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πληνκνγξαθίεο θαη Αθξσλχκηα 
 

ΗΠΑ              Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

KEN               Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα 
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ΚΤΑ              Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΜΓΝ              Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο 

ΟΟΑ           Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΟΠΤ           Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο 

ΠOΤ             Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

ΑΚ             χζηεκα Αληηζηνίρηζεο Κσδηθνπνίεζεο 

ΒΚ             πληειεζηήο Βαξχηεηαο Κφζηνπο 

ΣΠΔ             Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 
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NordDRG    Nordic patient classification system 
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PCTs             Primary Care Trusts      

PD                Principal Diagnosis 

PRISMA      Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-analyses 
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ΓΛΧΑΡΗ   ΟΡΧΝ 
 

Άκεζν θφζηνο (direct cost):είλαη ην θφζηνο  ησλ πφξσλ πνπ άκεζα ζπλδένληαη κε 

ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. θάξκαθα, κηζζνδνζία επαγγεικαηηψλ πγείαο 

πνπ θξνληίδνπλ έλαλ αζζελή) (WHO 2020). 

 

Έκκεζν θφζηνο– θφζηνο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (indirect cost):είλαη ην 

θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ απφ ππνζηεξηθηηθά 

ηκήκαηα ηα νπνία θεληξηθά πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα ηκήκαηα κηαο 

κνλάδαο πγείαο Γηα παξάδεηγκα, ηα αθηηλνδηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη 

κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά θαη βηνρεκηθά εξγαζηήξηα είλαη ππνζηεξηθηηθά 

ηκήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα θχξηα θιηληθά ηκήκαηα: π.ρ. παζνινγηθά, 

θαξδηνινγηθά, ρεηξνπξγηθά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο αλαιχζεηο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηερλνινγηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ πγείαο ε έλλνηα ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

ηξέρνπζα θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη ησλ 

αηφκσλ ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

θξνληίδα ηνπ (WHO 2020). 

 

Γεληθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (overheads):είλαη ην θφζηνο ησλ πφξσλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ πνπ θαζνιηθά ππνζηεξίδνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ/κνλάδα πγείαο θαη νη νπνίνη δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (π.ρ. δηνηθεηηθέο δαπάλεο, δαπάλεο θχιαμεο θηεξίνπ θιπ). 

(WHO 2020). 

 

Σν έκκεζν θφζηνο θαη νη γεληθέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δελ κπνξνχλ επζέσο λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε έλαλ αζζελή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πφξσλ νη νπνίνη εμππεξεηνχλ πνιιαπινχο ρξήζηεο/αζζελείο (π.ρ. ειεθηξνθσηηζκφο, 

χδξεπζε θιπ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαηαλνκήο 

απηψλ ησλ εηδψλ θφζηνπο φπσο νη αθφινπζεο: 

₋ Άκεζε κέζνδνο θαηαλνκήο ησλ έκκεζσλ θαη γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ (direct method):θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη ηα ππνζηεξηθηηθά/ 
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βνεζεηηθά ηκήκαηα δελ πξνζθέξνπλ θαη δελ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο κεηαμχ 

ηνπο αιιά κφλν ζηα θχξηα ηκήκαηα, νπφηε θαη ην θφζηνο θαηαλέκεηαη ζε απηφ 

κε ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ επηκεξηζκνχ (π.ρ. βάζεη εμππεξεηνχκελσλ αζζελψλ, 

βάζεη εκεξψλ λνζειείαο πνπ παξάγεη ην θάζε θχξην ηκήκα θιπ) (Cashin and 

Ozaltin 2014). 

₋ Βαζκηδσηή κέζνδνο θαηαλνκήο ησλ έκκεζσλ θαη γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ (step-down method): θαηά ηελ νπνία ην θφζηνο θάζε ελφο 

βνεζεηηθνχ/ππνζηεξηθηηθνχ ηκήκαηνο επηκεξίδεηαη ηφζν ζηα ππφινηπα 

βνεζεηηθά (ζεηξηαθά) φζν θαη ζηα θχξηα ηκήκαηα (π.ρ. παζνινγηθά, 

ρεηξνπξγηθά θιπ) κε ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ επηκεξηζκνχ φπσο παξαπάλσ 

(Cashin and Ozaltin 2014). 

 

«Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κηθξνθνζηνιφγεζε (top-down micro-costing): 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν θνζηνιφγεζεο θαηά ηελ νπνία ην άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο 

ππνινγίδνληαη αξρηθά ζε επίπεδν νξγαληζκνχ/ κνλάδαο πγείαο ή πξνγξάκκαηνο πγείαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα απηφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ ηερληθψλ 

επηκεξίδεηαη ζε επίπεδν ηκεκάησλ θαη αθνινχζσο ζε επίπεδν αζζελνχο ή ππεξεζίαο 

θαηαιήγνληαο ηειηθά ζην κέζν κνλαδηαίν θφζηνο (Cashin and Ozaltin 2014). 

 

«Απφ θάησ πξνο ηα πάλσ»κηθξνθνζηνιφγεζε(bottom-up micro-costing): 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν θνζηνιφγεζεο θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε ιεπηνκεξήο 

απνηίκεζε φισλ ησλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε επίπεδν αζζελνχο ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο ππεξεζίαο. Δίλαη πην αθξηβήο κέζνδνο ζε 

ζρέζε κε ηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» πξνζέγγηζε, αιιά ελέρεη κεγαιχηεξν βαζκφ 

δπζθνιίαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ ζε εηζξνέο (Cashin 

and Ozaltin 2014). 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Γηαγλσζηηθά Οκνηνγελώλ Οκάδσλ 

 

Οη Γηαγλσζηηθά Οκνηνγελείο Οκάδεο (Diagnosis Related Groups), εθεμήο 

αλαθεξφκελεο σο DRG απνηεινχλ έλα ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ θαηά ηελ έμνδν ησλ αζζελψλ απφ ην λνζνθνκείν κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπο ζε έλαλ δηαρεηξίζηκν αξηζκφ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ, θαζεκηά 

απφ ηηο νπνίεο αληαλαθιά έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν ρξήζεο πφξσλ. Κάζε κία 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία αληηζηνηρίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή απνδεκίσζεο ε 

νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θνξέα απνδεκίσζεο πξνο ηνλ πάξνρν αλεμάξηεηα απφ 

ηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη ηνπο πφξνπο πνπ ηειηθά θαηαλαιψζεθαλ γηα θάζε αζζελή. 

 

Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε: 

(1) ην ηαηξηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αλάπηπμε ησλ ηαμηλνκήζεσλ 

δηαγλψζεσλ λφζσλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

θσδηθνπνίεζεο, 

(2) ην νηθνλνκηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ 

πληειεζηψλ Βαξχηεηαο Κφζηνπο (ΒΚ) γηα θάζε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (cost 

weights), ηηο νδεγίεο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο θαη  

(3) ην πιεξνθνξηαθφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ (Grouper) θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, 

θιπ (Busse et al.2011).  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ βάζεη ησλ DRG, 

ζε κία ρψξα ιακβάλνληαη ππφςε: 

i. ην πνζνζηφ (ηεο αλακελφκελεο) θάιπςεο ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο κέζσ 

ησλ DRG 

ii. ε χπαξμε ή κε, ελφο ππνρξεσηηθνχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ή/ θαη 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θνζηνιφγεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ  

iii. ε αλαινγία ηεο δηνηθεηηθήο δαπάλεο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRG ζην ζχλνιν ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο 

iv. νη πθηζηάκελεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο θαη  
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v. ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ (ηεο πνηφηεηαο) ησλ δεδνκέλσλ θφζηνπο.  

 

Σν ζχζηεκα DRG αλαπηχρζεθε πξψηε θνξά ζηηο ΗΠΑ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Η ηειηθή κνξθή ηεο πξψηεο έθδνζήο ηνπ νινθιεξψζεθε ην 

1983. Θεσξήζεθε σο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο ζηηο ΗΠΑ θαη απνηέιεζε πξφηππν θαη γηα άιιεο ρψξεο (π.ρ. 

Απζηξαιία, Πνξηνγαιία, Αγγιία, Ιηαιία) νη νπνίεο ζηαδηαθά μεθίλεζαλ ηελ 

πηνζέηεζή ηνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νινέλα 

απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ (θχξηα Δπξσπατθψλ) έρεη πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα DRG 

γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

ε φιεο ηηο ρψξεο βαζηθφ θίλεηξν εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG απνηέιεζε ε 

αλάγθε ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν 

έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Παξφηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ «εξγαιείν» γηα ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, εληνχηνηο δελ 

ζηεξείηαη θαη αδπλακηψλ, νη νπνίεο θχξηα ζπλίζηαληαη ζε ιάζε θαηά ηελ 

θσδηθνπνίεζε (δπζηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο) θαη ζε 

πξαθηηθέο πξφσξεο ρνξήγεζεο εμηηεξίσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ έλαληη ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο πφξσλ.  

 

Δηζαγσγή θαη αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηελ Διιάδα 

 

Η εηζαγσγή ην έηνο 2012 (Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ.18051/2012 - ΦΔΚ 

946/Β/27-3-2012) ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ βάζεη 

ησλ Κιεηζηψλ Διιεληθψλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ) θαηά ην πξφηππν ησλ Γηαγλσζηηθά 

Οκνηνγελψλ Οκάδσλ (Diagnosis Related Groups-DRG) ηεο Απζηξαιίαο απνηέιεζε 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ζπγθξηηηθά κάιηζηα θαη κε ην πξνγελέζηεξν 

αλαρξνληζηηθφ κνληέιν ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ ην νπνίν δεκηνπξγνχζε 

πιεζσξηζηηθά θαηλφκελα. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο ζπλνδεχηεθε (σο αλακελφκελν) 
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θαη απφ θάπνηα πξνβιήκαηα/ δπζιεηηνπξγίεο ή θαη αληηδξάζεηο ησλ ηδίσλ ησλ 

ζηειερψλ ησλ κνλάδσλ πγείαο πνπ θιήζεθαλ λα ηα εθαξκφζνπλ. Δπηπιένλ, νη 

ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νδεγνχλ ζε 

ζπλερείο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ζπλαθφινπζα 

ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε αλαζεσξήζεσλ ησλ κνληέισλ απνδεκίσζεο. 

Λφγσ ησλ αδπλακηψλ ησλ ΚΔΝ, ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη απνθαζίζεη λα κεηαβεί ζε 

έλα πιήξεο ζχζηεκα DRG, επί ηε βάζεη ελφο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο 

(βι. θαη §3.2). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε, εηζαγσγή, 

δηαρείξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο έρεη νξηζηεί ην Διιεληθφ 

Ιλζηηηνχην DRG (Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Κνζηνιφγεζεο Ννζνθνκεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ- ΚΔ.ΣΔ.Κ.Ν.Τ. Α.Δ.). 

 

Αληηθείκελν θαη Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα ηεο Μειέηεο 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε δηελέξγεηα πζηεκαηηθήο Βηβιηνγξαθηθήο 

Αλαζθφπεζεο κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ DRG ζε 

δηάθνξεο ρψξεο (κε επίθεληξν ηηο επξσπατθέο), ηελ θαηαγξαθή θνηλψλ 

πξνβιεκάησλ/δπζιεηηνπξγηψλ/αληηδξάζεσλ θαη θπξίσο ηελ αλάδεημε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη επηηπρεκέλσλ εθζπγρξνληζηηθψλ πξνζπαζεηψλ.  

 

Η κειέηε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα 

DRG, ηφζν αλαθνξηθά κε ην ζχγρξνλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζρεηηθά κε πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ DRG.  

 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη δηηηφο:  

α) αθελφο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο λα ρξεζηκεχζνπλ ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ 

ηεο αθνινπζίαο ησλ βεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε 

ρψξα, ψζηε ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο λα γίλεη επρεξέζηεξε απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο (νηθνλνκηθά/δηνηθεηηθά ζηειέρε κνλάδσλ πγείαο, 

ζηειέρε θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

επαγγεικαηίεο πγείαο θιπ) θαη  

β) αθεηέξνπ, λα αλαδεηρηνχλ ελδερφκελεο δπζρέξεηεο νη νπνίεο ζα αλαθχςνπλ 
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ζην κέιινλ θαη πηζαλνί ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαζψο θαη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα DRG, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ άκεζα ή ζην απψηεξν κέιινλ  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ DRG ζηηο εμήο ρψξεο:  

ΗΠΑ, Απζηξαιία, Γεξκαλία, νπεδία, Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, 

Οιιαλδία, ινβαθία θαη Πνισλία.  

 

Οη ελφηεηεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ είλαη νη εμήο: 

- χζηεκα Τγείαο θαη δαπάλε πγείαο 

- Υξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

- Υξεκαηνδφηεζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα 

- Ιζηνξηθφ θαη ηξφπνο κεηάβαζεο απφ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ζην ζχζηεκα 

DRG 

- Απνδεκηψζεηο κέζσ DRG 

- Δηζαγσγή, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνοDRG 

- πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

- Κίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

- Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

- Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

- Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θαιχηεξα ην ππάξρνλ πιαίζην, ηα 

εκπφδηα/δπζιεηηνπξγίεο ή ηα παξάζπξα επθαηξίαο γηα ηελ επηηπρή πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε ρψξα, δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεύμεηο γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο, ζηειερψλ ηνπ 

ΚΔΣΔΚΝΤ, δηνηθεηψλ θαη ζηειερψλ λνζνθνκείσλ, φπσο θαη ζηειερψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ 

θαη ηεο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-

DRG ζηελ Διιάδα. 
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Η κειέηε δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο: 

 

Αξρηθά, αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο αλαζθφπεζεο (θεθάιαην 1
ν
). Αθνινχζσο, 

παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη 

παξαηίζεληαη νη αξρέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (θεθάιαην 2
ν
). ηε 

ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ DRG (θεθάιαην 

3
ν
) θαη, θαηφπηλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο γηα θάζε κία 

ππφ κειέηε ρψξα (θεθάιαην 4
ν
). ην ηέινο ηεο αλαζθφπεζεο παξαηίζεληαη ε ζχλνςε 

ησλ επξεκάησλ θαη νη πξνηάζεηο (θεθάιαην 5
ν
). Δπηπιένλ, ζην 6

ν
 θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ιήθζεθαλ απφ 

ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο (stakeholders), ζηειέρε λνζνθνκείσλ θαη ηνπ 

ΚΔΣΔΚΝΤ φπσο θαη ζε ζηειέρε θνξέσλ απνδεκίσζεο (ΔΟΠΤΤ θαη ηδησηηθψλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ) αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην λέν ζχζηεκα Gr-

DRG. ην Παξάξηεκα ηεο κειέηεο παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηα 

επξήκαηα αλά ππφ κειέηε δήηεκα, φπσο θαη κε ηνπο νδεγνχο ζπλέληεπμεο. 
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1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 

Δθαξκφδνληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο PRISMA (Transparent Reporting of 

Systematic Reviews and Meta-analyses), ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

26/11/2019 ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed, ScienceDirect θαη Cochrane Library 

αλαδεηψληαο ζην Title/abstract ηηο εμήο ιέμεηο-θιεηδηά: DRG
*
, diagnosis related 

group
*
, USA, United States, Australia, Germany, Sweden, England, British, France, 

Italy, Portugal, Netherlands, Slovakia, Poland. Η γιψζζα αλαδήηεζεο ησλ άξζξσλ 

ήηαλ ε αγγιηθή. ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ππάξρεη ζεκαληηθή «γθξίδα» 

βηβιηνγξαθία, δειαδή βηβιηνγξαθία πνπ δελ αλεπξίζθεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ρεηξνθίλεηε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ ιέμεηο-θιεηδηά, νπφηε θαη αλεπξέζεθαλ θαη άιιεο 

ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Δπηπιένλ, αλαδεηήζεθαλ ρεηξνθίλεηα θαη νη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ησλ άξζξσλ πνπ ζεσξήζεθε πσο είλαη ζρεηηθέο κε ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Η αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δπν 

αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο, ελψ έλαο ηξίηνο εξεπλεηήο ήιεγμε ηε δηαδηθαζία θαη 

επηθχξσζε ηα απνηειέζκαηα. Σν δηάγξακκα ξνήο ηεο ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα1.1.  
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Γηάγξακκα ξνήο αλαζθφπεζεο 

 

χλνιν κειεηψλ/άξζξσλ πνπ 

πξνέθπςαλ γηα πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε (n=102) 

χλνιν κειεηψλ/άξζξσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed, 

ScienceDirect θαη Cochrane Library 

(n=228). 

χλνιν κειεηψλ/άξζξσλ πνπ 

πξνέθπςαλ γηα πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζε (n=123) 

Μειέηεο/άξζξα πνπ 

απνξξίθζεθαλ έπεηηα απφ 

αλάγλσζε νιφθιεξνπ ηνπ 

θεηκέλνπ (n=14) 

 Σειηθφ ζχλνιν κειεηψλ /άξζξσλ 

πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

παξνχζα αλαζθφπεζε (n=88)  

Μειέηεο/άξζξα πνπ 

απνξξίθζεθαλ έπεηηα απφ ηελ 

αξρηθή αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ 

(n=105) 

Μειέηεο/άξζξα πνπ 

απνξξίθζεθαλ έπεηηα απφ ηελ 

αλάγλσζε ηεο πεξίιεςεο 

(n=21) 

 

Δηθφλα 1.1: Γηάγξακκα Ρνήο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο παξνπζηάδνληαη κε δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη θαηαλνεηά. Αξρηθά, ηα 

απνηειέζκαηα ηαμηλνκήζεθαλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο (π.ρ. ηζηνξηθφ θαη ηξφπνο 

κεηάβαζεο απφ ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ζην ζχζηεκα DRG, ζπζηαηηθά κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG, θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG, απνηειέζκαηα θ.ά.), 

ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε θαη απινχζηεξε ε θαηαλφεζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ε θάζε ρψξα σο πξνο ην ζχζηεκα DRG θαη αθνινπζεί κηα 

ζπγθεληξσηηθή θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε πηλάθσλ 
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αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα παξνπζηάδνληαη ηφζν αλαιπηηθά 

φζν θαη ζπλνπηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε βηβιηνγξαθία γηα ην ζχζηεκα DRG είλαη 

εθηεηακέλε γηα νξηζκέλεο ρψξεο φπσο π.ρ. νη ΗΠΑ, ε Απζηξαιία θαη ε Αγγιία, αιιά 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε γηα άιιεο ρψξεο φπσο π.ρ. ε ινβαθία θαη ε Ιηαιία. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα αλαζθφπεζε ππάξρνπλ εθηεηακέλα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία 

γηα νξηζκέλεο ρψξεο θαη πεξηνξηζκέλα γηα νξηζκέλεο άιιεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ινβαθία κε ην ζχζηεκα DRG λα έρεη πηνζεηεζεί ην 2017 θαη 

ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ λα αλακέλεηαη ην 2022, νπφηε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα είλαη 

ειάρηζηα, θαζψο δελ έρνπλ δηεμαρζεί αθφκε ζρεηηθέο κειέηεο. 

 

Πέξαλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, αληιήζεθαλ εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πγείαο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Eurostat αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο κε έκθαζε ζηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα ζηηο 

ππφ κειέηε ρψξεο ζε ζρέζε θαη κε ηνλ ρξφλν εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηελ 

θάζε ρψξα. Σα δεδνκέλα απηά παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή Πηλάθσλ θαη 

Γηαγξακκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο θαη θαηφπηλ 

πξαγκαηνπνίεζεο expert panel κε ζηειέρε ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ αλαθνξηθά κε ηε 

δηακφξθσζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG, ε νκάδα εξγαζίαο αλέπηπμε νδεγνχο 

ζπλέληεπμεο (βι. Παξάξηεκα Β) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζηειερψλ 

πγείαο απφ ην λέν ζχζηεκα Gr-DRG φπσο θαη ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ηνπο 

αλαθνξηθά κε ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαζψο θαη γηα ηε δηαηχπσζε πηζαλψλ 

ξεαιηζηηθψλ ιχζεσλ. πλνιηθά, ιήθζεθαλ 15 ζπλεληεχμεηο, απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο επαγγεικαηηψλ, νη νπνίεο ππνδείρηεθαλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο απφ ζηειέρε 

ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ DRG ζηελ Διιάδα:  

α) ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο (αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο),  

β) ζηειέρε ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ησλ λνζνθνκείσλ (δηνηθεηέο –αλαπιεξσηέο 

δηνηθεηέο θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε φπσο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο κε πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα ησλ ΚΔΝ)  

γ) ζηειέρε ηεο δεκφζηαο (ΔΟΠΤΤ) θαη ηεο ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο 

πγείαο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνληαη (6
ν
 

θεθάιαην) ζπλζεηηθά, μερσξηζηά αλά νκάδα επαγγεικαηηψλ 
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2. ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 
 

2.1 Δμέιημε θαη Υξεκαηνδόηεζε ηεο Σξέρνπζαο Γαπάλεο Τγείαο 

 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη πνζνηηθά εκπεηξηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά 

κε ηελ εμέιημε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο κε έκθαζε ζηε 

λνζνθνκεηαθή δαπάλε ζηηο 11 ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαζθφπεζε. 

ε φιεο ηηο ππφ κειέηε ρψξεο ε δαπάλε πγείαο θαηαγξάθεη αλνδηθή πνξεία απφ 7% 

ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν ην 1990 ζε 10% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, κία αχμεζε (θαηά 44%) 

(Δηθφλα 2.1) (OECD 2020, Eurostat 2020), ε νπνία απνδίδεηαη ηφζν ζηε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε φζν θαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο πγείαο θαζψο 

θαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαζψο κάιηζηα βειηηψλνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ (De la 

Maisonneuve and Martins 2015).  
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Αγγιία (1995) Ιηαιία (1995) νπεδία (1996)
Οιιαλδία (2000) Γεξκαλία (2004) Γαιιία (2005)
Πνισλία (2009) ινβαθία (2017)

Δηθφλα 2.1: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δαπάλεο πγείαο σο % ηνπ ΑΔΠ ζε επηιεγκέλεο 

ρψξεο : 1990-2017 

Παξελζεηηθά, δεηθλύεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG αλά ρώξα 

Πεγή: OECDHealthStatistics, 2020 

 

H απμεηηθή ηάζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηηο ππφ κειέηε ρψξεο ζπλάδεη κε ηελ 

αληίζηνηρε ηάζε ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία αλακέλεηαη λα επηηαζεί 

ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ ζπλ-λνζεξνηήησλ. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο (ηνπ ΟΟΑ) ην 2030 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

άλσ ησλ 65% εηψλ ζα αλέιζεη ζην 50% (απφ 40% ην 2010), ελψ ην 2060 εθηηκάηαη 

φηη ζα αγγίμεη ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ (De la Maisonneuve and Martins 2015). 

 

Οη δεκφζηεο πεγέο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο θαζψο ζε 7 απφ ηηο 11 ππφ κειέηε ρψξεο ε ζπκκεηνρή ηνπο μεπεξλά 

ην 75% ζην ζχλνιν ηεο δαπάλεο πγείαο (Πίλαθαο 2.1) (European Commision 2020a). 

Η θαηάζηαζε απηή εγθπκνλεί πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ 
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νηθνλνκηθψλ, θαζψο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ε ρξεκαηνδνηηθή βάζε 

ζπξξηθλψλεηαη, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη αλάγθεο πγείαο δηαξθψο θαη απμάλνληαη 

ιφγσ αιιαγήο ηνπ λνζνινγηθνχ θαη επηδεκηνινγηθνχ πξνθίι κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

ρξφλησλ λνζεκάησλ (Gregersen 2014, Werblow et al. 2007). 

 

Πίλαθαο 2.1: Η πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ πεγψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ζπλνιηθήο ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

% Γηαθνξά 

1990-2017

ΗΠΑ (1983) 40,2 46,2 44,2 45,4 48,4 84,6 84,5 110%

Πνξηνγαιία (1984) 64,9 61,5 70,5 71,3 69,8 66,2 66,3 2%

Απζηξαιία (1985) 66,2 66,4 68,4 68,4 68,6 68,2 68,9 4%

Αγγιία (1995) 84,3 84,1 79,3 81,5 83,1 79,4 78,8 -7%

Ιηαιία (1995) 81,3 71,3 72,6 77,5 78,5 74,6 73,9 -9%

νπεδία (1996) 79,6 86,6 85,5 81,8 81,9 83,3 83,7 5%

Οιιαλδία (2000) 71,2 75,4 69 68,4 83,4 81,4 81,5 14%

Γεξκαλία (2004) 75,4 80,3 78,2 75,5 83,4 84,1 84,4 12%

Γαιιία (2005) 76 79,1 78,9 78,7 76,3 76,7 83,4 10%

Πνισλία (2009) 90,9 73,5 68,9 68,7 71,7 70 69,5 -24%

ινβαθία (2017) 89,2 75,3 71,9 79,7 79,9 -10%

Μέζνο φξνο 73,2 72,0 74,3 77,1 77,7  

Πεγή: OECDHealthStatistics, 2020  

Εληόο παξέλζεζεο παξαηίζεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε θάζε ρώξα 

Η ξαγδαία αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνζίσλ πεγώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο ΗΠΑ κεηά ην 2010 νθείιεηαη ζην πξόγξακκα 

AffordableCareAct ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηεπξύλζεθαλ  ζεκαληηθά ηα εηζνδεκαηηθά 

όξηα γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιηηώλ από ην πξόγξακκα Medicaid. Επηπιένλ από ην 2014 

δίδνληαλ θαη δεκόζηα επηδόκαηα ζε νηθνγέλεηεο κε κεζαίν θαη ρακειό εηζόδεκα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αζθαιίζηξσλ πγείαο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζόηηκεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο πςειήο πνηόηεηαο, νξγαλσκέλεο κε ηξφπν πνπ λα 

πξνάγνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηελ θιηληθή 

απνηειεζκαηηθόηεηα, απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο 

πγείαο (OECD 2015a, OECD 2015b). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ζπλδπαζηηθή 

εθαξκνγή δχν δεζκψλ κέηξσλ θξίλεηαη αλαγθαία: 

Α) ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο βάζεη θνηλψο 

απνδεθηψλ δεηθηψλ θαη  
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Β) ε εηζαγσγή λέσλ κνληέισλ απνδεκίσζεο ησλ παξφρσλ πγείαο (έλαληη 

πξνβιέςηκνπ θφζηνπο), ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ηεο 

δαπάλεο πγείαο. Η εθαξκνγή ησλ Γηαγλσζηηθά Οκνηνγελψλ Οκάδσλ 

(Diagnosis Related Groups-DRG), θχξηα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ, απνηειεί έλα ηέηνην κνληέιν  

2.2 Δμέιημε θαη Υξεκαηνδόηεζε ηεο Ννζνθνκεηαθήο Γαπάλεο 

 

ηηο ππφ κειέηε ρψξεο, ε λνζνθνκεηαθή δαπάλε θπκαίλεηαη, δηαρξνληθά, απφ 1,5% 

έσο 3,5% ηνπ ΑΔΠ κε κία ζηαζεξά πησηηθή πνξεία (Δηθφλα 2.2), ε νπνία είλαη 

εληνλφηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή εθθξαζηεί σο πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο 

ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο (Πίλαθαο 2.2). 

 

Δηθφλα 2.2: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο σο % ηνπ ΑΔΠ ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο : 1990-2017 

Παξελζεηηθά, δεηθλύεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG αλά ρώξα 
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Η πησηηθή απηή πνξεία νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, δίλνληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

εμσλνζνθνκεηαθψλ (π.ρ. ρεηξνπξγεία εκέξαο) θαη κεηαλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ (π.ρ. 

θαη’ νίθνλ λνζειεία, εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε καθξνρξφληα 

αζζελψλ). Η ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ αζζελψλ εθηφο λνζνθνκείσλ θαη ζηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε ηελ παξνρή ζχλζεησλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ εληφο, φκσο, κηθξφηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

(European Commission 2020b). 

