαγφκελν έξγν, ζε κία 

πξνζπάζεηα εθινγίθεπζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δθηφο απηνχ, έλαο 

θξίζηκνο κειινληηθφο ζηφρνο ησλ ΚΔΝ είλαη ε θαηαζθεπή κίαο επαξθνχο βάζεο γηα 

ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ελ γέλεη, κία πξαθηηθή ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη εδψ θαη 

πνιιέο δεθαεηίεο ζηηο πξνεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. 
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Σα ΚΔΝ, βαζηδφκελα ζηα AR-DRGs, θαηαηάζζνπλ ηνπο λνζειεπφκελνπο βάζεη: (1) 

ηεο δηάγλσζεο (αξρηθή δηάγλσζε κέζσ ICD-10 θαη ηειηθή δηάγλσζε κέζσ ΚΔΝ), (2) 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, 

ηεο αλάγθεο ή φρη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ, (3) ησλ 

επηπινθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο (εηδηθά DRGs), (4) ησλ ζπλππαξρνπζψλ 

παζήζεσλ κέζσ θαη ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ (ICPC-2), θαη (5) ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

θχινπ ηνπ αζζελνχο. ηελ παξαθάησ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

αζζελψλ βάζεη ησλ ΚΔΝ. 

 

Δηθόλα 1 Γνκή Σαμηλόκεζεο Αζζελώλ 

 

Πεγή: Πνιχδνο (2011) 

ηελ παξαπάλσ Δηθφλα 1 θαηαγξάθεηαη ε θχξηα δνκή ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ, κε 

αλαθεξφκελν παξάδεηγκα ηελ νκάδα αζζελψλ κε παζήζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη, παξαηεξείηαη πσο κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ζηελ Κχξηα 

Γηαγλσζηηθή Καηεγνξία (Αζζελείο ηνπ Οπξνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο), ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη ν δηαρσξηζκφο ζε Με Υεηξνπξγηθά (Παζνινγηθά) Πεξηζηαηηθά 

βάζεη ηεο Αξρηθήο Γηάγλσζεο (π.ρ. Οπξνινίκσμε) θαη ζε Υεηξνπξγηθά Πεξηζηαηηθά, 

φπνπ απνθαζίδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε Υεηξνπξγηθήο Δπέκβαζεο ή φρη. Αλ δελ 
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ππάξρεη αλάγθε επέκβαζεο, ν αζζελήο εληάζζεηαη ζηα Παζνινγηθά Πεξηζηαηηθά. 

Αθνινχζσο, ε δηάθξηζε ηνπ αζζελνχο πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο 

χπαξμεο ή φρη επηπινθψλ θαη ηεο ειηθίαο (0-17 θαη +18). Δίλαη, ινηπφλ, πξνθαλέο 

πσο κέζσ απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο επηηπγράλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ρηιηάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαγλψζεσλ, ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ζεξαπεηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ αζζελψλ 

ζε πνιχ ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κέηξεζε, 

αμηνιφγεζε θαη, ελ ηέιεη, απνδεκίσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο 

ζε κία πξνζπκθσλεκέλε βάζε.  

Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ ξνήο πινπνηείηαη κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

αζζελή ζην λνζνθνκείν, φηαλ θαη ην ππεχζπλν ηαηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, κε 

ηελ ππνζηήξημε ησλ απαξαίηεησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ, παξάγεη ηα ηαηξηθά 

δεδνκέλα ηεο λνζειείαο, ηα νπνία αθνινχζσο κεηαθξάδνληαη ζε θσδηθνχο κε ηε 

ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ θαηαηάζζεη ηελ πεξίπησζε λνζειείαο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ΚΔΝ. πλνπηηθά, ν αζζελήο εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν, ν ππεχζπλνο 

ηαηξφο πξαγκαηνπνηεί ηελ θχξηα θαη δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο, ζηε ζπλέρεηα 

πινπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εμηηεξίνπ, ην 

ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έληαμε ηνπ αζζελή ζην εθάζηνηε 

ΚΔΝ.  

Ζ πξναλαθεξζείζα θσδηθνπνίεζε βαζίδεηαη ζην ICD-10 θαη ζηε ρξήζε ινγηζκηθψλ 

νκαδνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο θχξηαο θαη δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ, ησλ ρεηξνπξγηθψλ θαη ινηπψλ 

επεκβάζεσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή, ηνπ ηκήκαηνο λνζειείαο, ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο, ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έμνδφ 

ηνπ. Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ θφζηνπο αλά ΚΔΝ ε Δπηηξνπή ηνπ ΤΤΚΑ κεηέθξαζε 

θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο βαξχηεηαο κεηά απφ ηε κεηαηξνπή ησλ 

AR-DRGs, ελψ ην θφζηνο πξνζαξκφζηεθε ζε επξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία 

ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010.  

Μέρξη ζήκεξα, βέβαηα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη αμίδεη 

λα αλαθεξζεί πσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 φια ηα ΚΔΝ ππνθνζηνινγήζεθαλ ή 

παξέκεηλαλ ζηαζεξά, κε ζπλνιηθή κεζνζηαζκηθή κείσζε πάλσ απφ 10% ζε ζρέζε κε 

ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, 2012). Σέινο, επηζεκαίλεηαη πσο κε ηελ ηειεπηαία Τπνπξγηθή 
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Απφθαζε (ΦΔΚ 946/Β‟/27-03-2012) ζεκεηψλεηαη πσο ζε θάζε εμηηήξην αζζελνχο 

ρξεψλεηαη ην ΚΔΝ ηεο θχξηαο λνζειείαο θαη ζε πεξίπησζε δεχηεξεο ρξεψλνληαη 

κέρξη δχν ΚΔΝ, κε ην θχξην ΚΔΝ λα ηηκνινγείηαη θαλνληθά θαη ην δεχηεξν λα 

ηηκνινγείηαη ζην 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ. Δπίζεο, φηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε 

ΜΓΝ ηνπ θάζε ΚΔΝ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα 

ηηο πξφζζεηεο εκέξεο λνζειείαο βάζεη ηεο παιαηάο κεζφδνπ απνδεκίσζεο. 

 

3.4 Πξώηα απνηειέζκαηα θαη πξαθηηθά δεηήκαηα 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα ηζρχεη γηα έλα ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη πνιχ λσξίο γηα λα θξηζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη επηζθαιή, αλ θαη ηα ζηνηρεία ελφο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θαη κίαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ζε φια ηα λνζνθνκεία είλαη ήδε εκθαλή. Παξά 

ηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο, θπξίσο ζην πεδίν ηεο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο 

κεραλνγξάθεζεο, νη δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζψζεηο έρνπλ δηακνξθψζεη 

έλα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ πιαίζην, ιακβάλνληαο ππφςε κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ε 

αξρηθή πηινηηθή εθαξκνγή δηήξθεζε γηα πνιχ ιίγν ρξφλν, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, φπσο παξαδεηγκαηηθά ζηε Γαιιία, φπνπ ε πηινηηθή εθαξκνγή ησλ 

DRGs είρε δηάξθεηα ζρεδφλ πέληε ρξφληα.  

