
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ MANAGEMENT ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΕΕΜΤΤ 

 

Ο τάρηης αποδοηικόηηηας ηων νοζοκομείων  

Κέρδος, 20-1-2013, Νατάσσα Ν. Σπαγαδώροσ. 

Παξά ηε ζνβαξή κείσζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δαπαλώλ ζε θάξκαθα, 

αλαιώζηκα θαη αληηδξαζηήξηα ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθώλ λνζνθνκείσλ 

ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζε πνιύ πςειά επίπεδα, ιόγσ ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, 

ελώ κεηαμύ δηάθνξσλ λνζνθνκείσλ παξνπζηάδνληαη ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηνπο 

νηθνλνκηθνύο δείθηεο, ζηνπο δείθηεο λνζειείαο θαη ζηνπο δείθηεο απνδνηηθόηεηαο. 

Σν ζπκπέξαζκα απηό ζπλάγεηαη από κειέηε πνπ εθπόλεζε ε Εζληθή ρνιή Δεκόζηαο 

Τγείαο (ΕΔΤ), κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή Οηθνλνκηθώλ ηεο Τγείαο θ. Γηάλλε 

Κπξηόπνπιν θαη ηνλ νηθνλνκνιόγν ηεο Τγείαο ζπλεξγάηε ηεο ΕΔΤ θ. Κώζηα 

Αζαλαζάθε. 

Οπσο αλαθέξεη ζην «Κέξδνο», ν θ. Κπξηόπνπινο, «ην θόζηνο αλά λνζειεπζέληα ζηα 

πξσηνβάζκηα λνζνθνκεία εθηνμεύεηαη ζηα 2.948 επξώ (απμεκέλνο θαηά 260%), ελώ 

ζηα ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία απμάλεηαη ζηα 2.276 επξώ (+84%) θαη ζηα 

δεπηεξνβάζκηα ζηα 2.290 επξώ (+161%). Είλαη ζαθέο, εμεγεί, πσο ε ππεξβάιινπζα 

πξνζθνξά αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε λνζειεπηηθώλ ππεξεζηώλ 

ζηα πξσηνβάζκηα λνζνθνκεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο αλά 

αζζελή ζε κε απνδεθηά επίπεδα γηα ην ΕΤ». 

Παξά ηαύηα, ζηε κειέηε πνπ εθπόλεζε ε ΕΔΤ γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

λνζνθνκείσλ ην 2011 (γηα ην 2012 δελ ππάξρνπλ αθόκε ζηνηρεία), πξνθύπηνπλ 

ελδηαθέξνπζεο παξάκεηξνη θαη, όπσο ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά ν θαζεγεηήο θ. Γ. 

Κπξηόπνπινο, ηα δεκόζηα λνζειεπηήξηα εκθαλίδνπλ κηθξή, πιελ όκσο ζεκαληηθή, 

απνδνηηθόηεηα, ε νπνία είλαη ζθόδξα πηζαλόλ λα απμεζεί θαη ην 2012. πγθεθξηκέλα, 

ζύκθσλα κε ηε κειέηε, ζεκεηώλεηαη βειηίσζε ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

λνζνθνκείσλ, αύμεζε λνζειείαο θαη επίζθεςεο ησλ αζζελώλ, αύμεζε ησλ 

λνζειεπζέλησλ, ε νπνία είλαη πνιύ πηζαλόλ λα απμεζεί αθόκε πεξηζζόηεξν γηα ην 

2012. 

Σα λνζνθνκεία εκθαλίδνπλ βειηησκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

εμνηθνλόκεζε ησλ δαπαλώλ ηνπο θαη εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζην πγεηνλνκηθό πιηθό, 

ζε κεγάιν βαζκό ζην θαξκαθεπηηθό πιηθό, όπσο επίζεο ζην νξζνπεδηθό θαη ζηα 

αληηδξαζηήξηα. Ο θ. Αζαλαζάθεο, κάιηζηα, εθηηκά όηη ηα λνζειεπηήξηα ζα 

εκθαλίζνπλ αθόκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ην 2012, όζνλ αθνξά ζηνλ 

εμνξζνινγηζκό ηνπο, ελώ ζα εληζρπζνύλ θαη από ηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ 

θόζηνπο. 