 

Πίλαθαο 2.2: Η πνζνζηηαία αλαινγία ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο ζην ζχλνιν ηεο 

ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο ζε επηιεγκέλεο ρψξεο 

 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

% 

Γηαθνξά 

1990-2017 

ΗΠΑ (1983) 28,4 24,6 21,1 20,1 18,9 17,8 17,3 -39,1% 

Πνξηνγαιία (1984) 31,2 34,1 24,2 22,3 17,5 17,6 17,3 -44,6% 

Απζηξαιία (1985) 45,2 41,4 34,6 36,6 33,1 31 

  Αγγιία (1995) 

     

23,8 23,6 

 Ιηαιία (1995) 

     

27,9 27,7 

 νπεδία (1996) 

   

27,8 26,8 20,5 20 -28,1% 

Οιιαλδία (2000) 41,7 41,4 21,9 20,3 20,4 19,3 19,2 -54,0% 

Γεξκαλία (2004) 31,4 31 29,1 27,8 27,4 27,2 26,5 -15,6% 

Γαιιία (2005) 43 36 32,6 31,9 28,4 27,9 27,5 -36,0% 

Πνισλία (2009) 

   

30 33,7 34 33,9 13,0% 

ινβαθία (2017)       28 20,4 28,3 28,1 0,4% 

Πεγή: OECD Health Statistics, 2020 

Εληόο παξέλζεζεο δεηθλύεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε θάζε ρώξα 

 

Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε λνζνθνκεηαθή δαπάλε εθθξαζηεί ζε απφιπηεο ηηκέο, 

σο θαηά θεθαιήλ δαπάλε ζε ηζνδχλακα αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPPs US) ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2010, ε ηάζε είλαη απμεηηθή (Πίλαθαο 2.3) γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο θξνληίδαο σο απφξξνηα ηεο 

εηζαγσγήο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο αηρκήο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ λνζνινγηθνχ 

πξνθίι (ειηθησκέλα άηνκα κε πνιιέο ζπλ-λνζεξφηεηεο) (European Commission 

2020b). Χο εθ ηνχηνπ, θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο βάζεη ησλ DRG 
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δελ θάλεθε λα είρε επίδξαζε ζηε ζπγθξάηεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο (Πίλαθαο 

2.3). Με βάζε, φκσο, επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία (βι θεθ. 4
o
), ε εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ DRG ζπλδέεηαη κε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ 

ήδε δηαηίζεληαη γηα ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 

 

Πίλαθαο 2.3: Η θαηά θεθαιήλ λνζνθνκεηαθή δαπάλε ζε ηζνδχλακα αγνξαζηηθήο δχλακεο 

(PPPs US) ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2010, ζε επηιεγκέλεο ρψξεο 

 

-1 +1 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

ΗΠΑ (1983) 

  

1.181 1.204 1.192 1.434 1.504 1.569 1.585 

Πνξηνγαιία (1984) 199 187 326 503 496 523 441 400 417 

Απζηξαιία (1985) 725 759 768 817 854 1.115 1.191 1.211 

 Αγγιία (1995) 

       

827 840 

Ιηαιία (1995) 

       

825 833 

νπεδία (1996) 

     

889 922 968 967 

Οιιαλδία (2000) 687 714 932 1.016 682 779 913 880 888 

Γεξκαλία (2004) 1.052 1.067 891 1.010 1.056 1.210 1.210 1.313 1.345 

Γαιιία (2005) 1.139 1.110 1.004 1.065 1.049 1.146 1.148 1.189 1.195 

Πνισλία (2009) 447 479 

   

304 479 553 619 

ινβαθία (2017) 542 

       

551 

Πεγή: OECD Health Statistics, 2020 

Εληόο παξέλζεζεο δεηθλύεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε θάζε ρώξα 

-1 = έλα έηνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε θαζεκία από ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο 

+1 = έλα έηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε θαζεκία από ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο 
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3. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ 

ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗ ΟΜΑΓΔ 
 

3.1 Bαζηθέο Αξρέο 

 

ην ζχζηεκα DRG νη ελδνλνζνθνκεηαθνί αζζελείο θαηαηάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο κε ηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (Grouper), ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν δεδνκέλσλ, φπσο ε Γηεζλήο Σαμηλφκεζε Ννζεκάησλ (International 

Classification of Diseases, ICD) ηνπ Π.Ο.Τ, ε θσδηθνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

(procedures codes), ην θχιν, ε ειηθία, ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έμνδφ 

ηνπ απφ ην λνζνθνκείν, ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο θαη δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο, 

εθ ησλ νπνίσλ αξθεηέο είλαη θνηλέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Κέληξν Σεθκεξίσζεο & 

Κνζηνιφγεζεο Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ-Διιεληθφ Ιλζηηηνχην DRG 2019). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, σο θξηηήξηα θαηάηαμεο ζε νκάδεο DRG ζπγθαηαιέγνληαη ε θχξηα 

δηάγλσζε (Principal Diagnosis - PD), ε θχξηα θαηεγνξία δηαγλψζεσλ (Major 

Diagnostic Category - MDC), ε δεπηεξεχνπζα δηάγλσζε (secondarydiagnosis), νη 

επηπινθέο θαη ε ζπλ-λνζεξφηεηα (complications and comorbidities CC), ην είδνο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ε ειηθία, ην θχιν, ε έθβαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ε 

δηάξθεηα λνζειείαο (Length of Stay – LOS). Οη θχξηεο θαηεγνξίεο δηαγλψζεσλ 

(MDC) είλαη 25 θαη θαζνξίδνπλ ην ζχζηεκα, ην φξγαλν ή ηελ πεξηνρή πνπ πάζρεη 

(Πίλαθαο 3.1). 
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Πίλαθαο 3.1. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο δηαγλψζεσλ (MDC) 

MDC Πεξηγξαθή 

01 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

02 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ησλ νθζαικψλ 

03 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο σηψλ, ξηλφο, ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο & θάξπγγα 

04 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

05 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

06 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

07 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ επαηνρνιεθφξνπ ζπζηήκαηνο 

08 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζπλδεηηθψλ ηζηψλ 

09 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ππνδφξηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζηήζνπο 

10 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο & δηαηξνθηθψλ – 

κεηαβνιηθψλ αζζελεηψλ θαη παζήζεσλ 

11 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ θαη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

12 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

13 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

14 Δγθπκνζχλε, ηνθεηφο, πεξίνδνο κεηά ηνλ ηνθεηφ 

15 Νενγέλλεηα θαη λενγλά κε θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πεξηγελλεηηθή πεξίνδν 

16 Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο ηνπ αίκαηνο, ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο & 

αλνζνινγηθέο δηαηαξαρέο 

17 Μπεινπνιιαπιαζηαζηηθέο αζζέλεηεο θαη δηαηαξαρέο θαη θαθψο δηαθνξνπνηεκέλα 

λενπιάζκαηα 

18 Μνιπζκαηηθέο θαη παξαζηηηθέο αζζέλεηεο (ε ζπζηεκαηηθά ή κε ζπζηεκαηηθά 

ζεκεία) 

19 Φπρηθέο Παζήζεηο θαη Γηαηαξαρέο  

20 Υξήζε αιθνφι / λαξθσηηθψλ θαη νξγαληθέο δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχκελεο 

απφ αιθνφι / λαξθσηηθά  

21 Σξαπκαηηζκνί, δειεηεξηάζεηο θαη ηνμηθέο επηδξάζεηο θαξκάθσλ 

22 Δγθαχκαηα  

23 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο 

24 Πνιιαπιφ ζνβαξφ ηξαχκα 

25 Λνίκσμε απφ ηνλ ηφ ηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ 

 

 

Η δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο DRG, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη 

ηε βαζηθφηεξε παξάκεηξν νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, 

απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ζηελ Δηθφλα 3.1 (Mihailovic et al.2016). 
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Δηθφλα 3.1: Η δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηάιιειεο θαηεγνξίαο DRG.  

Πεγή:Mihailovic etal. 2016
 

 

πλνπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ DRG ηζρχνπλ ηα αθφινπζα (Busse et al. 

2011): 

- Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ DRG πεξηνξίδνληαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ εμ νξηζκνχ 

ζπιιέγεηαη απφ ηα λνζνθνκεία. 

- Ο αξηζκφο ησλ DRG πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκνο θαη πξέπεη φινη νη 

αζζελείο λα ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνην DRG. 

- Κάζε DRG πεξηιακβάλεη αζζελείο πνπ θαηαλαιψλνπλ παξφκνηα πνζφηεηα πφξσλ. 

- Κάζε DRG πεξηιακβάλεη αζζελείο πνπ είλαη παξφκνηαο θιηληθήο θαηάζηαζεο. 
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- Σα DRG βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε Ννζεκάησλ 

(International Classification of Diseases, ICD), κε ηελ θάζε ρψξα λα 

πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο πξνζαξκνγέο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη φξγαλα φπσο π.ρ. λνζήκαηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

λνζήκαηα ησλ νθζαικψλ, λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θ.ά. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Απζηξαιία, θάζε θαηεγνξία DRG ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

θχξηα θαηεγνξία δηαγλψζεσλ (MDC), ελψ ππάξρνπλ 20 θσδηθνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ΒΚ. Οη ελ ιφγσ θσδηθνί βνεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο  

θάζε θαηεγνξίαο DRG. Οη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ησλ DRG ζηελ Απζηξαιία είλαη: ην είδνο θαη ν ηχπνο ζπκβάληνο, ε 

δηάξθεηα λνζειείαο, ε βαξχηεηα, ην επίπεδν ςπρηθήο/πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε 

δηελέξγεηα εκεξήζηαο ή φρη λνζειείαο, ε αλαγθαηφηεηα ή φρη άκεζεο εηζαγσγήο ζην 

λνζνθνκείν (Ministry of Health – Manatū Hauora 2019). 

 

Οη αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην DRG αλακέλεηαη λα έρνπλ παξφκνηα θιηληθή 

πνξεία. Κάζε ρψξα έρεη δπν επηινγέο:  

(α) λα πηνζεηήζεη έλα ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα DRG κε κηθξφηεξν θφζηνο, 

αγνξάδνληαο ηηο άδεηεο ρξήζεο ηνπ,ή 

(β) λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζχζηεκα DRG κε κεγαιχηεξν θφζηνο θαη 

θαηαλάισζε πφξσλ (Mihailovic et al. 2016). 

 

ε αξθεηέο κειέηεο έρεη επηρεηξεζεί ε ζχγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ DRG 

ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε πιεηνλφηεηα απηψλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

ζπζηήκαηα DRG δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ (Tan et 

al.2014, Pirson et al.2013, Lotter et al.2011).  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ θάιπςεο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο κέζσ ησλ DRG κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ην 

δηαθνξεηηθφ εχξνο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Οη ιηγφηεξν 

ζπρλά θαιππηφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG είλαη νη ςπρηαηξηθέο θαη 

νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο εληαηηθήο θαη επείγνπζαο 

https://www.who.int/classifications/icd/en/
https://www.who.int/classifications/icd/en/
https://www.who.int/classifications/icd/en/
https://www.who.int/classifications/icd/en/
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παξνρήο θξνληίδαο. Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο δελ θαιχπηεηαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, απφ ηα DRG.  

 

Δπίζεο, δηαθνξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία 

πξνζέγγηζεο ηνπ θφζηνπο αλά θαηεγνξία DRG θαη ππνινγηζκνχ ησλ ΒΚ. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηεο ρψξεο αμηνπνηνχλ δεδνκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ 

ηεο ρψξαο (Αγγιία, Απζηξία, Γεξκαλία
1
, Οιιαλδία) ή ην ζχλνιν ησλ 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ (Γαιιία, νπεδία) ή ην ζχλνιν ησλ πγεηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ (Δζζνλία) ή/θαη ηεο παξερφκελεο εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο πγείαο 

(Φηιαλδία) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΒΚ. Η θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ, άκεζνπ θαη 

έκκεζνπ, θφζηνπο ζε θάζε θαηεγνξία DRG πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

ρξήζεο πνηθίισλ κεζφδσλ (π.ρ. κηθξνθνζηνιφγεζε, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

θαηαλνκή θιπ) (Tan et al.2014).  

 

3.2 Πεξηγξαθή ησλ Κιεηζηώλ Διιεληθώλ Ννζειίσλ 

 

ηελ Διιάδα, απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Τγείαο εηζήγαγε 

ηα Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα (ΚΔΝ–DRG) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία παζήζεσλ, 

ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ζην Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα ησλ DRG. Με ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ε ηηκνιφγεζε βαζίδεηαη ζε έλαλ θσδηθφ κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

πάζεζεο ηνπ αζζελνχο, ζηελ νπνία ζα αληηζηνηρεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ γηα φια 

ηα λνζνθνκεία. Μηα πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ΚΔΝ ζηελ Διιάδα, ζε επίπεδν πγεηνλνκηθνχ παξφρνπ, ζπλνςίδεηαη αθνινχζσο: 

- Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ζπκπιεξψλεη ην έληππν εηζαγσγήο, φπνπ επηιέγεη ηνλ θσδηθφ 

δηάγλσζεο εηζφδνπ ηνπ αζζελή. 

- Ο ζεξάπσλ ηαηξφο ζπκπιεξψλεη ην εμηηήξην ηνπ αζζελή, φπνπ αλαγξάθεηαη ε 

δηάγλσζε (ICD – 10) εμφδνπ θαη ε ηαηξηθή πξάμε (κπνξνχλ λα επηιεγνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαγλψζεηο θαη ηαηξηθέο πξάμεηο. Θα πξέπεη, φκσο, λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε θχξηα δηάγλσζε θαη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα, φπσο απνθεχγεηαη 

ε αλαγξαθή θσδηθνχ δηάγλσζεο εηζφδνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη ζχκπησκα ή 

ζεκείν, σο δηάγλσζε εμφδνπ). Ο θσδηθφο ICD – 10 είλαη ππνρξεσηηθφο θαη ρσξίο 

απηφλ ην εμηηήξην δε κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί. 

                                                      
1
 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΒΚ ε Γεξκαλία θαηαθεχγεη ζε δείγκα λνζνθνκείσλ (πεξίπνπ 10%). 

Αλαιπηηθφηεξα βιέπε § 4.3.5 
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- Σν Σκήκα Πιεξνθνξηθήο εμάγεη ζε κνξθή excel ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ απφ ηα 

εμηηήξηα θαη ηα πξνσζεί ζην Λνγηζηήξην Αζζελψλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη απηφκαηε ζχλδεζε κέζσ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο- 

ΟΠΤ), γηα λα γίλεη ε ηηκνιφγεζε ηεο δαπάλεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ.  

- Σν Λνγηζηήξην Αζζελψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή «χζηεκα 

Αληηζηνίρεζεο Κσδηθνπνίεζεο» (.Α.Κ.) ηνπ ΤΤΚΑ, δχλαηαη λα εηζαγάγεη ηνλ 

ή ηνπο θσδηθνχο ICD – 10 θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ, θαη ε εθαξκνγή δίλεη ηνλ ή 

ηνπο θσδηθνχο ΚΔΝ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαπάλσ δηαγλψζεηο θαη ηαηξηθέο 

πξάμεηο. 

- Ο θσδηθφο ΚΔΝ πνπ έρεη επηιεγεί θαηαρσξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

(ΟΠΤ), γηα λα γίλεη ε ρξέσζε ηνπ αζζελνχο. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Λνγηζηήξην Αζζελψλ δε κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ 

θαηάιιειν θσδηθφ ΚΔΝ, ηφηε δεηά ηε βνήζεηα απφ ηελ Οκάδα Γηαρείξηζεο ησλ 

ΚΔΝ, πνπ απνηειείηαη απφ γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο, γηα λα γίλεη ε ζσζηή 

επηινγή ηνπ ΚΔΝ άκεζα. 

- Η θαηάζηαζε ππνβνιήο ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ εθηππψλεηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ κήλα γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη απνζηέιιεηαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

- ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) ππεξβαίλεη απηή ηνπ 

ΚΔΝ, ηφηε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηηκνινγεί ηηο επηπιένλ εκέξεο λνζειείαο 

βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ΚΤΑ- Τ4α/νηθ.18051/2012, θαζψο επίζεο ηα επηπιένλ 

θάξκαθα, πιηθά θαη εμεηάζεηο. 

- ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία απφ ην Γξαθείν Κίλεζεο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Λνγηζηήξην Αζζελψλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο λνζειείαο θαη 

θαηαβνιή ηεο δαπάλεο. 

Χζηφζν, κεηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ βάζεη ησλ ΚΔΝ, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε θάπνησλ βειηηζηνπνηήζεσλ 

θχξηα γηα ηελ επζηνρφηεξε αληαπφθξηζε ησλ ζεζπηζκέλσλ ηηκψλ απνδεκίσζεο ζην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο θάζε δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο (Polyzos et al.2013)  θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηνίρηζεο θσδηθνπνηήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, θαη κε 

βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4286/2014 ζπζηήζεθε ην Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη 

Κνζηνιφγεζεο Ννζθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ: Διιεληθφ Ιλζηηηνχην DRG, κε 

αληηθείκελν, κεηαμχ άιισλ, ηε ζπιινγή έγθξπξσλ ηαηξηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ αξρηθά, ζε κία πηινηηθή θάζε, απφ 20 δεκφζηα θαη 7 
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ηδησηηθά λνζνθνκεία,ηνλ ΔΟΠΤΤ, ηνλ ΔΟΦ θαη άιινπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζζνχλ νη δηαγλσζηηθά νκνηνγελείο νκάδεο θαη λα πινπνηεζνχλ νη αλαιχζεηο 

θφζηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θφζηνπο πνπ ζα 

αληαλαθινχλ πιήξσο ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Κέληξν Σεθκεξίσζεο & 

Κνζηνιφγεζεο Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ-Διιεληθφ Ιλζηηηνχην DRG 2019).  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, εληφο ηεο ηξέρνπζα κειέηεο, ν φξνο ΚΔΝ αλαθέξεηαη ζην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ ν φξνο Gr-DRG αθνξά 

ζην λέν, ππφ αλάπηπμε, ζχζηεκα.  

3.3 Κίλεηξα θαη πξνβιήκαηα από ηελ εηζαγσγή ησλ Γηαγλσζηηθά 

Οκνηνγελώλ Οκάδσλ 

 
ε γεληθέο γξακκέο, ηα θίλεηξα κηαο ρψξαο γηα λα εθαξκφζεη ηα DRG είλαη ηα εμήο: 

- Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (Busse et al.2011). 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (Busse et al.2011). 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο (Busse et al.2011). 

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, θαζψο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG είλαη εθηθηή ε 

ηαμηλφκεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ελδνλνζνθνκεηαθψλ αζζελψλ ζε έλαλ 

δηαρεηξίζηκν αξηζκφ θιηληθά θαη νηθνλνκηθά νκνεηδψλ νκάδσλ (Busse et al.2013). 

- Γπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ (Fetter 1991): 

π.ρ. πξνζδηνξηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη κεγάιν αξηζκφ ζχλζεησλ 

πεξηπηψζεσλ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ πςεινχ θφζηνπο DRG ζε 

θάζε λνζνθνκείν, ζχγθξηζε ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

λνζνθνκείσλ γηα ηε δηαρείξηζε αζζελψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην ίδην DRG. 

- Γπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο (π.ρ. πνζνζηφ 

επηπινθψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν DRG) (Fetter 1996). 

Δληνχηνηο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ζπλνδεχηεθε θαη 

απφ νξηζκέλα πξνβιήκαηα, , ζπλνπηηθά, ηα αθφινπζα: 

 

- Κίλδπλνο εζθαικέλεο εθηίκεζεο θαη, ηειηθά, κε παξνρήο θαη νξηζκέλσλ 

απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ζηφρεπζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξνρήο κε αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ (Busse et al.2011)
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- Κίλδπλνο πξφσξεο ρνξήγεζεο εμηηεξίνπ (πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

απνζεξαπείαο) θαη ζπλαθφινπζα ρεηξφηεξσλ εθβάζεσλ (Busse et al. 2011, 

Mihailovic et al. 2016), σο απνηέιεζκα ηεο επηδίσμεο κείσζεο ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο θαη θαη’ επέθηαζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

- Γπζθνιίεο ζηε ζσζηή θσδηθνπνίεζε θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο 

εθαξκνγήο (Busse et al.2011)
 

- Γπζθνιίεο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο κε αθξίβεηα (Busse et al.2011)
 

- Δηεξνγέλεηα (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) πεξηζηαηηθψλ πνπ εληάζζνληαη εληφο ηεο  

δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο,είηε σο πξνο ηελ θιηληθή ζπλάθεηα είηε σο πξνο ην 

θφζηνο (Chilingerian 2008)
 

- Αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ (εθ κέξνπο ησλ λνζνθνκείσλ) εθιεθηηθήο επηινγήο 

αζζελψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε θζελφηεξα DRG θαη κεηαθίλεζε ησλ αζζελψλ 

πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε DRG πςειφηεξνπ θφζηνπο ζε άιια λνζνθνκεία ή απνθπγή 

παξνρήο θξνληίδαο ζε αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε αθξηβφηεξα DRG (Busse et 

al.2011, Busse et al.2013)
 

- Υακειή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Busse et al.2011)
 

- θφπηκεο ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG, ψζηε ηα λνζνθνκεία 

λα ιάβνπλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο (Busse et al.2011, Busse et al.2013)
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

ην ηξέρνλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

γηα φια ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα μερσξηζηά, αλά ρψξα, ελψ ζην Παξάξηεκα Α 

ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ππφ ηε κνξθή Πηλάθσλ. 

 

4.1 ΗΠΑ 

 

4.1.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Οη ΗΠΑ απνηέιεζαλ ηελ πξψηε ρψξα ζηελ νπνία βξήθε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ε κέζνδνο απνδεκίσζεο κε βάζε ηα DRG. Με έηνο εηζαγσγήο 

ην 1983, ην ζχζηεκα DRG αλαδείρζεθε ζε βαζηθφ «εξγαιείν» γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνγξάκκαηνο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο Medicare. Η ζπλερφκελε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ην ππεξβάιινλ θφζηνο ηεο 

ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, εηδηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νδήγεζε 

καθξνπξφζεζκα ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο έγθπξνπ, δίθαηνπ θαη αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο (Chilingerian 2008, Davies and Westfall 1983). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν πξσηαξρηθφο ιφγνο ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηηο ΗΠΑ 

δελ ήηαλ ε ζχληαμε ελφο κεραληζκνχ απνδεκίσζεο θαη απνπιεξσκήο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά ν ζρεδηαζκφο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο (Quentin et al.2013). 

 

Η πξψηε επξείαο θιίκαθαο αδξή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG έιαβε ρψξα ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηελ πνιηηεία ηνπ Νηνπ Σδέξζετ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο 

ηνπ Νηνπ Σδέξζετ ρξεζηκνπνίεζε ην ζχζηεκα DRG σο ηε βάζε ελφο κειινληηθνχ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, ζην νπνίν ε απνπιεξσκή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξνζδηνξηδφηαλ βάζεη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ γηα 

θάζε θαηεγνξία DRG, ζηελ νπνία ζα θαηαηαζζφηαλ ν εθάζηνηε αζζελή πνπ 

ειάκβαλε ζεξαπεία (Quentin et al.2013, Centers for Medicare & Medicaid Services 

2018). Μέρξη θαη ην έηνο 1982 ην πξφγξακκα Medicare βαζηδφηαλ ζε αξρέο 
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αλαδξνκηθήο απνπιεξσκήο ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Μεηά ηελ 

πάξνδν ελλέα εηψλ, ην 1992, δφζεθε ε δπλαηφηεηα πξννπηηθήο απνπιεξσκήο ησλ 

λνζνθνκεηαθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε βάζε ην ζχζηεκα DRG. Λίγα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην έηνο 1997, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα απνδεκίσζεο εθαξκφζηεθε θαη ζε 

άιιεο κνξθέο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πιελ ησλ λνζνθνκεηαθψλ, φπσο νη 

εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο καθξνρξφληαο θξνληίδαο πγείαο, ε θαη’ 

νίθνλ λνζειεία, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο (Chilingerian 2008). 

 

Η ηδέα αλάπηπμεο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο νκαδνπνίεζεο 518 δηαγλσζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ε αθξηβήο αμηνιφγεζε 

ηνπ ηξφπνπ απνδεκίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε 4.800 λνζνθνκεία ησλ 

ΗΠΑ, αξρηθά, ραξαθηεξίζηεθε σο εμαηξεηηθά πνιχπινθε κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ηφζν ζε ηερληθφ επίπεδν, φζν θαη επίπεδν θνζηνιφγεζεο. Παξφια απηά, ε κεηέπεηηα 

νξγαλσκέλε αμηνιφγεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαλ ζε 

λνζνθνκεία νμείαο λνζειείαο ζε φκνηεο θαηεγνξίεο απνηέιεζε ην πξψην βήκα 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG, ην νπνίν, ζηαδηαθά, εδξαηψζεθε θαη απνηέιεζε 

πξφηππν ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο πιελ ησλ ΗΠΑ. 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο ησλ αζζελψλ θαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ DRG δηεπξχλζεθαλ αιιά ν αξηζκφο ησλ DRG παξέκεηλε θαζ’φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηαρεηξίζηκνο. πγθεθξηκέλα, ην 1984 ν αξηζκφο ησλ DRG ήηαλ 

468, ελψ ην 2005 αλέξρνληαλ ζε 518. Η παξαηεξνχκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ DRGείλαη εχινγε, δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ αλέθπςαλ ηφζν ζην 

λνζνινγηθφ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο 

(Chilingerian 2008, Davies and Westfall 1983).
 

 

Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηηο ΗΠΑ ζεσξήζεθε σο ε πην ζεκαληηθή 

κεηαπνιεκηθή θαηλνηφκνο ηδέα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Παξάιιεια, ε ελ ιφγσ θίλεζε 

απνηειεί, ελδερνκέλσο, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο 

ΗΠΑ, γεγνλφο πνπ απνδείρζεθε, κεηέπεηηα, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. 

 



33 

 

 

33 

4.1.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Αξρηθά, ν θάζε αζζελήο, ηαμηλνκνχληαλ ζε κηα εθ ησλ 25 θχξησλ δηαγλσζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαη ζηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πεξαηηέξσ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο βάζεη ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο (ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηψπηζε ή ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ή ζπλδπαζκφο απηψλ). ηελ φγδνε 

έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG νη 25 θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, δηακνξθψζεθαλ 

απφ νκάδεο έκπεηξσλ εηδηθψλ ηαηξψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε θιηληθή ζπλνρή ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο. Η δηάγλσζε ζε θάζε θχξηα δηαγλσζηηθή θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζηε 

ιεηηνπξγία ελφο κεκνλσκέλνπ νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο ή θιηληθήο θαηάζηαζεο θαη 

ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή εηδηθφηεηα (Quentin et al.2013, Centers for 

Medicare & Medicaid Services 2018). 

 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ βαζίζηεθε ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε 

αξρηθή δηάγλσζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, ε ειηθία ηνπ αζζελνχο θαη ε 

χπαξμε ζπλνδψλ λνζεκάησλ θαη επηπινθψλ. Σειεπηαία παξάκεηξνο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απνηέιεζε ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ 

έμνδφ ηνπ απφ ην λνζνθνκείν. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ παξαηεξήζεθε δηεχξπλζε 

ησλ θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ βάζεη θαη άιισλ παξακέηξσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, δηακνξθψζεθε μερσξηζηή θαηεγνξία DRG γηα:  

(1) ηνπο αζζελείο κε πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο αιθνφι ή θαξκαθεπηηθψλ/παξάλνκσλ 

νπζηψλ, νη νπνίνη δελ αθνινχζεζαλ ηηο ηαηξηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπζηάζεηο,  

(2) ηνπο αζζελείο κε νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ,  

(3) ηα λενγέλλεηα πνπ απεβίσζαλ θαη  

(4) ηα λενγέλλεηα πνπ έρξεδαλ λνζειείαο ζε κνλάδα εληαηηθήο θξνληίδαο.  