Σν ηξέρνλ πιαίζην ησλ ΚΔΝ ζεσξείηαη, αξρηθά, πσο έρεη επαξθή ειιεληθή νξνινγία 

θαη νλνκαηνινγία, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ θαη 

γηαηξψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ελψ ην δήηεκα ηεο δίθαηεο θνζηνιφγεζεο έρεη 

δηνξζσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην δηεπζεηεκέλν ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ ΔΤ. Ωζηφζν, ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζην πεδίν ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ, πξνθαιψληαο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηεθκεξίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα πσο ηα έξγα ΔΠΑ πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε θαη βειηίσζή ηνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί.  

Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα 

αθνινπζήζεη κία ζεηξά δηαδνρηθψλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ζπλεηέιεζε ζηε 
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δεκηνπξγία κίαο αζαθνχο εηθφλαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη ε 

ειιεληθή εθδνρή ησλ ΚΔΝ βαζίζηεθε ζηα AR-DRGs ππνδειψλεη νξηζκέλεο 

αλαθνινπζίεο, θαζψο κία ζεηξά εγρψξησλ ηδηαηηεξνηήησλ πηζαλφλ δελ ειήθζεζαλ 

ππφςε εμαξρήο. Δθηφο απηνχ, ην γεγνλφο φηη δελ έρεη αθφκα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε 

θιηληθή δηαδξνκή γηα ηε ζεξαπεία ησλ λφζσλ θαη ηελ αληίζηνηρε λνζειεία, 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο παξαηεξνχληαη, φπσο θαη ζηελ 

αληηζηνίρηζε πξαγκαηηθψλ θαη θαζνξηδφκελσλ εκεξψλ λνζειείαο φπσο αληαλαθιάηαη 

ζηηο αληίζηνηρεο ΜΓΝ. Ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο. Παξαδεηγκαηηθά, νη 

Tzavaras et al (2006) ζε παιηφηεξε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ΚΔΝ γηα ηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία, επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο κε 

δηνηθεηηθήο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ αλεπαξθή ηερλνινγηθή 

ππνδνκή, ηελ νξγαλσζηαθή δνκή θαη ηε κηθξή ζρεηηθά εκπεηξία εθαξκνγήο 

αλάινγσλ κεζφδσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηε κέρξη ηψξα απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΚΔΝ ειάρηζηα ζηνηρεία είλαη 

δηαζέζηκα. Οη Polyzos et al (2013), δηεξεπλψληαο ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ ζε 113 λνζνθνκεία, θαηαγξάθνπλ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εμηηεξίσλ κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη 

ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε απηφ, σζηφζν εληνπίδνπλ κε 

θαλνληθή θαηαλνκή ηφζν ησλ εμηηεξίσλ φζν θαη ησλ εζφδσλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε αμηνιφγεζε εθ κέξνπο ηνπ γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ζηελ νπνία θαηαγξάθηεθε αχμεζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ θαηά 20%, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη 

δξακαηηθά ην θφζηνο ηνπ ΔΟΠΠΤ, αλ θαη ε απμεηηθή απηή ηάζε θαηά ηελ αξρηθή 

εθαξκνγή ησλ DRGs έρεη εληνπηζηεί θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο άιισλ ρσξψλ 

πξηλ ηελ νκαινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Απνηειεί, ινηπφλ, θνηλφ ηφπν πσο κία ζεηξά πξαθηηθψλ δεηεκάησλ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε άιιεο ρψξεο φπνπ 

εθαξκφζηεθαλ ηα DRGs, φπσο είλαη ην upcoding ή ην cherry picking, φζν θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εγρψξηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε 
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θαη ην γεγνλφο φηη ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πξψηκεο πηινηηθήο εθαξκνγήο πηζαλφλ εληαηηθνπνηνχλ ηηο δεδνκέλεο αλεπάξθεηεο. 

Έλα απφ ηα πξνβιεκαηηθά απηά ζεκεία είλαη ε ηηκνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ΚΔΝ, 

θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε αληηζηνίρηζε πνιιψλ θαηεγνξηψλ παζήζεσλ ζε 

κηθξφ αξηζκφ ΚΔΝ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο απνθιίζεηο. ε απηφ ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη ην δήηεκα ησλ ειιηπψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ εηζαγφκελσλ θνζηνινγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ησλ ΚΔΝ. Έηζη, ε αλάγθε ξεαιηζηηθήο θαη δίθαηεο θνζηνιφγεζεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληηθεηκεληθήο απνδεκίσζεο είλαη πξνθαλήο.  

Αθφκε, έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη απηφ ηεο ελδεδεηγκέλεο θιηληθήο 

δηαδξνκήο ηνπ αζζελνχο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην λνζνθνκείν θαη ηελ πξψηε 

δηάγλσζε, ε νπνία πξνο ην παξφλ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο κνλάδεο 

πγείαο. Ζ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζχλζεσλ κέζσ 

πξσηνθφιισλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ ζπζηεκάησλ DRG, 

απνηειεί κία απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ 

απνθιίζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

πσο ε αληηκεηψπηζε θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη κία ζεηξά νξγαλσζηαθψλ θαη δνκηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε, ηελ εμεηδίθεπζε, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

άιιεο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο.  

Δπηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην δήηεκα ηεο κεραλνγξάθεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα απινπνηεζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα δηεπθνιπλζεί, ηδηαίηεξα 

γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο θαη 

απνζπάηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. ε απηφ ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά 

ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ. Σέινο, εθηφο ησλ παξαπάλσ ηδηαηηεξνηήησλ θαη 

εγγελψλ αδπλακηψλ ηνπ ειιεληθνχ λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηα ππφινηπα 

πξαθηηθά ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη απηά πνπ έρεη ήδε αλαδείμεη 

ε δηεζλήο εκπεηξία, ελδείμεηο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ ήδε ζην εγρψξην ζχζηεκα, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, ε νπνία ππνδειψλεη είηε ηάζεηο δπζκελνχο επηινγήο αζζελψλ είηε 

ζθφπηκεο «ππεξ-θσδηθνπνίεζεο» (upcoding).  
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Κεθάιαην 4 

Δξεπλεηηθό κέξνο 

4.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δηάξθεηα λνζειείαο ζε 

νκνεηδείο νκάδεο αζζελψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη λα απνζαθεληζηεί εάλ ε εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ έρεη επηθέξεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ρξφλν λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επαλεηζαγσγψλ θαη ζην δείθηε ζλεηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ αζζελψλ.  

