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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωµατική εργασία καταπιάνεται µε την οικονοµική διαχείριση των
νοσοκοµείων στην Ελλάδα, µέσα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται το σύστηµα υγείας της Ελλάδας. Παρατίθεται η
ιστορική εξέλιξη του στο πέρασµα των ετών, ενώ περιγράφεται το σύστηµα οργάνωσης,
διοίκησης και λειτουργίας του. Παράλληλα παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι
αδυναµίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Ακολούθως µε τη βοήθεια των λογιστικών
καταστάσεων και την χρήση των αριθµοδεικτών, επισηµαίνονται και πρακτικά τα
προβλήµατα ρευστότητας και αποδοτικότητας που παρουσιάζονται στα νοσοκοµεία.
Επίσης γίνεται και σύγκριση µε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία της χώρας όπου και σε αυτά τα
κέρδη είναι συµπιεσµένα και τίθεται θέµα βιωσιµότητας τους.
Για την πραγµατοποίηση του πρακτικού µέρους της εργασίας συλλέχτηκαν στοιχεία από
όσα νοσοκοµεία, δηµόσια και ιδιωτικά, είχαν δηµοσιεύσει ισολογισµούς του 2011 και
έγινε σύγκριση µε τους αντίστοιχους ισολογισµούς του 2010. Παρατηρείται η εξάρτηση
των δηµόσιων νοσοκοµείων από τις επιχορηγήσεις και ότι χωρίς αυτές διακρίνεται η
ανικανότητα αυτών να χρησιµοποιήσουν αποδοτικά το ενεργητικό και τα ίδια κεφάλαια
τους ώστε να δηµιουργήσουν κέρδη. Επιπροσθέτως έγινε και έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας για τον δείκτη ρευστότητας σε 2 µεγάλες περιφέρειες. Τα
αποτελέσµατα αυτά δεν διαφέρουν από αυτά που αναπτύξαµε στην θεωρία, η
ρευστότητα παραµένει ακανθώδες ζήτηµα.
Η εργασία επιβεβαιώνει ότι το µέγεθος του τοµέα υγείας και η µεγάλη κοινωνική του
σηµασία, επιβάλλουν τη διερεύνηση του τρόπου οργάνωσης και χρηµατοδότησης του,
ιδιαίτερα στο µεγαλύτερο µέρος του (νοσοκοµειακός τοµέας).
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εφαρµογή της πολιτικής της υγείας προϋποθέτει την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης
δοµής και µιας συγκεκριµένης οργάνωσης που θα υλοποιήσει την πολιτική υγείας και
θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Η συγκεκριµένη δοµή και οργάνωση στο
χώρο της υγείας είναι το σύστηµα υγείας. Η δοµή και η οργάνωση του συστήµατος
υγείας διαµορφώθηκαν στη βάση συγκεκριµένων οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτικών δεδοµένων και αντικατοπτρίζουν ως ένα βαθµό την ίδια τη δοµή της
κοινωνίας και τον τρόπο που αυτή διοικείται. Είναι προφανές ότι τα δεδοµένα µε την
πάροδο του χρόνου αλλάζουν και απαιτείται να σχεδιαστεί εκ νέου το σύστηµα για να
µπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί.
Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του συστήµατος υγείας επηρεάστηκε σηµαντικά από τα
βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής πολιτικής και από τη νοοτροπία που
επικρατούσε σ’ όλη τη δηµόσια διοίκηση. Ο πελατειακός χαρακτήρας του ελληνικού
κράτους αφορά και το σύστηµα υγείας, ενώ η ασφυκτική του εξάρτηση από την
εκάστοτε πολιτική εξουσία στερεί από το σύστηµα υγείας διοικητική και οργανωτική
αυτοδυναµία.
Ο µέσος έλληνας πολίτης δεν είναι ικανοποιηµένος από την ποιότητα των υπηρεσιών
υγείας στη χώρα µας. Υπάρχει ανισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και
ανισότητα στις παροχές. Πολίτες ασφαλισµένοι σε διαφορετικά ασφαλιστικά Ταµεία
έχουν διαφορετικές ασφαλιστικές παροχές. Η διαφορετικότητα στις παροχές δεν
οφείλεται τόσο στο ύψος των καταβαλλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά κυρίως
στη διαφορετικότητα των ασφαλιστικών Ταµείων. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διόγκωση
των ανισοτήτων και το διαχωρισµό των ελλήνων πολιτών σε ασφαλισµένους πολλών
και διαφορετικών ταχυτήτων.
Ταυτόχρονα το σύστηµα υγείας εµφανίζει τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, τα
οποία σε µεγάλο βαθµό

επηρεάζουν σηµαντικά και τη συνολική δηµοσιονοµική

κατάσταση της χώρας. Ως εκ τούτου σήµερα το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα είναι
αντιµέτωπο µε δύο σηµαντικές προκλήσεις: α) να περιορίσει τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα και β) να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
[1]

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας θα εξετάσουµε τη δοµή του ελληνικού συστήµατος
υγείας, εστιάζοντας την ανάλυσή µας κυρίως στην οικονοµική διαχείριση των
∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας. Θα παρουσιάσουµε τα βασικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν, καθώς και τις διαφαινόµενες τάσεις τόσο ως προς τη δοµή του
συστήµατος υγείας, αλλά και ως προς την επίλυση των βασικών προβληµάτων.
Έχοντας ολοκληρώσει αυτή την διερεύνηση θα έχουµε παρουσιάσει και αναλύσει τα
εξής θέµατα:
τι είναι το εθνικό σύστηµα υγείας,
ποια είναι η δοµή του ελληνικού συστήµατος υγείας και ποια είναι τα βασικά
του χαρακτηριστικά,
ποια είναι η οικονοµική συµπεριφορά των Μονάδων Υγείας, µε παράδειγµα το
νοσοκοµείο,
αξιολόγηση νοσοκοµείων µε χρήση αριθµοδεικτών.

[2]

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Το σύστηµα υγείας είναι ένα σύνολο επιµέρους υποσυστηµάτων, τα οποία βρίσκονται
σε διαρκή αλληλεπίδραση µεταξύ τους και µε το περιβάλλον, προκειµένου να
επιτευχθεί ο σκοπός του συστήµατος που είναι η διατήρηση και η προαγωγή υγείας του
πληθυσµού1. Μπορούµε επίσης να ορίσουµε το σύστηµα υγείας ως έναν συγκεκριµένο
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων του τοµέα της
υγείας, που µέσα από την προγραµµατισµένη ανάπτυξη των υπηρεσιών στοχεύει στη
µεγιστοποίηση της στάθµης υγείας του πληθυσµού, στο πλαίσιο των οικονοµικών
δυνατοτήτων της κοινωνίας2.
Σύµφωνα µε τους Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτα (2007, σ.66) το σύστηµα υγείας
αποτελείται από τρία υποσυστήµατα:
το πρώτο υποσύστηµα αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν και
διαµορφώνουν το επίπεδο υγείας του πληθυσµού,
το δεύτερο υποσύστηµα αναφέρεται στην παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών
υγείας και
το τρίτο υποσύστηµα αναφέρεται στους µηχανισµούς κάλυψης των δαπανών
υγείας.
Μία άλλη εναλλακτική προσέγγιση είναι να θεωρήσει κανείς ότι:
το πρώτο υποσύστηµα σχετίζεται µε τη χρηµατοδότηση της υγείας,
το δεύτερο υποσύστηµα σχετίζεται µε τη διοικητική υποστήριξη του
συστήµατος,
το τρίτο υποσύστηµα αναφέρεται στην παραγωγή των υπηρεσιών και αγαθών
υγείας.
Επίσης θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι το πρώτο υποσύστηµα υγείας αναφέρεται
στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, το δεύτερο υποσύστηµα υγείας αναφέρεται στη

1

Ο ορισµός αυτός αναφέρεται από τους Καλογεροπούλου, Μ., Μουρδουκούτα, Π. (2007, σ67)

2

Ο ορισµός αυτός αναφέρεται από τον Λιαρόπουλο (2007, σ.202).

[3]

δευτεροβάθµια περίθαλψη και το τρίτο υποσύστηµα υγείας αναφέρεται στην
τριτοβάθµια περίθαλψη.
Σύµφωνα µε τους Θεοδώρου, Μ. Σαρρή, Μ. και Σούλη, Σ (2001, σ.72-73) το σύστηµα
υγείας είναι ένα ανοικτό σύστηµα υγείας, 3 το οποίο επηρεάζεται και επηρεάζει τους
εξωτερικούς παράγοντες. Το επίπεδο υγείας ενός πληθυσµού δεν εξαρτάται µόνο από το
σύστηµα υγείας, αλλά και από το περιβάλλον του το οποίο επιδρά στη δοµή και στη
λειτουργία του. Το περιβάλλον του συστήµατος υγείας αποτελείται από τα εξής
συστήµατα: πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, οικολογικό και πολιτιστικό.
Σύµφωνα µε τον Μπουρσανίδη (1993), το σύστηµα υγείας αποτελείται από :
το σύστηµα διεύθυνσης – συντονισµού
το σύστηµα χρηµατοδότησης
το σύστηµα παραγωγής και διανοµής
Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η δοµή και λειτουργία τους συστήµατος
υγείας, όπως την έχει οριοθετήσει ο Μπουρσανίδης4 (1996).
∆ιάγραµµα 1 : ∆οµή και λειτουργία του Συστήµατος Υγείας

Ένα σύστηµα θεωρείται «ανοικτό» όταν ανταλλάσσει ενέργεια, ύλη, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες µε το
περιβάλλον, ενώ θεωρείται κλειστό όταν δεν έχει σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης µε αυτό
(Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας, 2007, σ.65).
4 Αναφέρεται από τον Σουλιώτη (2000, σ.40)
3

[4]
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Σύµφωνα τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 5 , το σύστηµα υγείας ορίζεται ως «οι
ενσυνείδητες προσπάθειες, των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός είναι η προαγωγή, η
αποκατάσταση και η διατήρηση υγείας». Κατά τον Roemer σύστηµα υγείας είναι «ο
συνδυασµός πόρων, οργανωτικών συστηµάτων, χρηµατοδοτικών σχηµάτων και
διοικητικών µεθόδων, που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας στον
πληθυσµό».
Σύµφωνα µε τον Λιαρόπουλο (2007, σ.202) το ολοκληρωµένο σύστηµα υγείας είναι
ένας συγκεκριµένος τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των ανθρώπινων και υλικών
πόρων του τοµέα της υγείας, που µέσα από την προγραµµατισµένη ανάπτυξη των
υπηρεσιών στοχεύει στη µεγιστοποίηση της στάθµης υγείας του πληθυσµού, στο
πλαίσιο των οικονοµικών δυνατοτήτων της κοινωνίας.
Σύµφωνα µε τους Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτα (2007, σ.81) το σύστηµα υγείας
αποτελεί ένα συγκεκριµένο τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των ανθρώπινων και
υλικών πόρων προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσµού. Έχει ως βασικές
αρχές λειτουργίας την αρχή της κλινικής αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και

5

Βλ. Λιαρόπουλος, Λ. (2007, σ.201)
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της ισότητας, ενώ εµφανίζει και ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως εµφάνιση
ηθικού κινδύνου, προκλητής ζήτησης

6

, µονοπωλιακές τάσεις στην αγορά, µη

αποτελεσµατική αξιολόγηση των υπηρεσιών και ανισότητες.
Με βάση όσα έχουµε αναφέρει, µπορούµε να ορίσουµε το σύστηµα υγείας ως ένα
σύνολο υποσυστηµάτων που αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται τόσο µεταξύ
τους, όσο και µε το ευρύτερο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό
περιβάλλον και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού της χώρας. Το
σύστηµα υγείας, ως υποσύστηµα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, πρέπει να
είναι οικονοµικά αποτελεσµατικό και κοινωνικά δίκαιο. ∆ηλαδή να παράγει υπηρεσίες
υγείας στη µέγιστη δυνατή ποσότητα και στο µικρότερο δυνατό κόστος και ταυτόχρονα
να εξασφαλίζει τη ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.

2.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η δοµή του συστήµατος υγείας αντικατοπτρίζει την ίδια τη φιλοσοφία του συστήµατος
κοινωνικής προστασίας αναφορικά µε τον τρόπο κάλυψης των κοινωνικών αναγκών του
πληθυσµού. Στην περίπτωση του συστήµατος υγείας, η δοµή του προσδιορίστηκε στη
βάση του πως καλύπτονται οι πολίτες απέναντι στον κοινωνικό κίνδυνο της ασθένειας –
αρρώστιας, του ατυχήµατος και της ανικανότητας. Αν η κάλυψη των κοινωνικών
αναγκών γίνεται από το κράτος µε άξονα αναφοράς την εργασία (δηλαδή καλύπτονται
κυρίως οι εργαζόµενοι), τότε αναφερόµαστε σ’ ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
(τύπου Bismark). Αν η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών γίνεται από το κράτος και
αφορά όλους τους πολίτες στη βάση της λογικής δικαιωµάτων – υποχρεώσεων µεταξύ
πολιτών και κράτους, τότε αναφερόµαστε σ’ ένα εθνικό σύστηµα υγείας (τύπου
Beveridge). Αν ο ρόλος του κράτους βασίζεται στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών
και στηρίζεται κυρίως στον έλεγχο και στην παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών µόνο σε
οµάδες ατόµων που δεν µπορούν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες από την αγορά,
Με τον όρο «προκλητή ζήτηση» εννοούµε ότι παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας η οποία δεν
οφείλεται σε πραγµατικές ανάγκες, αλλά στην εµφάνιση πλασµατικών αναγκών. Για παράδειγµα όταν οι ιατροί, οι
οποίοι είναι ταυτόχρονα και τα άτοµα που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας και τα άτοµα που καθορίζουν τη ζήτηση
για υπηρεσίες υγείας αφού λειτουργούν για λογαριασµό των ασθενών τους, πληρώνονται µε την επίσκεψη έχουν
κάθε όφελος να ζητούν από τους ασθενείς να τους ξαναβλέπουν, έστω και αν δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος. Με
τον όρο «ηθικό κίνδυνο» εννοούµε ότι όταν ο ασθενής δεν συµµετέχει άµεσα στο κόστος των παρεχόµενων
υπηρεσιών υγείας, π.χ. ο ασφαλισµένος σ’ ένα Ταµείο, δεν τον νοιάζει να ζητά υπηρεσίες υγείας, έστω και αν δεν
τις χρειάζεται.
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τότε µιλάµε για το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας (όπου κυριαρχεί η ιδιωτική ασφάλιση
υγείας).

2.2.1. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος ο ρόλος του κράτους είναι ιδιαίτερα περιορισµένος.
Το κράτος εστιάζει την παρέµβασή του στο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας προς αυτούς
που δεν µπορούν να τις αγοράσουν από την αγορά. Ειδικότερα το φιλελεύθερο σύστηµα
υγείας χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία ενός συστήµατος τιµών το οποίο διαµορφώνει
την αγορά και παροχή υπηρεσιών υγείας µε κριτήριο τη ζήτηση που εκδηλώνεται σε
αυτές. Υπάρχει πλήρης ελευθερία του καταναλωτή, ο οποίος ζητά υπηρεσίες υγείας
που τις προσφέρουν οι ιδιώτες παραγωγοί. Ο καταναλωτής για να έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να µπορεί να καταβάλλει την τιµή των υπηρεσιών υγείας
που έχει διαµορφωθεί στην αγορά από τη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας.
Το κράτος καταβάλλει χρήµατα για την αγορά υπηρεσιών υγείας για αυτούς που δεν
µπορούν να τις αγοράσουν. Για παράδειγµα οι ΗΠΑ αποτελούν τον σηµαντικότερο
εκπρόσωπο του φιλελεύθερου συστήµατος υγείας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του φιλελεύθερου συστήµατος υγείας είναι7 ότι:
η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας διαµορφώνεται από τους χρήστες των
υπηρεσιών αυτών έχοντας υπόψη τις τιµές των σχετικών υπηρεσιών,
βασίζεται στο σύστηµα ιδιωτικής ασφάλισης µε αποτέλεσµα µεγάλο ποσοστό
του πληθυσµού να παραµένει ανασφάλιστο,
το κράτος διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο για την οµαλή λειτουργία της
αγοράς, χωρίς να εµπλέκεται στις συναλλαγές µεταξύ καταναλωτών και
παραγωγών,
εµφανίζονται µεγάλες υγειονοµικές ανισότητες,
η χρηµατοδότηση προέρχεται κυρίως από τους ασφαλιστικούς φορείς των
πολιτών προς τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς,
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εµφανίζεται το φαινόµενο της ασύµµετρης πληροφόρησης, που έχει ως
αποτέλεσµα την προκλητή ζήτηση για υπηρεσίες υγείας.

2.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ
BISMARK
Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στηρίχτηκε στο πρότυπο του Bismark ο οποίος το
1880 θέσπισε στη Γερµανία το πρώτο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης. Κυριότεροι
εκπρόσωποι αυτού του µοντέλου είναι η Γερµανία και η Γαλλία. Η φιλοσοφία του
συστήµατος είναι ότι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας
καλύπτεται στη βάση της λογικής της ασφάλισης. Στη Γερµανία έλαβε τη µορφή της
ασφάλισης συγκεκριµένων επαγγελµατικών κλάδων, ενώ στη Γαλλία έλαβε τη µορφή
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ασφάλισης της υγείας µέσα από τη δηµιουργία
διαφόρων ασφαλιστικών Ταµείων. Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης – σύστηµα τύπου Bismark είναι τα ακόλουθα8 :
η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης,
η συλλογική κάλυψη του πληθυσµού,
η χρηµατοδότησή του προέρχεται από τις εισφορές των εργοδοτών και των
εργαζοµένων, (κριτήριο για την καταβολή των εισφορών είναι το ύψος του
εισοδήµατος και οι δυνατότητες πληρωµής των χρηστών των υπηρεσιών υγείας),
η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο του πληθυσµού,
οι παραγωγικοί συντελεστές ανήκουν είτε στο ∆ηµόσιο, είτε σε ιδιώτες, (οι
υπηρεσίες υγείας παρέχονται στα πλαίσια ενός µεικτού συστήµατος),
έντονη κρατική παρέµβαση που αποσκοπεί στην επίτευξη της µέγιστης δυνατής
αποτελεσµατικότητας στην προσφορά των υπηρεσιών υγείας.

2.2.3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ BEVERIDGE
Το εθνικό σύστηµα υγείας (σύστηµα τύπου Beveridge) έχει ως κυριότερο εκπρόσωπό
του το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Μ. Βρετανίας. Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε στη
βάση των αρχών του Beveridge. Βασική φιλοσοφική ιδέα του εθνικού συστήµατος
υγείας είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού σε υπηρεσίες υγείας στη
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βάση της λογικής του κοινωνικού δικαιώµατος των πολιτών. Το εθνικό σύστηµα υγείας
βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότιµη κάλυψη των αναγκών των
πολιτών ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης. Τα βασικά χαρακτηριστικά
του εθνικού συστήµατος υγείας είναι9 :
η χρηµατοδότηση προέρχεται κυρίως από τη φορολογία,
η κάλυψη του πληθυσµού είναι πλήρης και καθολική και γίνεται µε βάση τις
ανάγκες του πληθυσµού,
γίνεται διαχωρισµός των επιπέδων υγείας σε πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και
τριτοβάθµιο επίπεδο,
κεντρική και ενιαία χρηµατοδότηση είτε από τη φορολογία, είτε από
ασφαλιστικές εισφορές.

2.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η συγκριτική ανάλυση των τριών συστηµάτων υγείας (φιλελεύθερου, συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης και εθνικού συστήµατος υγείας) αναδεικνύει ότι τα εν λόγω
συστήµατα έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ειδικότερα :
2.3.1. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το βασικό πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος υγείας είναι α) η περιορισµένη
εµπλοκή του κράτους στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και β) η
ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιωτών που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας µε
απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Τα κυριότερα
µειονεκτήµατα αυτού του συστήµατος υγείας είναι α) η εµφάνιση υγειονοµικών
ανισοτήτων αφού η κάλυψη εξαρτάται από την οικονοµική δυνατότητα του ασθενή, β) η
υπόθαλψη της προκλητής ζήτησης από πλευράς ιατρών και γ) η εστίαση στην
θεραπευτική παρέµβαση και αποκατάσταση και όχι στην πρόληψη.
2.3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το κύριο πλεονέκτηµα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι είναι
περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσµατικό από το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας. Έχει
9
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καταφέρει να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας µέσα σε συνθήκες ισότητας
και δικαιοσύνης. Το µειονέκτηµα αυτού του συστήµατος υγείας είναι ότι στην
περίπτωση των επαγγελµατικών οµάδων ασφαλίζει µόνο τους επαγγελµατίες και ότι οι
παροχές διαφοροποιούνται από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε το Ταµείο Ασφάλισής του.
2.3.3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΊΑΣ
Το εθνικό σύστηµα υγείας αναπτύχθηκε στα πρότυπα του σχεδίου Beveridge και
παρουσιάζει ορισµένα βασικά µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα. Το βασικό
πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος είναι η ενίσχυση του ατοµικού δικαιώµατος για
κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσµού. Εκτός όµως της διασφάλισης καθολικής
και ισότιµης κάλυψης ανεξάρτητα από την οικονοµική τους κατάσταση, την κοινωνική
τους θέση και τον τόπο διαµονής τους, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήµατα από την
ανάπτυξη του εθνικού συστήµατος υγείας10. Τα άλλα πλεονεκτήµατα που επιφέρει η
λειτουργία του εθνικού συστήµατος υγείας είναι :
η εξασφάλιση δίκαιης κατανοµής των πόρων,
η ενιαία και κεντρική χρηµατοδότηση του συστήµατος συµβάλλει στην
αποτελεσµατική διαχείρισή του και στον έλεγχο των δαπανών του,
ότι οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, πρόληψης και υγειονοµικής διαφώτισης
αποτελούν προτεραιότητα,
ότι δεν υπάρχει διαστρέβλωση στην άσκηση ιατρικής και η συνεργασία µεταξύ
των γιατρών είναι καλή, αφού ο επαγγελµατικός ανταγωνισµός είναι
περιορισµένος,
ότι αναπτύσσεται καλή διαπροσωπική σχέση.

Τα µειονεκτήµατα του εθνικού συστήµατος υγείας είναι :
η ανάπτυξη γραφειοκρατίας επιβαρύνει την οικονοµική και αποτελεσµατική
λειτουργία του συστήµατος,
η υπόθαλψη της επαγγελµατικής χαλαρότητας των ιατρών,
η εµφάνιση λίστας αναµονής σε νοσοκοµεία για χειρουργικές επεµβάσεις,
η περιορισµένη επιλογή ιατρού και νοσοκοµείου που έχει ο ασθενής,
Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του εθνικού συστήµατος υγείας βλ. Θεοδώρου, Σαρρής και
Σούλης (2001, σ.89-90)
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η απουσία αποτελεσµατικών µηχανισµών στο σύστηµα που θα προάγουν την
αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα και το µάνατζµεντ.

2.4. Η ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ : ΜΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ11
Η γνώση των δοµών των συστηµάτων άλλων χωρών, εκτός της Ελλάδας µας επιτρέπει
να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για τον τρόπο που είναι οργανωµένο και πόσο
αποτελεσµατικά είναι το ελληνικό σύστηµα υγείας. Στην συγκεκριµένη ενότητα
παραθέτουµε ορισµένα βασικά στοιχεία για το σύστηµα υγείας άλλων χωρών.
2.4.1. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Το αµερικάνικο σύστηµα υγεία είναι το αντιπροσωπευτικότερο του «φιλελεύθερου
µοντέλου – ιδιωτικής ασφάλισης». Είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα υγείας το οποίο
λειτουργεί µε βάση τους νόµους της αγοράς. Η παρέµβαση του κράτους είναι
περιορισµένη και αφορά κυρίως τον καθορισµό των πλαισίων αρχών και κανόνων
λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που στην πλειοψηφία τους είναι ιδιωτικοί φορείς.
Αποτελείται από υγειονοµικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται κυρίως από την
οµοσπονδιακή κυβέρνηση και από την πολιτειακή κυβέρνηση, από προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από το προσωπικό εισόδηµα των ατόµων και από προγράµµατα που
χρηµατοδοτούνται από εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών. Η χρηµατοδότηση των
υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές πηγές ανέρχεται περίπου στο 55% και από κρατικούς
πόρους στο 45%.
Η υγειονοµική κάλυψη του πληθυσµού δεν είναι υποχρεωτική και επειδή η πρόσβαση
στις υπηρεσίες Υγείας στις ΗΠΑ είναι συνάρτηση του εισοδήµατος του ατόµου,
περίπου το 15% του πληθυσµού είναι ανασφάλιστοι. Το µεγαλύτερο ποσοστό των
πολιτών είναι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ ένα 10% που
είναι φτωχοί και ηλικιωµένοι είναι ασφαλισµένοι µέσω των πολιτειακών προγραµµάτων
Medicaid και Medicare που χρηµατοδοτούνται από την οµοσπονδιακή και την
πολιτειακή κυβέρνηση. Το Medicare καλύπτει τους ηλικιωµένους άνω των 65 ετών.