 

Η ππν-θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ DRG, αξρηθά, βαζίζηεθε ζηελ παξνπζία ή 

κε ζπλνδψλ επηπινθψλ/ζπλ-λνζεξνηήησλ θαη ζηελ ειηθία (δηαθνξεηηθέο 

θσδηθνπνηήζεηο γηα παηδηά θαη εθήβνπο 0-17 εηψλ). ηελ πην πξφζθαηε έθδνζεηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG [Medicare Severity DRGs (MS-DRGs)], MS-DRG version 34.0 

(2017), ππάξρνπλ ζπλνιηθά 757 θαηεγνξίεο MS-DRG κε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο λα 

αλέξρνληαη ζε 340. Ηέθδνζε MS-DRG version 34.0 πεξηιακβάλεη 71.486 δηαγλψζεηο 

θαη 75.789 δηαδηθαζίεο (Chilingerian 2008, Davies and Westfall 1983, Quentin et 

al.2013).  
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Σα DRG δηακνξθψζεθαλ ζηηο ΗΠΑ ππφ ηελ επίδξαζε: 

(1) επαγγεικαηηψλ πγείαο, εξεπλεηψλ πγείαο, κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θαη 

ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο 

(2) ηνπ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη, ηέινο 

(3) ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (Chilingerian 2008, Davies and Westfall 

1983).  

 

Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ θαη ε κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ησλ DRG βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (APR DRG Software) Centers for Medicare & Medicaid 

Services 2018). Δπηζεκαίλεηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαηεγνξηψλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη 

εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ ππαξρνπζψλ ή πθηζηακέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ππν-θαηεγνξηψλ 

ησλ DRG θαη επαλέιεγρνο ηεο αλαγθαηφηεηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ησλ θαηεγνξηψλ 

/ππν-θαηεγνξηψλ πξνο δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θάιπςεο φισλ ησλ παξακέηξσλ 

αθξηβνχο αμηνιφγεζεο ηεο ρξήζεο πγεηνλνκηθψλ πφξσλ (Busse et al.2011, Quentin et 

al.2013, Centers for Medicare & Medicaid Services 2018). 

 

4.1.3 Κίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Κχξηνο ζθνπφο πηνζέηεζεο ησλ DRG ήηαλ ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ΗΠΑ. Η αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θαη επέιηθηεο νξγάλσζεο ηεο 

θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ ζηηο κνλάδεο πγείαο απνηέιεζε έλα εθ ησλ 

βαζηθφηεξσλ θηλήηξσλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG. Η νξγαλσκέλε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ βάζεη νκαδνπνίεζεο θνηλψλ θιηληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο ηνπο έθβαζεο 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θιηληθήο πξαθηηθήο. Η 

αλνδηθή πνξεία ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ απνπζία βειηίσζεο 

ησλ εθβάζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ απνηέιεζε βαζηθφ θίλεηξν 

εθαξκνγήο ησλ DRG (Davies and Westfall 1983, Conrad 2015, Reid et al.2000). 

 

Η ζηαδηαθή εμέιημε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο έζεζε ζην 

πξνζθήλην βαζηθά δεηήκαηα θφζηνπο. ην πιαίζην εμαζθάιηζεο ηεο βέιηηζηεο 

θιηληθήο πξαθηηθήο, ε εθαξκνγή λέσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ βάζεη ησλ 
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θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ πγείαο νδήγεζε ζε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

θφζηνπο πεξίζαιςεο, εηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο ειιηπνχο ειέγρνπ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πφξσλ ππφ ην πξίζκα ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, απψηεξνο ζθνπφο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ππήξμε ε εμαζθάιηζε 

ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ελφο πιαηζίνπ ελδεδεηγκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηηεπγκάησλ ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ (Davies and Westfall 1983, Conrad 2015).
 

 

Δπηπιένλ, θίλεηξν πηνζέηεζεο ησλ DRG, ππήξμε ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη 

αμηνπνίεζεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ κνληέινπ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θιηληθψλ 

πεξηπηψζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν πξνο απνθπγή «άζθνπσλ» δαπαλψλ. Η νκαδνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ βάζεη ηεο πθηζηάκελεο θιηληθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

αλαγθψλ πεξίζαιςεο, απνηέιεζε βαζηθή παξάκεηξν ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο 

πεξίζαιςεο, κέζσ αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ πφξσλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο (Davies and Westfall 1983, Conrad 2015, Averill et 

al.2003).
 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε πηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ DRG ζηηο 

ΗΠΑ νδήγεζε ζε βειηίσζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα:  

- Μείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο (Chilingerian 2008) 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Chilingerian 2008) 

- Μείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη πλεπκνλία 

(Figueroa et al.2016) 

Τθίζηαηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ κηαο ρψξαο ππφ 

ην πξίζκα αμηνιφγεζεο ησλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

(Averill et al.2003). 

 

4.1.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ DRG ζηηο ΗΠΑ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκνιφγσλ είρε, 

δηθαίσο, πξνβιέςεη ηα καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ 

ζπζηήκαηνο ηφζν ζηε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο, φζν θαη ζε άιινπο 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξφια απηά, ε εθαξκνγή ησλ 
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DRG ζπλνδεχηεθε θαη απφ πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο πνπ δπλεηηθά επηθέξνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο δαπάλεο πγείαο. Γηα 

παξάδεηγκα, θαζίζηαηαη ζρεηηθά αδχλαηνο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ παξάγνληα 

πνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο ΜΓΝ, θαζψο απηή ε κείσζε κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν 

ζηελ εθαξκνγή ησλ DRG, φζν θαη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο βην-ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο. Οκνίσο, ειάρηζηα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο θαηά DRG ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Παξφια απηά, ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη πην πηζαλφ ην 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο θαηά DRG λα νδήγεζε ζε κεηαθίλεζε κέξνπο ησλ αζζελψλ 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο ελδνλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ζε δνκέο εμσλνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, πξαθηηθή πνπ νδεγεί ζε ζπγθξάηεζε ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ 

πγεηνλνκηθψλ πφξσλ (Busse et al.2011, Mihailovic et al.2016).
 

 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο θαηά DRG, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππέξ-

θνζηνιφγεζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ πνπ απνξξέεη απφ ηε κε θαηάιιειε ηαμηλφκεζε 

ελφο πεξηζηαηηθνχ ζηελ νξζή θαηεγνξία DRG, κε απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία λα 

ιάβνπλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο (Mihailovic et al.2016, Duckett et al.2014). 

 

Η πεξηνξηζκέλε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαγξαθήο θαη νκαδνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ θάζε 

πεξηζηαηηθνχ απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν 

εθαξκνγήο ησλ DRG. Χζηφζν, ε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βνήζεζε 

ζεκαληηθά ζηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ νξζή θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ πεξηζηαηηθψλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ δπζ-ηαμηλφκεζεο ζηηο 

θαηεγoξίεο ησλ DRG (Mihailovic et al.2016, Forgione et al.2005). Παξάιιεια, ην ελ 

ιφγσ ζχζηεκα ζπλνδεχεηαη απφ δπλεηηθνχο, εζηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ηε κείσζε ηεο 

έληαζεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ (π.ρ. ελδνλνζνθνκεηαθά αηπρήκαηα), δεδνκέλεο ηεο πξφβιεςεο 

κεηέπεηηα θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα απηά (Duckett et al.2014).
 

 

Αθφκε, θαηαγξάθνληαη δπζρέξεηεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ρνξήγεζεο πξφσξσλ 

εμηηεξίσλ γηα νξηζκέλνπο αζζελείο. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο βάζεη ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο DRG γηα έλαλ αζζελή κε εμαηξεηηθά βξαρεία δηάξθεηα λνζειείαο είλαη 

φκνην κε ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα έλαλ αζζελή κε πην ηππηθή δηάξθεηα λνζειείαο 
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βάζεη ηεο ελ ιφγσ δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο. Απηφ, πξαθηηθά, ζεκαίλεη φηη ην 

λνζνθνκείν ζα απνδεκησζεί ην ίδην θαη γηα ηνπο δπν αζζελείο, βάζεη DRG, παξά ην 

γεγνλφο φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο λνζειείαο γηα ηνλ αζζελή κε βξαρεία δηάξθεηα 

λνζειείαο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξν, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αζζελή ηππηθήο δηάξθεηαο 

λνζειείαο (Mihailovic et al.2016, Duckett et al.2014).
 

 

4.1.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο απνηεινχλ φια ηα 

λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο ζε αζζελείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξφγξακκα πγεηνλνκηθήο θάιπςεο Medicare, ελψ ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο. Οη ηηκέο ησλ DRG δηακνξθψλνληαη βάζεη ηνπ εηήζηνπ επαλειέγρνπ ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη δηαθφξσλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Quentin et al.2013). 

Η θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (overheads) βαζίδεηαη ζηελ άκεζε 

κέζνδν, ε θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα θαη ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ» κηθξνθνζηνιφγεζε (Top-down microcosting) (Quentin et al.2013, Duckett et 

al.2014). 

 

4.1.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

Σν πξφγξακκα Medicare ησλ ΗΠΑ δελ εμαηξεί απφ ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

θάιπςεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πςεινχ θφζηνπο, φπσο είλαη ηα αθξηβά θάξκαθα 

θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο (Stephani et al.2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, πθίζηαηαη έληαμε 

ησλ θαξκάθσλ "πςεινχ θφζηνπο" (π.ρ νγθνινγηθά, αληητθά θάξκαθα αληηκεηψπηζεο 

αηφκσλ κε Ηπαηίηηδα C ή/θαη θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο ζε εηδηθή θαηεγνξία 

απνδεκίσζεο θαηά DRG βάζεη θαηάιιειεο θσδηθνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (Barua 

et al.2015). Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην έλα ηξίην ησλ θπθινθνξνχλησλ 

θαξκάθσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζε πιαίζην νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 

ζηηο ΗΠΑ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ "νξθαλψλ θαξκάθσλ" (Brenna et al.2020). 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο απνηεινχλ ηα 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα. Μειέηε ζηηο ΗΠΑ θαη ηε Γαιιία, κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε νγθνινγηθνχο 

αζζελείο, αλαθέξεη δηαθνξεηηθφ πιαίζην θάιπςεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ 

θαξκάθσλ, ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ (γελφζεκα, πξφηππα, εμεηδηθεπκέλεο 

ηερλνινγίαο) πνπ ζπζηήλνληαη (Robinson and Megerlin 2017). Κνηλφ πιαίζην 

θάιπςεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ απνηειεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο θαη ησλ νγθνιφγσλ ηαηξψλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην 

θιηληθφ κνλνπάηη πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ιηγφηεξν δαπαλεξέο επηινγέο γηα θάζε 

θαηεγνξία λενπιαζκαηηθήο λφζνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο πξνφδνπ ζηα νγθνινγηθά 

θάξκαθα θαη ηεο παξαγσγήο νινέλα θαη αθξηβφηεξσλ θαξκάθσλ, πθίζηαηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ήδε ζε θαηεγνξία DRG πνπ έρεη ιάβεη θνζηνιφγεζε.  

 

Χζηφζν, πνιχ πξφζθαηεο κειέηεο (Galvani et al.2020, Rodwin 2020) ππνγξακκίδνπλ 

ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ εχξνπο απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο ζηηο 

ΗΠΑ, θαζψο παξά ηελ απμεκέλεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα γηα 

νξηζκέλα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο, φπσο ηα νπηνεηδή, δελ πθίζηαηαη αληίζηνηρε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ νηθνλνκηθήο θάιπςεο απηψλ ησλ θαξκάθσλ. 

 

4.2 Απζηξαιία 

 

4.2.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Η εθαξκνγή ζηελ Απζηξαιία ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ βάζεη ηνπ αξρηθά δηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηηο ΗΠΑ, έγηλε ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

 

Αξρηθά, ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηελ Απζηξαιία βαζίζηεθε ζην 

αληίζηνηρν πξφηππν ησλ ΗΠΑ. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δηακφξθσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG ζηελ Απζηξαιία ζεσξήζεθε αλεπαξθήο, θαζψο ππήξραλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Απζηξαιία θαη ηεο 

αληίζηνηρεο ησλ ΗΠΑ. Χο εθ ηνχηνπ, νη Απζηξαινί επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο θαη 
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νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζεψξεζαλ φηη ην Ακεξηθαληθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

ζα έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην δηαθνξεηηθφ θιηληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Απζηξαιίαο (Reid et al.2000, Duckett 2000). Έηζη, απφ ην 1998 θαη 

έπεηηα νινθιεξψζεθαλ βαζηθέο αιιαγέο ζην πξφηππν ζχζηεκα θαη θαη’επέθηαζε ε 

Απζηξαιία αλέπηπμε ην δηθφ ηεο ζχζηεκα απνδεκίσζεο βάζεη DRG. Γηα πέληε έηε 

(1988-1993), ε Απζηξαιία ιάκβαλε πιήξε θαζνδήγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο 

ΗΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο βάζεη 

Γηαγλσζηηθά Οκνηνγελψλ Οκάδσλ. 
 

 

Σν πξψην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα DRG αλαπηχρζεθε ζηελ Απζηξαιία ηνλ Ινχιην 

ηνπ 1992 [Australian National DRGs (AN-DRGs)] βαζηδφκελν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο λνζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ICD-9-CM. Απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ AN-DRG αλαγλσξίζηεθε ε 

αλάγθε επαλειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. Έθηνηε, ην 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο AN-DRG έρεη ππνζηεί αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηεζλνχο ηαμηλφκεζεο λνζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ICD-10-ΑM (Australian Institute 

of Health and Welfare 2018, Reid et al.2000, Duckett 2000). 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηεπξχλζεθαλ ηα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο ησλ αζζελψλ 

θαη απμήζεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ DRG. Δηδηθφηεξα, κε ηελ έλαξμε εηζαγσγήο ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο, ην 1992, ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ DRG ζηελ Απζηξαιία 

ήηαλ 527, ελψ κέζα ζε έμη έηε (ην 1998) ν αληίζηνηρνο αξηζκφο έθηαζε ηα 661 (Reid 

et al.2000). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2010 θαη 2011 ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηεο 

ρψξαο ππέζηε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ησλ ελ ιφγσ αιιαγψλ ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κε βαζηθφ έξγν 

ηελ νξγαλσκέλε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ [Αctivity Βased 

Funding (ABF)]. Σν 2011, ε θπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο νινθιήξσζε ηνλ επαλέιεγρν 

ηεο 6
εο

 έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο AN-DRG (AR-DRG V6.0) κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο εθαξκνγήο ελφο εζληθνχ ABF γηα ηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο πνπ 

ζα πξνζέθεξαλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θαηά ηα έηε 2012-2013. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ επαλειέγρνπ ήηαλ ε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο 7
εο

 έθδνζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο AN-DRG (AR-DRG V7.0) θαη ε δεκνζίεπζή ηεο ζην ηέινο ηνπ 2012 



40 

 

 

40 

(Reid et al.2000). Σν δηάζηεκα 2017-2018 αμηνπνηείηαη ε 8
ε
 έθδνζε ησλ AN-DRG 

(AR-DRG V8.0). 

4.2.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ AN-DRG ήηαλ αξθεηά πνιχπινθε θαη θξίζεθε 

αλαγθαία ε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, θπξίσο ηαηξψλ. 

Η ζχζηαζε κηαο εηδηθήο επηηξνπήο παξνρήο θιηληθψλ ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απνηέιεζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο εθαξκνγήο 

ησλ DRG. Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ γίλεηαη ζε 23 κείδνλεο δηαγλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη 771 νκάδεο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αξρηθή δηάγλσζε πνπ 

ηέζεθε γηα ην θάζε πεξηζηαηηθφ (Duckett 2000, Australia Health Services Research 

Institute 2012). Παξφια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, νη 

νπνίεο αληαλαθινχλ θαη άιινπο θιηληθνχο πξνζδηνξηζηέο, φπσο νη πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ παζρφλησλ απφ ηνλ HIV, νη πεξηπηψζεηο ησλ πνιχηξαπκαηηψλ, ησλ 

ηεηξαπιεγηθψλ, ησλ παξαπιεγηθψλ θαη ησλ λενγλψλ.  

 

Σα AN-DRG παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο απφ ην πξφηππν ζχζηεκα DRG ησλ 

ΗΠΑ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο καθξάο δηάξθεηαο ελδνλνζνθνκεηαθήο 

λνζειείαο ζην Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλψηαην φξην ην ηξηπιάζην 

ηεο κέζεο δηάξθεηαο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (Duckett et al.2014). 

 

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπληνληζκέλα κε ηε ζπκκεηνρή επαγγεικαηηψλ πγείαο, νηθνλνκνιφγσλ, 

ζηαηηζηηθνιφγσλ θαη επαγγεικαηηψλ πιεξνθνξηθήο. Η θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ησλ 

αζζελψλ θαη ε κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο κνλάδεο 

πγείαο ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (DRGroup
TM

 software), ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη φηη ζα εθαξκνζηεί ε ίδηα κέζνδνο νκαδνπνίεζεο γηα φια ηα ππάξρνληα 

δεδνκέλα (Australian Institute of Health and Welfare 2018). 

 

Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξαγκαηνπνηείηαη αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηεγνξηψλ DRG. Δηδηθφηεξα, πθίζηαηαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ 

DRG θαη επαλέιεγρνο ηεο αλαγθαηφηεηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ 

νκάδσλ (Duckett 2000, Australian Institute of Health and Welfare 2018). ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο ηεο Απζηξαιίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
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πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα φισλ ησλ εθδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG πνπ έρνπλ 

θπθινθνξήζεη απφ ην 1997 έσο θαη ην 2018 ζηε ρψξα. Σαπηφρξνλα, ππάξρεη ζρεηηθφο 

νδεγφο νξζήο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε πιεξνθνξίεο θαηάιιειεο θσδηθνπνίεζεο 

ησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

4.2.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Βαζηθφ θίλεηξν πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηελ Απζηξαιία ππήξμε ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο ελφο νξγαλσκέλνπ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο ζχγθξηζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ νξζή θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ (Hindle and Lenz 2001). 

Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ πνηφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ελφο 

πξφηππνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνηέιεζαλ δπν αθφκε 

βαζηθά θίλεηξα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηελ Απζηξαιία (Independent 

Hospital Pricing Authority 2014).
 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε πηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ DRG 

νδήγεζε ζε δηαθνξνπνίεζε νξηζκέλσλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα:  

- Μείσζε ηεο ΜΓΝ (Duckett 2000) 

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο ησλ πεξηζηαηηθψλ (Ettelt et al.2006) 

- Αχμεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ (Ettelt et al.2006, Street et al.2007) 

4.2.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

χκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Πνιηηεία ηεο Βηθηψξηα ζηελ Απζηξαιία ην 

βαζηθφηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ήηαλ ε δπζ-

ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Γείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 752 ρεηξνπξγηθά 

πεξηζηαηηθά (πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ελδνλνζνθνκεηαθά) εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ έμη 

κελψλ. ην 56% ησλ πεξηζηαηηθψλ DRG πνπ θαηαρσξήζεθαλ εληφο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αιιαγέο, ιφγσ αζηνρηψλ 

θαη ειιείςεσλ θαηά ηελ θαηαρψξεζε. Σν 13% απηψλ ησλ αζηνρηψλ ζρεηίδνληαλ κε 

ιαλζαζκέλε επηινγή ή θσδηθνπνίεζε ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο θαη, επηπιένλ, ζην 29% 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αιιαγέο, ζεκεηψζεθε ειιηπήο 

θαηαρψξεζε επηπξφζζεηνπ θσδηθνχ δηάγλσζεο. Χο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνίεζεο θαη θαη’επέθηαζε αιιαγήο ησλ εγγξαθψλ DRG 

ζεσξήζεθε ε ρακειή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο βάζεο (Cheng et 

al.2009).
 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ AN-DRG απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, 

νινθιεξψλεηαη εηήζηα αλαλέσζε ηεο πθηζηάκελεο έθδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

απαιεηθζνχλ ηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλέθπςαλ ζε παιαηφηεξεο 

εθδφζεηο (Duckett 2000, Australia Health Services Research Institute 2012). 

Παξάιιεια, ε εθαξκνγή κηαο ζπληνληζκέλεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο AN-DRG, βάζεη ηεο βέιηηζηεο θιηληθήο πξαθηηθήο (clinical audit 

process), δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αηηηψλ κε-αθξηβνχο 

θσδηθνπνίεζεο θαη, θαη’επέθηαζε, ζηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ζηε δηαδηθαζία 

θσδηθνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο (Cheng et al.2009). 

 

4.2.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο απνηεινχλ 447 λνζνθνκεία 

ηεο ρψξαο. Η πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θαηαρσξνχληαη βάζεη DRG 

αλαθέξεηαη ζε εηζαγσγέο νμείαο λνζειείαο (74%), ελψ πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ 

αθνξά ζε αζζελείο πνπ επηζθέθηεθαλ ηα ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (6,1%). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο, απηή βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ελψ ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ» κηθξνθνζηνιφγεζε (Bottom-up microcosting) (Independent 

Hospital Pricing Authority 2014).  

 

4.2.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηελ Απζηξαιία, ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ησλ 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα. Γεληθά, ην ζχλνιν ησλ 

θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα ππφθεηηαη ζε έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηφζν σο 

πξνο ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ αμία ηνπο κέζσ ηνπ 

ιφγνπ θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο [Pharmaceutical Benefits Advisory Committee 

(PBAC)].  
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ηελ Απζηξαιία, ε δαπάλε ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαιχπηεηαη ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ κέζσ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ην 38% ησλ 

δαπαλψλ πγείαο ησλ λνηθνθπξηψλ αθνξά ζε αγνξά θαξκάθσλ (ηδίσο νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ) (Glover, 2016). Γηα παξάδεηγκα, ε θάιπςε αθξηβψλ θαξκάθσλ, φπσο ε 

ζνθνζκπνπβίξε, πνπ αμηνπνηείηαη ζηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο Hπαηίηηδαο C, 

δελ είλαη πιήξεο, θαζψο ε έλδεημε ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ έξρεηαη θάπνηεο θνξέο 

ζε αληίζεζε κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα (Robertson-Preidler et al.2017). Οκνίσο, θαη νη 

αζζελείο κε λενπιαζκαηηθή λφζν (φπσο αηκαηνινγηθέο λενπιαζίεο, θαξθίλν καζηνχ 

θαη θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ) ππνρξενχληαη ζε απμεκέλε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο 

ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο (Bates et al.2018).  

 

4.3 Γεξκαλία 

 

4.3.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζηε Γεξκαλία βαζίδεηαη ζε κηα δηπιή 

πεγή άληιεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, νη επελδχζεηο ζε θηηξηαθέο θαη 

πιηθέο ππνδνκέο βαζίδνληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θξαηηθή θνξνιφγεζε 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, ελψ ε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ βαζίδεηαη, θπξίσο, 

απφ ηα λνζήιηα (πνπ απνδεκηψλνληαη θαη απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε). Ο 

βαζηθφηεξνο ζθνπφο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε Γεξκαλία θαη ηεο 

πινπνίεζεο κεηαξξπζκηζηηθψλ θηλήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο ήηαλ ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο θαη ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απψηεξνο ζηφρνο ππήξμε εβειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο. Μέρξη θαη ην 2003 ε θάιπςε ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ 

βαζηδφηαλ ζηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε (Mihailovic et al.2016). Με ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε άιιεο ρψξεο, ε Γεξκαλία 

απνθάζηζε λα εηζάγεη ηα DRG ην 2003, μεθηλψληαο κε 664 θαηεγνξίεο DRG (Schmid 

and Götze 2009). 

 

Αξρηθά, ε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε Γεξκαλία βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε 
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εηζαγσγήο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο θάιπςεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ. 

Η αλαζρεκαηηζκνί ηεο θπβέξλεζεο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο ην 2004 νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ εθαξκνγή θαη εδξαίσζε ησλ DRG (Busse 

et al.2014). Παξάιιεια, ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κέζσ ελίζρπζεο ησλ νξζψλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο θαη ζπληνληζκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε 

ην βαζηθφηεξν ζηφρν αλαδηακφξθσζεο ησλ ππαξρνπζψλ εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ θαη 

εηζαγσγήο ησλ DRG (Braun et al.2007). Οη δηαδηθαζίεο έλαξμεο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ εηζαγσγήο ησλ DRG θαη κειέηεο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ 

δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο μεθίλεζε ην 2001. Σν αξρηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο DRG βαζίζηεθε ζηηο αληίζηνηρεο αξρέο δφκεζεο ησλ DRG ζηελ 

Απζηξαιία, ελψ ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψζεθαλ θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θιηληθήο πξαθηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο ηεο ρψξαο (Schmid and Götze 2009).  

 

Ξεθηλψληαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2004, φια ηα λνζνθνκεία νμείαο λνζειείαο ζα έπξεπε 

ζηαδηαθά λα εθαξκφζνπλ ηελ γεξκαληθή πξνζαξκνγή ηνπ απζηξαιηαλνχ ζπζηήκαηνο 

DRG ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή. Η κεηάβαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ 

ζπλνιηθά θαζνξηδφκελν λνζνθνκεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηε ιεπηνκεξέζηεξε 

νηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ έγηλε ζηαδηαθά κε 

ζπληνληζκέλα βήκαηα αλάπηπμεο (Busse et al.2014). Σν 2009, ε κεηαξξπζκηζηηθή 

δξάζε Hospital Financing Reform Act (KHRG) πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη έλα λέν 

ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ 2012-2015 έιαβαλ ρψξα πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

πξφηεξνπ ζπζηήκαηνο δηπιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο λνζνθνκεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ DRG 

(Mihailovic et al.2016). Η εθαξκνγή ηνπ G-DRG νινθιεξψζεθε ζε φια ηα 

λνζνθνκεία νμείαο λνζειείαο, ελψ απφ ην 2013 ππήξρε πξφζεζε εθαξκνγήο ηνπ G-

DRG θαη ζε ηκήκαηα παξνρήο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ςπρνζεξαπείαο θαη 

ςπρνζσκαηηθήο ηαηξηθήο. Δπίζεο, θαιχπηνληαη θαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

εληαηηθήο θξνληίδαο. Σν ζχζηεκα ησλ G-DRG δελ θαιχπηεη εμσλνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο, φπσο θαη ππεξεζίεο επείγνπζαο θξνληίδαο (βι. θαη 

Πίλαθα Ι-Παξάηεκα) (Busse et al.2011, Mihailovic et al.2016, Busse et al.2014). 
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4.3.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

ην γεξκαληθφ ζχζηεκα DRG [German DRG (G-DRG)], ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ελφο αιγφξηζκνπ νκαδνπνίεζεο κε 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ. Βαζηθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ε θχξηα 

δηάγλσζε, άιιεο ζπλνδέο δηαγλψζεηο, ην είδνο ηεο πγεηνλνκηθήο παξέκβαζεο (π.ρ. 

αγγεηνπιαζηηθή κε stent), ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο (θχιν, ειηθία, βάξνο 

λενγλνχ θ.α.), αίηην εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν (π.ρ. ζάλαηνο) θαη δηάξθεηα 

λνζνθνκεηαθήο λνζειείαο. Η πξψηηζηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ βαζίδεηαη ζε 

23 θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αξρηθή δηάγλσζε 

πνπ ηέζεθε γηα ην θάζε πεξηζηαηηθφ (Busse et al.2014). Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαγλψζεσλ βαζίδεηαη ζε αμηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο 

λνζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ICD-10-CM (Busse et al.2011). Ο κεηέπεηηα 

πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο DRG βαζίδεηαη ζηε ζπλ-λνζεξφηεηα θαη ζηελ θιηληθή 

βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, θαζψο θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο, φπσο 

αλαθέξζεθε αλσηέξσ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ βάζεη νκάδαο DRG ραξαθηεξίδεηαη σο δηθνξνχκελε θαη ακθίβνιε. 