 

4.2 Μεζνδνινγία 

4.2.1 Γεδνκέλα θαη νηθνλνκεηξηθή κεζνδνινγία 

Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο αθνξνχλ δχν νκάδεο  αζζελψλ πνπ  λνζειεχηεθαλ ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ Κ.Δ.Ν.. θαζψο ην  ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν ήηαλ φπσο άιισζηε αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο έλα απφ ηα είθνζη λνζνθνκεία πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ). (ΦΔΚ 946/Β΄/2012) 

Σα ζηνηρεία αθνξνχζαλ ηνλ αξηζκφ επηιεγκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ λνζειεπηήθαλ 

ζην Ννζνθνκείν απφ 01/01/2011 έσο θαη 30/09/2011 (απνδεκίσζε βάζεη εκεξεζίνπ 

λνζειίνπ) θαη αληίζηνηρα επηιεγκέλα πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεπηήθαλ απφ 01/01/2013 

έσο θαη 30/09/2013 (απνδεκίσζε βάζεη Κ.Δ.Ν).  

Σα ζηνηρεία πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα γίλεη ε κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ 

κεζφδσλ απνδεκίσζεο ησλ Ννζνθνκείσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ  ΚΔΝ ζηε 

Γηάξθεηα Ννζειείαο, ζηηο επαλεηζαγσγέο θαη ζηε ζλεηφηεηα, δεηήζεθαλ θαηφπηλ 

αίηεζεο γηα έγθξηζε απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπηηξνπή 
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Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο)  ελψ ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ επηηξάπεθε κε αλψλπκν 

ηξφπν απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο  Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο νηθείαο ΓΤΠΔ.  

Σν Ννζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» έρεη ζε εθαξκνγή  έλα απφ ηα πιένλ 

νινθιεξσκέλα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ  ην Enterprise 

Resource Planning System (ERPS)  ηεο εηαηξείαο SAP.  Παξφια  απηά , ε θαηαγξαθή 

ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ δηαγλψζεσλ δηέθεξαλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

Κ.Δ.Ν. Απηφ νθείινληαλ θπξίσο ζην γεγνλφο φηη πξηλ ηα Κ.Δ.Ν  ε θαηαγξαθή δελ 

αθνινπζνχζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη νη δηαγλψζεηο εηίζελην 

απφ ηνπο εθάζηνηε  ζεξάπνληεο γηαηξνχο κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο δηαγλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο  πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηηο θιηληθέο.   

Έηζη, ε αλάιπζε επηθεληξψζεθε ζε νθηψ ζπρλά εκθαληδφκελεο ηαηξηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο (δηαγλψζεηο): ζθσιεθνεηδίηηδα, θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ, 

ρνινθπζηίηηδα,  ζηεθαληαίαο λφζνο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ, αγγεηνπιαζηηθή 

ζηεθαληαίσλ αγγείσλ, αξζξνπιαζηηθή  γφλαηνο θαη ηζρίνπ, θάηαγκα ηζρίνπ θαη 

κεξηαίνπ. Δθηφο απφ ηελ πςειή ζπρλφηεηα ρξήζε ηνπο ζην Ννζνθνκείν, νη 

δηαγλψζεηο κειέηεο επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε  λα πεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα  ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ κηα πνηθηιία εηδηθνηήησλ: νμεία 

πξνβιήκαηα (π.ρ. ζθσιεθνεηδίηηδα), ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. θάηαγκα ηζρίνπ), 

θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απηέο πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη είηε ρεηξνπξγηθή ή ηαηξηθή 

νκνινγία (π.ρ. ρνινθπζηίηηδα, θαξθίλνο ηνπ παρέσο εληέξνπ).  

Όια ηα ζηνηρεία,  νη νκάδεο  ησλ αζζελψλ θαη ηα ΚΔΝ  πνπ επηιέρζεζαλ γηα κειέηε,  

δφζεθαλ κε αλψλπκν ηξφπν θαη αθνξνχλ  ηελ αλαιπηηθή δηάγλσζε εμηηεξίνπ πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ, ην θχιν, ηελ ειηθία,  ηηο εκέξεο λνζειείαο αλά πεξηζηαηηθφ, 

ηηο επαλεηζαγσγέο  θαη ηε ζλεηφηεηα. 

Γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ε ρξήζε ηεο απιήο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ εθηηκήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

(Ordinary Least Squares, OLS), ε νπνία αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ην νπνίν πξνθαζνξίδεηαη γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ππνζέζεσλ γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ είλαη ην α=0,05. 

Ζ ρξήζε ησλ Δθηθηψλ εθηηκεηψλ Γεληθεπκέλσλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (FGLS) 

(Gujatati, 2009), γηα ηε δηφξζσζε παξαηεξνχκελεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κέζσ ηεο 
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κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεη ν White (1980), δελ δηαθνξνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη 

σο εθ ηνχηνπ νη παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ χπαξμε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

εθαξκνδφκελσλ νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηείηαη ν πληειεζηήο 

Πξνζδηνξηζκνχ (R
2
) θαζψο θαη ν Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ 

(Adjusted R
2
), ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

παιηλδξνκήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή F. Σν νηθνλνκεηξηθφ παθέην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πέξαο ηελ αλάιπζεο είλαη ην EViews 7 ηεο Quantitative Micro 

Software. 

 

4.2.2 Μέζνδνο OLS 

Ζ κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιερζεί ηελ θαιχηεξε 

γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ ππνδείγκαηνο. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη πάληνηε αθξηβείο. Με παξαηεξήζηκεο ή ηπραίεο 

δηαθπκάλζεηο ζηα παξαηεξεζέληα ζηνηρεία αλαγθάδνπλ ηελ απζηεξή καζεκαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ λα κελ επαιεζεχεηαη πάληα ζηελ πξάμε. Γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθπκάλζεηο έλα ζηνραζηηθφ-ηπραίν ηκήκα 

πξνζηίζεηαη ζην κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε Υ γηα λα εμεγεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Τ, νπνηαδήπνηε επζεία γξακκή κπνξεί λα απνδνζεί κε ηε κνξθή: 

 

Σν ηκήκα   είλαη ην ζπζηεκαηηθφ ηεο εμίζσζεο, ελψ ην   είλαη ην ηπραίν 

ηκήκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη δηαηαξαθηηθφο φξνο (disturbance term) ή ζθάικα (error). 