Αναφορικά µε τη δοµή των συστηµάτων υγείας άλλων χωρών βλ. Καλογεροπούλου και Μουρδουκούτας (2007,
σ.91-124), Θεοδώρου et al (2001, σ.331-380) και Wolper (2001, σελ.33-96)
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Παρέχει κυρίως νοσοκοµειακή περίθαλψη και καλύπτει ένα µέρος της δαπάνης για έξωνοσοκοµειακή περίθαλψη. Το Medicaid καλύπτει τους φτωχούς, τους άνεργους και τους
αναπήρους. Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος προέρχεται
από την εθνική φορολογία και ένα µέρος προέρχεται από την πολιτειακή
χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει όλο το φάσµα των υπηρεσιών υγείας
µέσα από συµβάσεις που συνάπτει το πρόγραµµα σε πολιτειακό επίπεδο µε νοσοκοµεία
και ιατρούς.
2.4.2. ΙΑΠΩΝΙΑ
Το σύστηµα υγείας της Ιαπωνίας χαρακτηρίζεται ως «πλουραλιστικό». Η συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα στο σύστηµα υγείας είναι πολύ σηµαντική. Η κεντρική κυβέρνηση
αναλαµβάνει ρυθµιστικό ρόλο, θεσπίζοντας νόµους σχετικά µε την τιµολόγηση και τον
τρόπο χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας, ενώ ο πολίτης έχει δικαίωµα της
ελεύθερης επιλογής τόσο του οργανισµού παροχής υπηρεσιών υγείας, όσο και του
ιατρού. Οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι ίδιες για όλους,
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κοινωνική οµάδα.
2.4.3. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το σύστηµα υγείας στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί το κλασικό παράδειγµα του
µοντέλου Beveridge. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ιδρύθηκε το 1947. Η ίδρυσή του
εκείνη την περίοδο αποτελούσε σηµαντικό σταθµό στη οργάνωση του χώρου της υγείας.
Ήταν το πρώτο ολοκληρωµένο εθνικό σύστηµα υγείας που παρείχε καθολική και
δωρεάν κάλυψη, χωρίς να χρηµατοδοτείται από την κοινωνική ασφάλιση, αλλά
απευθείας από τη γενική φορολογία. Η χρηµατοδότηση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας από τη γενική φορολογία ανέρχεται περίπου στο 80% της συνολικής
χρηµατοδότησής του. Η κοινωνική ασφάλιση συµβάλλει στη συνολική χρηµατοδότηση
κατά 15% και οι ιδιωτικοί πόροι κατά 5%. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας βασίζεται στις
αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της καθολικής και πλήρους κάλυψης του
πληθυσµού, της ισότητας και της επαγγελµατικής αυτονοµίας των γιατρών. ∆ιοικείται
και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν επίσης και οι υγειονοµικές
περιφέρειες που αποτελούν «προέκταση» του Υπουργείου Υγείας στην περιφέρεια. Οι
υπηρεσίες υγείας παρέχονται κυρίως από τα νοσοκοµεία και τους οικογενειακούς
ιατρούς. Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα υγείας είναι περιορισµένος και λειτουργεί
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συµπληρωµατικά προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι οι οικογενειακοί γιατροί, που αποτελούν το καλύτερο
οργανωµένο τµήµα του συστήµατος. Το δίκτυο των οικογενειακών ιατρών αποτελεί την
πύλη εισόδου του ασθενούς στο σύστηµα υγείας. Στη δεκαετία του ’90 ξεκινάει η
µεταρρύθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας έχοντας επηρεαστεί σηµαντικά από τη
συνολική πολιτική στροφή της Μ. Βρετανίας προς τον φιλελευθερισµό. Τα νοσοκοµεία
έχουν µεταβληθεί σε αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους οργανισµούς και λειτουργούν
µε βάση τους κανόνες της αγοράς, δηλαδή προσλαµβάνουν το προσωπικό που
επιθυµούν, καθορίζουν τους µισθούς, τιµολογούν τις υπηρεσίες τους και ανταγωνίζεται
το ένα το άλλο.
2.4.4. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το γερµανικό σύστηµα υγείας θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα του
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης – τύπου Bismark. Στα πλαίσια αυτού του
συστήµατος τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει η κοινωνική ασφάλιση, ενώ συνυπάρχουν
αρµονικά και αποτελεσµατικά ο κρατικός έλεγχος, η χρηµατοδότηση από εργοδότες και
εργαζόµενους, η επαγγελµατική αυτονοµία των ιατρών και ο έλεγχος των
νοσοκοµειακών δαπανών από τα Ταµεία Υγείας. Υπεύθυνος για τις υπηρεσίες υγείας
είναι σε κεντρικό επίπεδο η οµοσπονδιακή κυβέρνηση και σε τοπικό επίπεδο οι
κυβερνήσεις των οµόσπονδων κρατιδίων. Τους πυλώνες του συστήµατος αποτελούν τα
Ασφαλιστικά Ταµεία και οι περιφερειακές ενώσεις των γιατρών νοσοκοµειακής
περίθαλψης. Τα Ασφαλιστικά Ταµεία σποτελούν αυτόνοµους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς που ασφαλίζουν άτοµα που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, εργάζονται σε
µεγάλες επιχειρήσεις ή ζουν σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή.
Η χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας γίνεται κυρίως από την κοινωνική ασφάλιση,
δηλαδή από τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών. Τα τελευταία
χρόνια υπήρξαν σηµαντικές τροποποιήσεις στο γερµανικό σύστηµα υγείας. Μία από
αυτές είναι η προσπάθεια δηµιουργίας ασφαλιστικών ταµείων για τη µακροχρόνια
φροντίδα υγείας.
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3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
3.1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
3.1.1. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ «ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΚΑΙ «ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ»
Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας προβλέπει κοινωνικές υπηρεσίες για χρήση είτε από
άτοµα είτε από οικογένειες. Η κοινωνική πολιτική περιλαµβάνει ζητήµατα υγείας,
παιδείας, συντάξεων, προσωπικών υπηρεσιών, απασχόλησης κ.α.
Σύµφωνα µε τον Esping-Andersen, υπάρχουν τρία «καθεστώτα κράτους πρόνοιας», το
«φιλελεύθερο», το «συντηρητικό - κορπορατιστικό» και το «σοσιαλδηµοκρατικό». Η
διάκριση αυτή έγινε βάση τη αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της
πλήρους ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη και τον βαθµό από-εµπορευµατοποίησης
που συντελείται µέσα από την κατοχύρωση αυτών των δικαιωµάτων, τη σύνδεση της
κοινωνικής διαστρωµάτωσης µε το κράτος, και της σχέσεις που αναπτύσσονται
ανάµεσα στο κράτος, την αγορά και την οικογένεια ως προς την παροχή κοινωνικής
προστασίας.
Έτσι λοιπόν το κράτος πρόνοιας θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως «ο κυρίαρχος θεσµός
στην οικοδόµηση των διαφόρων µοντέλων του µεταπολεµικού καπιταλισµού» 12 . Όπως
είναι αντιληπτό το σύστηµα υγείας είναι ένα από τα κυριότερα υποσυστήµατα του
κοινωνικού κράτους καθώς το επίπεδο υγείας των λαών επηρεάζει την ανθρώπινη
ευηµερία και κατ’ επέκταση την οικονοµία, την πολιτική και την ασφάλεια του κάθε
τόπου. Οι υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες περίθαλψης, τις υπηρεσίες
προαγωγής υγείας τόσο και τις υπηρεσίες πρόληψης.

3.1.2.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Ελληνικού κράτους, εµφανίζονται οι πρώτες
προσπάθειες οργάνωσης υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Θα µπορούσαν να
καθοριστούν τέσσερις περίοδοι κατά τις οποίες εξελίχθηκε ο υγειονοµικός τοµέας στην
GØsta Esping- Andersen(2006), «Οι τρείς κόσµοι του καπιταλισµού της ευηµερίας», επιστηµονική επιµέλεια
Μαρία Πετµεζίδου, Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. (σελ 36)
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Ελλάδα: 1833-1922, 1922-1945, 1945-1974 και 1974 έως σήµερα.
Ξεκινώντας από την πρώτη περίοδο διαπιστώνουµε ότι µόλις το 1833 η Γραµµατεία των
Εσωτερικών επιφορτίζεται, µεταξύ άλλων, µε τα καθήκοντα της «Υγειονοµικής
Αστυνοµίας» και αναλαµβάνει να ιδρύσει την πρώτη υγειονοµική υπηρεσία της χώρας.
Παράλληλα, µε το ∆ιάταγµα της 30.10.1833 θεσπίζεται ο θεσµός του νοµίατρου, ως
υπεύθυνου για τα υγειονοµικά θέµατα κάθε νοµού. Το 1845, ψηφίζεται ο «Υγειονοµικός
νόµος» ΚΒ΄/1845, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωµένο υγειονοµικό κανονισµό
και παράλληλα, ο νόµος ΚΓ΄/1845 «Περί υγειονοµικών αρχών εν γένει», ο οποίος
καθορίζει την οργάνωση των υγειονοµείων και λοιµοκαθαρτηρίων στα λιµάνια της
χώρας. Από τα µέσα του 19ου αιώνα και µέχρι τις αρχές του 20ου, παρατηρείται µία
µακρά περίοδος στασιµότητας τόσο για τις υγειονοµικές υπηρεσίες, όσο και για την
πρόοδο της υγειονοµικής νοµοθεσίας. Το 1870, ο θεσµός του νοµίατρου καταργείται και
σταδιακά ακολουθεί η κατάργηση των επαρχιακών γιατρών και των εµβολιαστών. Το
1914, ψηφίζεται ο νόµος 346/1914 «Περί επιβλέψεως της ∆ηµοσίας Υγείας», ο οποίος
αποτελεί την πρώτη αξιόλογη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υγειονοµικών
υπηρεσιών. Ο νόµος αυτός προέβλεπε µια κεντρική υγειονοµική υπηρεσία
εγκατεστηµένη στο Υπουργείο Εσωτερικών και νοµαρχιακά υγειονοµικά συµβούλια και
νοµιάτρους σε κάθε νοµό.
Κατά την δεύτερη περίοδο το 1922, µε το Ν. 2882, ιδρύεται για πρώτη φορά, ένα
ξεχωριστό υπουργείο που θα διαχειρίζεται τα θέµατα υγείας, το Υπουργείο Υγιεινής και
Κοινωνικής Πρόνοιας, που αποτελεί σταθµό στην εξέλιξη των υγειονοµικών υπηρεσιών.
Ώθηση στην εξέλιξη αυτή έδωσε η έλευση των προσφύγων από την Μ. Ασία και τα
υγειονοµικά προβλήµατα που παρατηρούνται την περίοδο εκείνη. Και το 1928, ιδρύεται
αυτοτελές Υφυπουργείο Υγιεινής µέσα στο Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής
Πρόνοιας. Στη συνέχεια µε τον νόµο 6298/1934 χαράσσεται ασφαλιστική πολιτική
υγείας, καθώς βάσει αυτού δηµιουργείται το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα
ασφαλίζει από το 1937 µέχρι σήµερα τους µισθωτούς ιδιωτικών υπαλλήλων και
εργατών. Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση της δεύτερης περιόδου θα πρέπει να
αναφερθεί ένας ακόµα σηµαντικός νόµος που ψηφίστηκε, ο Α.Ν. 965/37 «περί
οργανώσεως των δηµοσίων νοσηλευτικών και υγειονοµικών ιδρυµάτων». Με τον νόµο
αυτό δινόταν η ευκαιρία στα δηµόσια νοσοκοµεία να έχουν ενιαία οργάνωση και
λειτουργία.
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Η τρίτη περίοδος συνοδεύεται από Γερµανική κατοχή, εµφύλιο πόλεµο, τεράστιες
υλικές καταστροφές και ελλείψεις στις υποδοµές και όχι µόνο. Παρ’ όλα αυτά το 1948
δροµολογήθηκε πρόγραµµα ανόρθωσης της χώρας που προέβλεπε περιορισµένες
επενδύσεις στον τοµέα της υγείας. Έτσι το 1953 ψηφίζεται το Ν.∆. 2592/1953 «Περί
οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως», µε το οποίο καθορίζεται η οργάνωση και
λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, πού έχει ως στόχο ένα αποκεντρωµένο
σύστηµα υγείας. Μέχρι το 1974 που ξεκινάει η τέταρτη περίοδος δεν είχαν γίνει
σηµαντικές αλλαγές και οι δαπάνες υγείας υπέστησαν µείωση.
Τέλος η τέταρτη περίοδος χαρακτηρίζεται από άνθηση σχεδόν σε όλους τους τοµείς και
ο τοµέας της υγείας είναι µέσα σ’ αυτούς. Το 1983 ψηφίζεται ο Ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστηµα Υγείας», που αποτελεί το θεµελιώδη νόµο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
τη βάση της σύγχρονης οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Βασικές αρχές
του νόµου ήταν: η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας, ο κοινωνικός έλεγχος, ο ενιαίος
προγραµµατισµός, έµφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας µε δηµιουργία
κέντρων υγείας, και καθιέρωση του ιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Σήµερα, µια σειρά νοµοθετηµάτων που θεσπίστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες
καθορίζουν το νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τη ∆ηµόσια Υγεία.
Ως προς το περιεχόµενο, η νοµοθεσία µπορεί να διακριθεί σε πέντε µέρη:
•

τη νοµοθεσία για τις Κεντρικές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας13,

•

τη νοµοθεσία για τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας14,

•

τη νοµοθεσία για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας15,

13

Τα νομοθετήματα αυτά είναι τα εξής: Το Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68Α΄/1992). Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ76Α΄/2000). Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197Α΄/2003). Το Ν. 3370/2005 «Οργάνωση
και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 196Α΄/2005).
14

Τα νομοθετήματα αυτά είναι: Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α΄/1997). Το
Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των
υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 165Α΄/1997). Την Υ.Α.
Δ3α/οικ.357/1998 «Σύσταση θέσεων προσωπικού στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της
Περιφέρειας» (ΦΕΚ 435Β΄/1998). Την Υ.Α. Δ3α/οικ.509/1999 «Σύσταση θέσεων προσωπικού στις
Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1593Β΄/1999). Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση
και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197Α΄/2003). Το Ν.
3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
196Α΄/2005).
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•

τη νοµοθεσία για τους Εθνικούς Οργανισµούς που σχετίζονται µε τη
∆ηµόσια Υγεία18 και τη νοµοθεσία για το περιεχόµενο και τα µέτρα
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας19.

Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί ότι είχε γίνει προσπάθεια από το
Υπουργείο Υγείας να εισάγει µια µεταρρύθµιση µεγάλης σηµασίας που ξεκινούσε το
2000 και είχε χρονικό περιορισµό 6 χρόνια. Αν και η µεταρρύθµιση έµεινε ηµιτελής,
ωστόσο είχαν επιτευχθεί κάποιοι από τους στόχους της. Πραγµατοποιήθηκε
µεταρρύθµιση στον τοµέα της περιφερειακής συγκρότησης µε το Ν. 2889/2001 και τη
σύσταση των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας – Πε.Σ.Υ. και τον ορισµό των
Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας σε αποκεντρωµένες µονάδες κάθε Πε.Σ.Υ..
Με το νόµο της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.
3106/2003) προστέθηκε στο σκοπό σύστασης και λειτουργίας των Πε.Σ.Υ. η δηµιουργία
ολοκληρωµένων συστηµάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο περιφέρειας.
Στο πλαίσιο τα Πε.Σ.Υ. µετονοµάστηκαν σε Πε.Σ.Υ.Π. (Περιφερειακά Συστήµατα
Υγείας και Πρόνοιας) και οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας
µετατράπηκαν σε αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ.Π. µε
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, µε τον ορισµό Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.
Ο νέος θεσµός απεικονίζει τον διοικητικά αποκεντρωµένο πλέον χαρακτήρα του ΕΣΥ,
µε σηµείο αναφοράς τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των µονάδων και τη
βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού σε επίπεδο περιφέρειας. Στον ίδιο νόµο οι
υγειονοµικές περιφέρειες ταυτίζονται πλέον µε τις διοικητικές (13) αλλά για λόγους
εύρυθµης λειτουργίας και χωροταξικής κατανοµής των µονάδων υγείας τα αντίστοιχα
Πε.Σ.Υ. ανέρχονται σε 17.
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Τα νομοθετήματα που την αποτελούν είναι: Το Π.Δ. 544/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 178Α΄/1977). Το Π.Δ. 224/1989 «Οργάνωση Νομαρχιακών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 104Α΄/1989). Το Ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ90Α΄/1994). Το Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 153Α΄/1994). Το Π.Δ. 51/2001 «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης
Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΦΕΚ 41Α΄/2001).
Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 197Α΄/2003). Το Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 196Α΄/2005).
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Επόµενη νοµοθετική ρύθµιση µετονοµάζει τα Πε.Σ.Υ.Π. σε ∆.Υ.ΠΕ. µε κάποιες
αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των περιφερειακών δοµών. Πρόκειται για τον ισχύοντα
νόµο

3329/2005

για

το

Εθνικό

Σύστηµα

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, και τη σύσταση των ∆.Υ.ΠΕ. (∆ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών)
στις αντίστοιχες Υγειονοµικές Περιφέρειες. Η δοµή των ∆.Υ.ΠΕ. συµπληρώθηκε
πρόσφατα µε το Νόµο 3370/2005 µε τη µεταφορά από την Περιφέρεια αρµοδιοτήτων
δηµόσιας υγείας και τη σύσταση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας,
διευρύνοντας το εύρος του πεδίου δράσης των αποκεντρωµένων θεσµών στην
αντίστοιχη υγειονοµική περιφέρεια.
Εξακολουθεί όµως να µην έχει αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά, παρά τις συνεχείς
νοµοθετικές παρεµβάσεις, ο τοµέας της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που αποτελεί
τη βάση για την λειτουργία ενός αποκεντρωµένου συστήµατος υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης που στοχεύει στην πλήρη και ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών του
πληθυσµού µε αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.
Επίσης µια άλλη σηµαντική επίτευξη της µεταρρύθµισης είναι η σύσταση του Σώµατος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπου έτσι γίνεται ένα
σηµαντικό βήµα στη λειτουργία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, ώστε να
εναρµονίζεται αυτή µε τα διεθνή πρότυπα και να ακολουθεί παράλληλη πορεία µε τις
διοικήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας είναι νεοσύστατος θεσµός που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Ιδρύθηκε µε το Ν. 2920/2001
τεύχος Α΄ ΦΕΚ 131/27.6.2001 και άρχισε να λειτουργεί στις 16/09/2002. Αποστολή του
ΣΕΥΥΠ είναι η πραγµατοποίηση συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών
σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων. Η
αρµοδιότητα του ΣΕΥΥΠ εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, αυτό καθιστά το
έργο του ΣΕΥΥΠ σηµαντικό.
Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι, αν και έχουν γίνει πολλές
σηµαντικές προσπάθειες στο τοµέα της υγείας στην Ελλάδα, παραµένουν όµως αρκετά
προβλήµατα άλυτα που έχουν να κάνουν µε την δοµή, την οργάνωση και λειτουργία, τη
[19]

χρηµατοδότηση και την περιφερειακή κατανοµή των πόρων, τις ανισότητες και την
ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας.

3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την
ανάπτυξη των πολιτικών υγείας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, επικεφαλής του είναι, ο
Υπουργός Υγείας όπου :
α. προσδιορίζει επακριβώς την πολιτική του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων
του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
β. συντονίζει την εφαρµογή της πολιτικής αυτής,
γ. εποπτεύει την εφαρµογή της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου των οποίων
προΐσταται και
δ. έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας και της πρότασης
έκδοσης ατοµικών και κανονιστικών διαταγµάτων ή της συνυπογραφής τους µε άλλους
Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
Οι Υφυπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκούν τις αρµοδιότητες, που
τους µεταβιβάζονται κατά τις κείµενες διατάξεις µε κοινές αποφάσεις του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί µπορούν να µεταβιβάζουν
αρµοδιότητές τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
προΐσταται αµέσως µετά τον Υπουργό και τους Υφυπουργούς των Υπηρεσιών του
Υπουργείου κατά τις ισχύουσες διατάξεις, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία
τους και ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που του παρέχει ο νόµος ή του ανατίθεται βάσει
νόµου.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εισηγείται για τη χάραξη και την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα
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πρόνοιας και έχει αρµοδιότητα για τις ∆ιευθύνσεις όπως αυτές καθορίζονται από το
Νόµο.
Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις είναι αρµόδιες γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισµό
της λειτουργίας και τον έλεγχο των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε
αυτές, την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων και υποθέσεων της αρµοδιότητάς τους, κατά τον προσφορότερο τρόπο.

3.2.1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 16
µεικτό σύστηµα,
η χρηµατοδότηση του συστήµατος γίνεται από τη γενική φορολογία και την
κοινωνική ασφάλιση,
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο κύριος υπεύθυνος για
την ανάπτυξη των πολιτικών υγείας σε όλη την Ελλάδα,
οι υπηρεσίες Υγείας του ΕΣΥ υπάγονται διοικητικά σε περιφέρειες (∆ΥΠε),
η πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, από τα
εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων, από ιδιώτες ιατρούς και από κέντρα Υγείας,
η δευτεροβάθµια φροντίδα παρέχεται από τα νοσοκοµεία,
οι αµοιβές νοσοκοµειακών ιατρών είναι µε µισθό, των ιδιωτών ιατρών κατά
υπηρεσία και
η αποζηµίωση των νοσοκοµείων γίνεται από τη φορολογία και από πληρωµές
της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτών.

Τα βασικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι :
ισότιµη παροχή και χρηµατοδότηση Υπηρεσιών Υγείας,
πλήρης κάλυψη του πληθυσµού,
έµφαση στη νοσοκοµειακή φροντίδα υγείας,
περιορισµένη συµµετοχή πολιτών στο κόστος,
ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας.
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Τα βασικά µειονεκτήµατα του συστήµατος είναι :
υψηλές δαπάνες υγείας
χαµηλή ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
περιορισµένη ελευθερία επιλογής ιατρού από τους ασθενείς,
προβλήµατα γεωγραφικών και οικονοµικών ανισοτήτων, πολυδιάσπαση φορέων
άτυπες πληρωµές, προβλήµατα ηθικής άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος, πληθώρα
ιατρών και έλλειψη άλλων επαγγελµατιών υγείας και λίστες αναµονής των ασθενών.
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4. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
4.1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στην Ελλάδα µπορεί να διακρίνει κανείς τρία υποσυστήµατα υπηρεσιών υγείας. Τα
υποσυστήµατα αυτά δεν έχουν δυνατή µεταξύ τους σύνδεση και δεν ισχύουν και για τα
τρία, ίδιοι κανόνες λειτουργίας, οργάνωσης, χρηµατοδότησης και ανάπτυξης. Τα
υποσυστήµατα αυτά είναι: το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, υπηρεσίες δηµοσίου εκτός του
ΕΣΥ και υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2008 το ΕΣΥ περιλαµβάνει: 130 γενικά, ειδικά και
ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, 35.000 κλίνες (65% του συνόλου), 172 Κέντρα Υγείας, 1.400
Περιφερειακά Ιατρεία, Ε.Κ.Α.Β. (κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα) και η
χρηµατοδότηση προέρχεται κατά 75% από τον κρατικό προϋπολογισµό και κατά 15%
από την Κοινωνική Ασφάλιση.
Οι υπόλοιπες υπηρεσίες υγείας του δηµοσίου περιέχουν: 28 γενικά Νοσοκοµεία
(Στρατιωτικά, Ασφαλιστικών Οργανισµών, Ιδιωτικού ∆ικαίου), 5.000 κλίνες (9 % του
συνόλου), 200 Πολυιατρεία (Ι.Κ.Α., άλλων Ασφαλιστικών Φορέων) και 300 Ιατρεία
(Ι.Κ.Α., άλλων Ασφαλιστικών Φορέων, δηµοτικά).
Τέλος οι υπηρεσίες ιδιωτικού τοµέα περιέχουν: 250, µικρά κατά κανόνα Νοσοκοµεία
και Κλινικές, 14.000 κλίνες (26 % του συνόλου), 350 ∆ιαγνωστικά Κέντρα, 20.000
Ιατρεία και Εργαστήρια, 9.000 Οδοντιατρεία και 8.000 Φαρµακεία.
Πέραν όµως της παρουσίας του ιδιωτικού τοµέα, το ελληνικό σύστηµα υγείας
διασφαλίζει το µίνιµουµ επίπεδο υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες.
Οι υπηρεσίες ∆ηµόσιας υγείας µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κεντρικές Υπηρεσίες, Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας, Νοµαρχιακές
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας, άλλες Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο και
τέλος υπάρχουν Εθνικοί Οργανισµοί ∆ηµόσιας Υγείας.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόµων 3172/2003 και 3370/2005, οι Κεντρικές
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας είναι οι εξής: η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας
Υγείας (Ε.ΣΥ.∆.Υ), η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τέλος οι Εθνικοί Οργανισµοί που προσφέρουν υπηρεσίες
[23]

στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας.
Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας εντάσσονται: οι Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας και τα Περιφερειακά Συµβούλια ∆ηµόσιας
Υγείας.
Όσον αφορά τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας ο νόµος Ν. 3172/2003,
θεσµοθέτησε ένα ενιαίο πλαίσιο οργανισµού των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών ∆ηµόσιας
Υγείας, προς αυτό θα πρέπει να προσαρµοστούν όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Εντούτοις, από την ψήφιση του Ν. 3172/2003, δεν υπήρξαν µέχρι τώρα µεταβολές
στους υφιστάµενους οργανισµούς των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ως προς τις άλλες Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας, σ’ αυτές ανήκουν , οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν ορισµένες αρµοδιότητες σηµαντικές για τη
∆ηµόσια

Υγεία

δραστηριότητες

(πχ

ύδρευση).

Επίσης

σηµαντικό

ρόλο

διαδραµατίζουν

οι

που πραγµατοποιούνται για κάποιους τοµείς της υγείας σε τοπικό

επίπεδο από Κέντρα Υγείας και τα υποκαταστήµατα του Ιδρύµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης. Υπάρχουν και άλλες

πολλές υπηρεσίες

∆ηµόσιας υγείας όµως δεν

εµπίπτουν στο στόχο της έρευνας να αναφερθούν όλες.
Τέλος οι Εθνικοί Οργανισµοί ∆ηµόσιας Υγείας περιλαµβάνουν: Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσηµάτων,

Εργαστήρια ∆ηµόσιας Υγείας και Κέντρα Αναφοράς,

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας
Υγείας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας

Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος»,

Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών, Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Βιολογικών Υλικών και
το Εθνικό Κέντρο ∆ιαβήτη.

4.2. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το πρόβληµα της αποτελεσµατικής οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας δεν είναι µόνο
ελληνικό φαινόµενο. Σε όλη την µεταπολεµική περίοδο έχουν γίνει επανειληµµένες
προσπάθειες µεταρρύθµισης των συστηµάτων υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και
της Β. Αµερικής.
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Σε όλες τις αναπτυγµένες κοινωνίες, οι δαπάνες υγείας απορροφούν περίπου το 10%
του ΑΕΠ. Παγκοσµίως, οι συνολικές δαπάνες υγείας εκτιµώνται σε περίπου 3.5 τρισ.
δολάρια, και είναι 1.5 φορές περισσότερες από τον κύκλο εργασιών της παγκόσµιας
αυτοκινητοβιοµηχανίας και 3 φορές περισσότερες από τον κύκλο εργασιών της
βιοµηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην Ευρώπη, ο τοµέας υγείας αποτελεί
τον µεγαλύτερο κλάδο της οικονοµίας, και απασχολεί, περίπου 20 εκατ. εργαζόµενους.
Στις σύγχρονες κοινωνίες έχει ευρέως συνειδητοποιηθεί ότι η επάρκεια και η ποιότητα
υπηρεσιών υγείας αποτελεί τον µέγιστο στόχο της κοινωνικής πολιτικής. Από την άλλη
πλευρά, το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης οδηγεί στη συνεχή αύξηση των
δαπανών υγείας. Αυτό συµβαίνει κυρίως διότι ο τοµέας της υγείας είναι σχεδόν ο µόνος
τοµέας της οικονοµίας, όπου η ζήτηση καθορίζεται/υπαγορεύεται σε µεγάλο βαθµό από
τους

παραγωγούς/

προµηθευτές

υπηρεσιών

υγείας

(γιατρούς,

νοσοκοµεία,

φαρµακευτικές εταιρίες, προµηθευτές, κλπ).
Για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έχουν αναπτυχθεί διεθνώς τρεις εναλλακτικές
προσεγγίσεις:
1. Τα Εθνικά Συστήµατα Υγείας (Μεγ. Βρετανία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, ∆ανία,
Ιταλία).

2. Η Κοινωνική Ασφάλιση Υγείας (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελλάδα).

3. Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (Η.Π.Α, Ελβετία, Ολλανδία).