Σα βαζικά εσρήμαηα ηης μελέηης 

*ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Από ηα ζηνηρεία ησλ βαζηθώλ θαηεγνξηώλ θόζηνπο ησλ λνζνθνκείσλ παξαηεξείηαη 



ππεξδηπιάζηα θαηαλάισζε θαξκάθνπ θαη πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ ζηα ηξηηνβάζκηα ζε 

ζρέζε κε ηα δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεία, παξά ηνπ όηη εμππεξεηνύλ κόιηο 13,8% 

κεγαιύηεξν αξηζκό αζζελώλ. 

Από ην ζύλνιν ησλ λνζειεπζέλησλ, ην 95% εμππεξεηείηαη από ηα κεγάια θαη κεζαία 

λνζνθνκεία ηα νπνία απνηεινύλ θαη ηνλ θαη' εμνρήλ θνξκό λνζειείαο ζηε ρώξα καο 

θαη κόιηο ην 4,9% από ηηο ππόινηπεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο. 

 ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΑ 

εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδεη ην θόζηνο αλά λνζειεπζέληα κε θαη 

ρσξίο ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο κηζζνδνζίαο. Εηδηθόηεξα, αλ δελ 

ζπκπεξηιεθζεί ην θόζηνο κηζζνδνζίαο, ην θόζηνο αλά λνζειεπζέληα γηα ηα 

κεγάια λνζνθνκεία είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξν από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο 

κε 1.240 επξώ, έλαληη 1.103 επξώ ησλ εηδηθώλ λνζνθνκείσλ θαη 853 επξώ 

ησλ κεζαίσλ. Η εηθόλα απηή αιιάδεη ζεκαληηθά ζπλππνινγίδνληαο θαη ην 

θόζηνο κηζζνδνζίαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ δείθηε, αλεβάδνληαο ην θόζηνο ζηα 

εηδηθά λνζνθνκεία ζηα επίπεδα ησλ 3.586 επξώ. Αθνινπζνύλ ηα κηθξά 

λνζνθνκεία κε 3.177 επξώ θαη ηα κεγάια λνζνθνκεία έξρνληαη ζηελ ηξίηε 

ζέζε κε 2.290 επξώ. 

Σν εκεξήζην θόζηνο λνζειείαο παξνπζηάδεη, επίζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε. Υσξίο ηνλ ζπλππνινγηζκό ηνπ 

θόζηνπο κηζζνδνζίαο, ε πςειόηεξε ηηκή ηνπ δείθηε εκθαλίδεηαη ζηα κεγάια 

λνζνθνκεία (320 επξώ) θαη θαηόπηλ ζηα κεζαία θαη ηα κηθξά (250 επξώ θαη 220 επξώ 

αληίζηνηρα). Αλ σζηόζν ζπκπεξηιεθζεί θαη ε κηζζνδνζία, ηόηε ε θαηάηαμε 

αληηζηξέθεηαη ειαθξώο, κε ηα κηθξά λνζνθνκεία λα ζεκεηώλνπλ ηελ πςειόηεξε ηηκή 

(816 επξώ) θαη αθνινπζνύλ ηα κεζαία (663 επξώ) θαη ηα κεγάια (590 επξώ) 

λνζνθνκεία. 

* ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ 

Αο δνύκε νξηζκέλνπο δείθηεο επίδνζεο, πνπ απνηππώλνπλ ην θόζηνο θαξκάθνπ, 

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη εκέξαο λνζειείαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κηζζνδνζίαο) αλά λνζειεπζέληα ζε όια ηα λνζειεπηήξηα ηεο ρώξαο: 

- Κόζηνο θαξκάθνπ: Σν κεγαιύηεξν θόζηνο εκθαλίδνπλ ην Δεξκαηνινγηθό 

Ννζνθνκείν «Αλδξέαο πγγξόο» κε 2.875 επξώ, ην Αληηθαξθηληθό Μεηαμά κε 2.150 

επξώ, ην Ογθνινγηθό Κεθηζηάο «Αγηνη Αλάξγπξνη» (ζην νπνίν έρνπλ κεηαθεξζεί 

ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο ηνπ 1νπ θαη 7νπ Θεξαπεπηεξίνπ ηνπ ΙΚΑ) κε 2.029 επξώ, ην 

αληηθαξθηληθό «Θεαγέλεην» κε 1.712 επξώ, ελώ ην κηθξόηεξν θόζηνο εκθαλίδεη ην 

Οθζαικηαηξείν κε 8 κόιηο επξώ. 

- Κόζηνο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ: Σν «Ιππνθξάηεην» έξρεηαη πξώην ζηελ θαηεγνξία 

απηή, κε 628 επξώ θαη αθνινπζνύλ: Σν «Κνξγηαιέλεην Μπελάθεην» κε 568 επξώ, ν 

«Επαγγειηζκόο» κε 551 επξώ, ελώ ην κηθξόηεξν θόζηνο εκθαλίδνπλ ην Φπρηαηξηθό 

Ννζνθνκείν κε 5 επξώ θαη ην Δξνκνθαΐηεην κε 8 επξώ. 

- Κόζηνο εκέξαο λνζειείαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζνδνζίαο): 

Δεξκαηνινγηθό λνζνθνκείν «Αλδξέαο πγγξόο» κε 830 επξώ, ην νγθνινγηθό «Αγ. 

Αλάξγπξνη» Κεθηζηάο κε 617 επξώ, ην Οθζαικηαηξείν κε 567 επξώ, ελώ ην 



κηθξόηεξν θόζηνο έρεη ην Κξαηηθό Θεξαπεπηήξην Κέληξν Τγείαο Λέξνπ κε 20 επξώ. 

Τγεία και οικονομία 
Ελα εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Κπξηόπνπιν θαη ηνλ θ. Αζαλαζάθε, 

είλαη εάλ κπνξνύκε, κεζνύζεο ηεο κεγαιύηεξεο κεηαπνιεκηθήο ύθεζεο πνπ βηώλεη ε 

Ειιάδα, λα δηαηεξήζνπκε ζε πςειά επίπεδα ηελ πγεία καο θαη ηαπηόρξνλα λα κελ 

επηβαξύλνπκε ηα ηακεία, νηθνδνκώληαο έλα αμηνπξεπέο δίθαην θαη απνδνηηθό 

πγεηνλνκηθό ζύζηεκα θαη αιιάδνληαο γηα πξώηε θνξά ηε ζπκπεξηθνξά καο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ πξόιεςε αληί ηεο ζεξαπείαο; Δύζθνιν αιιά όρη αλέθηθην, απαληνύλ. 

Δύζθνιν, δηόηη όπσο εμεγνύλ, ην ηειεπηαίν πνπ αιιάδεη είλαη ε λννηξνπία - «δελ 

γθξεκίδεηαη εύθνια» αλαθέξνπλ - σζηόζν ε παξαηεηακέλε ύθεζε είλαη κία επθαηξία 

γηα λα δνύκε ηα πξάγκαηα θαη εηδηθόηεξα ηελ πγεία καο κε «άιιν κάηη». Οη δαπάλεο 

γηα ηελ πγεία, όπσο ζεκεηώλνπλ, είλαη αθξαία αλειαζηηθέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αλαβάινπκε ηελ αληηκεηώπηζε ελόο πξνβιήκαηνο πνπ έρεη 