Σα ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζηα πεηξάκαηα επεηδή γίλνληαη ιάζε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία  κέηξεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ή επεηδή ην κνληέιν είλαη 

ειιηπψο πξνζδηνξηζκέλν. Ζ πξψηε αηηία είλαη εχθνια θαηαλνεηή. Ζ δεχηεξε κπνξεί 

λα εμεγεζεί κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο. Όπσο είλαη γλσζηφ  ε θαηαλάισζε ελφο 

αγαζνχ εμαξηάηαη φρη κφλνλ απφ ηε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ αιιά θαη απφ 

πνιινχο άιινπο παξάγνληεο φπσο ηηο ηηκέο ησλ ππνθαηάζηαησλ θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ, ην εηζφδεκα, ηα επηηφθηα, ηελ ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ 

δηαθήκηζε θ.α. Έηζη αλ πξνζδηνξηζζεί έλα ππφδεηγκα θαηαλάισζεο σο γξακκηθή 
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ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο ή ηνπ εηζνδήκαηνο δελ είλαη επαξθέο. Πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί 

έλα πξφβιεκα ειιηπνχο πξνζδηνξηζκνχ. Όινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ θαηαλάισζε θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα, αληηπξνζσπεχνληαη 

απφ ην δηαηαξαθηηθφ φξν   

Γηα λα εθηηκεζεί έλα ππφδεηγκα πξέπεη πξψηα λα ζπιιέρζεη έλα δείγκα ζηνηρείσλ γηα 

ηελ εμαξηεκέλε θαη ηελ (ή ηηο) αλεμάξηεηε (-εο) κεηαβιεηή (-εο) πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ. Αλ Τ1, Y2, …, Yn θαη X1, X2, …, Xn αληηπξνζσπεχνπλ έλα ηπραίν 

δείγκα n αλεμάξηεησλ παξαηεξήζεσλ ελφο πιεζπζκνχ θαη Τi θαη Xi 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο i
th 

 ηπραίεο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο ηφηε κε δεδνκέλα ηα n 

δεχγε παξαηεξήζεσλ Τi θαη Xi, ν ζηφρνο ηεο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο είλαη λα 

απνθηεζνχλ εθηηκήζεηο γηα ηηο άγλσζηεο πιεζπζκηαθέο παξακέηξνπο  θαη . 

Πξαθηηθά φκσο νη επηδξάζεηο ζην ηπραίν ηκήκα ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο δελ κπνξνχλ 

λα πξνβιεθζνχλ. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζζεί κηα θαηαλνκή γηα ηνλ 

δηαηαξαθηηθφ φξν θαη λα γίλνπλ θάπνηεο ππνζέζεηο. (Υάιθνο, 2011).  

4.2.3 Μνληέιν παιηλδξόκεζεο 

Σν γξακκηθφ κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

ρξήζεο ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ, ηεο ειηθίαο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

θχινπ ηνπο ζην ρξφλν λνζειείαο είλαη ην (Kahn et al, 1990): 

, φπνπ: 

Ln(los): Ο λεπέξηνο ινγάξηζκνο ησλ εκεξψλ λνζειείαο ησλ αζζελψλ 

Age: Ζ ειηθία ησλ αζζελψλ 

Sex: Σν θχιν ησλ αζζελψλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ςεπδνκεηαβιεηή (0=Γπλαίθα, 

1=Άλδξαο) 

Drg: Σν ηζρχνλ θαζεζηψο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ςεπδνκεηαβιεηή (0=Πξν Κ.Δ.Ν., 1=Μεηά Κ.Δ.Ν.) 

e: Ο δηαηαξαθηηθφο φξνο 
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4.3 Απνηειέζκαηα 

4.3.1 Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 

θηαγξαθψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ (ν νπνίνο ηζνχηαη 

ζπλνιηθά κε 5.387)  πνπ λνζειεχηεθαλ  ζην Γ.Ν.Θ. Παπαγεσξγίνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ, παξαηεξείηαη φηη ηδηαίηεξα απμεκέλνο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ εηζαγσγψλ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ (142 πξν ΚΔΝ έλαληη 624 κεηά ΚΔΝ), Ca 

παρέσο εληέξνπ (35 πξν ΚΔΝ έλαληη 169 κεηά ΚΔΝ), αγγεηνπιαζηηθήο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ (296 πξν ΚΔΝ έλαληη 445 κεηά ΚΔΝ) θαη ρνινθπζηίηηδαο (345 πξν ΚΔΝ 

έλαληη 627 κεηά ΚΔΝ). Αληίζεηα, ηα εηζαρζέληα πεξηζηαηηθά κεηά ΚΔΝ 

παξνπζηάδνληαη εμαηξεηηθά κεησκέλα φζνλ αθνξά ηε ζηεθαληαία λφζν (908 πξν ΚΔΝ 

έλαληη 310 κεηά ΚΔΝ) θαη ειαθξψο κεησκέλα φζνλ αθνξά ηελ αξζξνπιαζηηθή 

γφλαηνο-ηζρίνπ (371 πξν ΚΔΝ έλαληη 354 κεηά ΚΔΝ).  

Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ (Πίλαθαο 1) απηή παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ca παρέσο εληέξνπ (θαηά 11,98 εκέξεο) θαη 

ειαθξψο απμεκέλε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ αγγεηαθνχ 

εγθεθαιηθνχ θαη ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ (θαηά 0,31 θαη 1,03 εκέξεο 

αληίζηνηρα) θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαγκάησλ ηζρίνπ (θαηά 0,63 εκέξεο). 

Αληίζεηα ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ (αξζξνπιαζηηθή γφλαηνο-

ηζρίνπ, ζθσιεθνεηδίηηδα, ζηεθαληαία λφζνο, ρνινθπζηίηηδα) ε δηάξθεηα λνζειείαο 

κεηά ΚΔΝ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξν ΚΔΝ.  

Σν πνζνζηφ ζλεηφηεηαο πξνο ηηο εηζαγσγέο απμάλεηαη θαηά 8,3% ζηε κεηά ΚΔΝ 

πεξίνδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ca παρέσο εληέξνπ θαη θαηά 7,5% φζνλ αθνξά ηα 

αγγεηαθά εγθεθαιηθά (p-value=0,001), κε ηαπηφρξνλε φκσο αχμεζε ηεο κέζε ειηθίαο 

ησλ εηζαρζέλησλ θαηά 6,42 έηε (p-value<0,001). Καηά ζπλέπεηα, ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο δελ νθείιεηαη θαη‟ αλάγθε ζηε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Κ.Δ.Ν. αιιά ζηελ ήδε επηδεηλσκέλε θαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο γηα ηε 

κεηά ΚΔΝ πεξίνδν φζνλ αθνξά ηελ αγγεηνπιαζηηθή ζηεθαληαίαο λφζνπ, ην θάηαγκα 

ηζρίνπ θαη ηε ζηεθαληαία λφζν θαηά 9,7% (p-value<0,001), 1,4% θαη 1,0% 

αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο ζηα 
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πεξηζηαηηθά αγγεηνπιαζηηθήο ζηεθαληαίαο λφζν ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηεο κέζεο 