Το οργανωτικό µοντέλο που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών
υγείας στον πληθυσµό είναι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης. Όµως ουδέποτε
στηρίχθηκε η χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας της χώρας αποκλειστικά στους
πόρους που προέρχονται από κοινωνικό-ασφαλιστικές εισφορές. Σε όλη την περίοδο
εξέλιξης του συστήµατος υγείας, και ιδιαίτερα στην περίοδο µετά τη θέσπιση του ΕΣΥ
το 1983, οι πόροι από τον κρατικό προϋπολογισµό καταλαµβάνουν κυρίαρχη θέση σαν
πηγή χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας. Σαν συνέπεια η χρηµατοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισµό ανέρχεται στο 60% περίπου των δηµόσιων δαπανών υγείας,
ενώ το υπόλοιπο 40% χρηµατοδοτείται από την κοινωνική ασφάλιση. Λαµβάνοντας
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υπόψη, όµως, ότι περίπου το 40% των συνολικών δαπανών υγείας αποτελούν οι
ιδιωτικές δαπάνες, το ποσοστό συµµετοχής του κρατικού προϋπολογισµού περιορίζεται
περίπου στο 35% και της κοινωνικής ασφάλισης στο 25%.
Οι

χρηµατοδοτήσεις

µέσω

του

κρατικού

προϋπολογισµού

διατίθενται

στην

επιχορήγηση των δαπανών των δηµόσιων νοσοκοµείων, τη χρηµατοδότηση των
κέντρων υγείας και της περίθαλψης του ΟΓΑ, τη χρηµατοδότηση του συστήµατος
περίθαλψης των δηµοσίων υπαλλήλων και τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα της υγείας. Αντίστοιχα, οι δαπάνες των ασφαλιστικών
οργανισµών περιλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση για υπηρεσίες και επιδόµατα ασθενείας
που

παρέχονται

στα

µέλη

τους.

Κατά

συνέπεια,

οποιαδήποτε

προσπάθεια

εκσυγχρονισµού του συστήµατος υγείας της χώρας, θα πρέπει να λάβει υπόψη το µικτό
χαρακτήρα της χρηµατοδότησης, και κυρίως το γεγονός ότι ο «αγοραστής» ή ο «τρίτος
πληρωτής» για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στους πολίτες είναι
περισσότεροι από ένας, µεταξύ των οποίων ο κρατικός προϋπολογισµός παίζει τον
κυρίαρχο ρόλο.
Οι κατευθυντήριες γραµµές για τον εκσυγχρονισµό του τοµέα υγείας της χώρας, που
προκύπτουν από την επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων, είναι οι εξής:
• ∆ιαχωρισµός των λειτουργιών «προσφοράς» και «ζήτησης» υπηρεσιών υγείας, µε
στόχο τη δηµιουργία «εσωτερικής αγοράς» υπηρεσιών υγείας.
• Στην πλευρά της προσφοράς, ο στόχος είναι η µεγιστοποίηση της παραγωγής, µε
πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων «καθετοποίησης» στα πλαίσια του ΕΣΥ.

• Στην πλευρά της ζήτησης, ο στόχος είναι η καταπολέµηση της προκλητής ζήτησης, µε
την ανάπτυξη Συστηµάτων Managed Care.

• To Υπουργείο Υγείας εκπονεί και υλοποιεί την στρατηγική του για τον χώρο της
υγείας, ενισχύει τον Εποπτικό του ρόλο για την εγγύηση της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας και θεσπίζει αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης για
όλους τους παραγωγούς υπηρεσιών υγείας, κρατικούς και ιδιωτικούς.
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4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ο έλεγχος είναι συστατικό της καλής οργάνωσης και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
«Έλεγχος δεν είναι παρά η διαδικασία της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων, για
να καθοριστεί αν τα διάφορα τµήµατα και οργανισµός χρησιµοποιούν τους πόρους τους
(υλικά, µηχανήµατα, χρήµατα, πληροφορίες) µε αποτελεσµατικότητα και επάρκεια, έτσι
ώστε να πετύχουν τους αντικειµενικούς σκοπούς τους…» (Κανελλόπουλος 1994).
Γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία του ελέγχου διαπιστώνει τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της διοικητικής διαδικασίας και λειτουργίας και
δίνει την δυνατότητα στους υπευθύνους να εντοπίσουν τα αίτια αυτών των
προβληµάτων.

4.3.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγµατοποιούν:
α. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου
•

Μηνιαίος

έλεγχος

λειτουργίας

µηχανογραφικών

προγραµµάτων

των

νοσοκοµείων.
•

Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές:
α) της γενικής λογιστικής,
β) του δηµόσιου λογιστικού και
γ) αναλυτικής λογιστικής.

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων
οικονοµικών, καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές
του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι:
α) Γενικής λογιστικής,
β) ∆ηµόσιου λογιστικού και
γ) Αναλυτικής λογιστικής.

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που
συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net.
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•

Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις
φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο
και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ.

•

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων.

•

∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων.

•

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων.

•

Μηνιαία επισκόπηση οργανισµού λειτουργίας του Νοσοκοµείου – Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας.
Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας

•
•

Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκοµείου.

•

Μηνιαίος Έλεγχος Προµηθειών & ∆ιαχειρίσεων.

•

Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων.

•

Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών.

•

Μηνιαίος Έλεγχος ∆ιαθέσιµων (ταµείο και τράπεζες – Λογιστικές Συµφωνίες).

•

Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.

β. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης:
Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών
υποσυστηµάτων των νοσοκοµείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους όπου
απαιτείται, όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος.
Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από
δειγµατοληπτικούς

ελέγχους,

την

εύρυθµη

υποσυστηµάτων των Νοσοκοµείων:
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λειτουργία

των

κάτωθι

βασικών

•

Υποσύστηµα

διαχείρισης

φαρµάκου

-

υλικών

ιατροβιοτεχνολογίας

–

αναλωσίµων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
•

Υποσύστηµα µητρώου παγίων.

•

Υποσύστηµα κίνησης ασθενών - τιµολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων απογευµατινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.

•

Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S,
R.I.S, PAX

•

Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.

•

Υποσύστηµα προµηθευτών. 

•

Υποσύστηµα µισθοδοσίας

γ. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος:
Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
•

Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των
οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς.

•

Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς
τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου λογιστικού και της
αναλυτικής λογιστικής.

•

Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών
τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού των νοσοκοµείων.

•

Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής και εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων
του πίνακα αναφοράς.

•

Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

δ. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση των νοσοκοµείων:
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Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων,
σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο - καταγραφή
εκκρεµοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών.
ε. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση των νοσοκοµείων:
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό και την Κατάσταση
των Αποτελεσµάτων. Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα
ισχύουν τα εξής:
Επί µέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου
Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου
∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα
της µηχανογράφησης αρµογή της αναλυτικής
λογιστικής
∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα
του διπλογραφικού συστήµατος
Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση
των νοσοκοµείων
Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση
των νοσοκοµείων
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Χρονοδιάγραµµα
Σε µηνιαία βάση
Σε µηνιαία βάση - Πιστοποίηση
βασικών
υποσυστηµάτων
των
Νοσοκοµείων
Σε µηνιαία βάση - Πιστοποίηση
Στοιχείων
Σε µηνιαία βάση
Σε ετήσια βάση

5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
5.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Από τη δεκαετία του 50 οι µελέτες για τα νοσοκοµεία αναδεικνύουν την αναγκαιότητα
προσεγγίσεων όπως η οργάνωση και ο σχεδιασµός µε διάφορες εναλλακτικές µορφές
καθώς και η βελτίωση της (οικονοµικής) αποδοτικότητας που είναι το συνεχές άγχος
των οικονοµολόγων εξαιτίας της υποτυπώδους ανάπτυξης του. Ζήτηµα αποτελεί και η
ανάγκη παροχής κινήτρων για την χρηστή διαχείριση των δαπανών. Ο στιγµατισµός
σπάταλων φορέων είτε δηµόσια, είτε µέσω αποδυνάµωσής τους και η επιβράβευση της
χρηστής διαχείρισης, µε περεταίρω ώθηση της ανάπτυξής της, προσανατολίζει προς
αυτόν τον στόχο. Είναι δυνατή η σύγκριση της αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας
και οικονοµίας των συστηµάτων υγείας, ώστε να δηµιουργηθεί γνωσιακή βάση
βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες θα αποτελέσουν εργαλείο βελτίωσης.
Η επιστηµονική έρευνα στρέφεται και προς τον διοικητικό «ορθολογισµό» της
νεοκλασικής και σύγχρονης οργανωτικής θεωρίας (Μιχαλόπουλος 1995), δηλαδή την
διαίρεση και τον συντονισµό της εργασίας για την αύξηση της διοικητικής
αποδοτικότητας ή αποτελεσµατικότητας.
Οι υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες, η ασκούµενη αυστηρή δηµοσιονοµική, πολιτική
και πειθαρχία, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση του
Μνηµονίου, επιβάλλουν τον εξορθολογισµό και την εξοικονόµηση των κρίσιµων
πόρων, που διατίθενται για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Κάνουν επιτακτικότερη, την
αναγκαιότητα ενός αποτελεσµατικού και βιώσιµου συστήµατος υγείας, µε την επίτευξη
της µείωσης του κόστους λειτουργίας και της καλύτερης διαχείρισης των οικονοµικών
πόρων των ∆ηµόσιων Μονάδων Υγείας. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να καλυφθούν
επαρκώς οι ανάγκες των πολιτών και να εξασφαλίζονται ποιοτικές και ολοκληρωµένες
υπηρεσίες. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σε απόλυτη προτεραιότητα η εφαρµογή της
διπλογραφικής µεθόδου Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολόγησης σε όλα τα
νοσοκοµεία της χώρας
Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη οικονοµικής κατεύθυνσης των ∆ηµόσιων Μονάδων
Υγείας θα πρέπει να απασχολούνται αµιγώς µε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης και
εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος των Μονάδων, ώστε να επιτυγχάνεται ο
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αποτελεσµατικός έλεγχος των δαπανών και η διασφάλιση των εσόδων των υπηρεσιών
υγείας µε τελικό στόχο την εξοικονόµηση πόρων των µονάδων υγείας του ΕΣΥ.
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί από τα στελέχη οικονοµικής κατεύθυνσης των
∆ηµόσιων Μονάδων Υγείας στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
Α/Α ΕΠΙ∆ΙΩΚΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.

Σύνταξη – έλεγχος – δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων
εκάστου χρήσης.

2.

Εφαρµογή της αναλυτικής λογιστικής

3.

Εφαρµογή της διαδικασίας της µηνιαίας οριστικοποίησης των
οικονοµικών συναλλαγών των Νοσοκοµείων.

Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου των στελεχών οικονοµικής κατεύθυνσης
σηµαντική είναι η αξιοποίηση των στελεχών των Αναδόχων του έργου «Ανάπτυξη και
Βελτίωση Συστηµάτων Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Νοσοκοµείων µε την χρήση Μηχανογραφηµένου ∆ιπλογραφικού Συστήµατος» από όλα
τα Νοσοκοµεία.
Επισηµαίνεται ότι, τα Νοσοκοµεία που δεν πετυχαίνουν τους παραπάνω στόχους θα
πρέπει να ενηµερώσουν γραπτώς την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου
εντός δέκα ηµερών από τη λήψη του παρόντος και πριν την λήξη των στόχων
παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους και τη σχετική τεκµηρίωση για τη µη
εκπλήρωσής τους.
Η Ελλάδα, αν και έχει εναρµονιστεί µε τους ορισµούς των Εθνικών Λογαριασµών
Υγείας (ΕΛΥ) όσον αφορά στο φάρµακο και τη δαπάνη υγείας, εντούτοις δεν
συγκεντρώνει και δεν αποτυπώνει όλους εκείνους τους κωδικούς, οι οποίοι απαρτίζουν
ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας (ΣΛΥ) (Σίσκου, 2006).
Επίσης, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στην Ελλάδα 17 παρουσιάζουν πολλές

Κύρια πηγή στατιστικών δεδοµένων αποτελεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας που δηµοσιεύει στους
Εθνικούς Λογαριασµούς στοιχεία που αφορούν στην ιδιωτική και τη δηµόσια δαπάνη υγείας, ενώ ταυτόχρονα
διενεργεί τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ), οι οποίες συγκεντρώνουν στοιχεία για τη δαπάνη
υγείας του νοικοκυριού.
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ελλείψεις σε σχέση µε την διαχρονικότητα τους, υπάρχει παντελής έλλειψη στοιχείων
δαπάνης ανά ασθένεια ή ανά πρόγραµµα υγείας, εµφανίζουν σηµαντικές χρονικές
καθυστερήσεις στη δηµοσίευση τους, ενώ ο κατακερµατισµός του συστήµατος υγείας
δε βοηθά τη συλλογή συνολικών δεδοµένων18 (Σίσκου, 2006).
Εύκολα εξάγεται το συµπέρασµα της απαίτησης δηµιουργίας µηχανισµών για την
εφαρµογή στη χώρα µας του ΣΛΥ του ΟΟΣΑ, της µηχανογράφησης των φορέων υγείας
και της διαµόρφωσης πλαισίου για την αδιάλειπτη συγκέντρωση επαρκών και
αξιόπιστων στοιχείων. Η χρησιµότητα των αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων και η
συλλογή τους µε ένα διεθνώς καταξιωµένο σύστηµα θα συµβάλει στην πληροφόρηση,
στην αποτύπωση ρεαλιστικής εικόνας της πραγµατικότητας, στην πληρέστερη εποπτεία,
στην τεκµηρίωση θεµάτων πολιτικής, στη διαχρονική και διακρατική σύγκριση, στη
µέτρηση της αποδοτικότητας του συστήµατος και στην αναζήτηση και υλοποίηση των
κατάλληλων στρατηγικών υγείας.

5.2. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο τρόπος και οι πηγές χρηµατοδότησης στην Ελλάδα καθιστούν ένα πολύπλοκο
σύστηµα και µπορεί να αποτελέσει βασικό συντελεστή µέτρησης της νοσοκοµειακής
αποδοτικότητας.

Ο

κυριότερος

παράγοντας

επιβράβευσης

ή

“τιµωρίας”

της

νοσοκοµειακής “δραστηριότητας” είναι το ύψος της χρηµατοδότησης της (Feldstein
1988)
Στην Ελλάδα το σύστηµα υγείας είναι µικτό µε πολύ αδύνατη δοµή από όπου
απουσιάζουν οι παγιωµένοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί. Τρείς είναι σήµερα οι κύριες
πηγές χρηµατοδότησης του Ελληνικού υγειονοµικού συστήµατος: ο κρατικός
προϋπολογισµός που αποτελείται από άµεσους και έµµεσους φόρους, η κοινωνική
ασφάλιση που συµπεριλαµβάνει τις εισφορές των εργαζοµένων και εργοδοτών και τέλος
οι ιδιωτικές πληρωµές.
Ο κρατικός προϋπολογισµός αποτελεί την κύρια πηγή χρηµατοδότησης για τις δηµόσιες
µονάδες υγείας, δηλαδή τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ, στρατιωτικά
νοσοκοµεία κτλ. Επίσης, όσον αφορά τον τοµέα της υγείας, µέσω αυτού καλύπτεται η
Για παράδειγµα, στον υπολογισµό της δηµόσιας δαπάνης υγείας περιλαµβάνονται µόνο τα νοσοκοµεία
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ δεν περιλαµβάνονται τα στρατιωτικά και τα
πανεπιστηµιακά, καθώς υπάγονται στα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και Παιδείας και Θρησκευµάτων, αντίστοιχα
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ασφάλιση υγείας των αγροτών και το µεγαλύτερο κόστος ασφάλισης των δηµοσίων
υπαλλήλων, οι δαπάνες για την δηµόσια υγεία και η έρευνα στον τοµέα υγείας.
Τα ασφαλιστικά ταµεία καθίστανται η δεύτερη µεγάλη πηγή χρηµατοδότησης των
υπηρεσιών υγείας. Προέρχεται από τις εισφορές εργοδοτών, εργαζοµένων, και
αυτοαπασχολουµένων και καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του κόστους της έξωνοσοκοµειακής και ένα σηµαντικό µέρος του κόστους της νοσοκοµειακής περίθαλψης
των ασφαλισµένων. Σήµερα τα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία µε κλάδο υγείας είναι
το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το ταµείο δηµοσίων υπαλλήλων.
Επίσης η κρατική επιχορήγηση αποτελεί και αυτή µε την σειρά της πηγή εσόδων των
ταµείων υγείας. Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και
εισπράττεται µε τους µηχανισµούς που το κάθε ταµείο διαθέτει. Το κόστος της
υπηρεσίας που παρέχεται υπολογίζεται βάσει του κρατικού τιµολογίου, το οποίο το
καλύπτει εξολοκλήρου το ασφαλιστικό ταµείο. Μερικές φορές όµως υπάρχει διαφορά
µεταξύ κρατικού τιµολογίου και πραγµατικής τιµής, και αυτήν καλείται να καλύψει ο
ίδιος ο ασφαλισµένος. Αυτές οι δαπάνες συγκαταλέγονται στις ιδιωτικές.
Η χρηµατοδότηση από ιδιωτικές πληρωµές αποτελείται από τις πληρωµές που γίνονται
από ασφαλισµένους µε χρήµατα τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό ή το
προσωπικό τους εισόδηµα. Οι πληρωµές αυτές, για την συµµετοχή του ασθενή στο
κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΕΣΥ, µπορεί να καλύπτουν τη
φαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, τις δαπάνες για επισκέψεις σε ιδιώτες
γιατρούς µη συµβεβληµένους µε τα ταµεία, τη διαφορά της πραγµατικής τιµής από την
τιµή που εγκρίθηκε ότι θα καταβληθεί από τα ασφαλιστικά και τέλος σε ιδιωτική
ασφάλιση υγείας. Το ύψος των ιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερο σε
σύγκριση µε αυτήν της Ευρώπης, και γι΄αυτό ευθύνεται η αδυναµία του δηµόσιου
συστήµατος να καλύψει όλες τις ανάγκες του πληθυσµού.
Ένας, επίσης, προωθούµενος τρόπος χρηµατοδότησης των έργων υγείας είναι οι
Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Οι Σ∆ΙΤ προωθούν την
χρηµατοδότηση όλου ή µέρους του έργου από τον ιδιωτικό τοµέα µε εκµετάλλευσή του
από αυτόν για καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Η µέθοδος αυτή αν και εξοικονοµεί
δηµόσιους πόρους, µειώνει το δηµόσιο έλλειµµα και τονώνει την επιχειρηµατικότητα,
δέχεται έντονη κριτική ως προς την ποιότητα των αποτελεσµάτων της και την µεταβολή
της φύσης, αλλά και της τιµής των αγαθών και υπηρεσιών.
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5.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η αύξηση των ορίων ηλικίας, η πρόοδος της ιατρικής επιστήµης και τεχνολογίας και η
εµφάνιση νέων ασθενειών αυξάνοντας τις δαπάνες για την υγεία έχουν εγείρει ζήτηµα
βιωσιµότητας των συστηµάτων υγείας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που
δαπανούν αρκετά για την υγεία, µε το µερίδιο των δηµοσίων δαπανών να θεωρείται από
τα χαµηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ19.
Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης20, όπως προαναφέραµε, είναι η κοινωνική ασφάλιση
(κυρίως εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών) και η γενική φορολογία, ενώ η ιδιωτική
ασφάλιση συµµετέχει σε µικρό ποσοστό, αν και ολοένα αυξάνεται.
Παρατηρείται η παραδοξολογία ότι όσο διευρύνεται η έννοια της υγείας, οι δικαιούχοι
της και το εύρος του δικαιώµατος κατά την αρνητική, αλλά και την θετική του όψη,
τόσο «ορθολογοποιούνται» τα δηµοσιονοµικά που αφορούν την υγεία και τόσο
περισσότερο αυξάνεται η διεισδυτικότητα του ιδιωτικού τοµέα σε όλους τους βαθµούς
παροχής της.
Ο πολυσχιδής χαρακτήρας της υγείας ως προς την δοµή της, αλλά και ως προς τις
επιπτώσεις της σε άλλους τοµείς, καθιστά αναγκαία όχι µόνο την λογιστική, αλλά και
την

οικονοµική αποτίµηση των δαπανών της 21 . Παραδείγµατα του παρελθόντος,

ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων µας δίδαξαν ότι οι περικοπές στην υγεία
εξασθενούν το σύστηµα και προσθέτουν µια κρίση υγείας που µπορεί να έχει ακόµη πιο
µακροχρόνιες επιπτώσεις 22 από ότι η οικονοµική κρίση 23 . Απάντηση σε αυτήν την
19

Η δημόσια περιλαμβάνει τις δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης ή και του εθνικού συστήματος
υγείας (αποζημίωση δαπάνης προς τους ασφαλισμένους ή κάλυψη δαπάνης από το ΕΣΥ), η δε ιδιωτική
περιλαμβάνει την ιδία δαπάνη (out-of-pocket payment), τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων
(co-payments), καθώς και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες.
Βασικό κριτήριο ισότητας δεν είναι η επιθυµία του ατόµου να πληρώνει, αφού αυτή η επιθυµία ταυτίζεται µε το
εισόδηµα του, αλλά ένας συνδυασµός χρηµατοδοτικών πόρων (Γείτονας Μ., Κυριόπουλος Γ.,2000).

20

π.χ. είναι δυνατόν να υπολογιστούν τα διαφυγόντα κέρδη από την µείωση της παραγωγικότητας στην χώρας λόγω
δυσλειτουργίας του συστήµατος υγείας.
21

Επιδηµιολογικές µελέτες τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες δείχνουν αύξηση των
ασθενειών και των θανάτων στις πιο ευαίσθητες οµάδες - τους φτωχούς, τους ηλικιωµένους και τα µικρά παιδιά.
Σύµφωνα µε µια προσεκτική ανάλυση του David Cutler του Πανεπιστηµίου του Harvard, της Felicia Knaul του
Μεξικανικού Ιδρύµατος Υγείας και συνεργατών τους, εκτιµάται ότι 7.000 θάνατοι µικρών παιδιών και 20.000 θάνατοι
ηλικιωµένων µπορούν να αποδοθούν στην οικονοµική κρίση του 1995 στο Μεξικό. Μελέτες σε άλλες χώρες επίσης
δείχνουν αύξηση των ποσοστών εµφάνισης αρκετών νόσων, καθώς και των αυτοκτονιών.
22

Η οικονοµική εξαθλίωση και η ανεργία καθώς και η πληµµελής πρόληψη επιφέρουν επιδείνωση της υγείας των
χαµηλών τάξεων µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, την µείωση της παραγωγικότητας και
23
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δυσµενή εξέλιξη αποτελεί η πολιτική εισαγωγής ασφάλισης της υγείας των φτωχών, η
εκτεταµένη πολιτική πρόληψης, εξορθολογισµός του συστήµατος, µε ταυτόχρονα
παράπλευρες πολιτικές ενίσχυσης των αδυνάτων24.
Ο συνδυασµός ιδιωτικής και δηµόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας, ιδίως σε ένα µη
ανταγωνιστικό περιβάλλον, εγκυµονεί διττό ζήτηµα ανισότητας: την υποβάθµιση
υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα και την µείωση της αποτελεσµατικότητας του
συνολικού συστήµατος, µε παράλληλη αύξηση του κόστους του25.
Οι ανισότητες στην προσβασιµότητα και την χρησιµοποίηση υπηρεσιών υγείας,
εµφανίζονται όπου επικρατούν οι µηχανισµοί της αγοράς και όπου η εξισορρόπηση της
ζήτησης και της προσφοράς γίνεται δια µέσου των τιµών. Η αναγνώριση της αρχής της
ισότητας στην πρόσβαση των ασθενών στα αγαθά και τις υπηρεσίες υγείας έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης ή και τη χρηµατοδότηση της
δαπάνης υγείας µέσω του κρατικού προϋπολογισµού.
Η φιλοσοφία, λοιπόν, ενός Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) αντικατοπτρίζει την
πρόθεση της πολιτείας να παράγει και να χρηµατοδοτεί αγαθά, που εν συνεχεία διαθέτει
ελεύθερα στον πολίτη, χωρίς ή µε µικρή συµµετοχή στο κόστος. Με αυτό το σκεπτικό
αιτιολογείται ο παρεµβατικός ρόλος του κράτους ή των ταµείων, που αφενός στοχεύουν
στην άρση της αβεβαιότητας που δηµιουργεί ο µελλοντικός κίνδυνος της ασθένειας (Net
K.J., 1973) και αφετέρου στην διαµόρφωση προτεραιοτήτων (Williams A., 1988). Το
Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα αντιµετωπίζει πλήθος οικονοµικών προβληµάτων, όσον αφορά την
ανταγωνιστικότητα, χρηµατοδότησή και τις δαπάνες.
Η ασθενής και δυσλειτουργική πρωτοβάθµια φροντίδα οδήγησε στην διόγκωση των
γενικότερα την περεταίρω οικονοµική συρρίκνωση. Ο πληθωρισµός ζήτησης δηµιουργεί αδυναµία του συστήµατος
να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, και στην απαίτηση της αύξησης των δαπανών απαντά µε άρνηση. Έτσι
δηµιουργείται φαύλος κύκλος που παρασύρει την υγεία και την οικονοµία σε µια σπειροειδή καθοδική πορεία
συρρίκνωσης αποτελεσµάτων αλλά µεγέθυνσης πληθυσµού που επιβαρύνεται.
24

όπως έγινε µε το επιτυχηµένο πρόγραµµα Seguro Popular (Λαϊκή Ασφάλιση Υγείας) στο Μεξικό. Ο βραβευµένος
µε Νόµπελ οικονοµολόγος Paul Krugman είχε δίκιο όταν είπε «Η σηµερινή κρίση δεν πρέπει να στείλει τα καινοτόµα
προγράµµατα για βελτίωση της περίθαλψης στο κρεµατόριο»
Η ενδυνάµωση του ιδιωτικού τοµέα προκαλεί εξασθένηση του δηµοσίου µέσω της υποβάθµισης της ποιότητας των
παρεχοµένων υπηρεσιών. Η συγκέντρωση κινδύνων υγείας στον ιδιωτικό τοµέα προκαλεί υψηλό επιχειρηµατικό
ρίσκο ,το οποίο αντιµετωπίζεται µε αύξηση των ασφαλίστρων και κατά συνέπεια αποκλεισµό των ασθενέστερων
στρωµάτων. Για την αντιµετώπιση αυτού του ρίσκου µε στόχο την πτώση των ασφαλίστρων µπορεί να επιλεγεί
έλεγχος της υγείας του ασφαλισµένου, γεγονός που προκαλεί στιγµατισµό, ανισότητα και αποκλεισµό των
ασθενέστερων. Έτσι, τα χαµηλά στρώµατα απευθύνονται στους δηµόσιους παρόχους, µη έχοντας την δυνατότητα
απαίτησης αναβάθµισης της ποιότητας της υπηρεσίας, διότι έχουν αµελητέα προσβασιµότητα στην εξουσία, οπότε
και εγκλωβίζονται στο χαµηλής ποιότητας δηµόσιο σύστηµα δίχως δυνατότητα επιλογής.
25
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δαπανών για θεραπεία, επέκταση του ιδιωτικού τοµέα, µε συνέπεια την αύξηση των
τιµών, την αύξηση των εξόδων των νοικοκυριών και την αύξηση του χάσµατος στην
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τελικά έλλειµµα στην εµπιστοσύνη στο δηµόσιο
σύστηµα. Απαιτείται, λοιπόν, η αναδιοργάνωση της προ-νοσοκοµειακής φροντίδας, η
οποία θα προλαµβάνει τις «ακριβότερες» θεραπείες», θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά
προς τον ιδιωτικό τοµέα, περιστέλλοντας τον πληθωρισµό των τιµών, θα αξιοποιήσει το
ιατρικό δυναµικό, θα ενισχύσει τα εισοδήµατα των νοικοκυριών, θα συνδέσει οµαλά την
πρωτοβάθµια µε την νοσοκοµειακή φροντίδα και θα ενδυναµώσει την πρόληψη
παρέχοντας ποιότητα, ασφάλεια και οικονοµία.
Το υψηλό χρέος του κράτους, έναντι των ασφαλιστικών ταµείων και των παρόχων
αγαθών και υπηρεσιών υγείας, ενισχύει την υποχρηµατοδότηση του συστήµατος, τις
διαπλεκόµενες σχέσεις και την δυνατότητα εγγυοδοσίας του. Τα χρέη των
ασφαλιστικών ταµείων προς τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα χρέη των τελευταίων προς
τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης οι παράλληλες εξαγωγές και η έλλειψη
µηχανοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα, δυσχεραίνουν τη µέτρηση της δαπάνης 26 . Θα
πρέπει το κράτος να εξοφλεί έγκαιρα τις οφειλές του στα ταµεία και στους προµηθευτές
του, καταρτίζοντας αληθής και αξιόπιστους προϋπολογισµούς.
Ένα βήµα προς την κατεύθυνση της αλλαγής είναι η προσπάθεια για την ενοποίηση των
ταµείων υγείας για λόγους διοικητικής ευελιξίας και οικονοµίας, µε ενίσχυση του ρόλου
τους στην διαµόρφωση της αγοράς της υγείας. Η ενεργητική παρέµβασή τους στην
αγορά των υπηρεσιών υγείας, θα προωθούσε τον υγιή ανταγωνισµό, µε την επιλογή των
συµφερότερων παραγωγών υπηρεσιών.
Επίσης, η αποζηµίωση των παραγωγών θα µπορούσε να γίνεται βάσει της αξίας των
αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται. Στην διαµόρφωση της ανταγωνιστικής αγοράς
στον χώρο της υγείας θα µπορούσαν να συµµετέχουν και οι δηµόσιοι φορείς µέσω
δηµιουργίας οιωνοί αγορών. Έτσι, µε την ανάπτυξη του ανταγωνισµού και την αύξηση
της ποιότητας, µε παράλληλη µείωση των τιµών, θα περιοριζόταν η εκροή πόρων προς
το εξωτερικό για αγορά υπηρεσιών και αγαθών υγείας µε πιθανή εισροή πόρων από το