Παξαηεξείηαη φηη γηα ηελ ίδηα αξρηθή δηάγλσζε θαη γηα ηα ίδηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αζζελψλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαρσξίζεηο ζε δηαθνξεηηθέο DRG 

νκάδεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ νκάδσλ DRG ππφθεηηαη ζε εηήζην έιεγρν θαη επαλαμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ 

εθπφλεζήο ηεο (Busse et al.2014). Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο G-DRG 

βαζίζηεθε ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο πιεξνθφξεζεο:  

(1) ηελ επαξθή θσδηθνπνίεζε ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ, ηφζν γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο νκαδνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αθξηβνχο απνηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ απνδεκίσζεο ησλ 

παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζζελνχο, 

(2) ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πξνο ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ηνπ 

θφζηνπο θαη 

(3) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θαηλνηνκίεο ζην ρψξν ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, ψζηε 

λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαθηηθήο αλαλέσζεο ησλ θαηαιφγσλ απνπιεξσκήο ηνπ 

ζρεηηθνχ θφζηνπο.  
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Όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ηφζν δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ λνζνθνκείνπ [ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνλ βαζηθφ θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ (δεκφζην ή ηδησηηθφ), ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ, ηνπο αλζξψπηλνπο 

πφξνπο, ην θφζηνο κηζζνδνζίαο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο], φζν θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο ζε εηήζηα βάζε 

(Busse et al.2011).   

 

Γεδνκέλεο ηεο χπαξμεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θάζε 

θιηληθνχ πεξηζηαηηθνχ πξνο θαηεγνξηνπνίεζε ζε κηα νκάδα DRG, είλαη εχινγε ε 

χπαξμε κεγάινπ εχξνπο Γηαγλσζηηθά Οκνηνγελψλ Οκάδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ θαηεγνξηψλ DRG απφ 664 θαηεγνξίεο θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ην 2003, ζε 824 θαηεγνξίεο ην έηνο 2004, θζάλνληαο 

κεηέπεηηα, ην έηνο 2012, ηηο 1.193 θαηεγνξίεο. Αλαθέξεηαη φηη γηα ην έηνο 2014 ζην 

ζχζηεκα DRG πεξηιακβάλνληαλ, πεξίπνπ, 13.000 δηαγλψζεηο θαη 23.000 δηαδηθαζίεο. 

Κάζε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ G-DRG βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία θφζηνπο θαη 

νξγάλσζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο ππνδνκήο ηεο πξφηεξεο δηεηίαο. Γηα παξάδεηγκα ε 

έθδνζε ηνπ 2014 βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2012 (Busse et al. 2014, Busse et 

al. 2011).
 

 

4.3.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζεηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Βαζηθφ θίλεηξν πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε Γεξκαλία απνηέιεζε ε αλάγθε 

δηακφξθσζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο θαη 

δηαθαλνχο αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ηζφηηκε θαη απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Η βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν θίλεηξν εηζαγσγήο ησλ πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ G-DRG (Busse et al.2014, Mihailovic et al.2016, Busse et 

al.2011).
 

 

Μηα αθφκε πνιχ βαζηθή παξάκεηξνο θηλεηνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ ράξαμεο 

πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο G-DRG ήηαλ ε αλάγθε 

κείσζεο ηεο ΜΓΝ ησλ αζζελψλ (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011). Αθφκε, ε 
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αλάγθε νξζήο αμηνπνίεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ ζην ρψξν ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο 

απνηέιεζε επηπιένλ θίλεηξν εθαξκνγήο ηνπ G-DRG (Busse et al.2011). Η 

αμηνιφγεζε ηνπ νθέινπο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθφ – ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

πεξηνξηζκφ ησλ άζθνπσλ δαπαλψλ θαη βειηίσζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο, γεγνλφο πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κείσζε ηεο δηάξθεηαο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011). 
 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο DRG, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

δηαθάλεηαο, φζν θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Παξάιιεια, αλαθέξζεθε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο ηεο 

ρψξαο (Quentin et al.2010). Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ G-DRG:  

- Αχμεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ (Böcking et al.2005) 

- Αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ  (Busse et al.2011) 

- Αχμεζε ηνπ βαζκνχ δηαθάλεηαο θαη ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ην θάζε λνζνθνκείν (Quentin et al.2010). 

Παξφια απηά, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ DRG δελ είλαη αθφκε επαξθή. Χο εθ ηνχηνπ, νη αλσηέξσ 

παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ είλαη βέβαην ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηε 

ιεηηνπξγίαηνπ ζπζηήκαηνο G-DRG (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011).  

 

4.3.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

 

Η πξφσξε έμνδνο απφ ην λνζνθνκείν γηα νξηζκέλνπο αζζελείο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG. Ο θίλδπλνο 

ηνπ πξφσξνπ εμηηεξίνπ ηνπ αζζελνχο απφ ην λνζνθνκείν κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη θαη’επέθηαζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο 

αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ DRG. Σν ζχζηεκα G-DRG 

πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηηο πεξηπηψζεηο πξφσξεο ρνξήγεζεο εμηηεξίνπ ησλ αζζελψλ 

απφ ην λνζνθνκείν κε ηελ εθαξκνγή δχν ζεκαληηθψλ κέηξσλ. Σν πξψην κέηξν 
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αθνξά ζηελ εηήζηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ρξέσζεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη 

ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ηνπ θφζηνπο. Η ελ ιφγσ 

πξαθηηθή απνζθνπεί ζε κείσζε ησλ θηλήηξσλ ρνξήγεζεο πξφσξσλ εμηηεξίσλ κέζσ 

ηεο επαξθνχο θάιπςεο ησλ δαπαλεξψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη 

πξφβιεςεο ηεο εμαίξεζεο απνδεκίσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο βξαρπρξφληαο λνζειείαο. 

Σν δεχηεξν κέηξν ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ησλ επαλεηζαγσγψλ γηα ηελ ίδηα αηηία 

εληφο 30 εκεξψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

επαλεηζαγσγέο απνδεκηψλνληαη βάζεη ηνπ αξρηθνχ DRG ζην νπνίν ηαμηλνκήζεθε ν 

αζζελήο, ρσξίο πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαηά ηελ επαλεηζαγσγή 

ηνπ ζην λνζνθνκείν
2
. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν απνηειεί νηθνλνκηθή πνηλή γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ δε δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν ρξνληθφ πιαίζην εμφδνπ ησλ 

αζζελψλ απφ ην λνζνθνκείν (Busse et al.2011).
 

 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνίεζεο ζε πην αθξηβέο νκάδεο DRG 

αλαθέξεηαη σο έλα αθφκε πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έπεηηα απφ 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ 12% ησλ θαηαρσξεζεηζψλ λνζνθνκεηαθψλ πεξηπηψζεσλ 

βάζεη DRG βξέζεθε φηη ην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ πεξηιάκβαλαλ ιάζε 

θσδηθνπνίεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζε πην δαπαλεξά DRG κε ηελ πιεηνλφηεηα 

απηψλ λα εληνπίδεηαη ζε κε αλαγθαίεο λνζνθνκεηαθέο εηζαγσγέο ή κεγάιε δηάξθεηα 

παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. Σα λνζνθνκεία κε ηηο αλσηέξσ ιαλζαζκέλεο 

θαηαγξαθέο ιάκβαλαλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο, ιφγσ ησλ πην δαπαλεξψλ νκάδσλ 

DRG πνπ θαηέγξαθαλ (Abler et al.2011, Busse et al.2013). 

 

Έλα αθφκε βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ G-DRG είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ζπλερφκελε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ – θαηεγνξηψλ. Με ην ηξέρνλ ζχζηεκα G-DRG, ην νπνίν 

ελζσκαηψλεη, ζρεδφλ, 1200 δηαγλσζηηθέο νκάδεο θαη αξθεηέο επηπξφζζεηεο 

παξακέηξνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο απνδεκίσζεο, θάζε λνζνθνκείν 

εθθξάδεη ηελ αλάγθε θαηάιιειεο ζηειέρσζεο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ εμεηδηθεπκέλν 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

αληηζηάζκηζε ηνπ νθέινπο θάιπςεο κηαο ηέηνηαο αλάγθεο ηφζν γηα ην θάζε 

                                                      
2
Χζηφζν, ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξν report (Fallpauschalenvereinbarung 2012 – FPV 2012) ζηε 

γεξκαληθή γιψζζα, πνπ παξαρσξήζεθε ζηελ νκάδα απφ ην ΚΔΣΔΚΝΤ, θαίλεηαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

επαλεηζαγσγέο απνδεκηψλνληαη βάζεη ελφο θαη κφλν DRG, θαηφπηλ  ελνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ αζζελνχο.  
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λνζνθνκείν, φζν θαη γηα φιν ην ζχζηεκα (Busse et al.2011). 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο εμάιεηςεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη 

ην G-DRG, ε ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο, ε ζχζηαζε 

εμσηεξηθψλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ απνηεινχλ νξηζκέλεο εθ ησλ βαζηθφηεξσλ πξαθηηθψλ. Απφ ην 2005 φια 

ηα λνζνθνκεία θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηάζεζεο ηερληθψλ εθζέζεσλ πνηφηεηαο 

θάζε δεχηεξε ρξνληά, αθνινπζψληαο κηα ππνρξεσηηθή δνκή ζχληαμεο. ην ίδην 

κνηίβν ππνρξεψζεσλ, κεηά ην πξφγξακκα πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 2000, 

ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο απφδνζήο ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Busse et al.2011).  

 

4.3.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο απνηεινχλ 225 λνζνθνκεία 

ηεο ρψξαο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηα δεδνκέλα ηνπο θαη ιακβάλνπλ 

ακνηβή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

λνζνθνκεία αληηζηνηρεί, πεξίπνπ, ζην 13% ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ φιεο ηεο 

ρψξαο. Διάρηζηα είλαη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα κέρξη ζηηγκήο, θαζψο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ λνζνθνκείσλ πξνο δηεχξπλζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011).
 

Η θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Step-down, ε 

θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη 

ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε (Top-down microcosting) (Busse et al.2011). 

 

4.3.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηε Γεξκαλία πθίζηαηαη πιαίζην απνδεκίσζεο ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο, ρσξίο λα εκπίπηνπλ 

απαξαηηήησο ζε ήδε ππάξρνπζα DRG θαηεγνξία (Ex et al.2019). Καηά θχξην ιφγν 
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πθίζηαηαη πιαίζην επηπξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο ή/θαη θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο. χκθσλα 

κε πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε κειέηε (Van Herwaarden et al.2019), ε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Grouper απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα θαηάιιειεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε ζην πνζνζηφ 

θάιπςεο ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ηα θάξκαθα. Η ρξήζε 

ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ απνηέιεζε ζεκαληηθή ππνινγηζηηθή παξάκεηξν ηνπ κεγέζνπο 

απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο. Μηθξέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

θσδηθνπνίεζεο θαη ζηα θξηηήξηα πνπ πιεξνχληαη γηα ην θάζε θιηληθφ πεξηζηαηηθφ 

ζπληεινχλ ζε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ θαηλνηφκσλ 

θαξκάθσλ/ηερλνινγηψλ βάζεη αμηφπηζησλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

αλακέλεηαη αλάπηπμε θαη λέσλ θαηεγνξηψλ θσδηθνπνίεζεο DRG, ζηηο νπνίεο ζα 

εληάζζνληαη ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο. 

 

4.4 νπεδία 

 

4.4.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Η αλάγθε βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

δαπαλψλ απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο νπεδίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν 1985 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πηψζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο ρψξαο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ 

(Håkansson 2000). Η θαηάζηαζε απηή, νδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο 

πηνζέηεζεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ. Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο νπεδίαο ζηαδηαθά εμαπισλφηαλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

αξθεηέο Φηλιαλδηθέο επαξρίεο εμέθξαζαλ ην ελδηαθέξνλ αμηνπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο δηαθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο DRG, απηφ 

ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ NordDRG. Η νπεδία απνηέιεζε κηα απφ ηηο πξψηεο 

ρψξεο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο NordDRG, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη εζεινληηθά 

απφ ηηο δηάθνξεο επαξρίεο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ε θάζε επαξρία επηζπκεί (Mihailovic 

et al.2016). 
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Η εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ην 1996, θαη ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο γηα 

ηελ θάζε ρψξα, φπσο ηε νπεδία θαη ηε Φηιαλδία, νη νπνίεο, φκσο, βαζίδνληαλ ζε 

θνηλνχο νξηζκνχο. Αξγφηεξα, ε Γαλία (2000), ε Ιζιαλδία θαη ε Ννξβεγία (2002) 

πηνζέηεζαλ αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο ησλ NordDRG. Σν ππνπξγείν πγείαο ηεο 

νπεδίαο θέξεη ηελ επζχλε θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο NordDRG 

ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο 

ηζρχνπζεο θιηληθέο πξαθηηθέο ψζηε λα δηακνξθσζεί ε νπεδηθή έθδνζε ηνπ 

NordDRG. Μηα νκάδα εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ, κε εθπξνζψπνπο απφ δηάθνξα 

λνζνθνκεία φιεο ηεο ρψξαο, εξγάδεηαη κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη δηακφξθσζε 

ησλ νπεδηθψλ NordDRG. Μεηαμχ ησλ εηψλ 2003 – 2009 ππήξραλ δχν εθδνρέο ηνπ 

NordDRG ζηε νπεδία, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ήηαλ ε πιήξεο έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη ρεηξνπξγείσλ 

εκέξαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδνζθνπήζεσλ πεπηηθνχ), ελψ ε δεχηεξε 

θιαζζηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχζε κφλν ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 

Δθηφο απφ ηηο δπν πξναλαθεξζείζεο εθδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο Nord DRG, πθίζηαηαη 

κηα αθφκε μερσξηζηή εθδνρή, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ θαη ε εμσλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδαο. Χζηφζν, απφ ην 2010 πθίζηαηαη κφλν κηα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο Nord 

DRG γηα ηελ απνδεκίσζε πεξηπηψζεσλ ηφζν ελδνλνζνθνκεηαθήο φζν θαη 

εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο (Busse et al.2011). 

 

4.4.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ NordDRG βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

θχξηα δηάγλσζε, δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο (θαηάινγνο δηαγλψζεσλ), δηαδηθαζίεο 

(επηινγή απφ θαηάινγν πγεηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ), ειηθία, θχιν, θαηάζηαζε 

εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν (ζεξαπεία, βειηίσζε, επηδείλσζε, ζάλαηνο) θαη δηάξθεηα 

λνζειείαο. Σν 75% ησλ DRG πνπ αθνξνχλ ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

δηαρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο ππνθαηεγνξίεο: ηα DRG άλεπ επηπινθψλ θαη ηα DRG κε 

επηπινθέο. Οη πεξηπηψζεηο κε επηπινθέο πξνζδηνξίδνληαη κε δεπηεξεχνπζεο 

δηαγλψζεηο. Ο αιγφξηζκνο γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ βαζίδεηαη ζε ηξείο 

κεηαβιεηέο: 

(1) ηελ θχξηα θαηεγνξία δηάγλσζεο 

(2) ηνλ θσδηθφ ηεο νκάδαο NordDRG θαη  

(3) έλα μερσξηζηφ θσδηθφ πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ έθβαζε ηεο νκαδνπνίεζεο, 
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ειέγρνληαο ηε ζπλνρή ησλ θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ θαη πξνζδηνξίδνληαο ηα αίηηα 

ελδερφκελεο κε επηηπρνχο νκαδνπνίεζεο (Busse et al.2011). 
 

 

Γηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο νπεδίαο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα DRG, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν: η) ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην ζχζηεκα DRG αμηνπνηείηαη γηα ηελ 

απνδεκίσζε δνκψλ δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ πξνζθέξνπλ επξείαο 

θιίκαθαο ππεξεζίεο (ελδν- θαη εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα), ηη) ε άιιεο πεξηνρέο ην 

ζχζηεκα DRG ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έλα εξγαιείν αλάιπζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο λνζειείαο επηπιεγκέλσλ πεξηπηψζεσλ ή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο θαη ηέινο ηηη) ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο ηεο νπεδίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα DRG γηα ηελ απνδεκίσζε 

ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ παξφρσλ πγείαο (π.ρ. πηνζέηεζε απφ έλα κφλν 

λνζνθνκείν, ή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο 

πεξίζαιςεο).  

 

Η πιήξεο έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο NordDRG πνπ εηζήρζε ην 2009 πεξηειάκβαλε 983 

θαηεγνξίεο DRG, εθ ησλ νπνίσλ 216 θαηεγνξίεο αλαθέξνληαλ ζε ππεξεζίεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο θαη ήηαλ ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ απνδεκίσζε 

ρεηξνπξγείσλ εκέξαο, ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ ζε εκεξήζηα βάζε θαη ηελ 

απνδεκίσζε ελδνζθνπήζεσλ ηνπ πεπηηθνχ. ηελ έθδνζε ηνπ 2009 ππήξραλ αθφκε 

190 νκάδεο πνπ αθνξνχζαλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο παξερφκελεο ζε 

εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο. Σν έηνο 2019, εηζήρζεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 50 λέεο 

θαηεγνξίεο DRG (π.ρ. ππεξεζίεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, ππεξεζίεο εκεξήζηαο 

λνζειείαο δηαθνξεηηθψλ θχξησλ θαηεγνξηψλ λνζεκάησλ) ελψ δχν θαηεγνξίεο 

απνξξίθζεθαλ (Serdén and Heurgren 2011, Busse et al.2011, European Med Tech and 

IVD Reimbursement Consulting 2019). Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε DRG 

βαζίδεηαη ζε θιηληθά δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά θαη αθνινχζσο 

ειέγρνληαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ. Δηδηθφηεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί δχν δηαθνξεηηθά 

ινγηζκηθά νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ NordDRG (Busse et al.2011). ε εηήζηα βάζε 

πινπνηείηαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ νκάδσλ ηνπ NordDRG. Δηδηθφηεξα, 

νινθιεξψλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ DRG θαη γίλεηαη 

επαλαμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ 

νκάδσλ. Γηα φιεο ηηο πξνθχπηνπζεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα NordDRG (ππφ-

νκαδνπνίεζε, ζπγρψλεπζε ή πιήξεο δηαγξαθή νκάδσλ DRG) ππάξρνπλ 
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ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

(Serdén and Heurgren 2011).
 

 

4.4.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Βαζηθφ θίλεηξν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ NordDRG ππήξμε ε αλάγθε 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Παξάιιεια, ε ρξνληθή δηεχξπλζε ηεο ιίζηαο αλακνλήο ησλ 

αζζελψλ γηα νξηζκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο απνηέιεζε βαζηθή παξάκεηξν 

αλάπηπμεο ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε θιηληθή έθβαζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ 

θαη, θαη’επέθηαζε, κείσζε ηνπ θφζηνπο (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011). 

 

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ DRG ζηε νπεδία ήηαλ ε παξνρή ηεο 

δπλαηφηεηαο ζηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ νη ίδηνη ην λνζνθνκείν πνπ επηζπκνχλ γηα 

ηελ πεξίζαιςή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ κε ζπλαθφινπζε θηλεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πξνο 

δηαζθάιηζε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο NordDRG ππήξμε ε αλάγθε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ζε θιίκα πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ηζνηηκίαο. Παξάιιεια, 

ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο πξνο δηαζθάιηζε 

ηεο θαηάιιειεο αμηνιφγεζεο ησλ ππαξρνπζψλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε έλα αθφκε 

θίλεηξν εθαξκνγήο ησλ DRG ζηε ρψξα. 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε πηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ NordDRG 

νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(Gerdtham et al.1999a, Gerdtham et al.1999b). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα 

αθφινπζα:  

- Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011)  

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Busse et al.2011) 

- Απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θφζηνπο (Busse et al.2011) 

- Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ησλ αζζελψλ (Mihailovic et al.2016) 
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- Μείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο (Busse et al.2011) 

- Αχμεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ (Kastberg et al.2007, Anell 2005) 

4.4.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζηε 

νπεδία ήηαλ ε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο. Η πεξίπησζε ηεο ηνθρφικεο 

απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, φπνπ ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο απμήζεθε 

ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ εηζαγσγήο ησλ DRG, αιιά ε ελ ιφγσ άλνδνο 

ζπλνδεχηεθε θαη απφ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο ζεζπίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα φξηα πξνυπνινγηζκψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

κεηέπεηηα ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλν φκσο έιεγρν ηνπ θφζηνπο (κέζσ θαη 

ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ) απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG (Tan et al.2014, Busse et al.2011, 

Gerdtham et al.1999b). 

 

Η δπζηαμηλφκεζε ζε νκάδεο DRG πςειφηεξνπ θφζηνπο (πξνθεηκέλνπ ηα λνζνθνκεία 

λα ιακβάλνπλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο) απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε νπεδία Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο πξαθηηθψλ νξζήο ζχληαμεο ησλ νκάδσλ DRG θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε απηέο κέζσ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ εγγξαθψλ 

θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο απηψλ. Παξφια απηά, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη 

αξθεηά ζπρλά απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη απαζρνιεί ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δξάζεσλ είλαη ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ε πνηφηεηα ησλ 

ηεξνχκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η απνδνηηθή ρξήζε ησλ DRG πξνυπνζέηεη ηελ 

εμαζθάιηζε δεδνκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηα νπνία είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εχζηνρε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζηηο νκάδεο ησλ 

NordDRG (Busse et al.2011). 

 

ηε νπεδία, ην θέληξν ηαμηλφκεζεο αζζελψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θσδηθνπνίεζεο ζηηο θαηεγνξίεο DRG θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ θφζηνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο NordDRG, ζηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο. 
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Χζηφζν, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ησλ εζληθψλ ζπληειεζηψλ θαζψο ππάξρεη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ηνπηθψλ ζπληειεζηψλ πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θάζε 

θαηεγνξίαο DRG πνπ αθνξνχλ ηηο δηάθνξεο επαξρίεο ηεο ρψξαο. 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ δηεμάγνληαη ηαθηηθνί θξαηηθνί 

έιεγρνη απφ ζεζπηζκέλεο επηηξνπέο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαηαρσξεζέλησλ δεδνκέλσλ (Tan et al.2014, Busse et al.2011). ηελ πεξίπησζε πνπ 

εληνπηζηνχλ εζθαικέλεο θαηαρσξίζεηο (π.ρ. ζε DRG κε πςειφηεξν θφζηνο), ηφηε ηα 

λνζνθνκεία θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην ππνινγηδφκελν θφζηνο. 

 

ηε νπεδία, ην Τπνπξγείν Τγείαο δεκνζηεχεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα λνζνθνκεία. 

 

Σέινο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ή/θαη ζεκηλάξηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη, θπξίσο, ηνπο 

ηαηξνχο πξνο ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ νξζήο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ βάζεη 

ηεο NordDRG ηαμηλφκεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν,αλακέλεηαη φηη ζα πεξηνξηζηνχλ ηα 

ιάζε πνπ ελδερνκέλσο γίλνληαη θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε (Busse et al.2011, Gerdtham 

et al.1999b). 

 

4.4.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, ζηα 

νπνία έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα θαη εθαξκφδεηαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

εηδηθψλ. Σα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη αληηζηνηρνχλ ζην 62% ησλ εηζαγσγψλ ζε φια 

ηα λνζνθνκεία πνπ εθαξκφδνπλ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα (Busse et al.2011). 

 

Η θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ βαζίδεηαη ζηελ άκεζε κέζνδν, ε 

θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη 

ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε (Bottom-up microcosting) (Busse et al.2011). 
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4.4.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηε νπεδία, νξηζκέλα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο δελ απνδεκηψλνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πθίζηαηαη έιεγρνο ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηνπ 

ιφγνπ θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε αξθεηά θάξκαθα, ηα νπνία κέρξη ην 2002 

ηεινχζαλ ππφ θαζεζηψο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο (Tan et al.2014, Busse et al.2011, 

Anell 2005). Όζα απφ ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο πιεξνχλ ηα πξναλαθεξζέληα 

θξηηήξηα, θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην, φρη κέζσ θάπνηαο θαηεγνξίαο DRG, αιιά κε 

ηελ παξνρή επηπξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο παξφρνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο. 

 

4.5 Αγγιία 

 

4.5.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Η αλάγθε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ απνηέιεζε ην έλαπζκα δεκηνπξγίαο ησλ 

DRG ζηελ Αγγιία (Busse et al.2011). Η Αγγιηθή έθδνζε ησλ DRG έθαλε ηελ πξψηε 

ηεο εκθάληζε ην 1981, φηαλ ην ππνπξγείν πγείαο ηεο ρψξαο ρξεκαηνδφηεζε έλα 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε γλψκνλα ηελ πξφηππε έθδνζε ησλ DRG ζηηο ΗΠΑ (Mason et 

al.2011). 

 

Μέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αλαπηχρζεθαλ ηα Healthcare Resource 

Groups (HRG) σο κηα παξαιιαγή ησλ DRG. Σν 1991 έγηλε ε πξψηε εθαξκνγή ηεο 

Αγγιηθήο έθδνζεο ησλ DRG. Αξρηθά, ηα HRG αμηνπνηήζεθαλ σο κηα κέζνδνο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Μεηέπεηηα, ηα HRG αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ζηελ νπνία ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ζα είραλ πξφζβαζε γηα ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε εζληθή κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ή ηελ αληίζηνηρε κηαο νκάδαο 

λνζνθνκείσλ γηα θάζε HRG.  
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Η βάζε δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αζζελψλ κε αλαηηηνιφγεηα πςειή δηάξθεηα λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, φζν θαη γηα 

ηε ζχγθξηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπιένλ, ε 

εθαξκνγή ησλ HRG αλακελφηαλ φηη ζα βνεζνχζε ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πφξσλ απφ ην θάζε λνζνθνκείν.Σν 1997 εμαγγέιζεθε ε αλάπηπμε ελφο εζληθνχ 

ηηκνθαηαιφγνπ κε ηηκέο αλαθνξέο αλά ππεξεζία πγείαο ν νπνίνο ζα ίζρπε θαζνιηθά, 

ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ NHS (Busse et al.2011). 

 

Παξφια απηά, ν κνλαδηαίνο ζθνπφο αμηνπνίεζεο ησλ HRG σο κέζν γηα ηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ πγείαο δελ 

απνηέιεζε επαξθή θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

(Street et al.2002). Χο εθ ηνχηνπ, απφ ην 2002 ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε έλα ζχζηεκα 

πξννπηηθήο απνδεκίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φπνπ ηα λνζνθνκεία ζα 

απνδεκηψλνληαλ κε πξνθαζνξηζκέλν πνζφ αλά αζζελή ζχκθσλα κε ηελ νκάδα HRG, 

ζηελ νπνία εληάζζνληαλ ν θάζε αζζελήο. Καηά ηελ αξρηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ HRG ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ελψ απφην 2003 νη 

νκάδεο ησλ DRG δηεπξχλζεθαλ. 

 

4.5.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η ζχληαμε ησλ νκάδσλ HRG βαζίδεηαη ζηε 10
ε
 έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηεζλνχο 

Σαμηλφκεζεο Ννζεκάησλ (International Classification of Diseases, ICD), ICD-10, 

έπεηηα φκσο απφ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηηο θιηληθέο πξαθηηθέο ηνπ NHS (Busse et 

al.2011). Όινη νη αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζεη 

νκάδσλ HRGs. Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηηο νκάδεο ησλ HRG βαζίδεηαη ζηελ 

αξρηθή δηάγλσζε, ζηελ ειηθία θαη ζηελ χπαξμε θαη ζηε ζνβαξφηεηα ελδερφκελσλ 

επηπινθψλ. Η πξψηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιάκβαλε 534 θαηεγνξίεο. ρσξίο ζε 

απηέο λα πεξηιακβάλνληαη θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχζαλ πεξηπηψζεηο εληαηηθήο 

λνζειείαο, δηαγλψζεηο πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, πεξηπηψζεηο νγθνινγηθψλ 

αζζελψλ θαη αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε αθηηλνζεξαπεία. Η 5
ε
 έθδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο HRG, ην 2008, πεξηιάκβαλε 1.389 νκάδεο θαη αθνξνχζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ πεξηπηψζεσλ νμείαο θαη 

εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. Η πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο HRG2019-
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2020 (HRG4+version) πεξηιακβάλεη νκαδνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ αζζελνχο ζην λνζνθνκείν, απφ ηελ εηζαγσγή κέρξη θαη ηελ εκέξα ηνπ 

εμηηεξίνπ. Χο εθ ηνχηνπ έρνπλ δηεπξπλζεί νη θσδηθνπνηήζεηο HRG, νη νπνίεο 

αλέξρνληαη πιένλ ζηηο 2.832. πεξηιακβάλνληαο θαη θαηεγνξίεο εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ πςεινχ θφζηνπο (NHS 2019). 