ειηθίαο ησλ εηζαρζέλησλ ζην λνζνθνκείν (p-value=0,011) θαη άξα κέξνο ηεο κείσζεο 

ηεο ζλεηφηεηαο κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ζνβαξφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη φρη ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Διαθξψο κεησκέλν παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ επαλεηζάρζεθαλ 

ζην λνζνθνκείν κεηά ΚΔΝ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ πιελ ηνπ Ca παρέσο 

εληέξνπ θαη ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ πνπ ε αληίζηνηρε αχμεζε ηζνχηαη κε 0,6% θαη 

0,9% αληίζηνηρα. Σέινο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν, θαζψο θαη ν ειηθηαθφο κέζνο φξνο ησλ αζζελψλ θαηά 

ηελ πξν ΚΔΝ θαη ηε κεηά ΚΔΝ πεξίνδν. 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα 

 
Αριθμός 

Περιζηαηικών 

Φύλο 

Γσναίκες/Ανδρες 
Ηλικία 

Ημέρες 

Νοζηλείας 

Ποζοζηό 

ζλεηφηεηας 

Ποζοζηό 

Επανειζαγωγών* 

 

Ca παρέωο εληέξνπ 

 
     

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 35 13/22 65,06 4,77 0,0% 0,0% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 169 74/95 66,56 16,75 8,3% 0,6% 

Γηαθνξά  

 
134 61/73 

1,5  

(0,616) 

11,98  

(0,000)  

8,3%  

(0,078) 

0,6% 

 (0,562) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 204      

Αγγεηαθό εγθεθαιηθό 
 

 
    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 142 52/90 65,58 6,41 0,7% 0,7% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 624 306/318 72,30 6,72 8,2% 0,6% 

Γηαθνξά  482 254/228 
6,42 

 (0,000) 

0,31  

(0,628) 

7,5% 

 (0,001) 

         -0,1% 

        (0,856) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 766      

Αγγεηνπιαζηηθή 

ζηεθαληαίαο λόζνπ  
     

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 296 58/238 64,81 6,10 12,2% 3,0% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 445 102/343 62,54 7,13 2,5% 0,5% 

Γηαθνξά 149 44/105 
-2,27  

(0,011) 

1,03 

 (0,034) 

       -9,7%  

(0,000) 

          -2,5% 

 (0,355) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 741      

Αξζξνπιαζηηθή 

γόλαηνο-ηζρίνπ 

 

 

 

    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 371 273/98 69,03 10,19 0,0% 4,3% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 354 248/106 68,78 9,93 0,0% 0,0% 

Γηαθνξά -17 -25/8 
-0,25  

(0,719) 

-0,27 

 (0,389) 

-  

 (-) 

-4,3% 

 (0,289) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 725 
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Κάηαγκα ηζρίνπ 

 

 

 

    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 155 109/46 78,15 12,59 4,5% 1,9% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 223 164/59 75,17 13,22 3,1% 1,3% 

Γηαθνξά 68 55/13 
-2,98 

 (0,082) 

0,63  

(0,299) 

-1,4% 

 (0,486) 

-0,6% 

 (0,510) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 378      

θωιεθνεηδίηηδα 
 

 
    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 182 87/95 16,77 5,16 0,0% 0,5% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 201 82/119 16,13 4,83 0,0% 0,0% 

Γηαθνξά 19 -5/24 
-0,64  

(0,669) 

-0,33  

(0,224) 

- 

 (-) 

-0,5% 

 (0,850) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 383      

ηεθαληαία λόζνο 
 

 
    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 908 231/677 68,55 5,64 1,3% 1,0% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 310 81/229 67,78 5,12 0,3% 1,9% 

Γηαθνξά -598 -150/-448 
-0,77  

(0,828) 

-0,52  

(0,238) 

-1,0%  

(0,139) 

0,9%  

(0,709) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 1218      

Υνινθπζηίηηδα 
 

 
    

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 345 199/146 58,25 5,26 0,6% 3,2% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 627 380/247 61,21 5,06 0,6% 0,6% 

Γηαθνξά 282 181/101 
2,96 

 (0,015) 

-0,20 

 (0,544) 

- 

 (0,912) 

-2,6% 

 (0,333) 

χλνιν πεξηζηαηηθψλ 972      

ύλνιν παζήζεωλ  
 

 
   

 

Πξν Κ.Δ.Ν. 2.434 1.024/1.410 63,22 6,77 2,4% 1,8% 

Μεηά Κ.Δ.Ν. 2.953 1.437/1.516 63,64 7,58 2,9% 0,7% 

Γηαθνξά  519 413/106 
0,42 

 (0,430) 

0,71 

 (0,000) 

-0,5% 

 (0,179) 

-1,1% 

 (0,196) 

ύλνιν πεξηζηαηηθώλ 5.387 
 

 
   

 

*    Δπαλεηζαγσγέο κέζα ζε 60 εκέξεο.  

**  Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο παξνπζηάδνπλ ηα p-values ηνπ t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα                           

      ( P < 0,05). 

 

 

4.3.2 Απνηειέζκαηα παιηλδξνκήζεωλ OLS   

Πξνρσξψληαο ζηα απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ γηα θάζε εμεηαδφκελε 

πάζεζε πξνθχπηεη ν πίλαθαο 2: 
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Πίλαθαο 2: Δθηηκήζεηο παιηλδξνκήζεσλ OLS 

 

CA παρέσο εληέξνπ 
Αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ 

Αγγεηνπιαζηηθή 

ζηεθαληαίαο λφζνπ 

Αξζξνπιαζηηθή 

γφλαηνο θαη ηζρίνπ 
Κάηαγκα ηζρίνπ θσιεθνεηδίηηδα ηεθαληαία λφζνο Υνινθπζηίηηδα 

 

Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P Σσνηελεζηής P 

ηαζεξά 0,972 0,000 2,476 0,000 1,746 0,000 2,035 0,000 1.711 0.000 1.530 0.000 1.203 0.000 0.732 0.000 

AGE -0,001 0,916 -0,015 0,000 -0,003 0,259 0,002 0,294 0.008 0.000 -0.003 0.087 0.002 0.281 0.008 0.000 

SEX -0,110 0,267 -0,034 0,538 -0,141 0,043 -0,046 0,276 0.078 0.185 0.037 0.478 -0.101 0.072 0.130 0.007 

DRG 1,737 0,000 0,268 0,000 0,246 0,000 0,094 0,012 0.170 0.002 -0.034 0.508 0.103 0.061 0.090 0.069 

Adj R
2
 0,477  0,070 0,028 0,007 0,073 0,001 0,004 0,052 

F (P) 61,028 (0,000) 20,452 (0,000) 8,235 (0,000) 2,920 (0,033) 11,029 (0,000) 1,200 (0,309) 2,897 (0,034) 18,922 (0,000) 
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Δξκελεχνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ OLS αλά πάζεζε, αξρηθά, 

παξαηεξείηαη φηη γηα ην Ca παρέσο εληέξνπ ν ζπληειεζηήο β3 ηεο κεηαβιεηήο drg 

θαζίζηαηαη ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη φηη ε 

εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ. 