Για παράδειγµα, επειδή τα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων προς τα νοσοκοµεία καλύπτονται απευθείας από τον
κρατικό προϋπολογισµό, δεν εµφανίζονται στα έξοδα των ταµείων, µε αποτέλεσµα οι συνολικές νοσοκοµειακές
δαπάνες των ταµείων να εµφανίζονται σηµαντικά χαµηλότερες των πραγµατικών.
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εξωτερικό27.
Οι προµήθειες πρέπει να αποκεντρωθούν και να εφαρµοσθεί µηχανογραφικό ενιαίο
διπλογραφικό σύστηµα, προσβάσιµο στον δηµόσιο έλεγχο και συγκρίσιµο µε τις
προµήθειες άλλων φορέων µέσω κοινής κωδικοποίησης, εξασφαλίζοντας την διαφάνεια
των δαπανών, και ενισχύοντας τον ανταγωνισµό. Σχετική είναι και η προµήθεια
φαρµάκου, όπου για τον έλεγχό της και την πάταξη της πολυφαρµακίας θα πρέπει να
µηχανογραφηθεί

η

συνταγογράφηση,

να

ρυθµιστεί

η

τυποποίησή

του,

να

εξορθολογιστεί η «λίστα φαρµάκου» και η τιµολόγησή του και να ελεγχθεί η
προσβασιµότητα των φαρµακοβιοµηχανιών στην διακυβέρνηση.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η υγεία αποτελεί ατελή αγορά, µιας που ο ιατρός λόγω της
αυθεντίας που διαθέτει αποφασίζει τις θεραπευτικές πράξεις, αλλά παράλληλα τις
παρέχει. Επίσης, η ανάληψη των δαπανών για την υγεία από τρίτους (κράτος ή
ασφαλιστικός φορέας), όπως προελέχθη, ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης
για αγαθά και υπηρεσίες υγείας. Η σηµαντικότητα του παρεχόµενου αγαθού και η
πληρωµή των υπηρεσιών από τρίτον συχνά προκαλεί έλλειµµα ανταγωνιστικότητας,
αλλά και υπερκατανάλωση, αυξάνοντας τις τιµές στις υπηρεσίες υγείας ως αποτέλεσµα
της µειωµένης τιµής που αντιµετωπίζει ο ασθενής καταναλωτής.
Παρατηρείται αύξηση της δαπάνης υγείας των νοικοκυριών και ταχεία ανάπτυξη του
ιδιωτικού τοµέα, που φαίνεται να συνδέονται µε την υποχρηµατοδότηση και την
υπολειµµατικότητα του δηµόσιου συστήµατος υγείας. ∆υσλειτουργίες παρουσιάζονται
ως ύπαρξη µεγάλου ποσοστού άτυπων πληρωµών εντός των δηµόσιων νοσοκοµείων,
στην ελλιπή στελέχωση των δηµόσιων πρωτοβάθµιων δοµών φροντίδας υγείας στην
περιφέρεια, στο έλλειµµα δηµόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, στην ανισοκατανοµή
ιατρικών ειδικοτήτων, στην γεωγραφική κατανοµή των υπηρεσιών, στην άνιση
πρόσβαση οικονοµικών στρωµάτων κ.α.
Απαιτείται, λοιπόν, ισχυρή πολιτική βούληση και συναίνεση, επαγγελµατισµός στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων και εκµετάλλευση των εξειδικευµένων γνώσεων και
επακριβών στοιχείων. Έχει προταθεί για τον έλεγχο των δαπανών η δηµιουργία θέσης
Ειδικού Γραµµατέα Οικονοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας, µε
αρµοδιότητα τον προϋπολογισµό, τον µεσοπρόθεσµο οικονοµικό σχεδιασµό και τις
27
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προµήθειες, µε απώτερο στόχο την οικονοµική βιωσιµότητα του ΕΣΥ και την ένταξή
του στο συνολικότερο οικονοµικό και δηµοσιονοµικό σχεδιασµό µίας υγιούς
οικονοµίας.

5.4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Στην χώρα µας ερευνητικές προσπάθειες στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα (Σουλιώτης
και Κυριόπουλος 2003, Λιαρόπουλος 1995) έχουν ψηλαφίσει το πρόβληµα εκτιµώντας
τις (επίσηµες) δαπάνες υγείας, µε βάση και τους εθνικούς λογαριασµούς, σε πάνω από
το 8%, τις τελευταίες δεκαετίες. Η εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα µε βάση
στοιχεία των οικονοµικών απολογισµών του κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης,
επιβεβαιώνει τα υψηλά ποσοστά χρηµατοδότησης του ελληνικού υγειονοµικού
συστήµατος.
Παρά την ανάπτυξη των ΕΣΥ, η αναλογία δηµοσίων προς συνολικές δαπάνες είναι
σταθερή ή µειώνεται την τελευταία δεκαετία, λόγω και της υψηλής συµµετοχής της
ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Ιστορικά η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξηµένες
ιδιωτικές δαπάνες, κάτι που φαίνεται να συνεχίζεται και µετά την δηµιουργία του ΕΣΥ.
Σύµφωνα µε Πολύζο 2007 οι παράγοντες που σχετίζονται µε τις δαπάνες υγείας είναι :
η έκταση της δηµόσιας χρηµατοδότησης, γιατί η εξάρτηση ενός συστήµατος
υγείας από ιδιωτικές δαπάνες σηµαίνει περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες
για ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού (Λιαρόπουλος 1995).
η κατανοµή του βάρους της χρηµατοδότησης των δηµόσιων δαπανών υγείας
έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον βαθµό ισοτιµίας του συστήµατος (Σισσούρας –
Καρόκης 1992), ιδιαίτερα σε χώρες µε σηµαντική φοροδιαφυγή.
Η χρηµατοδότηση των διαφόρων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δείχνει την
µειωµένη έµφαση που δίνεται σε υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ, 15- 18%), σε αντίθεση µε τη νοσοκοµειακή περίθαλψη, τοµέας υγείας
στον οποίο επικεντρώνονται οι δηµόσιες δαπάνες στην Ελλάδα (Υφαντόπουλος
2003)
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Τα αυξανόµενα ελλείµµατα των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, που «πλασµατικά» δεν
συµµετέχουν στην διαµόρφωση του συνολικού κόστους και κάθε άλλο παρά
«υγιές» µέτρο συγκράτησης των δαπανών είναι και
Το µέρος του ποσοστού της παραοικονοµίας που δεν έχει συνεκτιµηθεί .
Το 1990, η δηµόσια δαπάνη υγείας χρηµατοδοτούνταν κατά 60% από φορολογικά
έσοδα και κατά 40% από εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (πίν. 1). Η υψηλή
αναλογία του κράτους στη χρηµατοδότηση της δηµόσιας δαπάνης αντανακλά τις
κρατικές επιχορηγήσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια
διατήρησης των τιµών σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να µετριαστεί η οικονοµική πίεση στην
κοινωνική ασφάλιση, να διατηρηθεί ο πληθωρισµός χαµηλός και να αποτραπεί η
ανάπτυξη του ιδιωτικού νοσοκοµειακού τοµέα. Όπως είναι φυσικό, η µεγάλη διαφορά
µεταξύ των χρεώσεων και του πραγµατικού κόστους νοσηλείας στα δηµόσια
νοσοκοµεία οδηγεί στη δηµιουργία χρεών, τα οποία αντιµετωπίζονται µε περιοδικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις
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Πίνακας 1. Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα (εκατοµµύρια € και %
συνολικής δαπάνης υγείας), 1990–2004.
Σ∆Υ: Συνολική δαπάνη υγείας
Πηγές: Βάση υγείας ΟΟΣΑ, 2006,( εκτιµήσεις των συγγραφέων Ο.Σίσκου,∆.Καϊτελίδου,Μ. Θεοδώρου,Λ.
Λιαρόπουλος)

Η συνολική δαπάνη υγείας παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της
τελευταίας 15ετίας, από7,4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) το 1990 σε
σχεδόν 10% το 2004. Ιδιαίτερα τη δεκαετία 1990–2000 στην Ελλάδα καταγράφηκε
[40]

µεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου παρέµεινε
σχεδόν αµετάβλητη. Όµως, η αύξηση της κρατικής δαπάνης την τελευταία 15ετία
κατευθύνθηκε κυρίως στην (ελάχιστη αναγκαία) αύξηση της απασχόλησης και των
αµοιβών και λιγότερο στην αναβάθµιση υποδοµών και υπηρεσιών. Έτσι, η ικανοποίηση
των πολιτών από το δηµόσιο σύστηµα είναι χαµηλή και η ιδιωτική δαπάνη ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης υγείας αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας το 2004 το 47%, ποσοστό
που είναι το υψηλότερο από τον αντίστοιχο µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (εικ. 1). Οι
δαπάνες αυτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιπροσωπεύουν πλη-ρωµές των
χρηστών, δηλαδή άµεσες (νοµίµως καταβαλλόµενες) πληρωµές (κυρίως στον ιδιωτικό
τοµέα), άτυπες πληρωµές και θεσµοθετηµένες πληρωµές συµµετοχής στο
κόστος. Οι δύο πρώτες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστόπληρωµών των χρηστών
µεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς οι πληρωµές της θεσµοθετηµένης συµµετοχής στο
κόστος κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα στη χώρα µας.
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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ28
6.1. ΓΕΝΙΚΑ

Με δεδοµένο ότι οι πολιτικοί αντλούν ψήφους ελέγχοντας το σύστηµα υγείας είναι
πλέον επιτακτική η ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί ο τοµέας υγείας από την πολιτική. Η
διεθνής εµπειρία δείχνει ότι: είτε η πολιτική ηγεσία αποφασίζει για πολιτικούς λόγους
την αλλαγή, καθώς η υγεία αφορά όλους τους πολίτες, είτε συµβαίνει µια σηµαντική
κρίση που υποχρεώνει τους πολιτικούς να αλλάξουν τα πράγµατα.
Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης και στην
αρχική ισχυρή πολιτική βούληση για την θέσπιση του ΕΣΥ, και την εν συνεχεία
πολιτική εκµετάλλευση του συστήµατος υγείας από τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Όµως,
µε βάση την παραπάνω εµπειρία, υπάρχει πλέον ελπίδα ότι η αέναη συζήτηση για την
µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας θα τελεσφορήσει επιτέλους. Η ειρωνεία είναι ότι
η ελπίδα βασίζεται στη δεινή πολλαπλή κρίση την οποία διέρχεται η χώρα.
Πράγµατι, το ΕΣΥ αποτέλεσε µια µεγάλη προσφορά στον κοινωνικό ιστό της χώρας µε
την ολοκλήρωση των υποδοµών υγείας σε όλη την επικράτεια. Με τη συνεχή ανέγερση
νέων νοσοκοµείων έχουν πλέον υπερκαλυφθεί οι ανάγκες της χώρας σε κλίνες. Στην
πρωτοβάθµια περίθαλψη, τα 170 Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και οι περίπου 200 Μονάδες
Υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων, συνθέτουν ένα πλήρες δίκτυο υγείας. Στις
διαθέσιµες υποδοµές πρέπει να συµπεριληφθούν και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία και τα
εκτεταµένα δίκτυα ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Ο αριθµός των γιατρών της χώρας
είναι διπλάσιος του απαιτούµενου. Ο ιατρικός εξοπλισµός τόσο στην πρωτοβάθµια όσο
και στη δευτεροβάθµια περίθαλψη, δηµόσια και ιδιωτική, είναι υπερεπαρκής.
Τα παραπάνω αφορούν την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Οι περισσότερες
αναλύσεις αγνοούν την άλλη πλευρά της εξίσωσης, τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, που
αναφέρεται στη χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας.

Προτάσεις του καθηγητή κου. Μιλτιάδη Νεκτάριου, µε βάση τη συνέντευξη του καθηγητή Οικονοµικών της Υγείας
William Hsiao, του Harvard, στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο (8 Απριλίου 2004).
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Στην Ελλάδα το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για τις προσφερόµενες δηµόσιες
υπηρεσίες υγείας ανέρχεται περίπου στο 5,5%, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να
καταλαµβάνει τη 13η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-15), µε υπολειπόµενους την
Πορτογαλία (4,7%) και την Ιρλανδία (4,9%). Το πιο σηµαντικό στοιχείο, όµως,
αποτελεί το γεγονός ότι εάν προσθέσουµε στις δηµόσιες δαπάνες υγείας τις αντίστοιχες
ιδιωτικές, τότε οι συνολικές δαπάνες υγείας της χώρας ανέρχονται περίπου στο 9% και
µας κατατάσσουν στην τέταρτη θέση µετά τη Γερµανία , τη Γαλλία και τη Σουηδία.
Το πιο απογοητευτικό συµπέρασµα, όµως, προέρχεται από το γεγονός ότι οι Έλληνες
κατέχουν την 1η θέση στην Ευρώπη, µε βάση το ποσοστό των συνολικών δαπανών
υγείας που χρηµατοδοτείται από το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών. Το ποσοστό αυτό
είναι περίπου 45% και ακολουθούν οι Πορτογάλοι µε 40% και οι Ιταλοί µε 35%. ∆εν
αποτελεί έκπληξη, εποµένως, ότι σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat, το 65% των
Ελλήνων δηλώνει δυσαρεστηµένο µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας. Ούτε είναι
τυχαίο ότι στην ίδια έρευνα το 73% των Πορτογάλων και το 50% των Ιταλών προβαίνει
σε ανάλογες διαπιστώσεις, ενώ ο µέσος κοινοτικός όρος δεν υπερβαίνει το 28%.
Το συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι είκοσι πέντε χρόνια µετά τη θέσπιση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, έχουµε πλέον περιέλθει σε µια κατάσταση που
χαρακτηρίζεται από µια µεγάλη αντίφαση. Από τη µια µεριά έχουµε δηµιουργήσει µια
επαρκή υποδοµή υγείας σε όλη τη χώρα. Από την άλλη µεριά, υπάρχει πλήρης αδυναµία
οριστικοποίησης ενός µοντέλου διοίκησης - οργάνωσης - λειτουργίας του δηµοσίου
τοµέα υγείας, τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η παροχή υποβαθµισµένων και κοινωνικά
άνισων υπηρεσιών υγείας. Από την µια µεριά ο δηµόσιος τοµέας µε το προβληµατικό
ΕΣΥ και από την άλλη ένας ανεξέλεγκτος ιδιωτικός τοµέας, συνθέτουν ένα µη
αποδοτικό και αναποτελεσµατικό σύστηµα υγείας. Το γεγονός αυτό συντηρείται και
αναπαράγεται από τον κατακερµατισµό και τις ανισότητες της κοινωνικής ασφάλισης,
την υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας και της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας και Πρόληψης,
την έξαρση της παραοικονοµίας, την προκλητή ζήτηση και υπερκατανάλωση ιατρικών
υπηρεσιών και φαρµάκων, τον πληθωρισµό των γιατρών, την αντιδεοντολογική
αντιµετώπιση των ασθενών.
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Μια αναλυτική παράθεση των προβληµάτων του τοµέα υγείας στην Ελλάδα θα
οδηγούσε στα παρακάτω ευρήµατα:

• Το ελληνικό σύστηµα υγείας βασίζεται σε ξεπερασµένες δοµές και µεθόδους
οργάνωσης και λειτουργίας.

• Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο παράλληλα συστήµατα υγείας, ένα δηµόσιο και ένα
ιδιωτικό, χωρίς επικοινωνία και συντονισµό.

• Το σύστηµα υγείας δεν εξασφαλίζει την συνέχεια της ιατρικής φροντίδας, ούτε την
επικοινωνία µεταξύ των γιατρών ή µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

• ∆εν υπάρχει ένα οργανωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης.

• Οι ασθενείς δεν έχουν την δυνατότητα να µεγιστοποιήσουν τα αποτελέσµατα των
ιατρικών υπηρεσιών συνδυάζοντας τις παροχές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

• Η Ελλάδα στερείται ενός επαρκούς ρυθµιστικού πλαισίου της λειτουργίας του
ιδιωτικού τοµέα, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των υπηρεσιών και την υπερβολική
ανάπτυξη των διαγνωστικών κέντρων.

• Τα κρατικά νοσοκοµεία έχουν παραµείνει σε αρχαϊκά συστήµατα οργάνωσης και
λειτουργίας, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των υπηρεσιών και την δυσαρέσκεια των
ασθενών.

• Οι κατά κεφαλή δαπάνες για την υγεία αυξάνονται διαχρονικά, και βαρύνουν κατά το
ήµισυ περίπου τα πορτοφόλια των πολιτών.

• Οι πολίτες µε χαµηλά εισοδήµατα ξοδεύουν ένα αναλογικά µεγαλύτερο τµήµα του
εισοδήµατός τους για δαπάνες υγείας, σε σύγκριση µε τα µεσαία ή υψηλά εισοδηµατικά
κλιµάκια.

• Η παραγωγικότητα των υπηρεσιών των κρατικών νοσοκοµείων φθίνει διαχρονικά.
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Όσον αφορά τις µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα των δαπανών υγείας, οι εκτιµήσεις
είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες. Οι δαπάνες υγείας θα ακολουθήσουν έντονα αυξητικές
τάσεις διότι διεθνώς δηµιουργείται ένα νέο σκηνικό µε την εµφάνιση νέων παραγόντων,
όπως: γήρανση του πληθυσµού, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθµιση
της διατροφής, έξαρση της κατανάλωσης εξαρτησιογόνων ουσιών κ.α.
Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα:
Α. Η τρέχουσα κατάσταση στον τοµέα υγείας της χώρας µας έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο,
παρά το γεγονός ότι η κοινωνία έχει διαθέσει επαρκέστατους πόρους για την υγεία, και

Β. Οι αναµενόµενες δαπάνες υγείας θα έχουν έντονα αυξητικές τάσεις µακροπρόθεσµα.

Η αγνόηση του προβλήµατος θα έχει τις ίδιες οδυνηρές συνέπειες µε αυτές που
προέκυψαν πρόσφατα στον τοµέα των συντάξεων, επειδή και εκεί δεν έγινε καµία
σοβαρή µεταρρύθµιση στα τριάντα πέντε χρόνια της µεταπολίτευσης.

Ακόµα και χωρίς τις απαιτήσεις του Μνηµονίου, η ανεξέλεγκτη σπατάλη στον τοµέα
της υγείας πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο και, ταυτόχρονα, να τεθούν οι βάσεις για ένα νέο
σύστηµα υγείας που θα περιορίζει τις αυξητικές τάσεις των δαπανών στο µέλλον. Το
µέγεθος των δηµόσιων δαπανών υγείας, η χρηµατοδότηση τους, και τα περιθώρια που
υπάρχουν για την επίτευξη του ίδιου ή καλύτερου υγειονοµικού αποτελέσµατος µε βάση
τους υφιστάµενους πόρους (βελτίωση αποδοτικότητας), καθιστούν την µεταρρύθµιση
του συστήµατος υγείας αποφασιστικής σηµασίας για την µακροχρόνια πορεία των
συνολικών δαπανών του δηµοσίου.

Η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας πρέπει να συντελέσει στην οργανωτική και
λειτουργική ανασυγκρότηση, ούτως ώστε, µε δεδοµένους τους υφιστάµενους πόρους,
να µειωθεί σταδιακά η σπατάλη και οι πόροι που εξοικονοµούνται να διατεθούν σε ένα
πιο αποδοτικό σύστηµα αµοιβών των γιατρών των κρατικών νοσοκοµείων, µε στόχο την
µεγιστοποίηση της παραγωγής ιατρικών υπηρεσιών και την βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται η
οργανωτική και λειτουργική αναδόµηση τόσο της Ζήτησης όσο και της Προσφοράς
υπηρεσιών υγείας.
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Στην πλευρά της Ζήτησης, προτείνεται η δηµιουργία ενός Ενιαίου Ταµείου Υγείας για
όλο την χώρα, µε την απόσχιση και απορρόφηση των υφιστάµενων Κλάδων Υγείας των
Ασφαλιστικών Ταµείων. Το Ενιαίο Ταµείο Υγείας θα «αγοράζει» υπηρεσίες υγείας
τόσο από τον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα, µε βάση την ποιότητα και το κόστος.
Στην πλευρά της Προσφοράς υπηρεσιών υγείας, προτείνεται η δηµιουργία ενός νέου
ΝΠ∆∆, του «ΕΣΥ ΝΠ∆∆», το οποίο θα αναλάβει την αναδιοργάνωση, διοίκηση και
αποδοτική λειτουργία των κρατικών νοσοκοµείων. Ταυτόχρονα, θα οργανωθεί ένα
πλήρες δίκτυο Προσωπικών Γιατρών που θα καλύπτει το σύνολο του πληθυσµού για
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας, µε βάση συµβάσεις (ατοµικές ή οµαδικές) που θα
συνάπτουν µε το Ενιαίο Ταµείο Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αναδιοργανωθεί και να επικεντρωθεί στην
εκπόνηση και επεξεργασία πολιτικής υγείας, στην εποπτεία του τοµέα υγείας της χώρας,
καθώς και στην πιστοποίηση όλων των δηµόσιων και ιδιωτικών προµηθευτών υγείας,
χωρίς να ασχολείται πλέον µε την διοίκηση των δηµόσιων νοσοκοµείων.
6.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών υγείας συγκροτούν οι µονάδες δευτεροβάθµιας
περίθαλψης του ΕΣΥ (περίπου 130 Νοσοκοµεία), οι µονάδες πρωτοβάθµιας περίθαλψης
του δηµοσίου (170 Κέντρα Υγείας ΕΣΥ, περίπου 200 Μονάδες Υγείας ΙΚΑ), οι
συµβεβληµένοι γιατροί µε τα ασφαλιστικά ταµεία, καθώς και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία
και διαγνωστικά κέντρα.
Οι οργανωτικές παρεµβάσεις αφορούν στα εξής επιχειρησιακά θέµατα:
• Οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης του ΕΣΥ
• Μεγιστοποίηση παραγωγής κρατικών νοσοκοµείων
• Εκσυγχρονισµός οργάνωσης και λειτουργίας πρωτοβάθµιας περίθαλψης
6.2.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Καταρχάς, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να περιοριστεί στην εκπόνηση στρατηγικής
για τον χώρο της υγείας και στην εποπτεία της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί την εκπόνηση µακροπρόθεσµου σχεδίου
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για τον περιορισµό του αριθµού των γιατρών. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει
να επιδιώξει συστηµατική συνεργασία µε σχετικούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς για την
ταχεία και αµερόληπτη πιστοποίηση όλων των προµηθευτών υγείας: δηµόσιων και
ιδιωτικών νοσοκοµείων, µονάδων υγείας ασφαλιστικών ταµείων, αγροτικών ιατρείων,
δικτύων διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών ιατρείων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
επαναλαµβάνεται σε περιοδική βάση. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να
θεσπίσει µόνιµη διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης του συνόλου του ιατρικού
δυναµικού της χώρας. Τέλος, τα υφιστάµενα ΠΕΣΥ θα πρέπει να καταργηθούν και να
µετατραπούν σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, εγκατεστηµένες στις
νέες Περιφέρειες της χώρας.
Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να απαλλαγεί από την ευθύνη
διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των δηµόσιων νοσοκοµείων. Τα καθήκοντα αυτά
πρέπει να ανατεθούν σε ένα νέο και εξειδικευµένο οργανισµό, το ΕΣΥ Ν.Π.∆.∆., µε
µετατροπή των υφιστάµενων ΠΕΣΥ σε περιφερειακές υπηρεσίες. ∆ηλαδή, το ΕΣΥ
ΝΠ∆∆ θα οργανώσει την περιφερειακή του οργάνωση µε βάση τις νέες Περιφέρειες της
χώρας. Με την προτεινόµενη ρύθµιση ξεπερνάται η τραγική υστέρηση του Υπουργείου
Υγείας στην διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων στην
περίοδο της µεταπολίτευσης. Το Υπουργείο Υγείας, όπως και η υπόλοιπη δηµόσια
διοίκηση, κινούνται συνήθως µε βάση γραφειοκρατικές διαδικασίες, µακριά από τις
σύγχρονες απαιτήσεις οργάνωσης και διαχείρισης πολυάριθµων, τεράστιων, και
πολύπλοκων οικονοµικών µονάδων, όπως είναι τα δηµόσια νοσοκοµεία. Πρέπει να γίνει
σαφές ότι η πρόταση για την δηµιουργία του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ βασίζεται στην εκτίµηση ότι
τα δηµόσια νοσοκοµεία πρέπει να εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συµφέροντα των
ασθενών και όχι των πολικών παραγόντων. Με βάση την λογική αυτή, πρέπει να
απορριφθεί η εναλλακτική πρόταση για την υπαγωγή των δηµόσιων νοσοκοµείων στις
νέες Περιφερειακές ∆ιοικήσεις της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, η διεθνής εµπειρία
δείχνει ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία θα καταστούν προϊόντα εκµετάλλευσης τόσο από
παράγοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και από παράγοντες της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
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6.2.2. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Όσον αφορά το δεύτερο θέµα, την µεγιστοποίηση της παραγωγής των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ, αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο του συστήµατος διότι θα εξαντλήσει το
πλεονέκτηµα της «καθετοποίησης» στα πλαίσια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, και
θα περιορίσει δραστικά τις αγορές υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα (η πληρότητα των
νοσοκοµειακών κλινών του υφιστάµενου ΕΣΥ κυµαίνεται περίπου στο 50%). Κύρια
προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η αλλαγή της νοµικής
προσωπικότητας των νοσοκοµείων, µε την µετατροπή τους σε θυγατρικές εταιρίες του
ΕΣΥ ΝΠ∆∆. Η νοµική µορφή των νοσοκοµείων θα είναι αυτή του Ν.Π.Ι.∆. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
∆εν είναι τυχαίο ότι τα νοσοκοµεία σε όλη την Ευρώπη, τα οποία στη συντριπτική τους
πλειοψηφία είναι είτε δηµόσια είτε κοινωφελή ιδρύµατα, έχουν τη νοµική µορφή του
Ν.Π.Ι.∆. Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η προτεινόµενη µετατροπή των νοσοκοµείων
σε Ν.Π.Ι.∆. Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα έχει πολλά πλεονεκτήµατα και κανένα
µειονέκτηµα. Κατ' αρχήν, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα πλήρη δικαιώµατα των
εργαζοµένων, αλλά αυτό µπορεί να γίνει µε τον ίδιο τρόπο που ρυθµίστηκαν τα
εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων σε δηµόσιες επιχειρήσεις που µετατράπηκαν
σεΝ.Π.Ι.∆.