 

Με ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ θαη ηε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ ειέγρσλ, 

αμηνπνηνχληαη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα πγείαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ηεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ (Busse et al.2011, NHS 2019a, NHS 2019b). 

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά δηαζηήκαηα επηθαηξνπνίεζε ηφζν ηεο ιίζηαο ησλ 

νκάδσλ HRG φζν θαη ησλ νδεγηψλ θσδηθνπνίεζεο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

θσδηθψλ HRG αληηθαηνπηξίδεη αθξηβέζηεξα ηελ αλακελφκελε ρξήζε πφξσλ κέζα 

απφ ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ ππν-θαηεγνξηψλ (NHS 2019a, NHS 2019b). Η 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηα HRG βαζίδεηαη ζε θιηληθά δεδνκέλα πνπ 

θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά θαη αθνινχζσο ειέγρνληαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ 

(Grouper software) ηαμηλφκεζεο αζζελψλ (ζηελ θαηάιιειε νκάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, δηαηίζεηαη εγρεηξίδην αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (Grouper User Manual) 

ην νπνίν παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Grouper software. ε εηήζηα βάζε δηελεξγείηαη 

αλαζεψξεζε ηνπ αλσηέξσ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ ρξήζεο ηνπ. 

Αθνινχζσο,νινθιεξψλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ππαξρνπζψλ θαηεγνξηψλ HRG θαη 

επαλέιεγρνο ηεο αλαγθαηφηεηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

4.5.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

 

Κχξην θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ HRG ππήξμε ε αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

θαη, ηαπηφρξνλα, ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Scheller-

Kreinsen et al.2011, Miraldo et al.2006). Παξάιιεια, ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο 

ησλ αζζελψλ γηα λνζειεία ή γηα ηε δηεμαγσγή ρεηξνπξγείνπ απνηέιεζε έλα αθφκε 

θίλεηξν πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG απφ ην NHS (Miraldo et al.2006). 
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Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG ζηελ Αγγιία ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ θαη, θαη’επέθηαζε, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

λνζνθνκείσλ κέζσ κείσζεο ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

(Miraldo et al.2006, Mannion et al.2008). Έλαο αθφκε ζηφρνο εθαξκνγήο ησλ HRG 

ήηαλ ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο αζζελείο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ην λνζνθνκείν 

πνπ επηζπκνχλ γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλακελφηαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη, ζπλαθφινπζα, 

αλακελφηαλ θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ζηφρνηε δηαζθάιηζε 

ηεο παξνρήο ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ θξνληίδαο (Miraldo et al.2006). Σέινο, ε αλάγθε 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο βην-ηαηξηθήο ηερλνινγίαο αηρκήο απνηέιεζε έλαλ αθφκε 

ιφγν πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG απφ ην NHS (Scheller-Kreinsen et al.2011). 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ εηψλ ε πηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ HRG νδήγεζε 

ζε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Farrar et al.2007, Farrar 

et al.2009) 

- Αχμεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

λνζνθνκείσλ ρσξίο έθπησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο (Miraldo et al.2006, Farrar et al.2007, Farrar et al.2009, Audit 

Commission 2008, Audit Commission 2010) 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ (Miraldo et al.2006, Audit 

Commission 2006). 

4.5.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Η δπζηαμηλφκεζε ζε νκάδεο ΗRG πςειφηεξνπ θφζηνπο (πξνθεηκέλνπ ηα λνζνθνκεία 

λα ιακβάλνπλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο) απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Αγγιία (Audit Commission 2010, Audit Commission 2006). 

 

Χο βέιηηζηε πξαθηηθή εμαζθάιηζεο κηαο βάζεο αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ πγείαο 

απνηειεί ν εηήζηνο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο (ησλ δεδνκέλσλ) εληφο ηνπ θάζε 

λνζνθνκείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα αλεμάξηεηε δεκφζηα αξρή εθηφο λνζνθνκείσλ 

(Audit Commission) έρεη θαζνξηζηεί σο ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηα λνζνθνκεία. Η ελ ιφγσ 
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αξρή ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα απφ έλα ηπραίν δείγκα αζζελψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ηεο Αγγιίαο θαη δηεξεπλά πηζαλέο αζπκθσλίεο. 

Δπηπιένλ, έρεη αλαπηπρζεί δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε ην 

νπνίν θάζε λνζνθνκείν κπνξεί λα ειέγμεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη λα δηαπηζηψζεη ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πζηεξεί (Busse et al.2011, Audit Commission 2010, Audit 

Commission 2006). 

 

4.5.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Βαζηθή πεγή πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

πνπ αλήθνπλ ζην NHS. Σα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη αλαθέξνληαηζε πεξίνδν ελφο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην νπνίν ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Μαξηίνπ. Η ππεξεζία 

Hospital Episode Statistics (HES) δηαηεξεί πιήξσο ελεκεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ εηζάγνληαη ζην θάζε λνζνθνκείν (Busse et al.2011, NHS 2019a, 

NHS 2019b). 

Η θαηαλνκή ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ βαζίδεηαη ζηελ άκεζε κέζνδν, ε 

θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη 

ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε (Top-down microcosting) (Busse et al.2011).  

 

4.5.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε (Stephani et al.2017), ν βαζκφο θάιπςεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο DRG ζε ρψξεο, φπσο ε Αγγιία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε πνηθηινκνξθία σο πξνο ηηο παξνρέο πςεινχ θφζηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ, ζπζθεπψλ θαη πγεηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ. ηελ 

Αγγιία, ε θάιπςε γηα κεγάιν πνζνζηφ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε 

θξηηήξηα/ελδείμεηο θαη βξίζθεη εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θάξκαθα "πςεινχ θφζηνπο" ή/θαη νη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθή θαηεγνξία απνδεκίσζεο θαηά DRG βάζεη θαηάιιειεο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Παξάιιεια, ε πιεηνλφηεηα ησλ δαπαλεξψλ 

θαξκάθσλ εκπίπηεη ζε έλα ζχζηεκα πιεξσκήο βάζεη απνηειεζκάησλ(Payment by 
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Results -PbR), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε απφθαζε απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ απηψλ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 

4.6 Γαιιία 

 

4.6.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Μέρξη ην 2005, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ ηδησηηθψλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ λνζνθνκείσλ βαζηδφηαλ ζην ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σα ηδησηηθά 

θεξδνζθνπηθά λνζνθνκεία βαζίδνληαλ είηε ζηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε είηε ζηελ 

απνδεκίσζε θαηά πξάμε (Busse et al.2011, Mihailovic et al.2016). Σα DRG 

βαζίζηεθαλ ζην ζχζηεκα ησλ ΗΠΑ θαη, αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, εμειίρζεθαλ, 

απνηειψληαο ζήκεξα κέζνδν απνδεκίσζεο. Απφ ην 2004, ην ζχζηεκα DRG 

εθαξκφζηεθε ζηαδηαθά ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο Γαιιίαο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ απνηέιεζε ηνλ θχξην κεραληζκφ απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο ην 

2004, ην 10% ηεο απνδεκίσζεο ζηεξίδνληαλ ζηα DRG, ην 2005 ην πνζνζηφ απηφ 

απμήζεθε ζε 25% θαη ην 2008 αλήιζε ζην 80%. Σα ηδησηηθά θεξδνζθνπηθά 

λνζνθνκεία ρξεζηκνπνίεζαλ ηα DRG σο κέζνδν απνδεκίσζεο απφ ην 2005.  

 

Σν πξψην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ εθαξκφζηεθε ην 1986 ζε έλα δείγκα 

λνζνθνκείσλ πνπ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά (ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ), κε ζθνπφ 

ηελ επζηνρφηεξε αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ (Busse et 

al.2011). Έπεηηα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πγεία ην 1991, ην ζχζηεκα απηφ 

εθαξκφζηεθε ζε φια ηα λνζνθνκεία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα γηα ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ηελ πγεία. Σν ζχζηεκα DRG έγηλε ππνρξεσηηθφ γηα ηα ηδησηηθά θεξδνζθνπηθά 

λνζνθνκεία ην 1998 θαη έπεηηα απφ έμη ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ πιένλ σο ε βαζηθή 

κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ.  

 

Οη ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ εκεξήζηα θξνληίδα θαη ηελ εμσλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα (Busse et al.2011, Tan et al.2014). Οη ππεξεζίεο πνπ δελ απνδεκηψλνληαη 
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κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, 

επείγνπζαο θξνληίδαο θαζψο θαη ηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, νη ππεξεζίεο 

εληαηηθήο θξνληίδαο θαιχπηνληαη θαηά έλα πνζνζηφ απφ ην ζχζηεκα ησλ DRG (βι. 

θαη Πίλαθα Ι-Παξάηεκα). Σν θφζηνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ 

DRG πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο. 

 

4.6.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Οη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ ησλ DRG θαιχπηνπλην 56% φισλ ησλ 

δαπαλψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Η έθδνζε ησλ DRG ηνπ 2009 πεξηιακβάλεη 2.375 

θσδηθνπνηήζεηο θαη 26 Μεγάιεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο. Σα DRG δηακνξθψλνληαη 

απφ κηα αλεμάξηεηε δεκφζηα αξρή θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

ε γλψκε ρξεζηψλ ηφζν ησλ δεκφζησλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ο 

αξηζκφο ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ζην ζχζηεκα DRG απμήζεθε ζεκαληηθά κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ην 1986 ήηαλ 450, ην 1995 ήηαλ 572, ην 2006 ήηαλ 784 

θαη ην 2011 ήηαλ 2.375. ήκεξα, ε πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο, 

ηηο δεπηεξνγελείο δηαγλψζεηο θαη ηελ ειηθία ρξεζηκνπνηείηαη κε έλαλ πην 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα απμεζεί ε νκνηνγέλεηα ζηα DRG αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο. Η πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ DRG πξνέξρεηαη απφ 

κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα φια ηα λνζνθνκεία θαη πεξηιακβάλεη ηφζν θιηληθά 

δεδνκέλα γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θφζηνο. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ θφζηνπο, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ 99 λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ 

εζεινληηθά ηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη αληηζηνηρνχλ ζην 13% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία. εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη έλα θελφ δχν εηψλ 

κεηαμχ ηνπ έηνπο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ησλ ηηκψλ 

ζηα λνζνθνκεία. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο θαηαγξάθεηαη ην 2008, ηα δεδνκέλα 

αλαιχνληαη ην 2009 θαη νη ηηκέο ησλ DRG γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ 

εθαξκφδνληαη ην 2010. Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηα DRG βαζίδεηαη ζε θιηληθά 

θαη δηνηθεηηθά δεδνκέλα, κε ηα θιηληθά δεδνκέλα λα θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά απφ 

ηνπο γηαηξνχο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειέγρνληαη πξνηνχ έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ 

ηαμηλνκήζεη ηνπο αζζελείο ζην θαηάιιειν DRG. Σα δηνηθεηηθά δεδνκέλα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθία, ηε δηάξθεηα λνζειείαο θαη ηελ έθβαζε (εμηηήξην, ζάλαηνο 

ή κεηαθνξά). Σα θιηληθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηελ θχξηα δηάγλσζε θαη ηηο 

δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο ζχκθσλα κε ην ICD-10 θαη νη δηαδηθαζίεο 
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θσδηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε έλα γαιιηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Η 

θχξηα δηάγλσζε αληηζηνηρεί ζηελ αηηία εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν. ηελ πεξίπησζε 

ησλ λενγλψλ, θαηαγξάθνληαη θαη ην βάξνο γέλλεζεο θαη ε ειηθία ζε εκέξεο.  

4.6.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG πεξηιάκβαλε ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Busse et al.2011, Tan et al.2014). 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

- Μηθξή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ηνπ θφζηνπο (Mihailovic et al.2016) 

- Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ βειηηψζεθε, αιιά 

ρεηξνηέξεςε απηή ησλ δεκφζησλ, 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ,  

- Γελ βειηηψζεθε ε απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ (Busse et al.2011) 

 

4.6.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Σν 2009, ην Auditor’s Office αλέθεξε φηη ην κνληέιν απνδεκίσζεο ησλ DRG δελ 

είλαη ηδηαίηεξα δηαθαλέο σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη φηη ν έιεγρνο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο είλαη αλεπαξθήο θαη κε 

ηθαλνπνηεηηθφο (Mihailovic et al.2016). Τπάξρνπλ εξσηεκαηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί ζθφπηκεο ιαλζαζκέλεο 

θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG, ψζηε ηα λνζνθνκεία λα ιάβνπλ πςειφηεξεο 

απνδεκηψζεηο (Mihailovic et al.2016, Busse et al.2011, Busse et al.2013). Δπηπιένλ, 

ζπκβαίλεη εθιεθηηθή επηινγή αζζελψλ πνπ αλήθνπλ ζε θζελφηεξα DRG θαη 

κεηαθίλεζε ησλ αζζελψλ ζε άιια λνζνθνκεία ή απνθπγή παξνρήο θξνληίδαο ζε 

αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε αθξηβφηεξα DRG, κε ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία λα 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξν πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία (Busse et al.2011, Busse et al.2013, Mason et al.2010).  

 

Η ππεξεζία πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο, ζε θάζε λνζνθνκείν 

πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κε έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

ειέγρεη ηε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηε 
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βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο θ.ά. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο 

εηδηθά γηα ηα λνζνθνκεία κε πνιιέο αθξαίεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ. Ο ζθνπφο ηνπ 

ειέγρνπ είλαη θπξίσο γηα λα εμαθξηβψζεη ηηκέο DRG πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη θαζψο 

θαη δπζηαμηλνκήζεηο αζζελψλ είηε ζε αθξηβφηεξα είηε ζε θζελφηεξα DRG. Σν 2006, 

ην 30% πεξίπνπ ησλ εηζαγσγψλ ζε λνζνθνκεία θξίζεθαλ χπνπηεο, κε ην 60% εμ 

απηψλ λα έρνπλ ιάζε ζηηο θσδηθνπνηήζεηο. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα 

ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα 

λνζνθνκεία θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο (Busse et al.2011). 

 

4.6.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Οη ηηκέο ησλ DRG δηακνξθψλνληαλ ζπλερψο κέρξη θαη ην 2012 θαη έθηνηε 

ζπκβαίλνπλ πεξηνξηζκέλεο κφλν αιιαγέο (Busse et al.2011). ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θφζηνπο, ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ 99 λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ εζεινληηθά ηα 

ζρεηηθά δεδνκέλα θαη αληηζηνηρνχλ ζην 13% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία. Οη ηηκέο ησλ DRG ζε εζληθφ επίπεδν δηακνξθψλνληαη 

εηεζίσο θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Η θαηαλνκή 

ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (φρη κηζζνδνζία) βαζίδεηαη ζηε βαζκηδσηή 

κέζνδν (step-down method), ε θαηαλνκή ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε 

ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ε θαηαλνκή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κηθξνθνζηνιφγεζε (top-down microcosting). 

Η απνδεκίσζε δηνξζψλεηαη ζηηο αθξαίεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ, ππνινγίδνληαο έλα 

θαηψηεξν θαη έλα αλψηεξν φξην γηα θάζε DRG, ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη νη 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε εμαηξεηηθά κηθξή ή κεγάιε δηάξθεηα λνζειείαο αληίζηνηρα. 

Σα θαηψηεξα θαη αλψηεξα φξηα δελ είλαη ίδηα γηα ηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία. Σα θαηψηεξα φξηα πξνζηαηεχνπλ ηνπο αζζελείο απφ ην λα ιακβάλνπλ 

εμηηήξην λσξίηεξα απφ ην πξνβιεπφκελν θιηληθά ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

4.6.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηε Γαιιία, νξηζκέλα θάξκαθα, ζπζθεπέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαδηθαζίεο πςεινχ 

θφζηνπο δελ θαιχπηνληαη βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο DRG (Stephani et al.2017). Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνιχ πξφζθαηεο κειέηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο 
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(Rodwin 2020) ε νηθνλνκηθή θάιπςε (κέζσ άιισλ κεραληζκψλ) θαξκάθσλ θαη 

ηερλνινγηψλ γηα άηνκα κε ρξφληεο (ζνβαξέο) παζήζεηο είλαη πςειφηεξε ζηε Γαιιία 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΗΠΑ (Rodwin 2020). Σν 2017, ζηε Γαιιία ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά 

θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο αθνξνχζαλ ζην 56,4% ησλ αθξηβψλ θαξκάθσλ πνπ 

έιαβαλ απνδεκίσζε ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα 

ηδησηηθά λνζνθνκεία έθηαζε ην 85,5% (Bouée-Benhamiche et al.2020). Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε αλάιπζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ λνκνζεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπάλησλ 

αζζελεηψλ, ε απνδεκίσζε ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο γηα ζπάληεο αζζέλεηο 

(Orphan Medicinal Products) είλαη πςειφηεξε ζηε Γαιιία, ζε ζχγθξηζε κε ινηπέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Czech et al.2020). Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη φηη ζηε Γαιιία 

απνδεκηψλνληαη 116 θάξκαθα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο 

γηα Αγγιία θαη Πνισλία, δηακνξθψλεηαη ζηα 68 θαη 48 θάξκαθα, αληίζηνηρα. 

 

4.7 Πνισλία 

 

4.7.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Σν 1999, εηζήρζε λφκνο ζηελ Πνισλία κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε ε θαζνιηθή 

αζθαιηζηηθή πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Βάζεη απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, 

αλακελφηαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ απνδεκηψζεηο πνπ 

ζα θαηέβαιε ε θνηλσληθή αζθάιηζε πξνο ηα λνζνθνκεία έλαληη ηεο ιήςεο ππεξεζηψλ 

πγείαο. Πξάγκαηη, ην 2007, ηα έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε αληηζηνηρνχζαλ ζην 60% φισλ ησλ εζφδσλ. ηελ πξνζπάζεηα 

λα βειηησζεί ην ζχζηεκα ησλ απνδεκηψζεσλ, ε Πνισλία πηνζέηεζε ην 2009 ην 

ζχζηεκα DRG ηεο Αγγιίαο, κε απνηέιεζκα άλσ ηνπ 60% ησλ απνδεκηψζεσλ ζηα 

λνζνθνκεία ζήκεξα λα βαζίδνληαη ζηα DRG (Busse et al.2011, Iltchev et al.2012). Σν 

ππφινηπν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ πξνέξρεηαη απφ θξαηηθνχο πφξνπο 

ηδηαίηεξα γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηηο αθξηβέο θαη εηδηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

Δπηπιένλ, ηα λνζνθνκεία ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. 

Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, ε απνδεκίσζε βαζηδφηαλ ζε κηα ιίζηα ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ δηακνξθσλφηαλ απφ ην ππνπξγείν πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν. Η ιίζηα απηή, 

φπσο θαη ηα DRG, πεξηιάκβαλε ζπγθεθξηκέλεο δηαγλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο θαη ηα 
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λνζνθνκεία ιάκβαλαλ κηα ζηαζεξή απνδεκίσζε γηα θάζε λνζειεία κε βάζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η ιίζηα απηή φκσο, ζε αληίζεζε 

κε ηα DRG, δε βαζίδνληαλ ζε κηα ζπζηεκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο αζζελείο, κε απνηέιεζκα ε πιεξνθνξία λα 

είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ θαη φρη γηα φινπο. Σν 

γεγνλφο, απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη νξηζκνί ησλ ππεξεζηψλ κεηαβάιινληαλ 

εηεζίσο θαη ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζηε ιίζηα ζπλερψο απμάλνληαλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ηελ αδπλακία εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπιένλ, ε απνδεκίσζε γηα αξθεηέο ππεξεζίεο ήηαλ κηθξφηεξε 

απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη λα πεξηνξίδεηαη ε 

πξφζβαζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο.  

 

Πξηλ απφ ηελ θαζνιηθή θαη νξηζηηθή εθαξκνγή ησλ DRG ην 2009, ε Πνισλία 

εθάξκνζε πηινηηθά αξθεηά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα DRG απφ ην 1990 ζε δηάθνξα 

λνζνθνκεία, ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο ηεο θξνληίδαο πγείαο (Busse et al.2011, Iltchev et 

al.2012). Σν 1999, εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά έλα ζχζηεκα DRG ζε κεγάιε 

έθηαζε πεξηιακβάλνληαο 10 λνζνθνκεία θαη δηαγλψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

γπλαηθνινγία θαη ηε καηεπηηθή. Σν 2007-2008 εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην ζχζηεκα πνπ 

εθαξκφζηεθε ηειηθά ην 2009 θαη πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα. Αξρηθά (2007-2009), έγηλε 

πξνζαξκνγή ηνπ αγγιηθνχ ζπζηήκαηνο DRG ζηα δεδνκέλα ηεο Πνισλίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

βαζίδνληαλ ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα απνδεκίσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

νκνηνγέλεηα ζηα DRG. Αθνινχζσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εζληθά ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2007, ψζηε λα εθηηκεζνχλ 

νη ηηκέο απνδεκίσζεο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα ησλ λνζνθνκείσλ αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο ησλ αζζελψλ. 

Δπηπιένλ, ζπιιέρζεθαλ θαη δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηαηξηθέο ηερλνινγίεο αηρκήο, 

ψζηε λα αλαλεσζεί ην ζχζηεκα DRG. Γπζηπρψο, ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ δε ζπιιέγνληαλ ζπζηεκαηηθά, κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Αληίζεηα, ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο ζε νξηζκέλα λνζνθνκεία ζπιιέγνληαλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν θαη 

γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ DRG κέρξη θαη ζήκεξα. Μηθξέο 
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αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχζηεκα απφ ην 2009 κέρξη θαη ζήκεξα, έπεηηα 

θπξίσο απφ πξνηάζεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ απνδεκηψλνληαη κέζσ DRG πεξηιακβάλνπλ ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα θαη ηελ εκεξήζηα θξνληίδα, ελψ νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαιχπηνληαη 

κεξηθψο (Tan et al.2014, Busse et al.2011). Ο κειινληηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη 

ηελ απνδεκίσζεκέζσ DRG γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο πνπ δελ 

απνδεκηψλνληαη κέζσ DRG πεξηιακβάλνπλ ηελ εληαηηθή θξνληίδα θαη ηελ επείγνπζα 

θξνληίδα. Σν θφζηνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG πεξηιακβάλεη 

ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηα αθξηβά θάξκαθα. 

 

4.7.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Κάζε θσδηθφο ζηα DRG ηεο Πνισλίαο αληηζηνηρεί ζε κηα μερσξηζηή νκάδα αζζελψλ 

κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. δηαγλψζεηο, δηαδηθαζίεο θαη ειηθία θαη 

παξφκνηα θαηαλνκή πφξσλ (Busse et al.2011). Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αξρηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ DRG ζπλίζηαλην ζηε γλψκε ησλ εηδηθψλ θαη ζηε 

δηάξθεηα λνζειείαο ησλ δηαθφξσλ λνζεκάησλ. Ο αξρηθφο αξηζκφο ησλ DRG ήηαλ 

490, ελψ εθαξκφζηεθαλ ζε φια ηα λνζνθνκεία (δεκφζηα θαη ηδησηηθά) πνπ είραλ 

ζχκβαζε κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.  

 

Η απνδεκίσζε ελφο αζζελή ζε έλα λνζνθνκείν ιακβάλεη ρψξα κφλν εάλ ην 

λνζνθνκείν θαηαηάμεη ηνλ αζζελή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν DRG θαη ππνβάιεη ηα 

δεδνκέλα απηά ζην ππνπξγείν πγείαο. Κάζε DRG ιακβάλεη έλα ζθνξ κεηαμχ 5 (γηα 

ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε πγείαο) θαη 4.706 (γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε) φπσο νξίδεηαη απφ ην 

αληίζηνηρν DRG ηνπ αζζελνχο. Αλάινγα κε ην ζθνξ ηνπ θάζε αζζελή, ηα λνζνθνκεία 

ιακβάλνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε απνδεκίσζε πνπ είλαη θνηλή γηα φια ηα λνζνθνκεία. 

Σα DRG πεξηιακβάλνπλ 522 θσδηθνπνηήζεηο θαη 16 Μείδνλεο Γηαγλσζηηθέο 

Καηεγνξίεο. Σα ζθνξ ησλ DRG αλαζεσξνχληαη εηεζίσο θαη είλαη ίδηα γηα φια ηα 

λνζνθνκεία.  
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Κάζε DRG δηακνξθψλεηαη κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη έπεηηα απφ ηελ έθβαζε 

(εμηηήξην, ζάλαηνο ή κεηαθνξά). Πιένλ, ζπιιέγνληαη ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα φινπο 

ηνπο αζζελείο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο, ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

δηαγλψζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο 

(Busse et al.2011). Γηα θάζε αζζελή επηιέγεηαη έλα DRG απφ έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. ηαδηαθά αλαπηχρζεθε θαη ην 

θαηάιιειν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ 

ππνπξγείνπ πγείαο. 

4.7.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

θνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ θαη ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, ε νπνία θαη ηειηθά επεηεχρζε (Busse et 

al.2011, Iltchev et al.2012). Η ζρεηηθά πξφζθαηε εθαξκνγή ησλ DRG έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. 

Πξνβιέπεηαη πάλησο φηη ζα ππάξμεη δηθαηφηεξε απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ 

ζα απμήζεη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, πηζηεχεηαη 

φηη ηα DRG ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, 

κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο. Η δηαθάλεηα αλακέλεηαη λα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, 

θαζψο ζπιιέγνληαη ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα φινπο ηνπο αζζελείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο, ησλ δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο (Busse et al.2011). 

4.7.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Τπήξμαλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο κε αθξίβεηα (Busse et al.2011). 

Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κηα θξαηηθή ππεξεζία θαη ειέγρεηαη απφ 

απηή ε πνηφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα είλαη ειιηπή, ηφηε δελ 

θαηαβάιιεηαη ε απνδεκίσζε θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο. Δπίζεο, ε θξαηηθή ππεξεζία 

πξαγκαηνπνηεί απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο ζηα λνζνθνκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο 

θσδηθνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ιάζε, ηφηε επηβάιινληαη πξφζηηκα  

(Busse et al.2011).  

 

Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λνζνθνκεία θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο. Γηα 
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νξηζκέλα DRG, ην ζχζηεκα δηαπηζηψλεη αθξαίεο ηηκέο σο πξνο ηε κηθξή δηάξθεηα 

λνζειείαο, φπσο π.ρ. πεξηπηψζεηο λνζειείαο ζηηο νπνίεο νη αζζελείο ζα έπξεπε λα 

παξακείλνπλ ζην λνζνθνκείν πεξηζζφηεξν απφ κηα εκέξα ζχκθσλα κε ηελ 

θαζηεξσκέλε θιηληθή πξάμε. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο αζζελήο ιάβεη εμηηήξην κφιηο 

κηα εκέξα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ, ηφηε ην λνζνθνκείν δε ιακβάλεη ηελ πιήξε 

απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεη ην αληίζηνηρν DRG (Busse et al.2011).  