Αληίζεηα, ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηνπο ζπληειεζηέο β1 θαη β2 ησλ κεηαβιεηψλ age θαη 

sex, κε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παξνπζηάδεη αξθεηά πςειή εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα. 

πλεπψο, ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ αζζελψλ ζηελ ελ ιφγσ δηάγλσζε δελ επεξεάδεη 

ηε δηάξθεηα λνζειείαο.  

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν ιφγσ αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ, παξαηεξείηαη φηη νη 

ζπληειεζηέο β1 θαη β3 ηεο κεηαβιεηήο sex θαη ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο drg είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηνπ β1 θαηαδεηθλχεη φηη ε αχμεζε ηεο 

ειηθίαο ησλ εηζαρζέλησλ ζην λνζνθνκείν κε αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ νδεγεί ζε κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ λνζειείαο, ελψ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ CA ηνπ παρέσο εληέξνπ ην 

ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή β3 ζεκαηνδνηεί κεγαιχηεξν θαηά κέζν φξν ρξφλν 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ ζηε κεηά ΚΔΝ πεξίνδν. πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ησλ 

ΚΔΝ ιεηηνπξγεί απμεηηθά ζηε δηάξθεηα λνζειείαο, ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία, ελψ ην 

θχιν ησλ αζζελψλ δελ ηελ επεξεάδεη.  

Αλάινγα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή πνπ 

αζθεί ε εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ ζην κέζν ρξφλν λνζειείαο ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζην λνζνθνκείν γηα αγγεηνπιαζηηθή ζηεθαληαίαο λφζνπ. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΝ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ελψ παξάιιεια ν 

αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο sex νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην θχιν απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ, κε ηνπο άλδξεο λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε δηάξθεηαο 

λνζειείαο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν γηα αξζξνπιαζηηθή 

γφλαηνο-ηζρχνπ ε κφλε κεηαβιεηή ν ζπληειεζηήο ηεο νπνίαο θαζίζηαηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο είλαη ε drg. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΝ νδεγεί θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, κε ηελ πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ λα είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαζψο ν 
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ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ θαη ν δηνξζσκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ηζνχληαη 

κε 0,012 θαη 0,007 αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηελ παιηλδξφκεζε πνπ εθαξκφδεηαη γηα αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ ζην 

λνζνθνκείν ιφγσ θαηάγκαηνο ηζρίνπ παξαηεξείηαη φηη ε ειηθία ησλ αζζελψλ 

επεξεάδεη ζεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην ρξφλν λνζειείαο, ελψ παξάιιεια ε 

εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΝ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξν ρξφλν λνζειείαο.   

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ 

ζθσιεθνεηδίηηδα θακία απφ ηεο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ 

παιηλδξφκεζεο δελ θξίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Παξάιιεια, ην ίδην ην κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, κε ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ην δηνξζσκέλν ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ λα ιακβάλνπλ εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο 

επηβεβαηψλνληαο ηελ πνιχ ρακειή εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Αλάινγα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο πνπ εηζήρζεζαλ ζην 

λνζνθνκείν κε ζηεθαληαία λφζν, κε ην ζχλνιν ηεο παιηλδξφκεζεο παξφια απηά λα 

θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην δείγκα ησλ αζζελψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην λνζνθνκείν 

πάζρνληαο απφ ρνινθπζηίηηδα, παξαηεξείηαη φηη ε ειηθία ηνπο επεξεάδεη ζεηηθά θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην ρξφλν λνζειείαο ηνπο, ελψ παξάιιεια ην ίδην ζπκβαίλεη 

θαη κε ην θχιν ησλ αζζελψλ, κε ηνπο άλδξεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν ρξφλν 

λνζειείαο απφ ηηο γπλαίθεο. Αληίζεηα ε εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ δελ επεξεάδεη ην ρξφλν 

λνζειείαο ησλ αζζελψλ κε ρνινθπζηίηηδα θαζψο ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο drg 

δελ θαζίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  
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Κεθάιαην 5 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ΚΔΝ ζην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ ζηε δηάξθεηα λνζειείαο αλαθνξηθά κε νρηψ 

επηιεγκέλεο ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο δηαγλψζεηο, κέζσ ηεο νηθνλνκεηξηθήο 

εθαξκνγήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα, θαηαγξάθηεθε ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ  δηάξθεηα λνζειείαο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ CA 

παρέσο εληέξνπ, αγγεηαθνχ εγθεθαιηθνχ, ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ζηεθαληαίαο λφζνπ, 

ηεο αξζξνπιαζηηθήο γφλαηνο θαη ηζρίνπ θαη ηνπ θαηάγκαηνο ηζρίνπ. πλεπψο, κπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί πσο ε εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ επέθεξε κία αχμεζε θαηά κέζν φξν ηεο 

κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο ζηηο πέληε απφ ηηο νρηψ ππφ δηεξεχλεζε ηαηξηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο δηαγλψζεηο. Δπηπιένλ, απμεηηθή ηάζε εληνπίζηεθε θαη ζηε δηάξθεηα 

λνζειείαο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ θαη ηεο ρνινθπζηίηηδαο, κε ηε 

ζρέζε απηή λα θαζίζηαηαη νξηαθά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Κακία επίδξαζε δελ 

θαηαγξάθηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζθσιεθνεηδίηηδαο.  

Σα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα, αλ θαη επηζεκαίλεηαη πσο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθνπνηεζνχλ, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Geissler et al (2011), νη 

νπνίνη θαηαγξάθνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο λνζειείαο ζηελ Αγγιία, ηε 

Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε 

ηεο λνζνθνκεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, θαζψο θαη κε ηα επξήκαηα ησλ Busse et al 

(2013), νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ νκνίσο κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο. Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην εχξεκα ηνπ Chulis (1991), ν νπνίνο 

απνδεηθλχεη κία κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαηά 1,6 εκέξεο θαηά ηνλ πξψην 

ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζηηο 

ΖΠΑ, κε απμεηηθέο ηάζεηο σζηφζν λα θαηαγξάθνληαη ηα επφκελα ρξφληα.  