Επιπλέον, µε τη νέα τους νοµική µορφή τα κρατικά νοσοκοµεία θα είναι υποχρεωµένα
να εγκαταστήσουν σύγχρονα λογιστήρια και συστήµατα διοικητικής πληροφόρησης
(Μ.Ι.S.), θα δηµοσιεύουν ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσεως, θα µπορούν να
κοστολογούν όλες τις υπηρεσίες τους, και θα είναι σε θέση να παρακολουθούν σε
ηµερήσια βάση την παραγωγικότητα των υπηρεσιών τους. Το κεντρικό ΕΣΥ ΝΠ∆∆ θα
είναι σε θέση να προγραµµατίζει και να υλοποιεί τις προµήθειες των νοσοκοµείων µε
εξαιρετική αποτελεσµατικότητα και µε µεγάλη µείωση των υφιστάµενων επιπέδων
δαπανών. Τόσο η πλήρης µηχανοργάνωση των νοσοκοµείων όσο και η λειτουργία ενός
νέου ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών του τοµέα υγείας µπορούν να
ολοκληρωθούν σε λιγότερο από ένα έτος.

Τέλος, η νέα νοµική µορφή των κρατικών νοσοκοµείων θα τους δώσει τη δυνατότητα
να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του ενιαίου µισθολογίου του δηµοσίου και να θεσπίσουν
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κίνητρα οικονοµικής και κλινικής αποδοτικότητας που θα διαφοροποιήσουν τις αµοιβές
των γιατρών και των διοικητικών υπαλλήλων, µε στόχο την αύξηση παραγωγικότητας.
Η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας των νοσοκοµείων του ΕΣΥ ΝΠ∆∆,
σε συνδυασµό µε την τεχνοκρατική στελέχωση των διοικήσεων των νοσοκοµείων, θα
έχουν θεαµατικά αποτελέσµατα: στην αύξηση της προσέλευσης των ασθενών, στην
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στον περιορισµό των δαπανών στα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, και κυρίως στη µείωση της σπατάλης. Η προτεινόµενη αλλαγή της
νοµικής µορφής των νοσοκοµείων θα προσελκύσει αξιόλογα και έµπειρα στελέχη από
τον ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, για ορισµένα νοσοκοµεία του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ θα µπορούσε
να εξεταστεί και η δυνατότητα ανάθεσης της διοίκησης τους σε µεγάλες και
εξειδικευµένες ευρωπαΪκές εταιρίες (Hospital management companies), όπως έχει γίνει
στην Ισπανία, Γαλλία, Σουηδία, κλπ.

Εκτιµάται ότι µε την νέα δοµή του ΕΣΥ θα εξοικονοµηθούν σταδιακά τουλάχιστον 2,5
- 3 δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να δοθούν στους γιατρούς και το λοιπό νοσηλευτικό
προσωπικό, µε βάση τις προδιαγραφές ενός νέου µισθολογίου.

6.2.3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Όσον αφορά την τρίτη επιχειρησιακή ενότητα, το Πρόγραµµα Εκσυγχρονισµού της
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, η ταχεία υλοποίησή του βασίζεται σε πολύ ευνοϊκούς
παράγοντες: την πληθώρα των γιατρών όλων των ειδικοτήτων, την ύπαρξη µεγάλου
αριθµού ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, τα αγροτικά ιατρεία, την ύπαρξη
εκτεταµένων δικτύων πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, τα
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Στα πλαίσια αυτά, η δοµή της πρωτοβάθµιας
περίθαλψης θα πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα: (α) στην οργάνωση εθνικού δικτύου
Προσωπικών Γιατρών, και (β) στην οργάνωση του χώρου των ∆ιαγνωστικών Ιατρικών
Υπηρεσιών.
Εκτιµάται ότι εντός τριετίας όλος ο πληθυσµός θα έχει αποκτήσει τον Προσωπικό του
Γιατρό. Οι Προσωπικοί Γιατροί θα µπορούν να εργάζονται είτε ατοµικά είτε σε
κοινοπραξίες, θα διαθέτουν απαραιτήτως πιστοποιηµένες ιατρικές και πληροφοριακές
υποδοµές, και θα είναι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες. Οι Προσωπικοί Γιατροί θα είναι
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υπεύθυνοι για την παραποµπή των ασθενών στις επόµενες βαθµίδες της περίθαλψης:
γιατρούς ειδικοτήτων, διαγνωστικά κέντρα, και νοσοκοµεία.

Τα ∆ιαγνωστικά Κέντρα µπορούν να ανήκουν στο ΕΣΥ ΝΠ∆∆ ή σε ιδιωτικές εταιρίες.
Τα διαγνωστικά κέντρα του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ περιλαµβάνουν τα εξωτερικά ιατρεία των
δηµόσιων νοσοκοµείων, τα κέντρα υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, και τα αγροτικά
ιατρεία. Ορισµένα από τα υφιστάµενα κέντρα υγείας των ασφαλιστικών ταµείων ή των
αγροτικών ιατρείων θα µπορούσαν να παραχωρηθούν σε κοινοπραξίες των
υφιστάµενων γιατρών µε την µορφή Leasing του κτιρίου και του εξοπλισµού και να
λειτουργούν πλέον ως ιδιωτικές εταιρίες. Τόσο τα διαγνωστικά κέντρα του ΕΣΥ ΝΠ∆∆
όσο και τα ιδιωτικά θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποιηµένες ιατρικές και
πληροφοριακές υποδοµές.
Για την οργάνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το Μοντέλο Πρωτοβάθµιας Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ, το οποίο είχε
ανατεθεί (µετά από διεθνή διαγωνισµό) σε ανάδοχο το 2003, αλλά στη συνέχεια
εγκαταλείφτηκε. Εάν είχε προχωρήσει η υλοποίησή του, σήµερα θα υπήρχε µία έτοιµη
ηλεκτρονική πλατφόρµα για την οργάνωση και λειτουργία όλων των πρωτοβάθµιων
µονάδων των ασφαλιστικών ταµείων και των εξωτερικών ιατρείων του ΕΣΥ, µε
αποτέλεσµα την δραστική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την µείωση των
παραποµπών εκτός ΕΣΥ, και την δραστική µείωση των σχετικών δαπανών. Το
προτεινόµενο µοντέλο υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστηµα που αποτελείται από
εννέα υπό-συστήµατα, τα οποία συνθέτουν ένα πλήρες σύστηµα ολοκληρωµένης
φροντίδας υγείας
Τα εννέα αυτά υπό-συστήµατα είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Κεντρική ∆ιαχείριση και Προµήθειες
Οικονοµική ∆ιαχείριση
Μητρώο ∆ικαιούχων - Κάρτα Υγείας
∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Ιατρικός Φάκελος - Προσωπικοί Γιατροί
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη
∆ιαχείριση Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας
∆ιαχείριση Φαρµάκων
∆ιαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
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Η παραποµπή των ασθενών από τους Προσωπικούς Γιατρούς στους συµβεβληµένους
γιατρούς ειδικοτήτων και στα συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα ή στα νοσοκοµεία,
δηµόσια και ιδιωτικά, θα γίνεται µέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Ιατρικών Επισκέψεων, το οποίο θα διαθέτει µητρώα των προσωπικών γιατρών, των
συµβεβληµένων γιατρών ειδικοτήτων, των διαγνωστικών κέντρων και των νοσοκοµείων
σε όλη την χώρα.
Ένα τέτοιο Ηλεκτρονικό Σύστηµα έχει αναπτυχθεί από το ΙΚΑ και µε την κατάλληλη
επέκταση και ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει ένα πρωτοποριακό µοντέλο οργάνωσης
και διαχείρισης της ζήτησης πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας για τον πληθυσµό όλης
της χώρας. Το ίδιο Ηλεκτρονικό Σύστηµα θα αναλάβει και την κατανοµή των ασθενών
στα νοσοκοµεία µε βάση την διαθεσιµότητά τους σε κλίνες, και έτσι θα συµβάλλει στην
εξάλειψη του φαινοµένου των ράντζων και των ουρών. Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα
Ιατρικών Επισκέψεων θα καταγράφει σε ηµερήσια βάση τον ασθενή, τον παραπέµποντα
γιατρό, τον συµβεβληµένο προµηθευτή υγείας που προσφέρει την συγκεκριµένη
υπηρεσία, την εξέλιξη της θεραπείας και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, την
κοστολόγηση της υπηρεσίας, και την εκκαθάριση του λογαριασµού.
Το ηλεκτρονικό σύστηµα ιατρικών επισκέψεων θα αποτελεί κοινή υπηρεσία του ΕΣΥ
ΝΠ∆∆ και του Ενιαίου Ταµείου Υγείας.
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7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
7.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Το σύνολο της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας εκδηλώνεται πρωτίστως από τα
Ασφαλιστικά Ταµεία Υγείας (συµπεριλαµβανοµένων και των κρατικών ενισχύσεων για
την κάλυψη των ελλειµµάτων), και δευτερευόντως από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες και τους ανασφάλιστους πολίτες.
Η οργάνωση της Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας αναφέρεται στις εξής κύριες λειτουργίες:
α. Εξασφάλιση των πηγών χρηµατοδότησης (σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και
ασφαλιστικού φορέα)
β. Κατανοµή των πόρων για την «αγορά» των υπηρεσιών (σχέση µεταξύ ασφαλιστικού
φορέα και «προµηθευτών» υγείας).
γ. Έλεγχος της διαχείρισης των πόρων (σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και
«προµηθευτών» υγείας).

Είναι γνωστό στους µελετητές των οικονοµικών της υγείας ότι εάν οι δαπάνες υγείας
αφεθούν ανεξέλεγκτες θα αυξάνονται συνεχώς, χωρίς η περαιτέρω αύξηση να οδηγεί σε
αντίστοιχη πραγµατική βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού. Πρόκειται για το
γνωστό φαινόµενο της προκλητής ζήτησης, που χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τον τοµέα της
υγείας. ∆ιεθνώς, έχουν αναπτυχθεί µια σειρά τεχνικών για τον έλεγχο της προκλητής
ζήτησης υπηρεσιών υγείας, γνωστές ως τεχνικές Managed Care, οι οποίες βασίζονται
στην µηχανογραφική παρακολούθηση και ανάλυση:
• της πρόσβασης των ασφαλισµένων στις υπηρεσίες υγείας
• της καταγραφής των διαγνωστικών αποτελεσµάτων
• της εποπτείας της θεραπευτικής διαδικασίας
• της συνταγογράφησης των κατάλληλων φαρµάκων, και
• της αποθήκευσης του ιατρικού ιστορικού σε ατοµικές Smart Cards.
Μέχρι σήµερα, όλες οι θεσµικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας της χώρας έχουν εστιάσει
το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στην πλευρά της προσφοράς και έχουν αγνοήσει
συστηµατικά το πρόβληµα της χρηµατοδότησης και κυρίως της διανοµής της φροντίδας
υγείας. Η κατάσταση αυτή πρέπει να ανατραπεί πλέον. Η επισκόπηση της διεθνούς
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εµπειρίας δείχνει ότι ο διαχωρισµός των λειτουργιών της «προσφοράς» και της
«ζήτησης» υπηρεσιών υγείας αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή αναδιοργάνωσης των
συστηµάτων υγείας στην Ευρώπη.
Η εξειδίκευση της αρχής αυτής σε κάθε χώρα συναρτάται µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του τοµέα υγείας της χώρας.
Στην Ελλάδα, οι δύο βασικές πηγές δηµόσιας χρηµατοδότησης της υγείας προέρχονται
από τον κρατικό προϋπολογισµό (κατά 60%) και από τα ασφαλιστικά ταµεία υγείας
(κατά 40%). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία κατευθύνονται
κυρίως στην κάλυψη της µισθοδοσίας των κρατικών νοσοκοµείων (οι υπόλοιπες
δαπάνες υποτίθεται ότι πρέπει να καλυφθούν από τα γενικά έσοδα των νοσοκοµείων),
των ελλειµµάτων των νοσοκοµείων καθώς και σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Οι
δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων καλύπτουν τις αγορές υπηρεσιών πρωτοβάθµιας
περίθαλψης (27%), νοσοκοµειακής περίθαλψης (42%), και φαρµακευτικής περίθαλψης
(31%).
Στη χώρα µας οι θεωρητικές αναζητήσεις για την οργάνωση της «ζήτησης» υπηρεσιών
υγείας δεν έχουν τελεσφορήσει. Οι προτάσεις κυµαίνονται µεταξύ της δηµιουργίας του
Ενιαίου Φορέα Υγείας (που θα ενσωµατώσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση
υπηρεσιών υγείας και θα δηµιουργήσει ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας) και της σχετικά
πρόσφατης πρότασης (περίοδος 2000-2002) για τη δηµιουργία του Οργανισµού
∆ιαχείρισης Πόρων Υγείας (Ο∆ΙΠΥ), για τη συγκρότηση ανεξάρτητου οργανισµού
(µονοψώνιο) που θα συγκεντρώνει το σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης του τοµέα
υγείας, θα συνάπτει συµβάσεις µε κρατικούς και ιδιωτικούς προµηθευτές υπηρεσιών
υγείας, θα εκτελεί τις πληρωµές των παρεχοµένων υπηρεσιών, και θα ελέγχει τη
διαχείριση των πόρων του συστήµατος. Ο Ο∆ΙΠΥ θα αποτελούσε έναν πρόσθετο
οργανισµό διαχείρισης των πόρων των Ταµείων Υγείας, ενώ αυτά θα συνέχιζαν την
ανεξάρτητη λειτουργία τους και το κάθε Ταµείο θα συνέχιζε να έχει το δικό του πακέτο
ιατρικών υπηρεσιών.
και έλλειψης στελεχών. Επιπλέον, τα λειτουργικά προβλήµατα θα εντείνονταν από τη
διαφοροποίηση των πακέτων παροχών υγείας µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων.
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Η εναλλακτική πρόταση που θα εξετάσουµε εδώ βασίζεται στην οργάνωση της
«ζήτησης» υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του υφιστάµενου συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης.
Προτείνεται η απόσχιση των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων ΙΚΑ, ΟΓΑ,
ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, και η απορρόφησή τους από το νέο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Υγείας,
το οποίο θα καλύπτει το 90% του πληθυσµού της χώρας µε ενιαίο πακέτο παροχών. Στο
Ενιαίο Ταµείο θα µπορούν να ενταχθούν και όσα από τα υπόλοιπα Ταµεία Υγείας το
επιθυµούν.
Η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Υγείας θα εξυπηρετεί
τους παρακάτω στόχους:
• Σύγκλιση και αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας,
• Ενιαία πολιτική και διαδικασίες για την αγορά υπηρεσιών υγείας,
• Ορθολογική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, και
• Στόχος µηδενικών ελλειµµάτων στον προϋπολογισµό.

7.2. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι τα εξής:

• Ενιαίο Πακέτο Παροχών Υγείας, για όλους τους ασφαλισµένους (περίπου το 90% του
πληθυσµού της χώρας)
• Συµβάσεις µε Προσωπικούς Γιατρούς, για παροχές γενικής ιατρικής
• Χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ιατρικών Επισκέψεων, για την διευκόλυνση
της πρόσβασης των ασθενών σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκοµεία, και διατήρηση
του ιατρικού ιστορικού σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με την χρήση του συστήµατος αυτού,
το Ενιαίο Ταµείο θα γνωρίζει σε ηµερήσια βάση τους ασφαλισµένους που έκαναν
χρήση διαγνωστικών κέντρων και νοσοκοµείων, τους παραπέµποντες γιατρούς, καθώς
και το κόστος των σχετικών υπηρεσιών.
• Ατοµική Κάρτα Υγείας, σε µορφή smart card. Η χρήση της θα επεκταθεί σταδιακά
ανάλογα µε την επέκταση των πληροφοριακών υποδοµών των συνεργαζόµενων
διαγνωστικών κέντρων και νοσοκοµείων.
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• Έρευνα Αγοράς για την Ικανοποίηση των Ασφαλισµένων, η οποία θα πρέπει να
διενεργείται κάθε δύο χρόνια.

7.3. ΕΝΙΑΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Οι αγορές υπηρεσιών υγείας εκ µέρους του Ενιαίου Ταµείου θα γίνονται µε στόχο την
εξασφάλιση ταχείας πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες µε συµφωνηµένες τιµές εκ των
προτέρων.
Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου, η αγορά υπηρεσιών υγείας θα
γίνεται κατά προτεραιότητα από τα διαγνωστικά κέντρα και τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
ΝΠ∆∆, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος στις νέες διοικήσεις να εκσυγχρονίσουν την
οργάνωση και την λειτουργία τους. Αγορές από τους ιδιωτικούς φορείς υγείας, στην
περίοδο αυτή, θα γίνονται όταν δεν θα είναι διαθέσιµες οι υπηρεσίες του ΕΣΥ.
Στη συνέχεια, όµως, η διαδικασία αγορών θα πρέπει να είναι ανοιχτή, και οι τιµές των
υπηρεσιών υγείας θα προκύπτουν από ανοιχτούς διαγωνισµούς για συγκεκριµένες
ποσότητες υπηρεσιών που παράγονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας. Η
προτεινόµενη διαδικασία είναι προτιµότερη από την διαπραγµάτευση τιµών µε τους
συλλογικούς φορείς των προµηθευτών υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι λειτουργούν
συνήθως ως ολιγοπώλια. Η προτεινόµενη διαδικασία πρέπει να εφαρµόζεται τόσο για
την αγορά διαγνωστικών υπηρεσιών όσο και την αγορά νοσοκοµειακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα για τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες, θα πρέπει το Ενιαίο Ταµείο καθώς και το
ΕΣΥ ΝΠ∆∆ να συνεργαστούν για την υιοθέτηση και στην Ελλάδα του συστήµατος
πληρωµών µε βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα DRG (όπως συµβαίνει στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης) και την κατάργηση σταδιακά των κρατικών τιµολογίων για
ηµερήσια νοσήλια και πρόσθετες ιατρικές πράξεις. Μία τέτοια διαδικασία θα
υποχρεώσει τα νοσοκοµεία να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους γιατί µειώνονται οι
µέρες νοσηλείας και οι άσκοπες εξετάσεις (το νοσοκοµείο πρέπει να τα «βγάλει πέρα»
µε τα χρήµατα που εισπράττει για κάθε περίπτωση νοσηλείας (DRG) και όχι µε βάση τις
ηµέρες νοσηλείας). Τόσο τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ όσο και τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία θα εισπράττουν την ίδια αµοιβή για την ίδια περίπτωση DRG.
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7.4. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η ορθολογική διαχείριση των πόρων του Ενιαίου Ταµείου Υγείας πρέπει να έχει σαν
ακρογωνιαίο λίθο την καταπολέµηση της προκλητής ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τα εξής µέσα:
• Αγορά Υπηρεσιών από ∆ιαγνωστικά Κέντρα
Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ιατρικών Επισκέψεων σε συνδυασµό µε
τις τιµές των διαγνωστικών υπηρεσιών που θα προκύψουν από την παραπάνω ανοιχτή
διαδικασία διαγωνισµών, θα βελτιώσουν σηµαντικά το επίπεδο των προσφερόµενων
υπηρεσιών στους ασφαλισµένους, ενώ το Ενιαίο Ταµείο Υγείας θα αποκτήσει
πρωτογενή έλεγχο στις παραποµπές προς τα δηµόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα
και θα παρακολουθεί σε ηµερήσια βάση τις οικονοµικές συναλλαγές, σε όλη την χώρα.
• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών Φαρµάκων
Υπάρχει η σχετική εµπειρία από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας συνταγών
φαρµάκων του ΙΚΑ, η οποία λειτούργησε από το 2003 µέχρι το 2005, και
επεξεργαζόταν 2 εκατ. συνταγές µηνιαίως, που συνταγογραφούνταν από 8.500 Γιατρούς
και εκτελούνταν στα 9.500 Φαρµακεία όλης της χώρας. Η κατάργησή της το 2006
οδήγησε σε διπλασιασµό των δαπανών για φάρµακα στην περίοδο µέχρι το 2010. Οι
πρόσφατες ενέργειες για πιλοτικές εφαρµογές σε ορισµένα µόνο ταµεία αποτελούν
απλώς χάσιµο χρόνου. Είναι δυνατή η εντός εξαµήνου λειτουργία ενιαίου κέντρου
επεξεργασίας συνταγών φαρµάκων που θα καλύπτει όλα τα Ταµεία και όλη την χώρα.
• Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Νοσηλευτικών Πράξεων
Το Ενιαίο Ταµείο Υγείας θα πρέπει άµεσα να εγκαταστήσει ένα πρόγραµµα
παρακολούθησης των ασφαλισµένων που εισάγονται στα δηµόσια ή στα ιδιωτικά
νοσοκοµεία. Με το πρόγραµµα αυτό το Ενιαίο Ταµείο θα συνδεθεί On Line µε τα
παραπάνω νοσοκοµεία (δηµόσια και ιδιωτικά) και θα ενηµερώνεται, από το
εξειδικευµένο προσωπικό που θα εγκαταστήσει στα νοσοκοµεία αυτά, αναλυτικά για
όλες τις νοσηλευτικές πράξεις, µε στόχο τον περιορισµό της σπατάλης, την ταχεία
οικονοµική εκκαθάριση των λογαριασµών, και τη συγκριτική ανάλυση των υπηρεσιών
που αγοράζει. Επιπλέον, µε το σύστηµα αυτό θα καταργηθούν και όλες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σήµερα για την έγκριση της νοσηλείας
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των ασφαλισµένων. Οι προδιαγραφές ενός τέτοιου συστήµατος καθώς και ο σχετικός
φάκελος ενεργειών για την υλοποίηση του συστήµατος αυτού βρίσκονται στο ΙΚΑ, το
οποίο ολοκλήρωσε τον σχετικό διαγωνισµό το 2003 και εγκατέστησε τον ανάδοχο, αλλά
στη συνέχεια το έργο εγκαταλείφτηκε.
7.5. ΣΤΟΧΟΣ ΜΗ∆ΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Τα κύρια έσοδα του Ενιαίου Ταµείου Υγείας θα προέρχονται από τις τακτικές
ασφαλιστικές εισφορές. Οι επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισµού για την υγεία
θα δίνονται στο Ενιαίο Ταµείο και όχι στα νοσοκοµεία (το κράτος θα συνεχίζει να
καλύπτει τη µισθοδοσία τους), τα οποία θα πρέπει να αναδιοργανωθούν κατάλληλα
ώστε να µπορούν να συµµετέχουν, µετά από µεταβατική περίοδο πέντε ετών, στους
διαγωνισµούς «αγοράς υπηρεσιών». ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µε την εφαρµογή
των όσων προτείνονται παραπάνω τα περισσότερα νοσοκοµεία του ΕΣΥ ΝΠ∆∆ θα
καταστούν απολύτως ανταγωνιστικά προς τα ιδιωτικά, και θα είναι σε θέση να
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε χαµηλότερες τιµές.

Η διοίκηση του Ενιαίου Ταµείου Υγείας θα πρέπει να εκπονεί ετήσιους
προϋπολογισµούς µε µηδενικά ελλείµµατα, ούτως ώστε όλες οι οργανικές µονάδες του
οργανισµού να επιδιώκουν την µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των
διαθέσιµων πόρων. Επίσης, το Ενιαίο Ταµείο θα πρέπει να πραγµατοποιεί τακτικά
µελέτες εκτίµησης της µακροχρόνιας αναλογιστικής ισορροπίας του συστήµατος υγείας
της χώρας.
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ.

Σε µια κρίσιµη καµπή για την οικονοµική πορεία των υπηρεσιών υγείας, η έγκαιρη
διάγνωση των αποτελεσµάτων και ο οικονοµικός έλεγχος κάθε επιχείρησης –
νοσοκοµείου είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων και µέτρων, µε στόχο
την υλοποίηση σύγχρονων και δυναµικών στόχων επιχειρησιακής δράσης µε
αποτελέσµατα. Η χρήση των αριθµοδεικτών αποτελεί µια από τις πλέον διαδεδοµένες
και δυναµικές µεθόδους χρηµατοοικονοµικής αναλύσεως.
Στο παρόν κεφάλαιο θα χρησιµοποιήσουµε όλους εκείνους τους χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες που είναι απαραίτητοι για την ανάλυση και αξιολόγηση της τρέχουσας και
δυνητικής οικονοµικής κατάστασης των υπό εξέταση Νοσοκοµείων.
Για κάθε δείκτη θα παρουσιαστεί η µαθηµατική του µορφή και θα πραγµατοποιηθεί
σχετική κρητική ανάλυση και αξιολόγηση αναφορικά µε το βαθµό που προσεγγίζει τη
πραγµατική

οικονοµική

κατάσταση

που

βρίσκεται

κάθε

νοσοκοµείο

κάθε

αποκεντρωµένης διοίκησης.

8.1. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της.

•

Έµµεση ρευστότητα

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Έµµεση ρευστότητα =

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ερµηνεία : O δείκτης αυτός απεικονίζει πόσες φορές παραπάνω το κυκλοφορούν
ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
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•

Άµεση ρευστότητα

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Άµεση ρευστότητα = Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + ∆ιαθέσιµα
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις- Προκαταβολές Πελατών

Ερµηνεία : O δείκτης αυτός απεικονίζει πόσες φορές παραπάνω το κυκλοφορούν
ενεργητικό, χωρίς τα αποθέµατα, καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Πρόκειται
για πιο ¨αυστηρό¨ δείκτη σε σχέση µε τον προηγούµενο καθότι είναι απαλλαγµένος από
τα αποθέµατα που παρουσιάζουν τον µικρότερο βαθµό ρευστότητας σε σχέση µε τα
λοιπά στοιχεία του ενεργητικού.
•

Ταµειακή ρευστότητα

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Ταµειακή ρευστότητα =

∆ιαθέσιµα + Χρεόγραφα

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις- Προκαταβολές Πελατών

Ερµηνεία : O δείκτης αυτός απεικονίζει πόσες φορές παραπάνω οι άµεσα
ρευστοποιήσιµες απαιτήσεις καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Εκφράζει
την ικανότητα µιας εταιρείας να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της
όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες, µέσω των ρευστών διαθεσίµων.

8.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι δείκτες δραστηριότητας – αποτελεσµατικότητας απεικονίζουν τον τρόπο έντασης
κατά τον οποίο µία επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της, τόσο σε
βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
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•

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων = Κόστος Πωληθέντων
Αποθέµατα

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός απεικονίζει πόσες φορές µέσα σε ένα έτος ανακυκλώνονται
τα αποθέµατα που διαθέτει µια επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται εάν υπάρχει
κάποια υπεραποθεµατοποίηση, η οποία µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους για την
οικονοµική εξέλιξη µιας επιχειρήσεως.