 

Όια ηα λνζνθνκεία ιακβάλνπλ ηελ ίδηα απνδεκίσζε γηα θάζε DRG, νπφηε 

θηλεηνπνηνχληαη πξνο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί φκσο λα νδεγήζεη θαη ζε 

κείσζε ηεο πνηφηεηαο. Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο, ην θξάηνο 

ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κφλν κε ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλα κε ην 

International Organization for Standardization (ISO 14001, 9001) θαη έρνπλ ιάβεη θαη 

πηζηνπνίεζε απφ έλαλ θξαηηθφ θνξέα ζρεηηθά κε θάπνηνπο δείθηεο πνηφηεηαο πνπ 

αθνξνχλ ηε δνκή, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο εθβάζεηο. Οη δείθηεο πνηφηεηαο είλαη 

δπλακηθνί θαη ππφθεηληαη ζε κεηαβνιέο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Πξφζζεηνη 

δείθηεο πνηφηεηαο εμάιινπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην ππνπξγείν πγείαο θαη αθνξνχλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θ.ά. 

4.7.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Η Πνισλία έρεη αμηνπνηήζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηα DRG ηεο Αγγιίαο, 

θαζψο δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκε πιήξσο απηφλνκν ζχζηεκα (Busse et al.2011).  

 

Οη ππεξεζίεο πγείαο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

δεδνκέλα, αιιά δελ ππάξρεη κηα πξνηππνπνηεκέλε κνξθή παξνπζίαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάιε αζπκθσλία, φπσο π.ρ. ζηελ 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ λνζνθνκείσλ. Δμαηηίαο 

απηνχ, ην ζχζηεκα DRG δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θφζηνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ε κφλε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ην θφζηνο αθνξά ζε νξηζκέλα 

λνζνθνκεία πνπ ζπιιέγνπλ δεδνκέλα θαη εζεινληηθά ηα ππνβάιινπλ ζην ππνπξγείν 

πγείαο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία απηή αιιά φρη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πξφζθαηα, επηιέρζεθαλ 15 λνζνθνκεία γηα λα ζπιιέγνπλ ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα. 
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4.7.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηελ Πνισλία ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ/θαξκάθσλ είλαη ζρεηηθά ιηγνζηά θαη αλαθέξνπλ ηελ θαηά ζπλζήθε 

ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Δηδηθφηεξα, πθίζηαηαη ζπκπιεξσκαηηθή 

θάιπςε δαπαλψλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ «πςεινχ θφζηνπο» απφ ηελ 

επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε (πέξαλ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG) πνπ ιακβάλνπλ νη 

πάξνρνη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Busse et al.2011, Iltchev et al.2012). 

 

4.8 Πνξηνγαιία 

 

4.8.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Σα DRG εθαξκφζηεθαλ πηινηηθά ην 1984 θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πξνο ηα λνζνθνκεία θαη 

ηελ θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ απφ ην 1997 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πγείαο ζηνπο 

παξφρνπο (Tan et al.2014, Busse et al.2011). Άιιεο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 

(εκεξήζηα λνζειεία, επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, επείγνπζα 

θξνληίδα, αθξηβά θάξκαθα θ.ά.) απνδεκηψλνληαη γηα θάζε ππεξεζία έπεηηα απφ 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνζνθνκείνπ κε ην ππνπξγείν πγείαο. Δπίζεο, ηα DRG αξρηθά 

εθαξκφζηεθαλ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε 

δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ βαζηδφκελν ζε αλαγθαία θαη νκνηφκνξθα δεδνκέλα, πνπ 

ζα επέηξεπαλ ηελ απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ 

νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηίσζε εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Η αξρηθή πηινηηθή εθαξκνγή ην 1984 βαζίζηεθε ζην ζχζηεκα DRG ησλ ΗΠΑ θαη 

δηεξεχλεζε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ Πνξηνγαιία σο έλα 

κέηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ. Σα απνηειέζκαηα 
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ηεο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ ελζαξξπληηθά θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ζχζηεκα 

επεθηάζεθε αξγφηεξα ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ κίαο αιιεινπρίαο ελεξγεηψλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην ππνπξγείν πγείαο πξνο ηα λνζνθνκεία. Με δεδνκέλν ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Πνξηνγαιίαο θαη κε ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία 

αλήθνπλ ζην ππνπξγείν πγείαο, ηα λνζνθνκεία αλαγθάζηεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ην 

ζχζηεκα DRG. Αξρηθά, εθαξκφζηεθε ζε ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ γηαηξψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Η ηειεπηαία έθδνζε 

ησλ DRG ζηελ Πνξηνγαιία ήηαλ ην 2006 θαη βαζίζηεθε ζηα DRG ησλ ΗΠΑ ηνπ 

2004. Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ DRG ήηαλ κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία 

θαη πεξηειάκβαλε ζπλδπαζκνχο ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ειέγρνπο 

δεδνκέλσλ κε θιηληθή ζπλεθηίκεζε. Η ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζεκεηψζεθε ην 1996, 

νπφηε θαη ηα DRG εθαξκφζηεθαλ θαη γηα ηελ απνδεκίσζε ρεηξνπξγηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαλ φκσο ζε εμσλνζνθνκεηαθή βάζε (Bentes et al.1996, 

Mateus and Valente 2000). ηελ πεξίπησζε απηή, ιήθζεθαλ ππφςε ηα δεδνκέλα απφ 

56 λνζνθνκεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψκε ησλ εηδηθψλ. Οη πξψηεο ηηκέο γηα ηηο 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο έιαβαλ ρψξα ην 1998. 

 

Σν 80% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα λνζνθνκεία βαζίδεηαη ζηα DRG. Οη 

ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ εκεξήζηα θξνληίδα θαη κφλν ηα ρεηξνπξγηθά 

πεξηζηαηηθά σο πξνο ηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα (Busse et al.2011, Tan et 

al.2014). Οη ππεξεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο, ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, ηελ 

εληαηηθή θξνληίδα θαη ηελ επείγνπζα θξνληίδα. Σν θφζηνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ 

ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα. 

4.8.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η έθδνζε ησλ DRG ηνπ 2006 ζηελ Πνξηνγαιία αθνξά ζε φια ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία, αιιά φρη θαη ζηα ηδησηηθά. Η έθδνζε ησλ DRG ηνπ 2011 πεξηιακβάλεη 

1.389 θσδηθνπνηήζεηο θαη 25 Μείδνλεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο. Ο αξηζκφο ησλ 

θσδηθνπνηήζεσλ ζην ζχζηεκα DRG απμήζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο ην 

1984 ήηαλ 470, ην 1995 ήηαλ 477, ην 1994 ήηαλ 491 θαη ην 2011 ήηαλ 1.389. 
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εκεηψλεηαη φηη ππάξρεη έλα θελφ ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ κεηαμχ ηνπ έηνπο 

θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ησλ ηηκψλ ζηα λνζνθνκεία. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θφζηνο θαηαγξάθεηαη ην 2009, ηα δεδνκέλα αλαιχνληαη ην 2010 θαη 

νη ηηκέο ησλ DRG γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ εθαξκφδνληαη ην 2011. 

 

Κάζε DRG πνπ αληηζηνηρεί ζε έλαλ αζζελή δηακνξθψλεηαη κε δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη έπεηηα απφ ηελ έθβαζε (εμηηήξην, ζάλαηνο ή κεηαθνξά ζε άιιν 

λνζνθνκείν). πιιέγνληαη ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα φινπο ηνπο αζζελείο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο, ησλ δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ειηθίαο (Busse et al.2011). 

Η εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε γίλεηαη απφ 

εθπαηδεπκέλνπο γηαηξνχο ζηα λνζνθνκεία. Γηα θάζε αζζελή επηιέγεηαη έλα DRG απφ 

έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

4.8.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG ήηαλ αξρηθά ε θαηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ ζήκεξα είλαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πγείαο (Busse 

et al.2011, Tan et al.2014). Δπηπιένλ, νη επηκέξνπο ζηφρνη ησλ DRG ήηαλ νη εμήο: 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Busse et al.2011, Urbano et 

al.1993, Dismuke and Sena 2001) 

- Αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα ζηε κέηξεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (Busse et 

al.2011, Urbano et al.1993) 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο (Busse et al.2011, Urbano et al.1993) 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (Busse et al.2011). 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ (Busse et al.2011)  

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο  (Busse et al.2011, Urbano et al.1993) 

- Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ (Busse et al.2011, Dismuke and 

Sena 1999, Dismuke and Sena 2001).  

 

 



73 

 

 

73 

 

4.8.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Οκνίσο κε ηα παξαπάλσ, πθίζηαληαη ιάζε ζηηο θσδηθνπνηήζεηο. Μεηαμχ ησλ εηψλ 

2006 θαη 2008, ζην 11% ησλ πεξηζηαηηθψλ ππήξμε ιάζνο ζην DRG, ην νπνίν 

δηνξζψζεθε έπεηηα απφ ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν. Χζηφζν, ην πνζνζηφ δπζηαμηλφκεζεο 

ησλ αζζελψλ ζε αθξηβφηεξα DRG ήηαλ κηθξφηεξν απφ 1%. Πξαγκαηνπνηνχληαη 

εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ (Busse et al.2011). 

ε θάζε λνζνθνκείν ππάξρεη έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ειέγρεη ηνπο θσδηθνχο πνπ εηζάγνπλ νη γηαηξνί. Μηα 

εμσηεξηθή νκάδα ειέγρνπ, απνηεινχκελε απφ νρηψ γηαηξνχο θαη έλαλ επαγγεικαηία 

πιεξνθνξηθήο, ειέγρεη, ππνζηεξίδεη θαη πξνάγεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, ε εμσηεξηθή νκάδα ειέγρνπ επηζθέπηεηαη ηα λνζνθνκεία θαη ειέγρεη ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ αλαγλσξίδεη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ιάζε θαη ηηο αζπλέπεηεο ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (Busse et 

al.2011). 

 

Σα λνζνθνκεία ιακβάλνπλ επηπιένλ απνδεκίσζε εθφζνλ ην πνζνζηφ ησλ 

επαλεηζαγσγψλ ηηο πξψηεο πέληε εκέξεο (κεηά ηελ έμνδν) είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

πξνθαζνξηζκέλν φξην. 

4.8.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Η Πνξηνγαιία έρεη πηνζεηήζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηα DRG ησλ ΗΠΑ, θαζψο 

δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκε πιήξσο απηφλνκν ζχζηεκα. Η κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα θφζηνπο ηεο Πνξηνγαιίαο αθνξνχζε ζε 

ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε εμσλνζνθνκεηαθή βάζε 

(Busse et al.2011). Οη ηηκέο αλαζεσξνχληαη ζπλήζσο θάζε 18 κήλεο. Η θαηαλνκή ηνπ 

άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» κηθξνθνζηνιφγεζε.  

 

4.8.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηελ Πνξηνγαιία, νξηζκέλα απφ ηα θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο εμαηξνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα θαηά DRG. Απφ ην 2006 θξίλεηαη απαξαίηεηε ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 
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θαξκάθσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθεζνχλ απφ δεκφζηνπο θνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο (Busse et al.2011, de Almeida Simões et al.2017). Δπηζεκαίλεηαη 

φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Πνξηνγαιία έρνπλ ζεζπηζηεί λένη θαλφλεο 

θνζηνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ, νη νπνίνη ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηεο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο ηα γελφζεκα θάξκαθα. Σν ππνπξγείν πγείαο ηεο ρψξαο ζέηεη ηνπο φξνπο 

πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηα θάξκαθα θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (de Almeida Simões et 

al.2017). Μέρξη ζηηγκήο ε επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε (πέξαλ ησλ DRG) ησλ 

παξφρσλ απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηξφπν απνδεκίσζεο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο 

θαξκάθσλ. 

 

4.9 Οιιαλδία 

 

4.9.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Αξρηθά, αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ ’90 κηα απινπνηεκέλε κνξθή ησλ DRG πνπ 

εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε έμη λνζνθνκεία, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

ην ζχζηεκα απηφ αληηθαηνπηξίδεη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Οιιαλδίαο. Με δεδνκέλε ηε 

κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα ζηελ Οιιαλδία, ε αδπλακία 

ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο DRG λα δηαρεηξηζηεί νξζά ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο 

πεξηπηψζεηο απνηεινχζε έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα. Δπηπιένλ, ππήξραλ ιάζε ζηηο 

ηαμηλνκήζεηο ησλ αζζελψλ ζηα DRG, θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κεηά ην εμηηήξην θαη φρη απφ ηνπο γηαηξνχο (Custers et 

al.2007). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη Οιιαλδνί αλέπηπμαλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη ην 

2005 εθαξκφζηεθε ην Diagnosis Treatment Combinations (Diagnose Behandeling 

Combinaties, DBC), ην νπνίν απνηειεί παξαιιαγή ησλ DRG (Schmid Götze 2009). 

Έπεηηα απφ ην 2000 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνκηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο εηδηθά 

σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ. Σα λνζνθνκεία είλαη αλεμάξηεηα θαη 

ζπλάπηνπλ είηε κεκνλσκέλα είηε νκαδηθά ζπκβφιαηα κε ηνπο θνξείο πνπ 

θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο (Busse et al.2011). Πξηλ απφ ην 2005, ν θχξηνο ζηφρνο 

ήηαλ ε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη απνπζίαδαλ ηα θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλαπηχρζεθαλ ηα DBC, 

ηα νιιαλδηθά δειαδή DRG, σο ε βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ 

λνζνθνκείσλ. Οη ηαηξηθέο εηαηξείεο θαζφξηζαλ ηα DBC γηα θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα 
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θαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 23 λνζνθνκείσλ παξείρε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα 

γηα ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα ησλ DBC ζπλερψο 

αλαλεψλεηαη, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο αλάγθεο. 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο λνζνθνκεηαθέο 

πιεξσκέο ζε νηνλεί «εξγαιείν» δηαπξαγκάηεπζεο (θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα) κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ (Van de Ven and Schut 

2009). Σα DRG αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ λα παξέρνπλ ζαθή νξηζκφ ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ σο ηε βάζε γηα ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ. Δληνχηνηο, κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ DRG ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ 

ειεχζεξν γηα δηαπξαγκάηεπζε. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ DRG, ηα λνζνθνκεία 

ιάκβαλαλ κηα πξνθαζνξηζκέλε απνδεκίσζε γηα θάζε πεξίπησζε εληφο ελφο 

ζπιινγηθνχ ζπκβνιαίνπ. θνπφο είλαη λα απμεζεί ζηαδηαθά ην πνζνζηφ ησλ DRG 

πνπ κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ειεχζεξα. 

 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ απμήζεθε ζεκαληηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ.  

Οη ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ εκεξήζηα θξνληίδα θαη ηελ εμσλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα, ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο (Tan et 

al.2014, Busse et al.2011). Σν θφζηνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ 

DRG πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηα αθξηβά θάξκαθα. 

 

4.9.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η έθδνζε ησλ DBC πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα πεξηιακβάλεη 4.000 θσδηθνπνηήζεηο 

θαη 27 ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο έλαληη 100.000 (θσδηθνπνίεζεσλ) πνπ ππήξραλ αξρηθά 

θαζψο έρεη πιένλ απινπνηεζεί αξθεηά. Κάζε DBC πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ θαηαλάισζε πφξσλ, λα θαιχπηεη έλαλ επαξθή αξηζκφ 

αζζελψλ θαη λα πξνβιέπεη θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε νμείαο θξνληίδαο. 

 

Σν νιιαλδηθφ ζχζηεκα ησλ DBC απνηειεί παξαιιαγή ησλ θιαζζηθψλ DRG θαη έρεη 

νξηζκέλεο δηαθνξέο κε απηά (Van de Ven and Schut 2009). Γηα παξάδεηγκα: 

(α) ε θσδηθνπνίεζε ζην DBC αξρίδεη κε ηελ πξψηε επίζθεςε ζηνλ γηαηξφ θαη φρη 
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έπεηηα απφ ην εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν  

(β) ην DBC πεξηιακβάλεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχοζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

ζπζηήκαηα DRG  

(γ) ην DBC αθνξά ζηελ θιηληθή πνξεία ησλ αζζελψλ ηφζν ελδνλνζνθνκεηαθά φζν 

θαη εμσλνζνθνκεηαθά, ελψ ην DRG αθνξά κφλν ελδνλνζνθνκεηαθά 

(δ) ζηα DBC, νη γηαηξνί ηαμηλνκνχλ ηνπο αζζελείο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ελψ ζηα 

DRG, ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη βάζεη ελφο αιγνξίζκνπ ζηνλ ππνινγηζηή (Van de Ven 

and Schut 2009).  

 

Πάλησο, αλακέλεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ DBC θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

πεξηζζφηεξα ζεκεία κε ηα θιαζζηθά DRG. Τπάξρεη έλα θελφ δπν εηψλ κεηαμχ ηνπ 

έηνπο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ησλ ηηκψλ ζηα 

λνζνθνκεία. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο θαηαγξάθεηαη ην 2008, ηα δεδνκέλα 

αλαιχνληαη ην 2009 θαη νη ηηκέο ησλ DRG γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ 

εθαξκφδνληαη ην 2010. 

 

Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηα DBC βαζίδεηαη ζε θιηληθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ελψ δε δηαρσξίδεηαη ε θχξηα δηάγλσζε κε ηηο 

δεπηεξνγελείο δηαγλψζεηο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ελφο αζζελνχο πνπ έρεη θαη δεχηεξε 

δηάγλσζε πνπ απαηηεί ζεξαπεία, ε δεχηεξε δηάγλσζε ηαμηλνκείηαη ζε μερσξηζηφ 

DBC. 

 

4.9.3 Κίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη απνηειέζκαηα 

 

Βαζηθφ θίλεηξν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRG ζηε ρψξα απνηέιεζε ε αλάγθε 

αλαδηακφξθσζεο θαη εμπγίαλζεο ησλ κεζφδσλ απνδεκίσζεο ησλ παξερφκελσλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, κεηαμχ ησλ παξφρσλ πγείαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ απνηέιεζε ηελ θηλεηήξηα δχλακε πηνζέηεζεο ησλ DBC. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζεσξήζεθε φηη ζα δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξνπ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο 

θαη νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο θάζε θιηληθήο 

θαηεγνξίαο (Busse et al.2011, Krabbe-Alkemade and Groot 2017).      
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Παξάιιεια, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

θιηληθήο αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο ζεσξήζεθε φηη ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο ηνπο έθβαζεο κέζσ εθαξκνγήο ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θιηληθήο πξαθηηθήο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εθαξκνγή ησλ 

DBC ζεσξήζεθε φηη ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηφζν ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο θαη ηνπ πνζνζηνχ δηεμαγσγήο κε απαξαίηεησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, 

φζν θαη ζηε κείσζε ησλ θιηληθψλ επηπινθψλ (π.ρ. κεηεγρεηξεηηθέο ινηκψμεηο) (Busse 

et al.2011, Custers et al.2007, Krabbe-Alkemade and Groot 2017).  

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε πηνζέηεζε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

DBC ζηελ Οιιαλδία θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ελίζρπζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, βειηίσζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο θαη θαιύηεξν έιεγρν ηνπ 

θόζηνπο (Stadhouders et al.2019, Krabbe-Alkemade and Groot 2017, van 

Schoonhoven et al.2019, Clemens et al.2020)  

  

 

4.9.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Busse et al.2011). Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο δπζηαμηλφκεζεο 

αζζελψλ ζε «αθξηβφηεξα DRG», αιιά ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ 

θαη ηελ Απζηξαιία (Steinbusch et al.2007). 

 

Όηαλ νη γηαηξνί δηαπηζηψλνπλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ θσδηθνπνίεζε, ελεκεξψλνπλ 

ην ζχζηεκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο αλαλεψζεηο, φπσο π.ρ. ε κείσζε 

ησλ DBC, ε έληαμε λέσλ DBC θνθ. 

 

4.9.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Σα δεδνκέλα γηα ην θφζηνο ζπιιέγνληαη απφ 15-25 λνζνθνκεία, ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηα δεδνκέλα ηνπο, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 24% ησλ 

εηζαγσγψλ ζε φια ηα λνζνθνκεία (Tan et al.2014, Busse et al.2011). Οη ηηκέο ησλ 

DBC δηακνξθψλνληαη ζπλερψο θαη εθαξκφδνληαη ζε φια ηα λνζνθνκεία. Η θαηαλνκή 

ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ βαζίδεηαη ζηελ άκεζε κέζνδν, ε θαηαλνκή ηνπ 

έκκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζε ζηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ε θαηαλνκή 
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ηνπ άκεζνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηελ «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» κηθξνθνζηνιφγεζε 

(bottom-up microcosting).  

4.9.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηελ Οιιαλδία πθίζηαηαη πιαίζην θάιπςεο ησλ θαηλνηφκσλ θαξκάθσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα, ρσξίο ηελ έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία 

απνδεκίσζεο θαηά DRG. Οξηζκέλα θάξκαθα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θαξκάθσλ «πςεινχ θφζηνπο» δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο DRG, 

ελψ ε θάιπςε πθίζηαηαη θαηά ζπλζήθε βάζεη δηαθαλνληζκψλ κεηαμχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηνπ παξφρνπ πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο, κέζσ επηπξφζζεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (Busse et al.2011, Angelis et al.2018). 

 

4.10 Ιηαιία 

 

4.10.1 Ηζηνξηθφ εηζαγσγήο ησλ DRG, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο 

Σα DRG ζηελ Ιηαιία εθαξκφζηεθαλ ην 1995 κε βάζε ηα DRG ησλ ΗΠΑ, ελψ ην 

1992-1994 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πηινηηθή κειέηε ειέγρνπ ηεο δπλαηφηεηαο 

εθαξκνγήο ηνπο (Busse et al.2011). Αξρηθά, ηα DRG ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έλα 

εξγαιείν γηα ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζνδνο απνδεκίσζεο (Geraci 2011). 

 

Μέρξη θαη ην 1995, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ βαζηδφηαλ ζην εκεξήζην 

λνζήιην θαη ζηηο δαπάλεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, νπφηε ε ρξεκαηνδφηεζε δε 

ζρεηίδνληαλ κε ζαθείο δείθηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ (France 

et al.2005). Μεηαμχ ησλ εηψλ1995-2005, ε θαηάζηαζε απηή άιιαμε, κε ηηο ηηκέο θαη 

ηηο ρξεψζεηο λα παίδνπλ πιένλ πξσηαξρηθφ ξφιν. Σν 1992, παξαρσξήζεθαλ 

ζεκαληηθέο εμνπζίεο ζηηο 21 ηηαιηθέο επαξρίεο θαη πηνζεηήζεθαλ ηξείο βαζηθέο αξρέο: 

(α) ειεπζεξία ησλ αζζελψλ λα επηιέγνπλ ην λνζνθνκείν, (β) ηζνηηκία ζηελ παξνρή 

θξνληίδαο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη (γ) απνδεκίσζε γηα θάζε 

αζζελή (πνπ ιάκβαλε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα) θαη θάζε ππεξεζία 

(εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα) (Velleca et al.2013). Η ιίζηα ησλ DRG ηνπ 1994, 
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αλαλεψζεθε ην 1997, ην 2006 θαη ην 2012 (Velleca et al.2013).  

 

4.10.2 πζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηα DRG βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 

λνζνθνκείν κεηά ηελ έθβαζε (εμηηήξην, ζάλαηνο ή κεηαθνξά) θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ειηθία, ην θχιν, ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηελ έθβαζε, ηελ θχξηα δηάγλσζε, ηηο 

δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Gerasi 

2011). Σα δεδνκέλα απηά θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο. Η έθδνζε ησλ DRG 

ζηελ Ιηαιία πεξηιακβάλεη 492 θσδηθνπνηήζεηοθαη 17 Μείδνλεο Γηαγλσζηηθέο 

Καηεγνξίεο. Η ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζηα DRG γίλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζε έλαλ ζηαηηζηηθφ αιγφξηζκν. 

4.10.3 Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG θαη απνηειέζκαηα 

Ο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG πεξηιάκβαλε ηα εμήο (Velleca et al.2013):
 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο (Ettelt et al.2006, Gerasi 

2011, Brizioli et al.1996):
 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο 

4.10.4 Πξνβιήκαηα, δπζρέξεηεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

Γελ ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηηο ηηκέο ησλ DRG κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαξρηψλ 

(Gerasi 2011). Έηζη, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ ρξεψζεσλ ησλ DRG κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ επαξρηψλ θαη ησλ εζληθψλ ρξεψζεσλ, κε ηηο ρξεψζεηο ζηηο επαξρίεο λα 

είλαη ζπλήζσο πςειφηεξεο. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα δελ ζπιιέγνληαη κε έλαλ 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη γηα απηφ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο. Σα DRG δελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ θξνληίδα θαη’ νίθνλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ καθξνρξφληα θξνληίδα. Η εθαξκνγή ησλ DRG νδήγεζε ζε 
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πεξηζζφηεξεο επαλεηζαγσγέο εηδηθά κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ. 

 

4.10.5 Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη 

θνζηνιφγεζεο 

Οη ρξεψζεηο ησλ DRG βαζίζηεθαλ ζε δεδνκέλα απφ νρηψ λνζνθνκεία ζηε Βφξεηα 

θαη Κεληξηθή Ιηαιία, ζεσξψληαο πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ (Gerasi 2011). Απφ ην 1997, θάζε επαξρία έρεη πιήξε απηνλνκία ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ DRG, κε 15 απφ ηηο 21 επαξρίεο λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

δηθέο ηνπο ηηκέο θαη ηηο ππφινηπεο έμη λα έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο εζληθέο ηηκέο (Gerasi 

2011, Fattore and Torbica 2006). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

ρξεψζεσλ ησλ DRG κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαξρηψλ θαη ησλ εζληθψλ ρξεψζεσλ, κε 

ηηο ρξεψζεηο ζηηο επαξρίεο λα είλαη ζπλήζσο πςειφηεξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξέσζε 

ελφο θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ρσξίο επηπινθέο, θπκαίλεηαη ζηηο επαξρίεο απφ -20% έσο 

56% ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή ρξέσζε. Οη ρξεψζεηο ζε θάζε επαξρία βαζίδνληαη ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηα λνζνθνκεία ηεο επαξρίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

θπβεξλψληεο ηεο επαξρίαο. Ο ξφινο ησλ θπβεξλφλησλ είλαη ζεκαληηθφηεξνο φηαλ 

απηνί είλαη γηαηξνί, ζηα DRG πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαη ζηα DRG πνπ 

πεξηθιείνπλ κηθξφηεξε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

 

4.10.6 Απνδεκηψζεηο ζηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο & θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο 

 

ηελ Ιηαιία, ε απφθαζε απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ θιηληθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ 

θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γεληθά, πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ 

θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηα λνζνθνκεία αλαιφγσο ηεο 

πεξηνρήο, ελψ δελ πθίζηαηαη θάιπςε γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο (Glover 2016). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζπληάρζεθε 

ε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε, δελ πθίζηαηαη θάιπςε (ζε θακία πεξηνρή ηεο Ιηαιίαο) 

νξηζκέλσλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάηαμε ηεο θήιεο θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο (Cavallo et 

al.2019). Μέρξη ζηηγκήο δελ πθίζηαηαη θάιπςε ησλ θαξκάθσλπςεινχ θφζηνπο ή/θαη 

θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο DRG, θαζψο ε επηπξφζζεηε 
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ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηξφπν απνδεκίσζεο ηεο ελ 

ιφγσ θαηεγνξίαο θαξκάθσλ. 

 

4.11 ινβαθία 

 

Απφ ην 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κε 

ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, φπσο ηηκέο 

αλαθνξάο γηα ηα πιηθά, δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν θ.ά. 

(Kuenzel and Solanič 2018). Σα DRG ζηε ινβαθία βαζίδνληαη ζηα DRG ηεο 

Γεξκαλίαο, εθαξκφζηεθαλ κφιηο ην 2017 θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 

2022. Γηα απηφ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ δηεμαρζεί αθφκε 

ζρεηηθέο κειέηεο.  