Αθφκε, νη Smith & Pickard (1986), δηεξεπλψληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζηε Φηιαδέιθεηα ησλ ΖΠΑ, 
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απνδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ηεο 

λνζνθνκεηαθήο πιεξφηεηαο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηνλ Gilman 

(2000), ν νπνίνο απνδεηθλχεη κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRGs θαηά 1 εκέξα ζε δηάξθεηα 3 εηψλ, αλ θαη ε έξεπλα απηή αθνξά 

απνθιεηζηηθά έλα λνζνθνκείν ηεο Νέαο Τφξθεο θαη κία νκάδα DRG, φζν θαη απφ 

ηνπο Davis & Rhodes (1988), νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο θαη ηεο ρξήζεο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ζην ζχζηεκα Medicare ζηηο 

ΖΠΑ.  

Δπηπιένλ, αληίζεηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επξήκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο, φπνπ ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ DRGs έρεη κεησζεί ζεκαληηθά (Bentes et al, 2004; Mateus, 2008), θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο, φπνπ ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο έρεη 

απνδεηρζεί επξέσο (Frick et al, 2001). Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί πσο ε ελ ιφγσ 

κείσζε ζηελ Απζηξία ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνξά έλα κεξηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηαηξηθψλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ, εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε απηφ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη νη Theurl & Winner (2007) θαηαγξάθνπλ κείσζε ηεο 

δηάξθεηαο λνζειείαο ζε 8 απφ ηηο 20 δηαγλσζηηθέο νκάδεο. Οκνίσο ζηελ Απζηξαιία 

έρεη απνδεηρζεί πσο ηα DRGs έρνπλ επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο, ηφζν θαηά ηα πξψηα ρξφληα (Street et al, 2007; Mateus, 2008), φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ εθαξκνγήο ηνπο (Australian Department 

of Health and Aging, 2009). 

Αθφκε, αληίζεηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ηνπ Lindqvist (2008) ζηε νπεδία, φπνπ έρεη 

θαηαγξαθεί κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη παξάιιειε αχμεζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο παξαγσγηθφηεηαο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs, φπσο θαη ησλ Sens 

et al (2009) ζηε Γεξκαλία, νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζε κία ζεηξά 

δεηθηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο. Δπηπιένλ, νη Schuetz et al 

(2011) ζηελ Διβεηία, δηεξεπλψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε δηάξθεηα 

λνζειείαο 925 αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ πλεπκνλία, θαηαδεηθλχνπλ νκνίσο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζή ηεο ζε λνζνθνκεία πνπ απνδεκηψλνληαη βάζεη DRG ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ απνδεκηψλνληαη θαηά πξάμε, ελψ παξάιιεια δελ απνδεηθλχεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο ηεο ζλεζηκφηεηαο (ζε 30 

εκέξεο θαη 18 κήλεο κεηά ηελ αξρηθή εηζαγσγή) θαη ησλ επαλεηζαγσγψλ (εληφο 30 



61 
 

εκεξψλ ηνπ εμηηεξίνπ). Σα επξήκαηα ησλ Schuetz et al (2011) αλαθνξηθά κε ηε 

ζλεζηκφηεηα θαη ηηο επαλεηζαγσγέο έξρνληαη ζε κεξηθή ζπκθσλία κε απηά ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία απνδεηθλχεη κείσζε ησλ επαλεηζαγσγψλ ζε 6 απφ ηηο 8 

εμεηαδφκελεο ηαηξηθέο δηαγλψζεηο θαη κηθηά επξήκαηα γηα ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζλεζηκφηεηαο.  

Δπηπξνζζέησο, ζηελ παξνχζα έξεπλα θαηαγξάθηεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ εμεηαδφκελσλ ηαηξηθψλ θαη ρεηξνπξγηθψλ δηαγλψζεσλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ, εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε απηφ ησλ Louis et al (1999) ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, αιιά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ Hodgkin & McGuire 

(1994) θαη ηνπ Gilman (2000) ζηηο ΖΠΑ, ν νπνίνο παξαηεξεί κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

επηιεγκέλσλ πεξηζηαηηθψλ. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΚΔΝ ζην πεδίν ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε απηά ησλ Serden et al (2003), νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ κία παξνδηθή 

αχμεζή ηεο ζηε νπεδία θαηά ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ησλ DRGs, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ, θαζψο θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ Shon et al (2011), νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ πσο ε δηάξθεηα 

λνζειείαο ππφ ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο DRG θαηά ηελ ηξηεηία 2004-2007 ζηελ 

Κίλα ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ακνηβήο θαηά πξάμε, ρσξίο σζηφζν 

λα θαηαδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ επαλεηζαγσγψλ. Ωζηφζν, εθηφο επξσπατθνχ ρψξνπ επίζεο, ε έξεπλα ηνπ 

Kwon (2003) απνδεηθλχεη κία κέζε κείσζε θαηά 3% ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ζε 

επηιεγκέλα DRGs κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηε Νφηηα 

Κνξέα, θαζψο θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο, αλ θαη πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ζηελ πεξίπησζε απηή ην πηινηηθφ πξφγξακκα θάιππηε κφλν κεξηθέο 

λφζνπο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ κνλάδσλ πγείαο ήηαλ εζεινληηθή.  

Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Or & Bellanger (2011) ζηε Γαιιία, φπνπ δελ 

απνδεηθλχεηαη ζπλνιηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ DRGs ζηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη 

ζηε γεληθφηεξε λνζνθνκεηαθή παξαγσγηθή απνδνηηθφηεηα, αλ θαη επηζεκαίλεηαη πσο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζπγθξίζεσλ απνδνηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ 

πγείαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ Διιάδα. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε 

πξφζθαηε έξεπλα ησλ Herwartz & Strumann (2013) ζηε Γεξκαλία, νη νπνίνη 

απνδεηθλχνπλ πσο ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κέζσ DRGs έρεη 

επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο λνζνθνκεηαθήο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ 



62 
 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σέινο, κεξηθή ζπκθσλία ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

έξρνληαη ζε κεξηθή ζπκθσλία κε απηά ησλ Farrar et al (2009), νη νπνίνη εληνπίδνπλ 

αχμεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αγγιία ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο 

θξνληίδαο εκέξαο, νδεγψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί πσο ε αληηθαηηθφηεηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζε κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ DRGs πιένλ 

εθηηκάηαη κέζσ αθξηβέζηεξσλ θνζηνινγηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη δεδνκέλα 

πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ θαη φρη ζε κέζεο ηηκέο (Leister 

& Stausberg, 2005). 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνδεηθλχεη πσο πθίζηαηαη απμεηηθή ηάζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα. Παξφιν πνπ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΚΔΝ είλαη εμαηξεηηθά λσξίο λα θξηζεί θαη ηα φπνηα 