•

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών = Κόστος Πωληθέντων
Προµηθευτές

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός απεικονίζει πόσες φορές µέσα σε ένα έτος ανακυκλώνονται
οι προµηθευτές που διαθέτει µια επιχείρηση.
•

Μέση περίοδος αποπληρωµής Προµηθευτών

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Μέση περίοδος αποπληρωµής Προµηθευτών = 365/ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Προµηθευτών

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες µέρες αποπληρώνονται οι προµηθευτές.
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•

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = Πωλήσεις
Απαιτήσεις

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός απεικονίζει πόσα ευρώ πωλήσεων επιτυγχάνονται µε την
χρήση ενός ευρώ απαιτήσεων και δείχνει πόσες φορές µέσα σε ένα έτος
ανακυκλώνονται οι απαιτήσεις.
•

Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων = 365/ Κυκλοφοριακή ταχύτητα Απαιτήσεων

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες µέρες εισπράττονται οι απαιτήσεις.

•

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων = Πωλήσεις
Πάγιο Ενεργητικό

Ερµηνεία : O δείκτης αυτός εκφράζει το βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων µια εταιρείας σε σχέση µε τις πωλήσεις της.
•

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα Κυκλοφορούντος Ενεργητικού= Καθαρές Πωλήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές ανακυκλώνεται το κυκλοφορούν
ενεργητικό εντός ενός έτους.

8.3. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Οι δείκτες αυτοί δείχνουν µία εικόνα αναφορικά µε το πώς µια επιχείρηση χρηµατοδοτεί
τις λειτουργίες της, δηλαδή πόσο εκτεθειµένη είναι στα ξένα κεφάλαια µε σκοπό να
επεκτείνει

τις δραστηριότητες της και να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο. Στην

περίπτωση των νοσοκοµείων τα ίδια κεφάλαια κατά πλειονότητα είναι αρνητικά αλλά
για τις ανάγκες της εργασίας θα αξιολογήσουµε τον κάτωθι δείκτη.

•

Οικονοµική αυτονοµία

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Οικονοµική αυτονοµία = Ίδια κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτουν τα ίδια κεφάλαια τις
υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ) που φέρει η
επιχείρηση. Απεικονίζει δηλαδή την ένταση των ιδίων κεφαλαίων που έχει η
επιχείρηση.

8.4. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι δείκτες αυτοί δείχνουν γενικά την ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί
ικανοποιητικά τα έσοδα και τα έξοδα της έτσι ώστε να παράγει ικανοποιητικό κέρδος
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από τις πωλήσεις που πραγµατοποιεί. Ουσιαστικά οι δείκτες αυτοί αποτελούν ένα
σηµαντικό κοµµάτι που συνθέτει την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης.
•

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Μικτό Περιθώριο Κέρδους = Μικτά Κέρδη
Πωλήσεις

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το περιθώριο µικτού κέρδους που έχει µια
επιχείρηση και προκύπτει από την διαχείριση του άµεσου κόστους παραγωγής. Μετράει
δηλαδή την αποδοτικότητα των καθαρών πωλήσεων µιας επιχείρησης. Η χρησιµότητα
του δείκτη έγκειται στο ότι αποτελεί µια πρώτη ένδειξη για την αποδοτικότητα της
επιχορήγησης, καθώς υψηλό ποσοστό περιθωρίου µικτού κέρδους ενδέχεται να αφήνει
περιθώρια για υψηλές αποδόσεις

•

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = Καθαρά Κέρδη
Πωλήσεις

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει
µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της.
•

Αποδοτικότητα Ενεργητικού

Ο µαθηµατικός τύπος είναι ο εξής :
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ROA = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων
Ενεργητικό

Ερµηνεία : Ο δείκτης αυτός δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών µιας
επιχείρησης προς το σύνολο του Ενεργητικού. Αποτελεί βασική ένδειξη αποδοτικότητας
µιας επιχείρησης ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της
και ως εκ τούτου αντανακλά την ικανότητα της να παράγει κέρδη.

8.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ.
Προκειµένου να είναι πιο αποτελεσµατική η ανάλυση µε την χρήση των δεικτών,
πραγµατοποιήθηκε διαχωρισµός των Νοσοκοµείων σύµφωνα µε τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις ( πίνακας 8.1.). Η επιλογή των νοσοκοµείων έγινε σύµφωνα µε αυτά που
έχουν δηµοσιεύσει ισολογισµό της χρήσης 2011. Ακολουθεί η παράθεση πινάκων ανά
νοσοκοµείο δηµόσιο και ιδιωτικό και ανά είδος δείκτη. Τα στοιχεία που παρατίθενται
αφορούν τα έτη 2011 και 2010.

Πίνακας 8.1.
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Περιφέρεια Αττικής

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

3,80

3,60

0,98

3,83

3,69

0,25

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

1,85

1,74

0,18

1,03

0,89

0,43

3

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

1,48

1,44

0,37

0,96

0,91

0,39

4

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

5,13

5,04

0,40

6,00

5,94

0,68

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

1,94

1,87

0,32

1,04

0,95

0,19

6

ΘΡΙΑΣΙΟ

0,98

0,93

0,36

0,49

0,46

0,23

7

ΛΑΙΚΟ

1,72

1,61

0,28

2,29

2,22

0,32

8

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

1,23

1,17

0,40

2,18

2,12

0,24

9

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

1,37

1,31

0,11

0,92

0,86

0,25

10

ΣΩΤΗΡΙΑ

1,18

1,12

0,17

0,91

0,87

0,28

11

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

0,87

0,78

0,06

1,50

1,42

0,15

12

ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ

0,41

0,40

0,03

0,39

0,37

0,04

13

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

0,73

0,71

0,04

0,72

0,71

0,06

14

ΥΓΕΙΑ

0,70

0,69

0,70

0,64

0,62

0,07

15

EUROMEDICA

0,32

0,31

0,03

0,41

0,40

0,04

16

ΛΗΤΩ

0,37

0,31

0,07

0,77

0,71

0,25

17

ΙΑΣΩ

0,50

0,47

0,16

0,94

0,89

0,29

ΜΗΤΕΡΑ

0,32

0,30

0,32

0,47

0,44

0,03

18

Πίνακας 1. ∆είκτες ρευστότητας Αττικής. ∆ηµόσια Νοσοκοµεία(1 έως 11) – Ιδιωτικά Νοσοκοµεία (12 έως
18)

Όσον αφορά τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία οι παραπάνω δείκτες µας δείχνουν αρχικά (για τα
περισσότερα Νοσοκοµεία ) µία βελτίωση από το έτος 2010 στο έτος 2011. Για να
προκύψει θετική εικόνα για µια επιχείρηση – νοσοκοµείο οι παραπάνω δείκτες θα
πρέπει όλοι να παρουσιάζουν τιµές µεγαλύτερης της µονάδος. Ειδικά για τον δείκτη
έµµεσης ρευστότητας µια τιµή µεγαλύτερη του 2, θα χαρακτηρίζονταν ως ιδανική. Εδώ
για τα εν θέµατι νοσοκοµεία παρατηρούµε όλα- εκτός από το Θριάσιο και
Παµµακάριστος- είναι

πάνω από τη µονάδα και σε δύο (όπως Αγ. Σάββας, και

∆ροµοκαίτειο ) ο δείκτης έµµεσης ρευστότητας είναι ιδανικός. Αυτός ο δείκτης µας
δείχνει το µέτρο της ρευστότητας µια επιχείρησης αλλά και το περιθώριο ασφαλείας,
που διατηρεί η διοίκηση της για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει µια κάποια
ανεπιθύµητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Κατά την µελέτη του δείκτη
έµµεσης ρευστότητας, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες κατηγορίες που
συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και το ποσοστό συµµετοχής κάθε µιας στο
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σύνολο αυτού. Αυτό γιατί µια εταιρεία που έχει περισσότερα µετρητά είναι σε καλύτερη
θέση, από απόψεως ρευστότητα, από µία άλλη που έχει περισσότερα αποθέµατα. Έτσι
λοιπόν βλέπουµε ότι ένας υψηλός δείκτης ρευστότητας µπορεί να δείχνει ακόµα και
αρνητικά στοιχεία για µια επιχείρηση – νοσοκοµείο, αφού είναι πιθανό µέρος του
ενεργητικού πιθανώς να παραµένει µε τη µορφή ρευστών στοιχείων και δεν
χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, ούτε ωφελεί την οικονοµική µονάδα.
(παρακάτω στην εργασία µας θα δούµε και πως είναι τα αποθέµατα σε αυτά τα
νοσοκοµεία που όπως είπαµε έχουν ιδανικό δείκτη έµµεσης ρευστότητας).

Ο δείκτης της άµεσης ρευστότητας είναι πιο αυστηρός από αυτόν της έµµεσης καθότι
έχει αφαιρεθεί από το κυκλοφορούν ενεργητικό ο λογαριασµός «αποθέµατα». Συνεπώς,
δείχνει ποιά νοσοκοµειακή µονάδα µπορεί να ανταπεξέλθει στην κάλυψη του
βραχυπρόθεσµου χρέους της µόνο µε τα καθαρά ρευστοποιήσιµα στοιχεία του
ενεργητικού της, ήτοι τις απαιτήσεις και τα διαθέσιµα. Την καλύτερη άµεση ρευστότητα
για το 2011 έχει o Aγ. Σάββας µε τιµή 3,60 ενώ εκείνο το νοσοκοµείο που παρουσιάζει
έντονο πρόβληµα ρευστότητας είναι η Παµµακάριστος µε τιµή 0,87.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσοκοµεία βλέπουµε µια αρνητική εικόνα γιατί σε όλα οι
δείκτες ρευστότητας είναι κάτω από την µονάδα. Η ρευστότητα συνδέεται µε την
ανάπτυξη της επιχείρησης, διότι προσδιορίζει τις δυνατότητές πραγµατοποίησης νέων
επενδύσεων. Επίσης, µέσω των επενδύσεων και της διαµόρφωσης του κεφαλαίου
κίνησης, η ρευστότητα έχει συµβολή στη διαµόρφωση της αποδοτικότητας της
επιχείρησης.

Επίσης αυτό που µας κάνει εντύπωση από τον παραπάνω πινάκα, αλλά βέβαια και το
περιµέναµε, είναι ότι σε όλα τα υπό εξέταση νοσοκοµεία η ταµειακή ρευστότητα είναι
σε µικρότερη της µονάδας. Ο δείκτης ταµειακής ρευστότητας µας δίνει την εικόνα της
επάρκειας ή όχι µετρητών σε σχέση µε τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες.

Στους πίνακες που ακλουθούν (2α και 2β), βλέπουµε τους δείκτες δραστηριότητας για
τα έτη 2011 και 2010.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
2011

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

1

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

18,15

3,87

94,38

0,93

390,53

7,65

0,65

2

20,13

2,43

150,25

0,76

482,71

0,52

0,64

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ

64,50

3,88

94,16

0,97

375,46

12,90

0,70

4

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

62,83

6,80

53,67

0,34

1.076,64

0,10

0,31

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

27,61

2,29

159,30

0,63

580,55

0,26

0,50

6

ΘΡΙΑΣΙΟ

41,08

2,60

140,44

1,16

315,68

0,55

0,67

7

18,85

2,12

172,48

0,88

414,10

9,50

0,68

8

ΛΑΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

46,63

3,05

119,80

1,52

239,68

1,02

0,95

9

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

37,48

1,97

185,20

0,93

391,84

0,96

0,82

10

ΣΩΤΗΡΙΑ

62,11

3,55

102,94

1,45

252,51

0,09

1,17

11

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

28,22

2,54

143,78

1,32

276,52

4,06

1,09

12

ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ

25,74

0,83

438,02

1,65

221,59

1,23

1,35

13

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

30,89

1,32

276,95

1,49

244,73

0,87

0,98

14

ΥΓΕΙΑ

69,87

3,15

115,71

2,44

149,66

1,41

1,51

15

EUROMEDICA

39,83

1,58

231,73

1,02

356,79

0,37

0,99

16

ΛΗΤΩ

37,12

3,28

111,20

14,99

24,35

0,87

5,81

17

ΙΑΣΩ

35,78

3,51

103,91

3,38

108,13

0,25

2,65

ΜΗΤΕΡΑ

39,35

3,23

112,87

4,06

89,93

1,09

2,67

18

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πίνακας 2α. ∆είκτες δραστηριότητας Αττικής έτος 2011

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

16,44

2,70

135,38

0,45

813,93

15,46

0,40

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

13,37

1,99

183,15

2,04

178,50

0,52

0,92

3

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

37,89

2,44

149,31

1,93

189,48

15,73

1,02

4

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

131,93

12,23

29,84

0,33

1.107,46

0,09

0,29

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

16,02

1,68

216,66

1,16

314,50

0,36

0,85

6

ΘΡΙΑΣΙΟ

55,75

2,48

146,90

2,46

148,23

0,59

1,16

7

ΛΑΙΚΟ

16,66

1,38

264,31

0,38

957,30

8,66

0,32

8

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

59,54

4,11

88,72

0,57

637,30

0,63

0,50

9

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

23,33

1,73

211,30

1,32

276,04

1,00

0,87
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10

ΣΩΤΗΡΙΑ

43,97

2,07

176,60

1,39

262,33

0,11

0,89

11

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

30,07

2,76

132,03

0,63

576,11

3,49

0,54

12

ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ

28,62

0,63

582,07

1,67

218,38

1,17

1,39

13

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

43,58

1,57

232,37

1,59

229,93

0,90

1,04

14

ΥΓΕΙΑ

46,84

2,86

127,45

1,71

213,62

1,39

1,17

15

EUROMEDICA

33,45

1,54

237,30

1,01

362,92

0,39

0,94

16

ΛΗΤΩ

46,45

3,29

110,87

16,85

21,66

1,21

4,29

17

ΙΑΣΩ

38,55

2,73

133,50

3,33

109,74

0,32

2,58

18

ΜΗΤΕΡΑ

38,81

3,49

104,53

4,97

73,41

1,32

2,57

Πίνακας 2β. ∆είκτες δραστηριότητας Αττικής έτος 2010

Όσον αφορά τα ∆ηµόσια αρχικά βλέπουµε µία βελτίωση των δεικτών από το 2010 στο
2011. Αναφορικά µε τα αποθέµατα και την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυτών
διαπιστώνουµε ότι ανανεώνονται περισσότερες φορές µέσα στο έτος 2011 και κατά
µέσο όρο ανανεώνονται 38 φορές. Οι προµηθευτές πληρώνονται σε µικρότερα χρονικά
διαστήµατα κατά µέσο όρο από 158 µέρες το 2010 σε 129 µέρες αποπληρωµής το 2011.
Αυτό µπορεί να οφείλεται τόσο στις περισσότερες επιχορηγήσεις που µπορεί να πήραν
τα νοσοκοµεία το 2011 όσο και την πιθανή επιδείνωση των όρων πίστωσης που
απολαµβάνει. Επίσης µε βάση τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητα απαιτήσεων
βλέπουµε ότι µειώθηκε η ικανότητα των απαιτήσεων να δηµιουργούν πωλήσεις και ο
χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων αυξήθηκε από 317 µέρες σε 369 µέρες το 2011 κατά
µέσο όρο.

Μία παρόµοια εικόνα βλέπουµε και για τα ιδιωτικά νοσοκοµεία όσον αφορά τους
δείκτες δραστηριότητας. Εδώ κατά µέσο όρο η αποπληρωµή των προµηθευτών είναι
158 µέρες. Η αισθητή διαφορά που βλέπουµε σε σχέση µε τα δηµόσια είναι η µέση
περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων που για τα ιδιωτικά είναι 162 µέρες το 2011, ενώ
369 µέρες έχουµε στα δηµόσια νοσοκοµεία. Βασική διαφορά δηµόσιων και ιδιωτικών
νοσοκοµείων είναι οι πηγές χρηµατοδότησης.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

4,38

0,78

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

3,33

2,16

3

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

0,99

(0,70)

4

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

19,77

24,39

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

5,35

2,03

6

ΘΡΙΑΣΙΟ

1,36

(0,14)

7

ΛΑΙΚΟ

1,21

0,08

8

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

1,93

3,05

9

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

1,99

0,92

10

ΣΩΤΗΡΙΑ

15,44

7,58

11

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

0,32

(1,66)

12

ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ

0,14

0,05

13

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

0,49

0,53

14

ΥΓΕΙΑ

2,47

1,56

15

EUROMEDICA

0,03

0,28

16

ΛΗΤΩ

0,83

1,15

17

ΙΑΣΩ

3,66

5,04

18

ΜΗΤΕΡΑ

0,51

0,42

Πίνακας 3. ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης Αττικής.

Με βάση τον πίνακα 3 µπορούµε να έχουµε µια άποψη για την οικονοµική κατάσταση
των νοσοκοµείων από µακροχρόνια σκοπιά και ιδιαίτερα για τα ιδιωτικά νοσοκοµεία.
Στα δηµόσια νοσοκοµεία τα ίδια κεφάλαια είναι οι επιχορηγήσεις που δέχονται κάθε
χρόνο και άρα δεν έχει νόηµα η ανάλυση σε βάθος για τον δείκτη αυτόν. Παρόλο αυτά
βλέπουµε ότι δύο από αυτά (Αµαλία Φλέµινγκ και Παµµακάριστος) είναι σε χαµηλά
επίπεδα γεγονός που αιτιολογείται από το µεγάλο έλλειµµα εις νέον που παρουσιάζουν.
Στα εν θέµατι ιδιωτικά νοσοκοµεία βλέπουµε ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
οικονοµικής δυσκολίας καθώς οι δείκτες είναι κάτω από την µονάδα εκτός από το Ιασώ
και το Υγεία. Για τα εν λόγω ιδιωτικά νοσοκοµεία τίθεται θέµα επιβίωσης καθώς και η
ύπαρξη υπερδανεισµού.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

(0,48)

(0,03)

(0,02)

(0,25)

(0,46)

(0,08)

(0,01)

(0,96)

2

(0,97)

0,37

0,10

0,13

(0,92)

0,01

0,05

0,00

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ

(1,61)

(0,18)

(0,09)

(0,19)

(1,13)

0,28

(0,03)

(0,39)

4

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

(2,71)

(0,18)

(0,03)

(0,01)

(3,83)

(0,74)

(0,06)

(0,05)

5

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

(1,21)

1,16

0,14

0,21

(0,69)

0,94

0,05

0,41

6

ΘΡΙΑΣΙΟ

(1,84)

(0,67)

(0,19)

(0,32)

(1,79)

(0,79)

(0,16)

3,21

7

(0,75)

(0,20)

(0,12)

(0,19)

(0,67)

0,08

0,02

0,67

8

ΛΑΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

(1,50)

0,60

0,22

0,36

(2,21)

1,69

(0,11)

0,60

9

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

(0,71)

(0,18)

(0,10)

(0,10)

(0,86)

(0,36)

(0,17)

(0,31)

10

ΣΩΤΗΡΙΑ

(1,51)

(0,27)

(0,02)

(0,02)

(1,49)

0,62

(0,03)

0,07

11

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

(1,68)

(0,05)

(0,08)

(0,14)

(2,15)

(0,62)

(0,27)

0,30

12

ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ

0,27

0,07

0,06

0,21

0,16

(0,07)

0,00

(0,63)

13

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

0,19

0,08

0,01

0,11

0,13

0,06

0,00

0,07

14

ΥΓΕΙΑ

0,14

0,15

0,02

0,06

0,13

0,13

0,01

0,06

15

EUROMEDICA

0,05

0,65

(0,06)

6,02

0,08

0,25

(0,01)

0,35

16

ΛΗΤΩ

0,02

(0,11)

(0,13)

(0,18)

0,03

(0,06)

(0,10)

(0,10)

17

ΙΑΣΩ

0,19

0,12

0,04

0,04

0,20

0,10

0,05

0,05

18

ΜΗΤΕΡΑ

(0,15)

(0,16)

(0,10)

(0,23)

(0,03)

(0,11)

(0,06)

(0,20)

Πίνακας 4. ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Αττικής

Στα δηµόσια νοσοκοµεία βλέπουµε σχεδόν όλους τους δείκτες κερδοφορίας και
αποδοτικότητας αρνητικούς. Αυτό εξηγείται διότι σκοπός των δηµόσιων νοσοκοµείων
δεν είναι η επίτευξη του κέρδους αλλά η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Οι
δείκτες αυτοί κινούνται σε αρνητικά επίπεδα λόγω των ζηµιών που καταγράφουν
θέτοντας υπό αµφισβήτηση την οικονοµική τους επιβίωση. Το περιθώριο κέρδους στις
πωλήσεις επηρεάζεται από τα αυξηµένα κόστη αφού βλέπουµε ότι είναι σχεδόν
αρνητικό σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία. Στα ιδιωτικά νοσοκοµεία βλέπουµε πολύ
χαµηλούς τους δείκτες αυτούς. Τα κέρδη αλλά και η αποδοτικότητα των εν θέµατι
ιδιωτικών νοσοκοµείων είναι συµπιεσµένα.
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Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1,10

0,94

0,04

0,87

0,72

0,27

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

0,74

0,64

0,09

0,76

0,67

0,15

3

ΔΡΑΜΑΣ

2,74

2,45

0,17

1,16

1,10

0,04

4

ΞΑΝΘΗΣ

0,99

0,86

0,13

2,00

1,90

0,16

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

0,75

0,66

0,04

1,54

1,51

0,02

6

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ&ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ

5,51

5,15

3,69

1,34

1,27

0,27

7

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ.

0,78

0,69

0,15

1,39

1,28

0,33

8

ΑΧΕΠΑ

1,88

1,69

0,27

1,12

1,08

0,12

9

ΚΙΛΚΙΣ

1,80

1,57

0,17

2,67

2,58

0,20

10

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1,06

0,81

0,56

1,16

1,02

0,17

11

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

2,70

2,60

0,15

3,92

3,87

0,13

12

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΑΛ.

2,18

2,06

0,44

1,56

1,49

0,46

13

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2,05

2,02

0,28

1,30

1,27

0,11

14

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1,15

1,06

0,09

1,01

0,98

0,15

15

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

1,03

0,87

0,12

0,72

0,61

0,32

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛ

0,42

0,40

0,01

0,41

0,39

0,06

16

Πίνακας 5.∆είκτες ρευστότητας Μακεδονίας - Θράκης ∆ηµόσια Νοσοκοµεία(1 έως 15) – Ιδιωτικά
Νοσοκοµεία (16)

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε µια µικρή βελτίωση στους δείκτες
ρευστότητας από το 2011 στο 2010. Κατά µέσο όρο όλα είναι στη µονάδα και κάποια
όπως ∆ράµας - Αφροδισίων – Θεαγένειο – Ιπποκράτειο Θεσσ.- Παπαγεωργίου είναι
πάνω από 2 που θεωρείται ιδανικός δείκτης. Η ταµειακή ρευστότητα παραµένει σε
χαµηλά επίπεδα λόγω της έλλειψης ρευστών διαθεσίµων. Το µόνο ιδιωτικό νοσοκοµείο
που βρήκαµε να έχει δηµοσιεύσει ισολογισµό του 2011 είναι η Βιοκλινική. Τα
αποτελέσµατα του δείκτη ρευστότητας δεν είναι καλά (κάτω της µονάδος).
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
2011

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

16,54

2,86

127,49

1,17

313,14

1,71

0,95

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

33,62

3,49

104,52

2,59

141,01

0,50

1,92

3

ΔΡΑΜΑΣ

16,92

1,21

302,24

0,89

410,61

1,07

0,74

4

ΞΑΝΘΗΣ

25,81

3,53

103,50

1,67

218,53

0,43

1,23

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

28,51

2,63

138,61

1,42

257,78

1,61

1,18

6

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ&ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ

53,03

22,16

16,47

3,58

102,08

0,33

0,94

7

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ.

27,05

4,36

83,78

1,33

273,82

1,65

0,91

8

ΑΧΕΠΑ

15,04

3,14

116,41

0,86

425,05

4,17

0,65

9

ΚΙΛΚΙΣ

32,21

7,95

45,94

1,25

291,77

0,25

0,73

10

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

37,97

11,72

31,15

7,30

50,02

2,21

1,71

11

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

32,10

3,50

104,25

1,02

357,63

3,29

0,92

12

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΑΛ.

26,52

3,60

101,39

1,10

332,80

18,04

0,81

13

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

55,94

2,00

182,77

0,84

434,40

5,13

0,71

14

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

60,11

5,47

66,71

1,33

273,77

1,44

1,12

15

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

24,75

4,00

91,35

1,41

259,15

0,77

1,02

16

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛ

23,60

0,83

439,59

2,01

181,34

0,94

1,57

Πίνακας 6α. ∆είκτες δραστηριότητας Μακεδονίας Θράκης έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

14,76

2,20

166,22

1,73

211,11

1,57

0,98

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

37,85

4,10

89,09

2,26

161,22

0,46

1,64

3

ΔΡΑΜΑΣ

18,57

17,21

21,21

0,38

965,21

1,05

0,35

4

ΞΑΝΘΗΣ

24,28

3,22

113,36

0,48

753,17

0,35

0,38

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

21,35

0,84

435,24

0,19

1.909,24

1,55

0,18

6

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ&ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ

27,90

2,44

149,79

0,56

656,17

0,37

0,38

7

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ.

30,73

3,44

106,08

1,00

364,95

1,01

0,59

8

ΑΧΕΠΑ

16,64

0,67

543,68

0,36

1.002,14

5,54

0,31

9

ΚΙΛΚΙΣ

36,89

5,16

70,71

0,41

884,15

0,28

0,31

10

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

18,52

3,01

121,38

0,53

688,10

1,91

0,38

11

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

38,57

2,18

167,72

0,41

896,34

3,53

0,35

12

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΑΛ.

28,33

2,39

153,03

1,23

296,21

19,10

0,60

13

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

54,13

1,90

192,22

1,13

324,18

5,13

0,97
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14

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

58,59

1,78

205,38

0,39

928,27

1,32

0,32

15

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

27,67

3,14

116,41

1,91

191,24

0,65

1,00

16

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛ

26,23

0,83

437,89

2,16

169,08

0,95

1,61

Πίνακας 6β. ∆είκτες δραστηριότητας Μακεδονίας Θράκης έτος 2010

Από την σύγκριση των 2 ετών βλέπουµε ότι οι δείκτες έχουν βελτιωθεί. Ο µέσος όρος
για την µέση περίοδο αποπληρωµής προµηθευτών για το έτος 2011 είναι 108 µέρες ενώ
για το 2010 είναι 178 µέρες και αντίστοιχα η µέση περίοδο είσπραξης απαιτήσεων είναι
276 µέρες για το 2011 και 682 µέρες για το 2010. Φυσικά χωρίς εισροή χρήµατος είναι
σίγουρο πως θα αντιµετωπίσει πρόβληµα ρευστότητας. Παρατηρείται ότι το Ειδικών
Παθήσεων είναι το µοναδικό που εισπράττει τις απαιτήσεις του µικρότερο αριθµό
ηµερών (50 µέρες) από ό,τι πληρώνει τις υποχρεώσεις του (31µερες), για τη χρήση
2011, έχοντας µειώσει κατά πολύ το διάστηµα που η παροχή των υγειονοµικών
υπηρεσιών µετατρέπεται σε ρευστό. Η αισθητή αυτή διαφορά οφείλεται στο ότι οι
προµηθευτές το 2010 ήταν 2 εκατ. ενώ το 2011 µόλις 500χιλ.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

0,81

0,11

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

3,05

2,71

3

ΔΡΑΜΑΣ

3,16

0,50

4

ΞΑΝΘΗΣ

2,80

1,71

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

0,54

0,77

6

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ&ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ

21,56

1,69

7

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ.