Ο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ DRG πεξηιακβάλεη ηα εμήο (Kuenzel and Solanič 

2018):
 

- Πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηε θξνληίδα πγείαο 

- Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

Αλαθνξηθά κε ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηε ινβαθία, αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα 

γηα θάξκαθα ηα νπνία απνδεκηψλνληαη, δηελεξγνχληαη ζε κεληαία βάζε 

έξεπλεο/θαηαγξαθέο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ρξήζεο ηνπο. Χζηφζν, ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο DRG είλαη πεξηνξηζκέλα. Γεληθά πάλησο, ηα 

λνηθνθπξηά θαηαβάιινπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκ-πιεξσκψλ γηα νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο θαξκάθσλ (Smatana et al.2016). 
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5. ΤΝΟΦΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

5.1 ύλνςε Δπξεκάησλ 

 

5.1.1 Υξνληθφ εηζαγσγήο, δηάξζξσζεθαη εχξνο θαιππηφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ 

ησλ DRG 

Σν ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε θάπνηεο εμ απηψλ (ΗΠΑ, Πνξηνγαιία) λα 

πξσηνπνξνχλ εθαξκφδνληαο ην ελ ιφγσ ζχζηεκα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80. 

πγθεθξηκέλα, 7 από ηηο 11 ρώξεο (ΗΠΑ, Πνξηνγαιία, Απζηξαιία, νπεδία, Αγγιία, 

Γαιιία, Ιηαιία) εθάξκνζαλ ην ζχζηεκα DRG κέρξη θαη ην 2000, ελψ ε ινβαθία 

πνιχ πξφζθαηα ην 2017. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηάζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG, 5 ρψξεο (ΗΠΑ, Απζηξαιία, 

Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Πνισλία) αθνινπζνχλ κία ιηηή δνκή κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηδφλσλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ λα θπκαίλεηαη απφ 16-25 θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηκέξνπο θσδηθνπνηήζεσλ λα αλέξρεηαη κεηαμχ 500-750. ε 2 ρψξεο (Γεξκαλία θαη 

νπεδία) ην ζχζηεκα DRG είλαη πην δηεπξπκέλν πεξηιακβάλνληαο 23 θαη 30, 

αληίζηνηρα, κεγάιεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη πεξίπνπ 1.200 θαη 1.000, 

αληίζηνηρα, επηκέξνπο θσδηθνπνηήζεηο. Σέινο, 3 ρψξεο (Αγγιία, Γαιιία, Οιιαλδία) 

έρνπλ αλαπηχμεη έλα πην ζχλζεην ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 25-27 κείδνλεο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη απφ πεξίπνπ 2.400 έσο 4.000 επηκέξνπο 

θσδηθνπνηήζεηο. 

 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο κέζσ ηεο απνδεκίσζεο απφ ηα 

DRG δηαθέξεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπσο θαη ην εχξνο ησλ θαιππηφκελσλ ππεξεζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ζε δχν ρψξεο (Αγγιία θαη Πνισλία) απηφ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 
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60%, ζηηο ΗΠΑ θπκαίλεηαη κεηαμχ 60-85%, ελψ ζε άιιεο ηέζζεξεηο ρψξεο 

(Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, Γαιιία, Οιιαλδία) θπκαίλεηαη απφ 80-100%. Οη πην ζπρλά 

θαιππηόκελεο ππεξεζίεο είλαη νη ππεξεζίεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (ζην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ κειεηήζεθαλ), νη ππεξεζίεο εκεξήζηαο λνζειείαο (ζε 7 απφ 

ηηο 11 ρψξεο) θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό θαιχπηνληαη νη ππεξεζίεο εμσλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο (ζε 5 απφ ηηο 11 ρψξεο). Οη ιηγόηεξν ζπρλά θαιππηφκελεο ππεξεζίεο κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο DRG είλαη νη ςπρηαηξηθέο θαη νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, θαζψο 

θαη νη ππεξεζίεο εληαηηθήο θαη επείγνπζαο παξνρήο θξνληίδαο. Σν θφζηνο 

εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο δελ θαιύπηεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, απφ ηα DRG. 

 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαπαλψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα ηηο θαηεγνξίεο 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο ή/θαη θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο κέζσ ηεο απνδεκίσζεο 

θαηά DRG παξνπζηάδεη δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, ΗΠΑ, Γεξκαλία, 

Γαιιία θαη Αγγιία δηαζέηνπλ πην επέιηθην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ θαηλνηφκσλ 

θαξκάθσλ/ηερλνινγηψλ θαη ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο, έλαληη ησλ ινηπψλ 

ρσξψλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ γηα 

ηηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ. ε ΗΠΑ θαη Αγγιία 

θαίλεηαη λα πθίζηαηαη έληαμε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ "πςεινχ θφζηνπο" ζε εηδηθή 

θαηεγνξία απνδεκίσζεο θαηά DRG, ελψ ζηε Γεξκαλία ην ινγηζκηθφ Grouper 

αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εμαγσγή λέσλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

θσδηθνπνίεζεο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ εθαξκφδεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο βάζεη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ππφ φξνπο θιηληθήο έθβαζεο θαη θφζηνπο. Πην 

πεξηνξηζκέλε θάιπςε ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο θαξκάθσλ παξαηεξείηαη ζε νπεδία 

θαη Ιηαιία, ελψ ζηελ Πνξηνγαιία δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ. Σέινο, πεξηνξηζκέλα είλαη ηα δεδνκέλα γηα Απζηξαιία θαη 

ινβαθία. Παξφια απηά, θαίλεηαη λα πθίζηαηαη πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο, ζηηο ρψξεο απηέο, κε ηαπηφρξνλε χπαξμε ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάινπλ ηα λνηθνθπξηά γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θαξκάθσλ, εηδηθά ζηε ινβαθία. 

 

5.1.2 Κίλεηξα πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DRGθαη επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα 
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ε φιεο ηηο ππφ κειέηε ρψξεο βαζηθφ θίλεηξν εηζαγσγήο ησλ DRGs απνηέιεζε ε 

αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινύζεζεο θαη ζπγθξηηηθήο 

αμηνιόγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα κε απψηεξν ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο θιηληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο, 

ν νπνίνοεπεηεχρζε ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ αλά ρψξα.  

πγθεθξηκέλα: 

 ζε 7 ρψξεο (ΗΠΑ, Απζηξαιία, Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, 

νπεδία) επεηεχρζε κείσζε ηεο ΜΓΝ θαη αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ 

(Απζηξαιία, Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, νπεδία). 

Δπηπιένλ, ζηε νπεδία θαηαγξάθεθε θαη κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο γηα 

εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν 

 

 ζε 3 ρψξεο (ΗΠΑ, Γεξκαλία, νπεδία) αλαθέξεηαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο 

ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ . Δηδηθφηεξα ζηηο ΗΠΑ, θαηαγξάθεθε κείσζε 

ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη από πλεπκνλία, επξήκαηα, 

σζηφζν, πνπ πηζαλφηαηα λα ζρεηίδνληαη θαη κε άιιεο βειηηζηνπνηήζεηο ζηελ 

παξνρή ηεο θξνληίδαο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ 

 

 ζε 6 ρψξεο επεηεχρζε αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο (ΗΠΑ, Απζηξαιία, 

Αγγιία, Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, νπεδία) θαη έιεγρνο ηνπ θόζηνπο 

(Απζηξαιία, Αγγιία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Πνξηνγαιία, νπεδία) 

 

Χζηφζν, ηα εκπεηξηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ 

είλαη δηθνξνχκελα. ηηο 9 απφ ηηο 11 ρψξεο θαηαγξάθεηαη ζηαζεξά δηαρξνληθή 

ζεκαληηθή κείσζεζηελ αλαινγία ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο δαπάλεο σο πνζνζηό ηεο 

ζπλνιηθήοδαπάλεο πγείαο, απνηειέζκαηα ηεο κεηεμέιημεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη παξνρήο ηεο θξνληίδαο κε έκθαζε πιένλ ζηελ αλάπηπμε 

εμσλνζνθνκεηαθψλ θαη κεηαλνζνθνκεηαθψλ κνξθψλ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο (π.ρ. 

θαη΄νίθνλ θξνληίδα, nursing homes, hospices) (European Commission 2020b). 

 

Απφ ηελ άιιε, νη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο 

(εθθξαζκέλεο ζε ηζνδχλακα αγνξαζηηθήο δχλακεο US PPPs ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2010) 

δελ παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά πησηηθή πνξεία ελψ έρνπλ σο θνηλό ηόπν ηηο 

δηαθπκάλζεηο θαη ηελ δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε. Σν εχξεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί, αθελφο, ζηελ αιιαγή ηνπ λνζνινγηθνχ πξνθίι ησλ λνζειεπνκέλσλ (άηνκα 
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κε πνιιαπιέο ζπλ-λνζεξφηεηεο, ηδίσο ειηθησκέλα άηνκα) (Gregersen 2014, Werblow 

et al.2007), θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ παξερφκελσλ 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα θαη ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηελ 

θνζηνβφξα βην-ηαηξηθή ηερλνινγία αηρκήο. 

5.1.3 Αδπλακίεο /πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο DRG θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο 

Γεληθά, ην ζχζηεκα DRG έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θχξηα θπξίσο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ νινέλα θαη 

απμαλφκελν αξηζκφ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Χζηφζν, απηφ 

δελ ζεκαίλεη πσο δελ θαηαγξάθνληαη θαη αδπλακίεο/πξνβιήκαηαφπσο ηα αθφινπζα: 

 

 ζε 7 ρψξεο (ΗΠΑ, Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, Οιιαλδία, 

νπεδία) θαηαγξάθνληαη ζπρλέο ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε 

αθξηβόηεξα DRG, ψζηε νη πάξνρνη λα ιακβάλνπλ πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο 

 

 ζε 3 ρψξεο (ΗΠΑ, Ιηαιία, Πνισλία) θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ ζηε Γαιιία θαη ζηηο ΗΠΑ 

αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα αλεπαξθνύο ειέγρνπ ησλ θαηαλαισζέλησλ 

λνζνθνκεηαθώλ πόξσλ θαζψο θαη ηνπ θόζηνπο  

 

 ζηηο ΗΠΑ θαη ζηε Γεξκαλία θαηαγξάθνληαη ζπρλά πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο 

πξόσξσλ εμηηεξίσλ  

 

 ζηε Γαιιία έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο παξφρσλ πνπ θάλνπλ εθιεθηηθή 

επηινγή αζζελώλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε θζελφηεξα DRG θαη απνθπγή 

παξνρήο θξνληίδαο ζε αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε αθξηβφηεξα DRG 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, έρνπλ 

θαηαγξαθεί νη παξαθάησ θαιέο πξαθηηθέο: 

 

 ε 8 ρψξεο (ΗΠΑ, Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία) δηελεξγνχληαη ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ θσδηθνπνηήζεσλ 
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 Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ αλαζεσξήζεσλ ζε 7 ρψξεο (ΗΠΑ, Αγγιία, 

Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Πνξηνγαιία, νπεδία) έρεη απμεζεί 

δηαρξνληθά ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξηώλ /ππνθαηεγνξηώλ DRG, ψζηε απηέο λα 

αληαλαθινχλ αθξηβέζηεξα ην λνζνινγηθφ πξνθίι θαη ηηο πξαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελψλ, φπσο απηέο εμειίζζνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Χζηφζν, ζηελ Οιιαλδία, φπνπ ε αξρηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

DRG πεξηειάκβαλε πνιιέο ρηιηάδεο θσδηθνπνηήζεσλ, κεηά ηηο αλαζεσξήζεηο, 

ν αξηζκφο ησλ ππνθαηεγνξηψλ πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά δηακνξθνχκελνο 

πιένλ ζε 4.000. 

 

 Δπηπιένλ, ζε 9 απφ ηηο 11 ρψξεο (ΗΠΑ, Αγγιία, Απζηξαιία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Ιηαιία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, νπεδία) ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθό 

ινγηζκηθό γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ απηνκαηνπνηεκέλε δηεθπεξαίσζε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο 

 

 Πξφζζεηα,ζε 8 ρψξεο (Αγγιία, Απζηξαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οιιαλδία, 

Πνισλία, Πνξηνγαιία, νπεδία) δηελεξγνχληαη αλαδξνκηθνί (εληόο ηνπ 

λνζνθνκείνπ) θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη αλαθνξηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ 

θαηαρσξίζεσλ ηεο θάζε κνλάδαο πγείαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 

o ηελ Απζηξαιία, ζηελ Αγγιία, ζηελ Πνισλία, ζηελ Πνξηνγαιία θαη 

ζηε νπεδία έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθέο ππεξεζίεο /αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθέο αξρέο γηα ηε δηεμαγσγή δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζηα 

λνζνθνκεία αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

ζηε Γαιιία, Γεξκαλία θαη Πνξηνγαιία έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαη εληφο 

ησλ λνζνθνκείσλ 

o ηε Γεξκαλία, δηελεξγνχληαη έιεγρνη θαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνύο 

θνξείο (απνδεκησηέο ησλ παξφρσλ) 

o ηε Γαιιία θαη ζηελ Πνξηνγαιία ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηνλ εληνπηζκό ιαζώλ θαη 

αζπλεπεηώλ θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία δηαπηζησζνχλ εζειεκέλεο 

δπζηαμηλνκήζεηο ζε αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο DRG, ηφηε νη πάξνρνη (ζηε 
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Γαιιία, Γεξκαλία, Πνισλία θαη νπεδία) ππνρξενχληαη ζηελ επηζηξνθή ηεο 

δηαθνξάο ζην θόζηνο θαη επηπιένλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Πνισλία 

επηβάιινληαη θαη πξόζηηκα. Πξφζζεηα, ζηε Γεξκαλία, ζηηο πεξηπηψζεηο 

επαλεηζαγσγώλ εληόο 30 εκεξώλ γηα ηελ ίδηα αηηία ηα λνζνθνκεία δελ 

ιακβάλνπλ πξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε (ιακβάλνπλ απνδεκίσζε βάζεη ελφο 

"ζπγρσλεπκέλνπ" DRG) 

 

 ηελ Αγγιία έρεη αλαπηπρζεί θαη εηδηθό δηαδηθηπαθό εξγαιείν κε βάζε ην 

νπνίν είλαη εθηθηή ε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ δηαθφξσλ 

κνλάδσλ κεηαμχ ηνπο 

 

 ηε νπεδία δηεμάγνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ 

ζηηο θσδηθνπνηήζεηο 

 

ηνλ Πίλαθα 5.1 θαη ζηελ Δηθφλα 5.1 ζηε ζπλέρεηα ζπλνςίδνληαη νη θπξηφηεξεο 

πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

 

Πάλησο, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο αδπλακίεο θαηαγξάθνληαη ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DRG, είλαη γεγνλφο φηη ε χπαξμε ελφο θνηλά απνδεθηνχ 

πξνηχπνπ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξφρσλ πγείαο 

απνηειεί απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ επφδσζε νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο 

ζπζηεκαηηθήο δηαρξνληθήο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο, ηφζν ζην κηθξν-επίπεδν 

ηεο κνλάδαο πγείαο φζν θαη ζε εζληθφ ή αθφκε θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

πλαθφινπζα, ε αμηνπνίεζε (απφ ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο) ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα δχλαηαη λα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ηεθκεξησκέλε αλαθαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο «αμίαο» ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ. 
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Πίλαθαο 5.1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ησλ DRGζε θάζε ππφ κειέηε ρψξα 

 

 

Πξφβιεκα 
 

 

 

 

 

Πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκέησπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Αλαβάζκηζε 

ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

πζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε, 

έιεγρνη θαη 

αλαζεψξεζε 

ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα γηα 

ηνπο 

εξγαδφκελνπο 

πνπ εηζάγνπλ 

ηα δεδνκέλα 

Τπνρξέσζε 

ηνπ παξφρνπ 

λα 

επηζηξέςεη 

ηε δηαθνξά 

ζην θφζηνο  

Με θαηαβνιή 

πιήξνπο 

απνδεκίσζεο ζην 

λνζνθνκείν 

ζχκθσλα κε απηή 

πνπ πξνβιέπεη ην 

ζχζηεκα DRG 

Δπηβνιή 

πξνζηίκνπ/αθαη

ξεηέν πνζφ 

(deduction)/κείσ

ζε απνδεκίσζεο 

Απξν-

εηδνπνίεηνη 

έιεγρνη ζηα 

λνζνθνκεία 

Απνδεκίσζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

κέζσ ελφο 

θνηλνχ/ζπγρσλεπ

κέλνπ DRG 

ρσξίο θαηαβνιή 

πξφζζεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Πξφσξα εμηηήξηα  

& ζπρλέο 

επαλεηζαγσγέο 

εληφο 30 εκεξψλ 

απφ ηελ ίδηα αηηία 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Πνισλία 
 

  Αγγιία 

Γεξκαλία 

Πεξηνξηζκέλε 

πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ 

ΗΠΑ  Απζηξαιία 

Γαιιία  

   Γεξκαλία 

Αγγιία  

 

  

 

Λαλζαζκέλεο 

θσδηθνπνηήζεηο 

ΗΠΑ 

Γαιιία 

Πνξηνγα

ιία  

 

Αγγιία 

Γαιιία  

Πνξηνγαιία  

Οιιαλδία 

νπεδία  

νπεδία     Πνισλία   

Γπζηαμηλνκήζεηο ζε 

αθξηβφηεξα DRG 

   Γαιιία 

Γεξκαλία

Πνισλία 

νπεδία 

 Γεξκαλία 

Πνισλία 
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Δηθφλα 5.1: Οη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG

Κύθινη θόθθηλσλ  απνρξώζεσλ = Πξνβιήκαηα /  Πξάζηλνη θύθινη = Λύζεηο 
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6. ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ 

ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ  

 

ηελ παξαθάησ ελφηεηα παξαηίζεληαη κε ζπλζεηηθφ ηξφπν ε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ βάζεη εκη-δνκεκέλσλ 

νδεγψλ ζπλέληεπμεο (βι. θαη ελφηεηα κεζνδνινγίαο). Σα ζηειέρε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηή (Ν=17)
3
 πξνέξρνληαη απφ: 

i) ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (N1=2), 

ii) ην ΚΔΣΔΚΝΤ (N2=5), 

iii) ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ Ιδησηηθή Αζθάιηζε Τγείαο (Ν3=2) 

iv) ηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία θαη Ιδησηηθέο Κιηληθέο (Ν4=8). 

Σα απνηειέζκαηα νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο δηαθξηηέο ππν-ελφηεηεο: 

i) ζεκαζία, αλακελφκελνο αληίθηππνο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο 

ii) ηερληθά πξνβιήκαηα θαη αλακελφκελεο αληηδξάζεηο 

iii) κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ παξαηίζεηαη ζπγθεληξσηηθφο Πίλαθαο κε ηα 

αλακελφκελα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. 

 

6.1  εκαζία, αλακελφκελνο αληίθηππνο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηνλ αλακελόκελν αληίθηππν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG, 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη αλακέλνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνπο 

παξφρνπο φζν θαη γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, εθφζνλ ζα είλαη θνηλφο θαη απνιχησο 

μεθάζαξνο ν ηξφπνο θαη ε κέζνδνο ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, επεζήκαλαλ 

φηη πξφθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα 

βνεζήζεη: 

 

                                                      
3
 πλνιηθά, επηρεηξήζεθε ε επηθνηλσλία κε 19 ζηειέρε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο εθ ησλ νπνίσλ ηα 17 

απάληεζαλ. Σν ηειεπηαίν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην παξειήθζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηηο 

10/03/2020 
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o ηελ απνηχπσζε θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

κνλάδσλ πγείαο, ζηε κείσζε ησλ ρξόλσλ αλακνλήο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο 

λνζειείεο θαη ζπλαθφινπζα ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

αληαπνθξηζηκόηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  πγείαο. Δπηζεκαίλεηαη, 

φηη θαη εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο εθθξάζηεθε ε ζαθήο πξφζεζε 

αμηνπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG σο εξγαιείν πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε, ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ, ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνδνηηθόηεηαο (π.ρ. κέξηκλα κνλάδσλ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ 

κέζσ κείσζεο ηηκψλ) θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο. 

 

o ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ζηελ επθξηλέζηεξε απνηύπσζε ηεο ξνήο 

ησλ δηαδηθαζηώλ εληφο ησλ λνζνθνκείσλ, ζηελ αθξηβή 

ηηκνιόγεζε/θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηψλ (θαιχπηνληαο έλα ζεκαληηθφ θελφ, 

εθφζνλ επί ηνπ παξφληνο νη ππεξεζίεο απνδεκηψλνληαη βάζεη «ηζηνξηθψλ» 

ηηκψλ) θαη, ζπλαθόινπζα, ζηελ εύξεζε δεκνζηνλνκηθνύ ρώξνπ γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε θαηλνηόκσλ ηαηξηθώλ κεζόδσλ.   

 

o ηελ θαηάξηηζε ηεθκεξησκέλσλ πξνϋπνινγηζκώλ, ζηελ νξζνινγηθή θαη 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ πόξσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ 

κνλάδσλ πγείαο. Απηή ε πξννπηηθή αμηνπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-

DRG επηζεκάλζεθε ηδηαηηέξσο θαη απφ ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ησλ νπνίσλ ε πξφζεζε είλαη λα θαηαζηεί ην θχξην εξγαιείν γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ λνζνθνκείσλ 

 

 Δθ κέξνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ αλαθέξζεθε φηη κε ην λέν ζχζηεκα ζα επέιζνπλ κεηαβνιέο 

ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ πιεξσηώλ ιφγσ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν 

απνδεκίσζεο. Σελ άπνςε απηή εμέθξαζαλ θαη ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ ζα επηθέξεη ζηνλ ΔΟΠΤΤ σο θχξην πιεξσηή 

ππεξεζηψλ πγείαο.  
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Χο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, εθ κέξνπο ζηειέρνπο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ 

επηζεκάλζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο δέζκεπζεο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

(πιεξσηώλ θαη παξόρσλ) γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηελ αλεμάξηεηε/νπδέηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο DRG, ην νπνίν αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξεη θαη 

αιιαγέο ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο όισλ ησλ παξόρσλ θαη 

πιεξσηώλ (π.ρ. αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, αλάγθε αλάπηπμεο 

λέσλ επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ θιπ). Δπίζεο, ππνγξακκίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα 

δηακφξθσζεο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ιφγσ ηνπ φηη ηα DRG έρνπλ αξλεηηθά 

θνξηηζκέλε ρξνηά, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε παξαδνζηαθή θαη δηεζλήο θξηηηθή πνπ 

πθίζηαληαη (π.ρ. «αηκαηεξά εμηηήξηα»), αιιά θαη ε θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα. 

 

Πξφζζεηα, ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε αιιαγήο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνύξαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηεο ηεθκεξησκέλεο δηνίθεζεο  ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληζκψλ (π.ρ. θαηαγξαθή θσδηθνπνηήζεσλ, 

θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ, ηηκνιφγεζε). 

 

6.2 Σερληθά πξνβιήκαηα θαη αλακελφκελεο αληηδξάζεηο 

 

ρεηηθά κε ηα αλακελφκελα ηερληθά πξνβιήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο εζηίαζαλ ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα αλαθχςνπλ ιφγσ: 

 

 ελδερφκελσλ αδπλακηώλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. κε δηαζχλδεζε 

ηνπο κε φια ηα ηκήκαηα-εξγαζηήξηα, κε ιεηηνπξγία/κε δηαζχλδεζε κε ηνλ 

Ηιεθηξνληθφ Φάθειν Αζζελνχο  ή θαη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ), 

 

 ελδερφκελεο έιιεηςεο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (γηα ρξήζε 

εθαξκνγήο θσδηθνπνηήζεσλ-coders, παξαθνινύζεζεο θόζηνπο, πιήξνπο 

γλώζεο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο κίαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο), 
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 ύπαξμεο πνιιώλ θαη ζύλζεησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-

DRG 

 

 Πξφζζεηα, ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ σο αξθεηά πηζαλή ηελ εκθάληζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δπζηαμηλφκεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο 

DRG, ηδηαηηέξσο θαηά ηελ πξψηε θάζε εθαξκνγήο ηνπο ζπζηήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζηέιερνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ αλαθέξζεθε ζηνλ θίλδπλν ρεηξαγώγεζεο 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θσδηθνπνίεζεο κε «δεκηνπξγηθή» ινγηζηηθή πξνο αθξηβφηεξεο 

θαηεγνξίεο-upcoding ελψ ηαπηφρξνλα επηζεκάλζεθε θαη ν θίλδπλνο ηεο αηεινύο 

θσδηθνπνίεζεο-downcoding (δει ηεο θσδηθνπνίεζεο κφλν κε βάζε ην θχξην DRG 

ρσξίο ηελ εηζαγσγή δεπηεξεπφλησλ ιφγσ ειιηπνχο εμνηθείσζεο κε ηηο 

θσδηθνπνηήζεηο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξψην δηάζηεκα ηεο εθαξκνγήο). Πξφζζεηα, 

ζηέιερνο ηνπ ΔΟΠΤΤ επεζήκαλε ηνλ θίλδπλν ππνβνιήο δηπιψλ ΚΔΝ θχξηα εθ 

κέξνπο ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Πάλησο, ζηέιερνο ηδησηηθνχ λνζνθνκείνπ επεζήκαλε φηη 

ε δνκή θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαρσξίζεηο θαη ηε 

δνκή ηνπ Grouper κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν δπζηαμηλφκεζεο. 

 

 ρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα πξόσξεο ρνξήγεζεο εμηηεξίνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ αξθεηά πηζαλή απηή ηελ εμέιημε. Γχν ζηειέρε 

λνζνθνκείσλ θαη δχν ζηειέρε ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ ζεψξεζαλ ιηγφηεξν πηζαλή απηή ηελ 

εμέιημε. Μάιηζηα, έλα ζηέιερνο λνζνθνκείνπ επεζήκαλε φηη ην θαηλφκελν ελδέρεηαη 

λα ζρεηίδεηαη κε άιινπο ιφγνπο πιελ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ DRG. 