δηαζέζηκα επξήκαηα είλαη επηζθαιή γηα ηελ απνθξπζηάιισζε νπνησλδήπνηε 

γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, κία ζεηξά επηζεκάλζεσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ. Αξρηθά, 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε απμεηηθή ηάζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο πηζαλφλ 

λα νθείιεηαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

θαζψο θαη ζηελ θαθνδηαρείξηζε θαη αλνξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ θιηληθψλ κε κε 

επαξθψο εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Δπηπιένλ, έρεη δηαθαλεί κία κε νξζνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηηο νκάδεο 

ΚΔΝ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζην φηη δελ έρεη θαηαβιεζεί ακνηβή γηα ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο απφ θάπνηα άιιε ρψξα. Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ αλαθνξηθά κε ηε λνζνθνκεηαθή 

απνδνηηθφηεηα πηζαλφλ νθείινληαη θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή θνζηνιφγεζε ηεο 

λνζειείαο, ε νπνία βαζίζηεθε ζηνπο θνζηνινγηθνχο ζπληειεζηέο ησλ απζηξαιηαλψλ 

DRGs. Όπσο απνδεηθλχνπλ θαη νη Leister & Satusberg (2005), ηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο βάζεη DRGs πνπ εθαξκφδνληαη αλά ηνλ θφζκν 

ελζσκαηψλνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ επίηεπμε θξίζηκσλ ζηφρσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί πσο επί ηνπ παξφληνο δελ εθαξκφδεηαη θάπνην 

ζχζηεκα αληηθηλήηξσλ ζηα λνζνθνκεία αλαθνξηθά κε ηε δηαηήξεζε ζχκθσλα κε ηηο 
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πξνβιεπφκελεο κέξεο λνζειείαο ησλ πξαγκαηηθψλ εκεξψλ γηα ηηο νπνίεο παξακέλεη 

έλαο αζζελήο ζην λνζνθνκείν. Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο φηη ε επηκήθπλζε ηεο 

λνζειείαο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο κέζσ ΚΔΝ εκέξεο απνδεκηψλεηαη κέζσ ηεο 

παιαηάο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, δελ παξέρεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ θίλεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, κάιηζηα, πσο 

ππάξρεη πεξίπησζε νξηζκέλα λνζνθνκεία λα παξαηείλνπλ ζθνπίκσο ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ πνζνζηψλ πιεξφηεηαο, ε νπνία 

ζεσξείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.  

Αθφκε, είλαη πξνθαλέο πσο ηφζν ην ηαηξηθφ φζν θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ 

έρεη εθπαηδεπηεί ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ησλ DRGs, ελψ παξάιιεια δελ ππάξρεη 

θαη έλα αληίζηνηρν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο, ην νπνίν ζα 

πιαηζηψλεη ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ησλ ΚΔΝ. Βέβαηα, απηφ νθείιεηαη 

ζην εμαηξεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα, 

ιακβάλνληαο ππφςε πσο απηή έρεη δηαξθέζεη κέρξη θαη γηα πέληε έηε ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ηφπν πσο ην ζχζηεκα ησλ ΚΔΝ ζηελ 

Διιάδα απαηηεί αλαζρεδηαζκφ θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία νιηθή αλαζεψξεζε.  

ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη εγγελείο αλεπάξθεηεο θαη αδπλακίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηε ρψξα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηε ζχγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη 

πξνθαλέο πσο ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ρξήζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ ηα λνζνθνκεία, φπσο είλαη ε ζλεζηκφηεηα θαη 

νη επαλεηζαγσγέο, νη πξαγκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ δελ κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ.  

Ηδηαίηεξα ζην πεδίν ησλ επαλεηζαγσγψλ, ε ζρεηηθή έξεπλα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν 

λα πινπνηεζεί, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθφο θάθεινο 

αζζελνχο ζηνλ νπνίν ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα έρεη online πξφζβαζε, ψζηε λα 

έρεη πιήξε γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ θαη λα ιακβάλεη παξάιιεια ηηο βέιηηζηεο 

απνθάζεηο. Δπηπξνζζέησο, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ηαηξνθεληξηθή δηνίθεζε ζην ρψξν 

ηεο πγείαο θαη παξάιιεια πθίζηαηαη πνιπεπίπεδε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ (λνζνθνκεηαθνί, ΔΤ, ΔΟΠΠΤ, ζηξαηησηηθνί), εληείλεη ην πξφβιεκα 

ηεο βέιηηζηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ ζηελ Διιάδα.  
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Βέβαηα, παξφια απηά ε εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ραξαθηεξίδεηαη 

θαη απφ κία ζεηξά ζεηηθψλ επηδξάζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο είλαη ην 

φηη ε απνδεκίσζε πινπνηείηαη πιένλ βάζεη ξεαιηζηηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

θφζηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην παιηφ ζχζηεκα απείρε ζεκαληηθά απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Δθηφο απηνχ, ε δηεζλήο θαη, θπξίσο, ε επξσπατθή εκπεηξία έρεη 

απνδείμεη πσο ε εθαξκνγή ησλ DRGs κπνξεί νπζηαζηηθά λα ππνζηεξίμεη ηελ 

απνδνηηθή λνζνθνκεηαθή ιεηηνπξγία. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλσλ ησλ 

απαξαίηεησλ αλαζεσξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη, ηα ΚΔΝ απνηεινχλ κία θαηλνηφκν 

πξαθηηθή, ε νπνία σζηφζν γηα λα έρεη απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα πιαηζηψλεηαη απφ 

έλα γεληθφηεξν απνηειεζκαηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη 

απιά σο κλεκνληαθή επηηαγή ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. εκαληηθφ 

είλαη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο νη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζεηηθή πξννπηηθή θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νη νπνίνη 

δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα, φπσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία ζεηξά πεξηνξηζκψλ. Αξρηθά, ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλν, ελψ ην γεγνλφο φηη ε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα λνζνθνκείν, ην 

νπνίν κάιηζηα είλαη θαη ηδηαίηεξνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, δελ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ. Δπηπιένλ, ε θαηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαη ησλ δηαγλψζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο δηέθεξε πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη έλαλ αθφκε εξεπλεηηθφ πεξηνξηζκφ. Δπηπξνζζέησο, ε εζηίαζε ζηηο πην 

ζπρλά εκθαληδφκελεο ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο δηαγλψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ δελ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα αζθαιέο θαη γεληθφ ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο 

επηδξάζεηο ησλ ΚΔΝ ζηε δηάξθεηα λνζειείαο. πλεπψο, ε κειινληηθή έξεπλα ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΚΔΝ ζηηο ππφινηπεο 

λνζειεπηηθέο κνλάδεο, ψζηε λα εμαρζνχλ νπζηαζηηθά θαη γεληθεπκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα θαη ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγηθέο νδνχο.  
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