0,68

1,30

8

ΑΧΕΠΑ

1,40

0,21

9

ΚΙΛΚΙΣ

5,97

2,37

10

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

1,10

0,37

11

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

2,63

0,39

12

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΑΛ.

1,93

0,77

13

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

1,25

0,63

14

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1,69

0,33

15

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

1,77

1,03

16

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛ

0,01

0,01

Πίνακας 7 ∆είκτες διάθρωσης Μακεδονίας Θράκης

[74]

Οι δείκτες διάρθρωσης είναι θετικοί και µεγαλύτεροι της µονάδος για τα δηµόσια
νοσοκοµεία αφού είναι οι επιχορηγήσεις. Παρόλα αυτά 3 νοσοκοµεία (∆ιδυµοτείχου,
Κοµοτηνής και Αγιος Παύλος Θεσσ.) εµφανίζουν τιµή δείκτη κάτω της µονάδος λόγω
του ελλείµµατος εις νεόν που εµφάνιζουν. Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης έχει δείκτη
κεφαλαιακής διάρθρωσης κοντά στο µηδέν, αναµενόµενο αφού και οι υπόλοιποι δείκτες
όπως ρευστότητας κινούνται στα ίδια επίπεδα.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

(1,56)

0,07

0,04

0,10

(1,55)

0,05

(0,01)

0,37

2

ΚΑΒΑΛΑΣ

0,00

(0,02)

(0,13)

(0,01)

0,08

0,67

(0,10)

0,31

3

ΔΡΑΜΑΣ

1,09

0,45

0,18

0,26

0,69

(0,01)

(0,01)

(0,01)

4

ΞΑΝΘΗΣ

(0,35)

0,48

(0,11)

0,20

(0,57)

(0,50)

(0,10)

(0,23)

5

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

(1,83)

(2,17)

(0,01)

(3,52)

(1,76)

2,38

(0,06)

0,87

6

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ&ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ

(2,72)

0,26

0,05

0,06

(2,88)

0,47

(0,04)

0,14

7

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣ.

(2,14)

(0,11)

(0,13)

(0,12)

(3,10)

0,54

(0,11)

0,34

8

ΑΧΕΠΑ

(1,35)

0,29

0,02

0,25

(0,95)

0,38

0,03

0,63

9

ΚΙΛΚΙΣ

(3,26)

0,27

(0,01)

0,08

(3,13)

0,09

0,01

0,03

10

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

(4,33)

(0,17)

(0,21)

(0,28)

(4,81)

0,14

(0,10)

0,17

11

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

(0,37)

0,01

0,01

0,01

(0,34)

0,51

0,07

0,57

12

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΑΛ.

(0,84)

0,23

0,05

0,21

(1,08)

0,35

(0,11)

0,43

13

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(0,29)

0,34

(0,01)

0,39

(0,35)

(0,27)

(0,05)

(0,54)

14

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

(3,18)

0,33

(0,09)

0,25

(3,79)

0,44

(0,11)

0,43

15

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

(2,79)

0,37

(0,00)

0,22

(3,38)

0,30

(0,10)

0,21

16

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΑΛ.

0,19

0,07

0,01

3,57

0,12

0,04

(0,01)

3,57

Πίνακας 8 ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Μακεδονίας – Θράκης

Παρόµοια εικόνα συναντάµε ξανά για τους δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας ,
αρνητικοί για τα δηµόσια νοσοκοµεία και κοντά στο µηδέν για το ιδιωτικό νοσοκοµείο
που εξετάζουµε. Οι νοσοκοµειακές µονάδες δεν εµφανίζονται αρκετά ικανές και
αποτελεσµατικές να δηµιουργήσουν κέρδη και τίθεται θέµα ξανά οικονοµικής
επιβίωσης αυτών
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Περιφέρεια Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1,96

1,66

0,07

1,88

1,82

0,08

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

1,42

1,31

0,10

2,53

2,44

0,44

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1,97

1,88

0,12

0,99

0,92

0,37

Πίνακας 9. ∆είκτες ρευστότητας- Ηπείρου κ ∆υτ. Μακεδονίας

Οι δείκτες ρευστότητας γι΄αυτήν την περιφέρεια είναι σχετικά ικανοποιητικοί αφού
είναι µεγαλύτερης της µονάδος

εκτός βέβαια από την ταµειακή ρευστότητα που

παραµένει κοντά στο µηδέν.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2011

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25,01

8,25

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

34,08

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

34,05

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

44,24

1,58

231,18

1,22

1,28

3,79

96,39

0,83

439,29

0,81

0,71

2,89

126,30

0,86

425,07

1,24

0,77

Πίνακας 10α. ∆είκτες δραστηριότητας- Ηπείρου κ ∆υτ. Μακεδονίας έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

24,54

1,62

225,62

0,25

1.442,28

1,06

0,23

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

29,15

2,76

132,16

0,35

1.055,09

0,72

0,27

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

24,24

1,49

244,82

1,64

221,90

1,42

0,93

Πίνακας 10β. ∆είκτες δραστηριότητας- Ηπείρου κ ∆υτ. Μακεδονίας έτος 2010

Αισθητή είναι η βελτίωση και για τους δείκτες δραστηριότητας από το έτος 2011 στο
έτος 2010. Παραµένει όµως η ψαλίδα ανάµεσα στην µέση περίοδο αποπληρωµής
προµηθευτών και µέση περίοδο είσπραξης απαιτήσεων.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ &Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3,59

1,31

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

1,79

2,54

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2,49

1,09

Πίνακας 11. ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης- Ηπείρου κ ∆υτ. Μακεδονίας

Στο νοσοκοµείο Κοζάνης βλέπουµε ότι ο δείκτης µειώθηκε λόγω των λιγότερο
επιχορηγήσεων που έλαβε το 2011. Τα ίδια κεφάλαια για το εν θέµατι νοσοκοµείο το
2010 ήταν €24.723.801 ενώ το 2011 ήταν €12.513.411. Αξιοσηµείωτη είναι και η
µεταβολή της τιµής του δείκτη για το Νοσοκοµείο Καστοριάς, η οποία από 1,31
αυξήθηκε στο 3,59 το 2011, γεγονός που αιτιολογείται από τη σηµαντική µεταβολή
(µείωση) των προµηθευτών, κατά € 7 εκατ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ &Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

(2,03)

(1,23)

0,02

(0,86)

(2,51)

1,61

(0,05)

0,54

2

ΚΟΖΑΝΗΣ

(2,76)

(1,65)

0,14

(0,93)

(3,01)

2,56

(0,11)

0,70

3

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(0,86)

(0,31)

(0,04)

(0,19)

(0,62)

0,41

0,11

0,34

Πίνακας 12. ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας- Ηπείρου κ ∆υτ. Μακεδονίας

Οι δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας εξακολουθούν να είναι αποθαρρυντικοί και
γι ΄αυτήν την περιφέρεια.
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1,49

1,35

0,10

0,92

0,81

0,37

2

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

3,24

3,20

0,68

2,46

2,43

0,74

Πίνακας 13. ∆είκτες ρευστότητας Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας ∆ηµόσια Νοσοκοµεία 1 – Ιδιωτικά νοσ. 2
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Οι δείκτες ρευστότητας, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, έχουν βελτιωθεί σηµαντικά
από το έτος 2010 στο έτος 2011. Για το νοσοκοµείο Αγ Φωτεινη Λάρισ. παρατηρούµε
ότι αυτή η νοσοκοµειακή µονάδα µπορεί να ανταπεξέλθει στην κάλυψη του
βραχυπρόθεσµου χρέους της ακόµα και µόνο µε τα καθαρά ρευστοποιήσιµα στοιχεία
του ενεργητικού της. (δείκτης άµεσης ρευστότητας)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
2011

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

28,51

4,05

90,13

0,96

379,88

0,75

0,81

2

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

44,66

6,33

57,64

1,09

334,44

3,47

0,85

Πίνακας 14α . ∆είκτες δραστηριότητας Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

25,48

3,29

110,84

1,98

184,17

0,63

0,94

2

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

51,10

9,34

39,07

1,60

228,00

3,35

1,10

Πίνακας 14β . ∆είκτες δραστηριότητας Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας έτος 2010

Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες παρατηρούµε και για τα 2 νοσοκοµεία αύξηση
στην µέση περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων και στην µέση περίοδο αποπληρωµής
των προµηθευτών.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2,45

0,71

2

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

2,85

2,14

Πίνακας 15 . ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας
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Οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα για το
δηµόσιο αλλά και για το ιδιωτικό νοσοκοµείο. Τα αποθεµατικά κεφάλαια που
εµφανίζονται στο έτος 2011 για το νοσοκοµείο Άµφισσας ( €4,6 εκατ.) είναι η αίτια της
θετικής µεταβολής για τον δείκτη αυτόν.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

(2,26)

(0,14)

(0,05)

(0,07)

(0,24)

(0,43)

(0,10)

(0,52)

2

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

0,26

0,24

0,21

0,28

0,32

0,28

0,23

0,33

Πίνακας 16 ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα η υπολογισµένη τιµή για το νοσοκοµείο Άµφισσας
έλαβε αρνητική τιµή και σε χαµηλά επίπεδα (κοντά στο µηδέν ) για το ιδιωτικό
νοσοκοµείο (Αγ Φωτεινη Λάρισας).

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

1,62

1,48

0,60

2,25

2,23

1,16

2

ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

0,73

0,64

0,07

0,39

0,27

0,10

3

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1,23

0,93

0,10

3,18

3,02

0,14

ΑΡΓΟΥΣ

3,03

2,83

0,24

7,84

7,74

0,97

4

Πίνακας 17. ∆είκτες ρευστότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου

Οι δείκτες ρευστότητας, για τα παραπάνω νοσοκοµεία, παρατηρούµε ότι µειώθηκαν από
το έτος 2010 στο έτος 2011. Παρόλο αυτά όµως είναι πάνω από την µονάδα που
σηµαίνει ότι µπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Εξαίρεση
αποτελεί η νοσοκοµειακή µονάδα Αγ. Λουκάς Πατρών.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
2011

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31,19

4,46

81,84

1,50

243,53

0,39

0,82

2

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ

26,65

2,51

145,18

1,51

241,51

0,71

1,17

3

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

9,58

2,94

124,25

1,13

322,64

0,66

0,76

ΑΡΓΟΥΣ

19,26

3,96

92,21

0,70

519,96

0,89

0,60

1

4

Πίνακας 18α. ∆είκτες δραστηριότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

71,06

10,52

34,70

0,35

1.028,38

0,26

0,17

24,16

2,90

125,91

3,98

91,63

0,56

1,73

2

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ

3

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

13,70

2,57

142,06

0,33

1.122,23

2,15

0,29

ΑΡΓΟΥΣ

49,93

6,07

60,10

0,34

1.079,91

0,87

0,29

1

4

Πίνακας 18β. ∆είκτες δραστηριότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου έτος 2010

Αξιοσηµείωτος είναι ο υπολογισµός των δεικτών δραστηριότητας για την µέση περίοδο
είσπραξης το έτος 2010 όπου είναι 1000 µέρες

κατά µέσο όρο η µέση περίοδο

είσπραξης απαιτήσεων ( εκτός από το νοσοκοµείο Αγ. Λουκάς Πατρών) την στιγµή που
το έτος 2011 είναι κατά πολύ συντοµότερες, υπολογιζόµενες σε περίπου 250 µέρες.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
2011

2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

4,55

1,68

2

ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

1,12

0,75

3

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2,04

0,94

4

ΑΡΓΟΥΣ

4,71

1,89

Πίνακας19. ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
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Ικανοποιητικοί είναι οι δείκτες που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα µε εµφανή
αυξητική τάση από το έτος 2010 στο έτος 2011. Παρατηρούµε µεγάλη θετική µεταβολή
του παραπάνω δείκτη στα νοσοκοµεία Αγ. Ανδρέας Πατρών και Άργους λόγω των
ειδικών αποθεµατικών από επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειµµάτων που εµφανίζουν
( Άργους €12 εκατ. το 2011 έναντι 15 χιλ. το 2010 και Αγ Ανδρέας €20 εκατ. έναντι €0
το 2010)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

(2,31)

(0,69)

(0,14)

(0,20)

(2,81)

(0,42)

(0,04)

(0,10)

2

ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

(1,91)

(0,19)

(0,09)

(0,15)

(3,11)

(0,73)

(0,28)

(0,66)

3

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

(2,07)

0,25

(0,05)

0,11

(1,30)

0,00

(0,01)

0,00

4

ΑΡΓΟΥΣ

(1,10)

(0,12)

(0,04)

(0,04)

(1,64)

(0,76)

(0,08)

(0,92)

Πίνακας 20 ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η ίδια αρνητική εικόνα συνεχίζεται για τους δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας και
γι ΄αυτην την περιφέρεια.

Περιφέρεια Αιγαίου
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1,31

1,20

0,07

1,04

0,96

0,45

ΚΩ

4,09

3,88

0,77

1,69

1,57

0,67

2

Πίνακας 21. ∆είκτες ρευστότητας Αιγαίου

Ικανοποιητικοί είναι οι δείκτες ρευστότητας για την περιφέρεια του Αιγαίου. Την
καλύτερη ρευστότητα την έχει το νοσοκοµείο Κω όπου οι δείκτες είναι ιδανικοί για το
2011.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
2011

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

19,56

2,26

161,46

0,85

431,18

0,57

0,73

ΚΩ

27,85

6,46

56,48

0,74

492,57

0,16

0,56

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2

Πίνακας 22α. ∆είκτες δραστηριότητας Αιγαίου έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
2010

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

26,84

2,28

160,21

1,64

222,36

0,49

0,81

2

ΚΩ

25,52

3,59

101,67

1,40

259,83

0,20

0,75

Πίνακας 22β. ∆είκτες δραστηριότητας Αιγαίου έτος 2010

Τα εν λόγω νοσοκοµεία εισπράττουν τις απαιτήσεις τους σε µεγαλύτερο βαθµό παρότι
πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους τόσο για τη χρήση 2010 όσο και για το 2011.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2,03

0,05

2

ΚΩ

17,73

7,07

Πίνακας 23. ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης Αιγαίου

Αξιοσηµείωτη είναι, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η µεταβολή για το Νοσοκοµείο
Κω. Η θετική αυτή µεταβολή οφείλεται στην αύξηση των ιδίων αποθεµατικών το 2011
(κατά 1,5 εκατ.).

[82]

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(1,33)

(0,46)

(0,08)

(0,22)

(1,72)

(0,52)

(0,12)

(9,62)

2

ΚΩ

(1,56)

0,13

(0,01)

0,02

(1,39)

(0,31)

(0,05)

(0,06)

Πίνακας 24 ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Αιγαίου

Σηµαντικά ποσά ζηµιών ως αποτέλεσµα χρήσης εξακολουθούν να καταγράφονται
σύµφωνα µε τους υπολογισµένους ανωτέρω δείκτες.

Περιφέρεια Κρήτης
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΕΜΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΝΙΩΝ

1,77

1,60

0,18

1,06

0,88

0,06

Πίνακας 25. ∆είκτες ρευστότητας Κρήτης

Το νοσοκοµείο Χανίων εµφανίζει βελτίωση στον δείκτη ρευστότητας από το έτος 2010
στο έτος 2011.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ
2011

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ.ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

13,11

2,27

160,89

0,77

476,04

0,79

0,61

Πίνακας 26α . ∆είκτες δραστηριότητας Κρήτης έτος 2011
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ
2010

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΑΠΟΠΛΗΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μ. ΠΕΡ.
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

12,81

2,34

156,17

1,41

259,55

0,78

1,08

Πίνακας 27β. ∆είκτες δραστηριότητας έτος 2010
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Από το παραπάνω νοσοκοµείο παρατηρούµε την µέση περίοδο αποπληρωµής των
προµηθευτών να παραµένει διαχρονικά σταθερή σε αντίθεση µε την µέση περίοδο
είσπραξης απαιτήσεων όπου αυξάνεται από το 2010 στο 2011 κατά 217 µέρες.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1

ΧΑΝΙΩΝ

2,38

1,69

Πίνακας 28. ∆είκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης Κρήτης

Ο δείκτης οικονοµικής αυτονοµίας είναι θετικός και µεγαλύτερης της µονάδος.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ- ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
2011

2010

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ

ROA

ROE

1

ΧΑΝΙΩΝ

(1,10)

(0,29)

(0,09)

(0,13)

(1,04)

(0,35)

(0,13)

(0,24)

Πίνακας 29 ∆είκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας Κρήτης

Η ίδια αρνητική εικόνα συνεχίζεται για τους δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας.
Σκόπιµο είναι να αναφερθεί και πάλι ότι το αγαθό που «παρέχεται» είναι η δηµόσια
υγεία, την διατήρηση της οποίας σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο εξασφαλίζει το κράτος,
µέσω των επιχορηγήσεων άρα δεν έχουν νόηµα η ανάλυση των δεικτών αυτών.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να παρατηρήσουµε την µεγάλη εξάρτηση
που έχουν τα δηµόσια νοσοκοµεία από τις ληφθείσες επιχορηγήσεις για να
υποστηρίξουν και να συνεχίσουν την λειτουργία τους και πόσο επηρεάζεται το
αποτέλεσµα τους όταν δεν λαµβάνονται αυτές οι επιχορηγήσεις. Χωρίς αυτές
διακρίνεται η ανικανότητα των νοσοκοµείων να χρησιµοποιήσουν αποδοτικά το
ενεργητικό και τα ίδια κεφάλαια τους ώστε να δηµιουργήσουν κέρδη. Αξίζει να
αναφέρουµε ότι κάποια νοσοκοµεία τις εµφανίζουν στα ίδια κεφάλαια και κάποια άλλα
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα της
λογιστικής πληροφόρησης, όσο και το τελικό αποτέλεσµα. Σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά
νοσοκοµεία, όπου δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις, παρατηρούµε τους
δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας να κινούνται σε χαµηλά επίπεδα και να τίθεται
θέµα βιωσιµότητας.
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9. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές,
κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά στατιστικές µέθοδοι. Οι τελευταίες
έχουν ως αντικείµενα την κατασκευή δεικτών και υποδειγµάτων. Ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας ορίζει τους δείκτες ως «µεγέθη που µετρούν µεταβολές» (Global
Strategy for Health for All by the Year 2000, 1981), χρησιµοποιούνται δε όταν οι
µεταβολές αυτές δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν άµεσα. Η κατασκευή υποδειγµάτων
έχει ως σκοπό αφενός την πρόβλεψη και αφετέρου τον εντοπισµό των παραγόντων που
επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Οι εξελίξεις στις σύγχρονες
κοινωνίες, τόσο σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογής
µεθόδων οργάνωσης και προγραµµατισµού στις υπηρεσίες υγείας καθιστούν τα
στατιστικά υποδείγµατα πολύτιµο εργαλείο σχεδιασµού αλλά και άσκησης πολιτικής.
9.1. ∆ΕΙΚΤΕΣ
Η χρησιµοποίηση υπηρεσιών υγείας εκφράζεται ως το ποσοστό ατόµων σε ανάγκη για
κάποια συγκεκριµένη υπηρεσία, που τελικά την λαµβάνουν σε κάποια χρονική περίοδο
(WHO, 1981). Ιδιότητες των δεικτών είναι η εγκυρότητα (πρέπει να µετρούν αυτό που
καλούνται να µετρήσουν), η αµεροληψία (πρέπει να µην επιδέχονται διαφορετική
ερµηνεία) και η ευαισθησία (να αντιλαµβάνονται τις αλλαγές µιας δεδοµένης
κατάστασης). Για την πρωτοβάθµια περίθαλψη η χρησιµοποίηση εκφράζεται µέσω
δεικτών επισκέψεων σε γενικούς γιατρούς ή άλλους φορείς πρωτοβάθµιας περίθαλψης
καθώς και µε βάση την συχνότητα συνταγογράφησης, εξαρτώνται δε σε µεγάλο βαθµό
από την ηλικία και το φύλο (Forster DP., 1979).
Όσον αφορά τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την νοσοκοµειακή
περίθαλψη εκφράζουν:
α) κατοίκους ανά νοσηλευτικό κρεβάτι,
β) εισαγωγές ανά 100.000 κατοίκους,
γ) µέση διάρκεια νοσηλείας και
δ) µέση κάλυψη νοσηλευτικών κρεβατιών.
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Συχνότερα χρησιµοποιούνται οι δείκτες:
1.Ποσοστό Κάλυψης = Σύνολο Ηµερών Νοσηλείας Έτους*100/Αριθµός Κλινών
Έτους *365
2.Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας = Σύνολο Ηµερών Έτους /Αριθµός Εισαγωγών
Έτους
3.Ρυθµός Εισροής Ασθενών ( Ρκ)=365* Ποσοστό Κάλυψης/100* Μέση
∆ιάρκεια Νοσηλείας, εκφράζει δε τον ρυθµό µε τον οποίο χρησιµοποιούνται οι κλίνες
σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο.
4.∆ιάστηµα Εναλλαγής= (365/Ρκ)-Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας, εκφράζει δε τον
ρυθµό εναλλαγής των ασθενών ή τον µέσο αριθµό ηµερών που µένει κενή η κλίνη
(Σισσούρας A., 2001).
Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την νοσοκοµειακή περίθαλψη έχει παρατηρηθεί
ότι εξαρτώνται από την ηλικία και το φύλο. Συγκεκριµένα οι ηµέρες παραµονής των
ασθενών στα νοσοκοµεία αυξάνουν σε συνάρτηση µε την ηλικία (Μunoz et al., 1989)
και είναι περισσότερες για τους άντρες (Anderson JG, 1973).
Οι δείκτες χρησιµοποίησης νοσοκοµείων εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν
για την έρευνα των υπηρεσιών υγείας, είναι καθοριστικής σηµασίας για την Οικονοµία
της Υγείας αφού η διαµόρφωση του Νοσοκοµειακού Κόστους έχει βρεθεί ότι
επηρεάζεται από:
•

Τη Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας

•

Το Ποσοστό Κάλυψης των Κλινών

•

Τον Αριθµό των Κλινών

•

Τον Αριθµό των Ασθενών ανά Κλινική.

Έχει διαπιστωθεί µάλιστα ότι µε δεδοµένο το ποσοστό κάλυψης, το µέσο κόστος
νοσηλείας ανά περιστατικό µµειώνεται όταν µµειώνεται η διάρκεια παραµονής των
ασθενών (Lave J. et al., 1972). Επιπλέον οι δείκτες χρησιµοποίησης «κλειστής
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περίθαλψης» αποτελούν ένα εργαλείο αξιολόγησης του εσωτερικού περιβάλλοντος των
Νοσοκοµείων.
9.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πλήθος ερευνών που επιχειρούν µέσω της
εφαρµογής µµεθόδων παλινδρόµησης να εντοπίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν
την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών υγείας.
Η λογιστική παλινδρόµηση και η παλινδρόµηση Poisson αποτελούν δύο από τις
βασικότερες τεχνικές κατασκευής υποδειγµάτων που αφορούν την πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας.
Ενώ η πρώτη τεχνική εφαρµόζεται µε σκοπό την εύρεση των παραγόντων που
συµβάλλουν στην χρησιµοποίηση ή µη των υπηρεσιών υγείας, η δεύτερη εξετάζει τους
παράγοντες που επιδρούν στο µέγεθος της χρησιµοποίησης.
Η εφαρµογή λογιστικής παλινδρόµησης σε δεδοµένα που προήλθαν από δείγµα 53.981
ενηλίκων, ηλικίας από 18 έως 64 ετών στις Η.Π.Α, σχετικά µε την χρησιµοποίηση
υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής (περιοδικές εξετάσεις, εξετάσεις αρτηριακής πίεσης
και χοληστερίνης, τεστ Παπανικολάου) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το είδος της
ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων υπηρεσιών (Faulkner LA. et al.,
1997). Όσον αφορά την ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη η ίδια τεχνική, αναλύοντας
δεδοµένα που προήλθαν από δείγµα 12.729 Βρετανών ενηλίκων, έδειξε πως ο
σηµαντικότερος παράγοντας εισαγωγών είναι το επίπεδο υγείας, χωρίς αυτό να σηµαίνει
ότι οι δηµογραφικοί και κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες δεν επιδρούν σηµαντικά
(Benzeval M.et. al, 1994).
Σηµαντικό εύρηµα αποτελεί για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών υγείας το γεγονός ότι
άτοµα χαµηλότερου κοινωνικοοικονοµικού προφίλ χρησιµοποιούν τα νοσοκοµεία ως
βασική πηγή φροντίδας υγείας, βάσει παρόµοιας ανάλυσης δεδοµένων από δείγµα 695
ενηλίκων που κατοικούσαν στο ∆υτικό Χάρλεµ των Η.Π.Α (Merzel C et al., 2002).
Για την οδοντιατρική περίθαλψη εφαρµογή της λογιστικής παλινδρόµησης σε δεδοµένα
από δείγµα 70.884 ατόµων 15 ετών και άνω, έδειξε πως η επίδραση του εισοδήµατος
[87]

και του µορφωτικού επιπέδου είναι σηµαντική ακόµα και όταν υπάρχει ασφαλιστική
κάλυψη για οδοντιατρική περίθαλψη (Millar et al., 1999).
Σχετικά µε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αυστραλία, από την εφαρµογή της
λογιστικής

παλινδρόµησης

προέκυψαν γεωγραφικές

ανισότητες

στα ποσοστά

επισκέψεων σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους και λοιπούς επαγγελµατίες υγείας (Parslow
RA. et al., 2000).
Σχετικά µε την έκταση της χρησιµοποίησης, εφαρµογή της παλινδρόµησης Poisson σε
δεδοµένα που προήλθαν από δείγµα 998 χαµηλόµισθων Αφροαµερικανών, έδειξε
αφενός ότι χαµηλότερο επίπεδο πρόσβασης στις πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας
συνοδεύεται από αύξηση των επειγόντων περιστατικών και αφετέρου ότι η ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης οδηγεί σε µµεγαλύτερο αριθµό εισαγωγών (Bazargan M. et al.,
1998).
Συγκριτική ανάλυση τριών οµάδων δεδοµένων από εθνικές έρευνες στις Η.Π.Α., βάσει
της ίδιας µµεθοδολογίας έδειξε πως καθοριστικοί παράγοντες χρησιµοποίησης
υπηρεσιών υγείας είναι το επίπεδο υγείας και η ασφαλιστική κάλυψη (Miller B. et al.,
1997).
H ίδια τεχνική (παλινδρόµηση Poisson) όταν εφαρµόστηκε σε δεδοµένα που προήλθαν
από δείγµα 4066 κατοίκων Πενσυλβάνιας έδειξε ότι η συνταγογράφηση συνδέεται µε το
εισόδηµα και το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης (Stuart B. et al., 1998). Ωστόσο οι
δύο τεχνικές που προαναφέρθηκαν δεν είναι οι µοναδικές που χρησιµοποιούνται στην
µελέτη των υπηρεσιών υγείας.
Η παλινδρόµηση Cox (1970) έχει χρησιµοποιηθεί προκειµένου να διαλευκανθεί η σχέση
του τρόπου που τα άτοµα αυτοαξιολογούν την υγεία τους και της χρήσης φαρµάκων ή
της µµελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών υγείας από ηλικιωµένους (Bath PA. et al.,
1999).