πξνθύςεη. Σελ ίδηα ώξα, νη Ειιελεο έρνπλ απνδείμεη όηη βάδνπλ βαζηά ην ρέξη ζηελ 

ηζέπε, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ πγεία ηνπο, αθόκε θαη ζε δύζθνιεο επνρέο. ε 

πεξηόδνπο θξίζεο, απηό πνπ αλαβάιινπλ όκσο όινη, είλαη θάπνηεο ειαζηηθέο θαη όρη 

πνιπηειείο αλάγθεο, ζεκεηώλεη ν θ. Αζαλαζάθεο, όπσο νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ζέκαηα αηζζεηηθήο θαη ζίγνπξα ε έκθαζε ζηελ πξόιεςε. Σν θαθό ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, ζπλερίδεη, είλαη όηη θηλδπλεύνπλ θαη ρξνλίσο πάζρνληεο, αζπκπησκαηηθνί. 

Αζζελείο δειαδή είηε δηαβεηηθνί, είηε λεθξνπαζείο, νη νπνίνη ρσξίο νξαηά 

ζπκπηώκαηα αλαβάιινπλ ηελ επίζθεςε ζηνλ γηαηξό, κε απνηέιεζκα όηαλ ζα ηνλ 

επηζθεθζνύλ, λα είλαη πνιύ αξγά. 

«ε κία θξίζε», ηνλίδνπλ νη ζπλνκηιεηέο καο, «ε δηειθπζηίλδα κεηαμύ αλάγθεο γηα 

πεξηζηνιή θόζηνπο θαη αλάγθεο γηα πνηόηεηα γέξλεη πξνο ην θόζηνο, αιιά απηό 

πξέπεη λα αιιάμεη. Σν πην δύζθνιν ζηελ πγεία είλαη λα αιιάμεηο ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά, γη' απηό έξρνληαη ηα θάξκαθα αξγόηεξα, όηαλ δελ έρνπκε πξνζέμεη όζν 

ζα έπξεπε εγθαίξσο ηελ πγεία καο. Σν δήηεκα είλαη πσο κπνξνύκε κε ηα ίδηα ρξήκαηα 

πνπ δαπαλάκε, λα εληζρύζνπκε κε κεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα ην ζύζηεκα. Κάπνηα 

ζηηγκή πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε ζέκαηα απόδνζεο θαη πνηόηεηαο. Ο ρώξνο ηεο 

πγείαο, απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα πιέγκα ακνηβαίσλ ζπκθσληώλ γηα ην ηη πξέπεη 

λα θάλνπκε όινη καδί. Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε δειαδή όινη νκόθσλα, όηη νη 

απνζπαζκαηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ απνδεηρζεί πξνβιεκαηηθέο θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

πγεία». 

Πάλησο, ε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο πγείαο ησλ Ειιήλσλ πνιηηώλ αιιά θαη ε 

κεησκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο έλεθα ηεο ζπλερηδόκελεο ύθεζεο, 

απνηππώζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ ζπλεδξίνπ ηεο Εζληθήο ρνιήο Δεκόζηαο 

Τγείαο ηνλ πεξαζκέλν Δεθέκβξην, κε ζέκα: «Οηθνλνκία θαη πγεία ζε θξίζε: 

Αδηέμνδα θαη ππεξβάζεηο», ελώ ν πξώελ γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο 

θ. Νίθνο Πνιύδνο έθαλε ιόγν «γηα βίαηε κείσζε ησλ δαπαλώλ πγείαο». Οη ηδησηηθέο 

δαπάλεο πγείαο, από 4% ηνπ ΑΕΠ ην 2009 εθηηκάηαη όηη ζήκεξα ζπξξηθλώζεθαλ ζε 

πεξίπνπ 2%, ελώ νη επηζηήκνλεο θάλνπλ ιόγν γηα αύμεζε πεξηζηαηηθώλ θαηάζιηςεο 

θαη ηζραηκηθώλ θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ. 

 