9.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Τ-TEST
Καθοριστικός παράγοντας προκειµένου να εξεταστεί ο βαθµός αποτελεσµατικότητας
ενός νοσοκοµείου να χειρίζεται τα περιουσιακά του στοιχεία και να καλύπτει τις
[88]

βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες υποχρεώσεις του χωρίς να επιβαρύνει τη ρευστότητα
του, είναι η ανάλυση της ρευστότητας. Στην παρούσα ενότητα, προκειµένου να δούµε
εάν υπάρχει κάποια τάση που εµφανίζουν τα νοσοκοµεία θα χρησιµοποιήσουµε την
κατανοµή t. Για απλούστευση και κατανόηση των δεδοµένων θα πάρουµε δεδοµένα
από τις 2 µεγάλες περιφέρειες, την περιφέρεια της Αττικής και την περιφέρεια
Μακεδονίας – Θράκης. Στόχος µας να δούµε ποια τάση έχουν ως προς την ρευστότητα
και την δυνατότητα τους να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους.
Θέτω ως ερευνητικό ερώτηµα « Υπάρχει διαφορά στους δείκτες ρευστότητας µεταξύ 2
µεγάλων περιφερειών (Αττικής και Μακεδονίας – Θράκης) ?»
Ηο : µ1= µ2 όπου µ1 είναι ο µέσος όρος της περιφ. Αττικής, µ2 της περιφ. Μακεδονίας
Θράκης
H1 : µ1≠µ2 και επίπεδο σηµαντικότητας α =0,05
Παρακάτω παραθέτουµε τα αποτελέσµατα για το έτος 2011 σε Αττική και Μακεδονία
Θράκη όπως έγιναν από το t stastistic in excel.

•

Για την έµµεση ρευστότητα έχω τα εξής αποτελέσµατα:

Έλεγχος t δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις

Μέσος
Διακύμανση
Μέγεθος δείγματος
Διάμεση διακύμανση
Υποτιθέμενη διαφορά μέσων
βαθμοί ελευθερίας
t
P(T<=t) μονόπλευρη
t κρίσιμο, μονόπλευρο
P(T<=t) δίπλευρη
t κρίσιμο, δίπλευρο

ΕΜΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤ ΑΤΤΙΚ
1,959090909
1,737289091
11
1,625002121
0
24
0,385536379
0,351618069
1,710882067
0,703236139
2,063898547
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ΕΜΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤ ΜΚΕΔ ΘΡΑΚΗ
1,764
1,544797143
15

•

Για την έµµεση ρευστότητα έχω τα εξής αποτελέσµατα:

Έλεγχος t δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις

Μέσος
Διακύμανση
Μέγεθος δείγματος
Διάμεση διακύμανση
Υποτιθέμενη διαφορά
μέσων
βαθμοί ελευθερίας
t
P(T<=t) μονόπλευρη
t κρίσιμο, μονόπλευρο
P(T<=t) δίπλευρη
t κρίσιμο, δίπλευρο

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤ
ΑΤΤΙΚΗΣ
1,873636364
1,674885455
11
1,522317828

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤ.ΜΑΚ
ΘΡΑΚΗΣ
1,604666667
1,413340952
15

0
24
0,549168964
0,293981612
1,710882067
0,587963223
2,063898547

Παρατηρούµε ότι και από τους 2 ανωτέρω πίνακες ότι p > α άρα αποτυγχάνοµε να
απορρίψοµε τη µηδενική υπόθεση και συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά στους δείκτες άµεσης και έµµεσης ρευστότητας των 2 περιφερειών.
Άρα τα συµπεράσµατα µας παραµένουν εκείνα που αναπτύξαµε στην θεωρία καθώς και
στην ανάλυση των αριθµοδεικτών.
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10. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΝΟΨΗ
Το κεντρικό επιχείρηµα της ανάλυσης που προηγήθηκε είναι ότι το κυριότερο
πρόβληµα του τοµέα υγείας στη χώρα µας είναι οργανωτικό και πηγάζει:
(α) από την έλλειψη σαφούς φιλοσοφίας του συστήµατος και έλλειψη αποδοτικών
κανόνων λειτουργίας, καθώς και
(β) από την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος - διότι
η ανάµειξη του πολιτικού προσωπικού στο σύστηµα υγείας προσφέρει σε αυτούς
πολλαπλά οφέλη.
Από την ανάλυση των Οικονοµικών Καταστάσεων των δηµόσιων νοσοκοµείων είναι
εµφανές ότι ο κοινωνικός ρόλος των νοσοκοµείων υπερτερεί και η αποδοτικότητά τους
παραµένει χαµηλή. Τόσο η ανάλυση µε την βοήθεια των αριθµοδεικτών όσο και ο
έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα. Στην αντίπερα
όχθη, τα ιδιωτικά νοσοκοµεία που εξετάσαµε εµφανίζουν από την πλευρά τους, τα
κέρδη συµπιεσµένα γεγονός που συνάδει µε την οικονοµική ύφεση αλλά και το ρευστό
οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Σηµαντικός παράγοντας επίσης για τα
χαµηλά περιθώρια µικτού κέρδους, που εµφανίζουν τα ιδιωτικά, είναι και ο παράγοντας
ασφαλιστικά ταµεία που αναλύσαµε στη παρούσα εργασία.
Η αύξηση των κρατικών δαπανών για την υγεία, µε το υφιστάµενο σύστηµα, δεν
πρόκειται να οδηγήσει σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα βελτίωσης των παρεχοµένων
υπηρεσιών υγείας. Ενώ, αντίθετα, µια επιτυχής ανασυγκρότηση του συστήµατος µπορεί
να οδηγήσει σε θεαµατικές βελτιώσεις των υπηρεσιών, µε τα ίδια επίπεδα
χρηµατοδότησης.
Η ανασυγκρότηση είναι απαραίτητη και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο
δυνατό, διότι µετά το 2015 οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις θα ασκήσουν
µεγαλύτερη πίεση στα συστήµατα υγείας απ' ότι στα συστήµατα συντάξεων. Τότε το
πρόβληµα θα γίνει έντονα οικονοµικό, µε την έννοια ότι θα χρειαστεί σηµαντική
αύξηση των κρατικών δαπανών για την υγεία.
Οι προτάσεις που γίνονται στη µελέτη αυτή στοχεύουν στη σταθερή βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, µε ελεγχόµενο κόστος.
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Η προτεινόµενη δέσµη µέτρων για την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του
τοµέα υγείας της χώρας θα έχει τα εξής επιµέρους αποτελέσµατα:
• Εφαρµογές διαχειριστικών µεθόδων και όχι νοµοθετικών ρυθµίσεων
Οι περισσότερες από τις προτεινόµενες αλλαγές µπορούν να υλοποιηθούν µέσω
πολύπλοκων, αλλά εφικτών, επιχειρησιακών προγραµµάτων (πολλά από τα οποία έχουν
ήδη τεθεί σε εφαρµογή στο ΙΚΑ). Σε αντίθεση µε τις αλλεπάλληλες νοµοθετικές
ρυθµίσεις που ποτέ δεν υλοποιούνται.
• Μείωση των γραφειοκρατικών δοµών και απλοποίηση διαδικασιών
∆ηµιουργούνται σύγχρονα και ευέλικτα οργανωτικά σχήµατα στον τοµέα υγείας της
χώρας, που θα συµβάλλουν στη µείωση των παραδοσιακών γραφειοκρατικών
οργανισµών. Υιοθετείται η αρχή ότι τα Ν.Π.∆.∆. είναι κατάλληλα για την άσκηση
εποπτείας ή αναδιανεµητικών λειτουργιών και όχι παραγωγικών διαδικασιών. Η
κατάργηση των πολυάριθµων ασφαλιστικών ταµείων και αντίστοιχων ασφαλιστικών
καλύψεων θα προσφέρει οµοιόµορφη κάλυψη σε όλους τους πολίτες, µε ισότητα στην
πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας. Η απλοποίηση των διαδικασιών θα απελευθερώσει
χιλιάδες υπαλλήλους από άχρηστες γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα τους δώσει την
δυνατότητα να ασχοληθούν µε την προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους
ασφαλισµένους. Οι δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας θα καλυτερεύσουν.
• Ενίσχυση του Εποπτικού Ρόλου του Υπουργείου Υγείας
Πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας θα είναι η διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας και η θέσπιση αυστηρών µηχανισµών εποπτείας και πιστοποίησης των
προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας από τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς
παραγωγής υπηρεσιών υγείας.
• ∆ιακριτές λειτουργίες «προσφοράς» και «ζήτησης» υπηρεσιών υγείας
Το Υπουργείο Υγείας, ως ιδιοκτήτης των κρατικών νοσοκοµείων, επικεντρώνεται στην
οργάνωση της προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Τα ασφαλιστικά ταµεία υγείας
ενοποιούνται σε ένα Ενιαίο Ταµείο Υγείας και οργανώνουν ένα πρωτοποριακό και
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αποτελεσµατικό σύστηµα αγοράς υπηρεσιών υγείας, τόσο από κρατικούς όσο και από
ιδιωτικούς φορείς.
Μεγιστοποίηση παραγωγής υπηρεσιών υγείας κρατικών νοσοκοµείων
Σύµφωνα µε τις καταστάσεις, µεγάλο µέρος των δαπανών συσσωρεύεται στο κόστος
παροχής υγειoνοµικών υπηρεσιών. Ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών αφορά το
κόστος λειτουργίας ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ενώ για τη λειτουργία Έρευνας και
Ανάπτυξης, ∆ηµοσίων Σχέσεων και για τη Χρηµατοοικονοµική λειτουργία, δεν έχουν
καταχωρηθεί κάποια ποσά. Εδώ βλέπουµε, και την αντίθεση µε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία
που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αναδεικνύεται λοιπόν σε στρατηγικό στόχο η µεγιστοποίηση
της

παραγωγής

των

κρατικών

νοσοκοµείων,

µε

πλήρη

εκµετάλλευση

του

πλεονεκτήµατος της «καθετοποίησης» της παραγωγικής διαδικασίας, µε στόχο τη
µείωση των δαπανών για αγορά υπηρεσιών από τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Για την
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των κρατικών νοσοκοµείων προτείνεται η
µετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η εγκατάσταση σύγχρονων
λογιστηρίων

(δηµοσίευση

ετήσιων

ισολογισµών,

αποτελεσµάτων

χρήσεων,

κοστολόγηση υπηρεσιών), και συστηµάτων διοικητικής πληροφόρησης (M.I.S.). Η
αλλαγή της νοµικής µορφής θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση των αµοιβών των γιατρών
και του προσωπικού, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Στην κατεύθυνση
αυτή συµβάλλει και η σταδιακή κατάργηση του κρατικού τιµολογίου για νοσήλια και η
σταδιακή εφαρµογή πληρωµών των νοσηλευτικών πράξεων µε βάση το σύστηµα των
DRG. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι, η µείωση των ζηµιών που εµφανίζουν στις
καταστάσεις, καθώς και η αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας.
• Αναβάθµιση Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης
Οι προσωπικοί γιατροί λειτουργούν ως Gatekeepers και κατευθύνουν τους ασθενείς στα
συµβεβληµένα δηµόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα καθώς και στα νοσοκοµεία. Η
πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος
ιατρικών επισκέψεων.
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• Μεσοπρόθεσµα Αποτελέσµατα
Η υλοποίηση των προτεινόµενων αλλαγών θα συµβάλλει στην αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, και στη σηµαντική µείωση της σπατάλης, η οποία
ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,5 - 3 δισ. ευρώ. Τα ποσά που θα εξοικονοµηθούν θα πρέπει
να ανακατανεµηθούν στους γιατρούς του ΕΣΥ, µε βάση ένα νέο σύστηµα αµοιβών που
θα ενισχύει την παραγωγικότητα των νοσοκοµείων.
Εν κατακλείδι, σε κάθε περίπτωση, το δηµόσιο αγαθό της υγείας φαίνεται πως
παραµένει, προς το παρόν, προστατευµένο από το κράτος, καλύπτοντας όπου είναι
απαραίτητο, ελλείµµατα και αναποτελεσµατικότητες των δηµόσιων νοσοκοµείων. Με
προϋπόθεση την εφαρµογή των ανωτέρω προτεινόµενων µέτρων, προσδοκούµε σε µια
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των νοσοκοµείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κοινωνία της Πληροφορίας και Υγεία
Στο χώρο της Υγείας η ΚτΠ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση 15 έργων που αφορούν
την ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας «Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών
Συστηµάτων Υγείας» (ΟΠΣΥ) στις Μονάδες Υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας,
Περιφερειακά Ιατρεία) του συνόλου των Υγειονοµικών Περιφερειών της χώρας. Στόχος
των έργων αυτών είναι η ενσωµάτωση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους µηχανισµούς διοίκησης και λειτουργίας των
Μονάδων Υγείας. Η εισαγωγή των ΟΠΣΥ αναµένεται να συµβάλλει άµεσα στην
υποστήριξη των θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων που
προωθεί η Πολιτεία στον ευαίσθητο και κρίσιµο χώρο της Υγείας και έµµεσα στην
αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών παρέχοντας:
•

στο επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό: ενδυνάµωση του επαγγέλµατός τους
µέσω κατάλληλων τεχνολογικών υποδοµών και εφαρµογών ιατρικής πληροφορικής
για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, για τη διαχείριση της καθηµερινής εργασίας
τους αλλά και για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.

•

στους πολίτες: ασφαλή και εµπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, στοιχεία
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ ραντεβού, έκδοση
πιστοποιητικών) καθώς και αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζοµένων
και νοσηλευοµένων πολιτών µέσω αντικατάστασης χειρόγραφων διαδικασιών µε
ηλεκτρονικές

(πχ

ηλεκτρονικό

παραπεµπτικό

–

διαχείριση

αποτελεσµάτων

εξετάσεων).
•

στη διοίκηση των ΜΥ: ενοποίηση, συστηµατική παρακολούθηση, διαχείριση και
έλεγχος των επιχειρησιακών δεδοµένων και

κατάλληλα µέσα υποστήριξης

διοικητικών αποφάσεων για την παρακολούθηση των δεικτών υγείας, τη χάραξη
στρατηγικής και πολιτικών µε έµφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη
δυνατότητα εξορθολογισµού των δαπανών.
Τα πληροφοριακά συστήµατα που υλοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο εφαρµογής
των διαδικασιών των Μονάδων Υγείας (όπως ∆ιοικητικό-οικονοµική διαχείριση,
διαχείριση

ασθενών,

στοιχεία

Ιατρικού

Φακέλου,

Εφοδιαστική

Αλυσίδα,

Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηρίων, ∆ιαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και
υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και την κεντρική
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διαχείριση δεδοµένων όπως Ενιαίος Αριθµός Μητρώου Ασθενή, κοινές κωδικοποιήσεις,
ενοποίηση οικονοµικών στοιχείων και ενιαίες προµήθειες, δηµιουργώντας έτσι τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη µελλοντική υλοποίηση ολοκληρωµένου Ηλεκτρονικού
Φακέλου Υγείας ασθενών και το ενιαίο πλαίσιο διοικητικής πληροφόρησης σε εθνικό
επίπεδο, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τους στρατηγικούς στόχους της Πολιτείας.
Προϋπολογισµός: € 53.650.000
Αττικής
1. 251 Γενικό
Νοσοκοµείο
Αεροπορίας
(ΓΝΑ)
2. 401 Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο
3. Αγία Όλγα
4. Άγιοι Ανάργυροι
5. Άγιος Σάββας
6. Αιγινήτειο
7. Αλεξάνδρα
8. Αµαλία Φλέµινγκ
9. Αρεταίειο
10. Ασκληπιείο
Βούλας
11. Αττικό
Νοσοκοµείο
12. Γ. Γεννηµατάς
13. ∆ροµοκαΐτειο
14. Νοσοκοµείο
Ελπίς
15. Ερρίκος Ντυνάν

16. Ερυθρός Σταυρός
17. Ευαγγελισµός
18. Θριάσιο
Νοσοκοµείο
19. Ιατρικό Κέντρο
20. Ιπποκράτειο
21. ΚΑΤ
22. Κρατικό Νικαίας Άγιος Παντελεήµων
23. Λαϊκό
24. Μαιευτήριο Έλενα
Βενιζέλου
25. Μαιευτήριο Μητέρα
26. Μαιευτήριο Λητώ
27. Μαιευτήριο Ιασώ
28. Μαιευτήριο Ρέα
29. Μεταξά
30. Ναυτικό
Νοσοκοµείο
Αθηνών (ΝΝΑ)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γενικό Νοσοκοµείο Θήβας
Γενικό Νοσοκοµείο Καρπενησίου
Γενικό Νοσοκοµείο Καρύστου
Γενικό Νοσοκοµείο Κύµης
Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας
Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς
Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας
Θεσσαλίας

1. Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου
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31. Ναυτικό Νοσοκοµείο
Πειραιώς (ΝΝΠ)
32. ΝΙΜΙΤΣ
33. Οφθαλµιατρείο
34. Παίδων Αγία Σοφία
35. Παίδων Αγλαΐα
Κυριακού
36. Παίδων Πεντέλης
37. Παµµακάριστος
38. Σισµανόγλειο
39. Σπηλιοπούλειο
40. Συγγρού
41. Σωτηρία
42. Τζάνειο
43. Υγεία
44. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής (∆αφνί)
45. Ωνάσειο

2.
3.
4.
5.

Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας
Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας
Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων
Κρήτης

1. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
2. Βενιζέλειο-Πανάνειο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
3. Creta Inter Clinic
Κεντρικής Μακεδονίας
1. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου
2. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
3. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
4. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηµατάς
5. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος και Παναγία
6. Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Άγιος ∆ηµήτριος
7. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ
8. Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο
9. Νοσοκοµείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (Λοιµωδών)
10. Νοσοκοµείο Αφροδισίων και ∆ερµατικών Νόσων Θεσσαλονίκης
11. Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης
12. 424 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Εκπαιδεύσεως
13. Γενικό Νοσοκοµείο Κατερίνης
14. Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς
15. Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας
16. Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών
17. Γενικό Νοσοκοµείο Βέροιας
18. Γενικό Νοσοκοµείο Νάουσας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ξάνθης
Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας
Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Κοµοτηνής
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
Γενικό Νοσοκοµείο ∆ιδυµοτείχου
∆υτικής Μακεδονίας

1.
2.
3.
4.

Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας
Γενικό Νοσοκοµείο Κοζάνης "Μαµάτσειο"
Γενικό Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας "Μποδοσάκειο"
Γενικό Νοσοκοµείο Καστοριάς
[98]

5. Γενικό Νοσοκοµείο Γρεβενών
Βορείου Αιγαίου
1. Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης "Βοστάνειο"
2. Βαρδάκειο και Πρώιο
3. Γενικό Νοσοκοµείο Χίου "Σκυλίτσειο"
∆υτικής Ελλάδας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άγιος Ανδρέας
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών (ΠΓΝΠ)
Καραµανδάνειο Παίδων
Νοσηµάτων Θώρακος
Ολύµπιο Θεραπευτήριο
409 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο
Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου (ΓΝΑ)
Πελοποννήσου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου "Ανδρέας Παπανδρέου"
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Αµαλιάδας
Γενικό Νοσοκοµείο Σπάρτης
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ναυπλίου
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Άργους
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Καλαµάτας
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Τρίπολης
Νοτίου Αιγαίου

1. Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου
2. Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου Βαρδάκειο & Πρώιο
Ηπείρου
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσκοµείο Ιωαννίνων
Γενικό Νοσοκοµείο Πρέβεζας
Γενικό Νοσοκοµείο Φιλιατών

[99]

[100]

WEB RESEARCH
•

Υπουργείο Υγείας:

http://www.moh.gov.gr/articles/oikonomikes-katastaseis-nosokomeiwn-2010

•

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης:

http://resources.ekdd.gr/gnosis/index.php/2012-09-20-11-36-31/2-31/74-iliko92

•

Η εφοδιαστική λειτουργία στο ∆ηµόσιο Ελληνικό Νοσοκοµείο. Μύθος ή
Πραγµατικότητα

http://www.logistics.teithe.gr/icsc2010/fullabstracts/6_8_ICSC2010_069_Tsagaris_et_al
.pdf

•

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Η «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ» ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ!

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1469:-lr&catid=78:ygeia&Itemid=178

•

Κοινωνία της Πληροφορίας

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=574:ygeia&catid
=12:erga&Itemid=45
•

Νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία

http://www.iatrikionline.gr/IB_106/14%20POLITIKH%20YGEIAS.pdf
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2011
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3 ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 4
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 5
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 6
ΘΡΙΑΣΙΟ
7
ΛΑΙΚΟ
8 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
9
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 10
ΣΩΤΗΡΙΑ
11 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 12
ΒΙΟΚΛ. ΑΘΗΝΩΝ
13 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
14
ΥΓΕΙΑ
15
EUROMEDICA
16
ΛΗΤΩ
17
ΙΑΣΩ
18
ΜΗΤΕΡΑ
-

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ
0,48
0,97
1,61
2,71
1,21
1,84
0,75
1,50
0,71
1,51
1,68
0,27
0,19
0,14
0,05
0,02
0,19
0,15

-

-

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ
0,03
0,37
0,18
0,18
1,16
0,67
0,20
0,60
0,18
0,27
0,05
0,07
0,08
0,15
0,65
0,11
0,12
0,16

ROA
-

-

0,02
0,10
0,09
0,03
0,14
0,19
0,12
0,22
0,10
0,02
0,08
0,06
0,01
0,02
0,06
0,13
0,04
0,10

ROE
-

-

0,25
0,13
0,19
0,01
0,21
0,32
0,19
0,36
0,10
0,02
0,14
0,21
0,11
0,06
6,02
0,18
0,04
0,23

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
-

-

19.598.089,10
32.143.498,80
17.086.259,39
12.194.407,55
98.289.732,59
34.329.156,05
45.290.203,74
10.458.383,45
32.970.968,92
48.808.228,82
9.101.731,73
4.439.148,06
38.747.308,73
19.245.000,00
5.247.000,00
311.592,25
13.396.915,00
9.187.220,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
40.753.915,99
32.969.863,33
10.641.995,43
4.503.345,35
80.987.549,46
18.656.330,22
60.631.911,21
6.988.405,91
46.654.150,37
32.288.803,00
5.414.168,64
16.355.251,84
207.033.566,51
141.731.000,00
110.451.000,00
15.243.817,67
68.825.512,00
61.115.777,00

-

-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.152.805,20
12.267.355,42
1.883.861,10
817.983,37
94.333.470,50
12.558.731,86
12.226.207,41
4.165.742,70
8.426.503,92
8.763.418,92
255.003,69
1.072.280,59
17.413.001,42
20.824.000,00
72.127.000,00
1.661.606,95
8.403.849,00
9.954.541,00

4.573.298,05
93.260.691,38
10.109.015,99
56.594.910,69
444.547.596,40
38.660.267,96
63.151.234,89
11.585.487,17
83.152.678,43
363.683.243,82
1.847.233,42
5.027.030,00
161.863.396,62
371.651.000,00
11.988.000,00
9.253.189,93
189.718.277,00
43.515.712,00

89.690.161,58
121.392.674,01
20.626.348,61
59.546.082,68
528.534.590,97
67.331.743,61
115.493.669,93
17.653.756,46
126.647.516,43
377.886.055,11
7.584.800,69
39.832.475,55
489.158.362,90
522.313.000,00
412.571.000,00
20.418.333,93
302.696.862,00
129.144.369,00

2010
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΤΟΚΩΝ
-

-

1.398.721,42
12.540.720,01
1.862.901,06
1.889.829,72
73.730.500,25
12.690.076,29
13.684.260,52
3.896.471,33
12.179.211,06
8.773.872,99
587.034,49
2.563.001,83
6.904.132,17
12.805.000,00
22.750.000,00
2.656.055,57
10.745.604,00
13.534.755,00

-

-

1.152.805,20
12.267.355,42
1.883.861,10
817.983,37
94.333.470,50
12.558.731,86
12.226.207,41
4.165.742,70
8.426.503,92
8.763.418,92
255.003,69
1.072.280,59
17.413.001,42
20.824.000,00
72.127.000,00
1.661.606,95
8.403.849,00
9.954.541,00

-

-

ΜΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ
0,46
0,92
1,13
3,83
0,69
1,79
0,67
2,21
0,86
1,49
2,15
0,16
0,13
0,13
0,08
0,03
0,20
0,03

-

-

-

-

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΟ
ΚΕΡΔΟΥΣ
0,08
0,01
0,28
0,74
0,94
0,79
0,08
1,69
0,36
0,62
0,62
0,07
0,06
0,13
0,25
0,06
0,10
0,11

ROA
-

-

0,01
0,05
0,03
0,06
0,05
0,16
0,02
0,11
0,17
0,03
0,27
0,00
0,00
0,01
0,01
0,10
0,05
0,06

ROE
-

-

-

-

0,96
0,00
0,39
0,05
0,41
3,21
0,67
0,60
0,31
0,07
0,30
0,63
0,07
0,06
0,35
0,10
0,05
0,20

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
-

22.512.111,89
31.731.147,98
15.038.831,61
15.641.912,53
79.491.492,82
38.617.640,54
45.154.357,77
9.909.794,00
42.361.348,61
54.028.928,64
10.887.398,26
2.636.173,74
29.170.663,48
18.088.000,00
10.950.000,00
730.187,22
17.532.721,00
- 2.477.902,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
49.398.242,72
34.482.763,01
13.250.347,99
4.082.516,64
114.901.476,64
21.581.338,61
67.387.366,35
4.488.108,58
49.350.223,41
36.180.710,28
5.062.845,88
16.619.848,29
220.417.341,36
139.742.000,00
136.192.000,00
21.139.122,11
87.100.343,00
73.203.586,00

-

-

-

-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3.726.339,40
336.971,40
3.660.708,56
3.002.209,07
107.504.226,64
17.009.540,24
5.132.189,61
7.582.689,93
17.786.246,32
22.373.888,70
3.139.932,49
1.133.062,87
12.239.671,74
18.035.000,00
33.732.000,00
1.193.192,30
8.572.872,00
7.803.647,00

3.872.061,36
78.062.627,30
9.400.719,41
57.381.680,72
263.236.259,71
5.299.615,54
7.615.290,38
12.614.653,13
56.827.107,62
338.078.516,44
10.432.236,82
1.784.749,41
173.185.505,09
320.111.000,00
96.637.000,00
12.194.069,03
181.314.428,00
39.706.244,00

-

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
143.504.107,99
158.325.541,77
38.846.636,67
59.763.403,54
663.750.957,87
96.585.215,50
272.984.015,42
17.046.539,15
118.847.612,49
383.060.196,14
11.683.068,72
39.131.843,19
502.711.610,37
525.097.000,00
489.964.000,00
22.829.671,93
305.322.391,00
134.554.781,00

-

-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΤΟΚΩΝ
2.053.469,22
7.676.274,84
1.108.750,39
3.828.282,94
31.785.913,90
15.556.270,50
5.007.847,73
1.936.611,26
19.688.525,75
11.942.731,23
3.180.255,84
9.973,93
1.265.003,59
7.780.000,00
7.012.000,00
2.188.693,85
14.877.417,00
7.803.647,00

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
-

-

-

-

3.726.339,40
336.971,40
3.660.708,56
3.002.209,07
107.504.226,64
17.009.540,24
5.132.189,61
7.582.689,93
17.786.246,32
22.373.888,70
3.139.932,49
1.133.062,87
12.239.671,74
18.035.000,00
33.732.000,00
1.193.192,30
8.572.872,00
7.803.647,00