 

 Αλαθνξηθά κε ελδερφκελεο αληηδξάζεηο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη απηέο ζα 

ζρεηίδνληαη κε: 

 

o Σνλ θόβν αύμεζεο ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο, αλεζπρία πνπ αλακέλεηαη εληνλφηεξα λα 

εθθξαζηεί απφ ηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη εηθάδεηαη φηη ζεσξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν σο αξκνδηόηεηα (απνθιεηζηηθή) ησλ δηνηθεηηθώλ. Σην πιαίζην απηό, ζηέιερνο 

ηνπ ΚΕΤΕΚΝΥ επεζήκαλε σο πηζαλό θίλδπλν ηηο πξνζπάζεηεο απνπνίεζεο ηεο 

επζύλεο από ηε ζπκκεηνρή ζην ζύζηεκα εθ κέξνπο δηαθόξσλ νκάδσλ 

επαγγεικαηηώλ, 
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o ηελ αληίιεςε ησλ εκπιεθνκέλσλ πεξί ζύλζεηνπ/πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο, ε 

εθκάζεζε ηνπ νπνίνπ εθηηκνχλ φηη ζα είλαη δύζθνιε θαη ζα απαηηεί ηελ αλάπηπμε 

εηδηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ρσξίο κάιηζηα νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη λα έρνπλ 

ηε δηάζεζε αθηέξσζεο ηθαλνύ ρξόλνπ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 

o ηελ ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο από ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εγεζία, 

 

o ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νθέινπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ην λέν ζχζηεκα γηα 

ηνπο αζζελείο θαη ην πξνζσπηθό θαη,  ζπλαθφινπζα, ελδερφκελα λα ππάξμεη 

άξλεζε ζπκκεηνρήο θαη εθαξκνγήο ηνπ, 

 

o ηνλ θίλδπλν δπζκελνύο αιιαγήο ηνπ εξγαζηαθνύ θαζεζηώηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

νπνίσλ ε απόδνζε ζεσξνύλ όηη ζα αμηνινγείηαη θαη κε βάζε ηα DRG, θαη ηνλ θόβν 

κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνύ κεηαμύ ησλ κνλάδσλ. Γειαδή, εθηηκνχλ  φηη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ελδερφκελα λα είλαη επηθπιαθηηθνί κε ην λέν ζχζηεκα ιφγσ 

ηεο πηζαλήο ρξήζεο ηνπ θαη σο ειεγθηηθνύ κέζνπ γηα ηε κειινληηθή ηνπο 

αμηνιφγεζε, 

 

o ηνλ θίλδπλν δπζκελνύο επίδξαζεο ζηε  ρξεκαηνδόηεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο (π.ρ. κε 

ηελ «ππνηηζέκελε» απώιεηα ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ κηζζνδνζίαο από 

ηα έζνδα/έμνδα ηνπ λνζνθνκείνπ). Η άπνςε απηή εθθξάζηεθε  ηδηαηηέξσο θαη εθ 

κέξνπο ζηειέρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ, εθηηκψληαο φηη νη επαγγεικαηίεο δηαθαηέρνληαη 

απφ ην θόβν «απνθάιπςεο» ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο,θάηη πνπ ζα ζεσξήζνπλ φηη 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο ή/θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ 

γηα ιαλζαζκέλε ηαηξηθή πξαθηηθή ζε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο πξαθηηθέο, 

 

o ηέινο, ηνλ θίλδπλν θαζπζηέξεζεο ηνπ ξπζκνύ εηζαγσγήο ηεο θαηλνηνκίαο θαηά ηελ 

θιηληθή πξαθηηθή ιφγσ ηεο «flat rate»  απνδεκίσζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ, άπνςε ε 

νπνία εθθξάζηεθε απφ έλα ζηέιερνο λνζνθνκείνπ 
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6.3 Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ νη πξνηάζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 Η εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηηο λέεο ηαηξηθέο θσδηθνπνηήζεηο αιιά θαη 

ησλ δηνηθεηηθώλ/νηθνλνκηθώλ/πιεξνθνξηαθώλ ζηειερώλ ζηνπο θαλόλεο 

θσδηθνπνίεζεο, νκαδνπνίεζεο θαη ηηκνιόγεζεο, δξάζε ε νπνία  απνηειεί θαη άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ. 

 

 Η αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ κε επζχλε ησλ ζπλ-αξκφδησλ 

θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ηoπ Gr-DRG θαη ησλ επνπηεπφκελσλ νξγαληζκψλ. Πξφζζεηα, 

απφ ζηέιερνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ πξνηάζεθε εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ λνζνθνκείσλ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνο αλάπηπμε δηαδηθαζίεο ―DRG medical coding quality controlling” 

εληόο ησλ λνζνθνκείσλ αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο 

πιεξσηέο  ζρεηηθά κε  ην ―DRG auditing” 

 

 Αθφκε, ζηειέρε απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ ΔΑΔΔ ηφληζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπλδπαζηηθήο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο εθαξκνγώλ “Real Time Clinical Audit”θαη 

ησλ reports/ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ πνπ ζα πξνθύπηνπλ απφ ην ζχζηεκα γηα ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

παξφρσλ.  

 

Χζηφζν, επηζεκάλζεθε απφ ζηέιερνο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα είλαη πην επρεξήο ε δηαδηθαζία δηάζεζεο ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζε άιινπο ζπλ-αξκφδηνπο θνξείο κε βάζε βεβαίσο ηνπο 

εζληθνχο αιιά θαη ηνπο επξσπατθνχο (GDPR) θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηηο ξήηξεο εκπηζηεπηηθφηεηαο κε ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο απφ 

φπνπ αληινχληαη ηα δεδνκέλα.  Πξφζζεηα, δηεπθξηλίζηεθε φηη ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη κφλν κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο DRG, αιιά παξφια απηά ζην πιαίζην ελφο δνκεκέλνπ δηαιφγνπ γηα ηελ 



96 

 

 

96 

επίηεπμε ζπκθσλίαο π.ρ. ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζα κπνξνχζε λα 

εμεηαζηεί ην ελδερφκελν δηάζεζεο  ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 Δπηπιένλ, εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ επηζεκάλζεθε φηη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαηλνκέλσλ 

κε νξζήο ρξέσζεο ησλ λνζειεπνκέλσλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ εθαξκφδνληαη νδεγίεο 

δηνηθεηηθνύ θαη ηαηξηθνύ ειέγρνπ. Δθαξκφδεηαη, ν ηζρχσλ θαλνληζκφο παξνρψλ ηνπ 

ΔΟΠΤΤ (ΔΚΠΤ) γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ παξφρσλ, ν νπνίνο, φκσο, δελ αληαλαθιά 

ηε ινγηθή απνδεκίσζεο κε βάζε ηα DRG.  

 

Πάλησο, ζηέιερνοηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ αλέθεξε φηη ζην λέν ζχζηεκα Gr-DRG έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη αλαπηχζζνληαη πεξαηηέξσ, εξγαιεία ειέγρνπ νξζήο θσδηθνπνίεζεο 

κε δηαζηαπξώζεηο θύινπ, ειηθίαο, ηαηξηθώλ πξάμεσλ, εκεξώλ λνζειείαο, βαξύηεηαο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο θαη εξγαιεία απηόκαηεο εθαξκνγήο θαλόλσλ νξζήο ηηκνιόγεζεο 

θαη ζπγρώλεπζεο πεξηζηαηηθώλ. πγθεθξηκέλα, επηζεκάλζεθε φηη κέζσ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ ζεζπηζηεί θαλόλεο ηηκνιόγεζεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, ζε 

πεξίπησζε επαλεηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο (σο απνηέιεζκα πξφσξνπ εμηηεξίνπ), δελ απνδεκηψλεηαη ν πάξνρνο κε 

δεχηεξν DRG, αιιά νη δύν πεξηπηώζεηο ελνπνηνύληαη ζε έλα DRG. Δπηπιένλ, 

ζηειέρε ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ αλέθεξαλ φηη ην ίδην ην ζχζηεκα παξέρεη αληηθίλεηξα γηα ηε 

ρνξήγεζε πξόσξνπ εμηηεξίνπ θαζψο, πέξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε κέζε δηάξθεηα 

λνζειείαο, έρεη ζεζπηζηεί θαη έλα αλψηεξν θαη έλα θαηψηεξν φξην δηάξθεηαο 

λνζειείαο αλά DRG, εληφο ησλ νπνίσλ νξίσλ ην λνζνθνκείν απνδεκηψλεηαη κε ην 

ίδην πνζφ. Γηα ην κέιινλ πξνηάζεθε ε ηαθηηθή αλαζεψξεζε απηψλ ησλ νξίσλ βάζεη 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ λνζνθνκείσλ.  

 

Αθφκε, δηεπθξηλίζηεθε (απφ ην ΚΔΣΔΚΝΤ) φηη κε βάζε ην λέν ζχζηεκα Gr-DRG 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ επαλεηζαγσγώλ (εληφο ζχληνκνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ίδηα αηηία) κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, εθφζνλ απηέο 

αθνξνχλ ην ίδην λνζνθνκείν. ηελ πεξίπησζε απηή, ζχκθσλα κε ηνπο πξνο 

δεκνζίεπζε θαλφλεο νκαδνπνίεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

DRG, πξαγκαηνπνηείηαη ζπγρψλεπζε (merging) ησλ δχν πεξηζηαηηθψλζε κία εληαία 

πεξίπησζε λνζειείαο, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο απνδεκίσζεο (γηα ηε δηαρείξηζε 
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ησλ δχν εηζαγσγψλ). Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλεηζαγσγήο ζε δχν 

δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία (εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) ε δπλαηφηεηα πνπ 

πθίζηαηαη αθνξά ζηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο επαλεηζαγσγήο γηα 

παξεκθεξή αηηία, ζε άιιν λνζνθνκείν απφ ην αξρηθφ λνζνθνκείν/θιηληθή εμφδνπ, 

νπφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ νη 

αζζελείο ή λα εθαξκνζηνχλ κέηξα κε νηθνλνκηθφ αληίθηππν (ζην λνζνθνκείν αξρηθήο 

εμφδνπ). 

 

 Χζηφζν, επηζεκάλζεθε φηη δελ έρεη αλαπηπρζεί θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην 

απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δπζηαμηλνκήζεσλ 

 

 Χο αλαγθαίεο δξάζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξζεθαλ ε 

εηζαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο ζηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ κε ηε δηαζχλδεζε απηνχ κε ην 

ινγηζκηθφ νκαδνπνίεζεο (Grouper) 

 

 Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ απνηειεζκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ησλ ζπλ-αξκφδησλ θνξέσλ ΔΟΠΤΤ θαη 

Τπνπξγείν Τγείαο (πηζαλφλ θαη ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε πξφηαζε 

ζηειέρνπο ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ) κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε όισλ κε έλα θνηλό θαλνληζηηθό 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηηκνιφγεζε, ζπκθσλία ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, επηηξνπψλ/νξγάλσλ επίιπζεο δηαθνξψλ) θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (π.ρ. 

πνηνο, κε πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηα εθπαίδεπζε αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ coder).  

 

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφληζε ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο κίαο θνηλήο νκάδαο ζπλεξγαζίαο κε ζηειέρε ηνπ 

ΚΕΤΕΚΝΥ ηνπ ΕΟΠΥΥ θαη ησλ ηδησηηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, γηα ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ «φζκσζε» ησλ ζπλ-αξκφδησλ θνξέσλ. ηέιερνο 

λνζνθνκείνπ ππνγξάκκηζε ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη δηεπζπληώλ 

Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο ησλ λνζνθνκείσλ ζε κία ηέηνηα νκάδα. Έηεξν ζηέιερνο 
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λνζνθνκείνπ αλέθεξε φηη ζε κία ηέηνηα νκάδα ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

εθπξφζσπνη ησλ Παξόρσλ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Παλειιήληνπ Ιαηξηθνύ 

Σπιιόγνπ θαη απηή λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε δνκή, πιαίζην θαη θξηηήξηα 

ιεηηνπξγίαο. Δθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηνλίζηεθε φηη απνηειεί άμνλα 

πξνηεξαηόηεηαο ε ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο παξφκνηνπ κεραληζκνχ 

ζπλεξγαζίαο. Μφιηο έλα ζηέιερνο λνζνθνκείνπ δηαθψλεζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζρήκαηνο.  

 

 Χο θίλεηξν γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ παξφρσλ κε ην λέν ζχζηεκα Gr-DRG, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο, πιελ ελφο ζηειέρνπο λνζνθνκείνπ, ζπκθψλεζαλ φηη ζα κπνξνχζε λα 

ζεζπηζηεί έλα πιαίζην πξηκνδόηεζεο ησλ παξόρσλ πνπ επηδεηθλύνπλ εμαηξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θσδηθνπνίεζεο-ηηκνιόγεζεο. Μάιηζηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ, 

πξφηεηλαλ, ζην κέιινλ, κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο DRG, λα ππάξρεη ζύλδεζε ηεο απνδεκίσζεο θάζε λνζνθνκείνπ κε 

δείθηεο πνηόηεηαο/απνηειεζκάησλ (pay for performance), ζχκθσλα θαη κε ηελ 

πξαθηηθή άιισλ ρσξψλ.    

 

 Οκνίσο ζεηηθή άπνςε εμέθξαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά θαη κε ηελ πξννπηηθή 

επηβξάβεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο πγείαο πνπ επηδεηθλχνπλ άξηζηε 

επίδνζε θαηά ηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο. Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε αλαθέξζεθαλ νη αθφινπζεο: 

 

 ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθώλ αδεηώλ θαη θάιπςε δαπαλώλ ζπκκεηνρήο ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

 παξνρή θαηάιιεινπ ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο  

 παξνρή νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ, π.ρ. κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο 

 πξνζκέηξεζε ηεο ζεηηθήο ηνπο επίδνζεο ζηε γεληθφηεξε εξγαζηαθή ηνπο 

εμέιημε θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηκήκαηνο/θιηληθήο από όπνπ πξνέξρνληαη κε 

ηελ πξνηεξαηνπνίεζε ζε θάιπςε ησλ όπνησλ αλαγθώλ ηνπ 

ηκήκαηνο/θιηληθήο απφ φπνπ πξνέξρνληαη (π.ρ. εκέξεο ρεηξνπξγείνπ, 

θάιπςε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, αξηζκφ θιηλψλ, επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θιπ) 
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Σα αλσηέξσ θίλεηξα πξνηάζεθε λα δνζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ παξάιιεια κε ηελ θχξηα εξγαζία ηνπο αζρνινχληαη θαη κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ζπγθξηηηθά φζνπο έρνπλ σο κφληκε εξγαζία ηελ ελαζρφιεζε κε ηα DRG. 

Απφ νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη δένλ ζα ήηαλ λα επηβξαβεχεηαη 

κφλν ε κνλάδα πγείαο θαη φρη ηα άηνκα-εξγαδφκελνη ζε απηή. 
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Πίλαθαο 6.1Α: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ησλ DRGζηελ Διιάδα 

Αλακελφκελα 

Πξνβιήκαηα/ 

Αληηδξάζεηο 

Πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο 

 

Αλαβάζκηζε 

Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη 

δηαζχλδεζε κε 

ινγηζκηθφ κε 

Grouper 

χζηαζε νκάδαο 

ζπλεξγαζίαο κε 

Πιεξσηέο, ΚΔΣΔΚΝΤ, 

Παξφρνπο, ΠΙ, 

Παλεπηζηήκηα θαη 

Τπνπξγείν Τγείαο κε 

ζηφρν αλάπηπμε θνηλά 

απνδεθηνχ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ( ηηκνιφγεζεο 

/απνδεκίσζεο θαη 

απνζαθήληζεο 

ξφισλ/αξκνδηνηήησλ) 

Δπηβξάβεπζε Παξφρσλ 

(π.ρ.payforperformance, 

πξνηεξαηνπνίεζε θάιπςεο 

αλαγθψλ-δηάζεζε 

ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ) θαη 

Πξνζσπηθνχ (π.ρ. 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, 

θάιπςε δαπάλεο 

εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, 

ακνηβή ππεξσξηψλ) πνπ 

επηδεηθλχνπλ άξηζηε 

επίδνζε 

Δξγαιεία ειέγρνπ 

νξζήο 

θσδηθνπνίεζεο 

(π.ρ. 

δηαζηαπξψζεηο 

ζηνηρείσλ) & 

απηφκαηεο 

εθαξκνγήο 

θαλφλσλ 

(π.ρ.ζπγρσλεχζεσ

ο πεξηζηαηηθψλ) 

Δθπαίδεπζε 

Δπαγγεικαηηψλ 

Τγείαο ζε λέεο 

ηαηξηθέο  

θσδηθνπνηήζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Οηθ

νλνκηθνχ/Πιεξν

θνξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ γηα 

θσδηθνπνίεζε/ 

ηηκνιφγεζε 

Αδπλακίεο 

πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (κε 

δηαζχλδεζε κε ηκήκαηα, 

ηαηξηθφ θάθειν) 

 

 

 

V 

 
 

 
  

Έιιεηςε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ 

 

 
 

 
 

 

 

V 

 

 

V 

χλζεην/πνιχπινθν 

ζχζηεκα, θφβνο 

αχμεζεο θφξηνπ 

εξγαζίαο=>αληίδξαζε/α

πξνζπκία ζπκκεηνρήο 

  

 

V
 

 

 

V 

 

 

 

V
 

 

 

V 

 

 

 

 

V 
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Αλακελφκελα 

Πξνβιήκαηα/ 

Αληηδξάζεηο 

Πξνηεηλφκελεο  πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο 

 

Αλαβάζκηζε 

Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη 

δηαζχλδεζε κε 

ινγηζκηθφ κε Grνuper 

χζηαζε νκάδαο 

ζπλεξγαζίαο κε 

Πιεξσηέο, 

ΚΔΣΔΚΝΤ, 

Παξφρνπο, ΠΙ, 

Παλεπηζηήκηα θαη 

Τπνπξγείν Τγείαο 

κε ζηφρν αλάπηπμε 

θνηλά απνδεθηνχ 

θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ ( 

ηηκνιφγεζεο 

/απνδεκίσζεο θαη 

απνζαθήληζεο 

ξφισλ/αξκνδηνηήησ

λ) 

Δπηβξάβεπζε 

Παξφρσλ 

(π.ρ.payforperformanc

e, πξνηεξαηνπνίεζε 

θάιπςεο αλαγθψλ-

δηάζεζε ζχγρξνλνπ 

εμνπιηζκνχ) θαη 

Πξνζσπηθνχ (π.ρ. 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο, 

θάιπςε δαπάλεο 

εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ακνηβή 

ππεξσξηψλ) πνπ 

επηδεηθλχνπλ άξηζηε 

επίδνζε 

Δξγαιεία 

ειέγρνπ 

νξζήο 

θσδηθνπνίεζ

εο (π.ρ. 

δηαζηαπξψζε

ηο ζηνηρείσλ) 

& απηφκαηεο 

εθαξκνγήο 

θαλφλσλ 

(π.ρ.ζπγρσλε

χζεσο 

πεξηζηαηηθψλ

) 

Δθπαίδεπζε 

Δπαγγεικαηηψλ 

Τγείαο ζε λέεο 

ηαηξηθέο  

θσδηθνπνηήζεηο 

Γηνηθεηηθνχ/Οηθνλνκηθ

νχ/Πιεξνθνξηαθνχ 

Πξνζσπηθνχ γηα 

θσδηθνπνίεζε/ 

ηηκνιφγεζε 

Φφβνο δπζκελψλ 

αιιαγψλ ζην εξγαζηαθφ 

θαζεζηψο θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ 

 

  

 

V 

 

 

V 

   

Κίλδπλνο κείσζεο 

ξπζκνχ εηζαγσγήο 

θαηλνηνκίαο 

   

 

V 
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Πίλαθαο 6.1Β: πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ησλ DRGζηελ Διιάδα 

 

 

Αλακελφκελα Πξνβιήκαηα/ 

Αληηδξάζεηο 
 

 

 

 

 

 

 

Πξνηεηλφκελεο  πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο 

Καλφλεο Σηκνιφγεζεο (π.ρ. 

ελνπνίεζεο δχν DRG ζε 

πεξίπησζε επαλεηζαγσγήο 

γηα ηελ ίδηα αηηία, ηαθηηθή 

αλαζεψξεζε αλψηεξνπ θαη 

θαηψηεξνπ δηαζηήκαηνο 

λνζειείαο αλά DRG γηα 

flatrate απνδεκίσζε φζσλ 

πεξηζηαηηθψλ εκπίπηνπλ ζην 

ζε απηφ ην δηάζηεκα) 

Real Time Clinical Audit 

ζπλδπαζηηθά κε 

αμηνπνίεζε πνξηζκάησλ 

reports/ζηαηηζηηθψλ αλά 

κνλάδα θαηφπηλ 

αλάπηπμεο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ δηάζεζεο 

δεδνκέλσλ 

Δξγαιεία ειέγρνπ 

νξζήο θσδηθνπνίεζεο 

(π.ρ. δηαζηαπξψζεηο 

ζηνηρείσλ) & 

απηφκαηεο εθαξκνγήο 

θαλφλσλ 

(π.ρ.ζπγρσλεχζεσο 

πεξηζηαηηθψλ) 

Δθπαίδεπζε 

ηειερψλ 

λνζνθνκείσλ ζε 

DRG medical 

coding quality 

controlling 

Πιεξσηψλ ζε 

DRG auditing 

Γπζηαμηλνκήζεηο ζε αθξηβφηεξα 

DRG (up-coding) γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

 
 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

Γπζηαμηλνκήζεηο ζε θζελφηεξα 

DRG (down-coding) ιφγσ κε 

εμνηθείσζεο κε ηηο 

θσδηθνπνηήζεηο 

 

 

 

 
 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

Υνξήγεζε πξφσξσλ 

εμηηεξίσλ=>απμεκέλεο 

επαλεηζαγσγέο 

 

V
 

 
 

V 
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7. ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΡΔΑΛΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΒΔΛΣΗΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ Gr-

DRG 

 

ην θεθάιαην απηφπαξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο Gr-DRG, ζηηο νπνίεο θαηέιεμε ε νκάδα εξγαζίαο θαηφπηλ ηεο ζπλδπαζηηθήο 

θξηηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ησλ 

απφςεσλ ζηειερψλ ηνπ ηνκέα πγείαο, φπσο ηηο δηαηχπσζαλ θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο. 

Πξφζζεηα, ζηελ Δηθφλα 7.1 παξαηίζεληαη κε εχιεπην απεηθνληζηηθφ ηξφπν ηα θχξηα 

αλακελφκελα πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG θαζψο θαη νη 

πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Γεληθά, γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG θξίλεηαη αλαγθαία ε 

εθαξκνγή ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ κέηξσλ: 

 

i) Δπηθνηλσλία / Δθπαίδεπζε 

H αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο πξνο ηνπο πιεξσηέο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθψκελεο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο Gr-DRG ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θακθζνχλ νη φπνηεο αληηζηάζεηο /επηθπιάμεηο ή παξεξκελείεο ηεο 

ζθνπηκφηεηαο πηνζέηεζήο ηνπ. Υξεηάδεηαη λα δνζνχλ ζαθή κελχκαηα γηα ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηε δηακόξθσζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ πιεξσηώλ, ησλ πξνκεζεπηώλ θαη γηα ηελ ύπαξμε ή κε επηπηώζεσλ 

ζηελ εμέιημε ησλ επαγγεικαηηώλ.  

ην πιαίζην απηφ, ε δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα αληηκεηώπηζε 

ησλ αηηεκάησλ απνδεκίσζεο λνζειεηώλ ή πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνύ ή άιινπ 

εμνπιηζκνχ ησλ παξφρσλ πγείαο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ην λέν ζύζηεκα θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, πξνηείλεηαη φπσο απνηειέζεη κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο . 

Παξάιιεια, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνο ηξεηο 

νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ:  
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α) ηνπο γηαηξνχο-λνζειεπηέο γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηηο ζχγρξνλεο ηαηξηθέο 

θσδηθνπνηήζεηο,  

β) ηα ζηειέρε ησλ δηνηθεηηθψλ/νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο 

ησλ κνλάδσλ πγείαο γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ 

θσδηθνπνίεζεο/ηηκνιφγεζεο, θαη  

γ) ηα ζηειέρε ησλ πιεξσηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηελέξγεηαο ειέγρσλ 

επί ησλ ππνβαιιφκελσλ ρξεψζεσλ βάζεη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

Δπηπξφζζεηα ηεο παξνρήο ελφο βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζε θάζε 

επαγγεικαηηθή νκάδα, ε παξνρή εθπαηδεπηηθώλ αδεηώλ θαη ε θάιπςε δαπαλώλ 

ζπκκεηνρήο ζε επηπιένλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. επηζθέςεηο ζε κνλάδεο πγείαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα ζπζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ) πξνηείλεηαη σο έλα ζεκαληηθφ 

θίλεηξν πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Γεληθά θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ε ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε απνηειεί κία εθαξκνδφκελε πνιηηηθή ηδηαηηέξσο κάιηζηα ζηε νπεδία 

(Busse et al.2011). 

ii) Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ρξήζε θνηλψλ 

θαλφλσλ απνδεκίσζεο απηνκαηνπνηεκέλεο εθαξκνγήο 

Πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ε νξζή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-

DRG πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Grouper θαη κε ηνλ πξνο ιεηηνπξγία 

Αηνκηθφ Ηιεθηξνληθφ Φάθειν Τγείαο (ΑΗΦΤ). Έηζη, ζα δηεπθνιχλνληαη ε νξζή 

θσδηθνπνίεζε (κε δηαζηαπξώζεηο θύινπ, ειηθίαο, ηαηξηθώλ πξάμεσλ, εκεξώλ λνζειείαο, 

βαξύηεηαο, εληαηηθήο ζεξαπείαο) θαη ε νξζή απνδεκίσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ π.ρ. 

ζπγρσλεχζεηο δχν πεξηπηψζεσλ ζε έλα DRG ζε πεξίπησζε πξόσξεο επαλεηζαγσγήο γηα 

παξεκθεξή αηηία φρη κφλν απφ ην ίδην λνζνθνκείν ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο 

δπλαηφηεηεο αιιά θαη από δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία θαζψο ζα είλαη άκεζα εθηθηή ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ θάζε λνζειεπζέληα κέζα ζην ζχζηεκα. Σνλίδεηαη φηη γηα ηελ 

πινπνίεζε  ηεο ελ ιφγσ πξνηαζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απζηεξά ππφςε φιεο νη 

πξφλνηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ 

Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR).   
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εκεηψλεηαη φηη ε αμηνπνίεζε εηδηθψλ (ζπλερψο βειηηνχκελσλ) ινγηζκηθψλ γηα ηελ νξζή 

ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηνλ απηνκαηνπνηεκέλν εληνπηζκφ ηπρφλ αζπλεπεηψλ 

απνηεινχλ επξέσο δηαδεδνκέλεο πξαθηηθέο ζηηο ππφ κειέηε ρψξεο (Busse et al.2011, 

Forgione et al.2005). 

 

Πξφζζεηα, ε ηαθηηθή αλαζεώξεζε βάζεη πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ λνζειεηώλ ησλ ήδε 

ζεζπηζκέλσλ θαηώηαησλ θαη αλώηαησλ νξίσλ δηάξθεηαο λνζειείαο αλά DRG, εληφο ησλ 

νπνίσλ νξίσλ ην λνζνθνκείν απνδεκηψλεηαη κε ην ίδην πνζφ (flat rate απνδεκίσζε), 

αλακέλεηαη φηη ζα ιεηηνπξγήζεη σο έλα επηπιένλ αληηθίλεηξν γηα ηπρόλ ρνξήγεζε 

πξόσξσλ εμηηεξίσλ. εκεηψλεηαη, φηη ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs 

δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ (Busse et al.2011, Tan et al.2014, Quentin et al.2013, 

Centers for Medicare & Medicaid Services 2018, Duckett 2000, Australian Institute of 

Health and Welfare 2018, Australia Health Services Research Institute, 2012, Busse, R. 

and Blümel 2014, Serdén and Heurgren 2011, European Med Tech and IVD 

Reimbursement Consulting 2019). 

 

iii) Αλάπηπμε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

πκπιεξσκαηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ (realtime) ειέγρσλ ζχκθσλα 

κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ζπζηήλεηαη θαη ε 

ζέζπηζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζε δχν επίπεδα:  

 εληφο ησλ κνλάδσλ πγείαο κε ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ νξζήο 

θαηαρψξηζεο ησλ απαξαίηεησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. ηαηξηθέο πξάμεηο, 

δηαγλψζεηο) πνπ νδεγνχλ ζε θσδηθνπνίεζε θαηά DRG, 

 ζε επίπεδν ηξίησλ πιεξσηώλ (π.ρ ΕΟΠΥΥ θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο) ζύκθσλα θαη κε 

ην παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο (Busse et al.2011) γηα ηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ 

ειέγρσλ θχξηα σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα/θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ θξνληίδσλ 

νη νπνίεο νδεγνχλ ζηηο αληίζηνηρεο θσδηθνπνηήζεηο θαηά DRG. Υξεηάδεηαη λα 

απνζαθεληζηεί ε δπλαηφηεηα ησλ πιεξσηψλ λα πεξηθφπηνπλ ην πνζφ ηεο αηηνχκελεο 

απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησκέλα έρεη γίλεη δπζηαμηλφκεζε ζε 

αθξηβφηεξε θαηεγνξία DRG ή αθφκε θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ πξνο ηνπο παξφρνπο 



106 

 

 

106 

πγείαο πνπ ζπζηεκαηηθά θαηαγξάθνπλ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο. 

Πξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο αλεμάξηεηνπ 

θνξέα πνπ ζα δηελεξγεί ειέγρνπο. εκεηψλεηαη φηη ζπζηεκαηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζε 8 απφ ηηο 11 ππφ κειέηε ρψξεο (Busse et al.2011, Audit Commission 

Audit Commission 2010, Audit Commission 2006). 

iv) Θέζπηζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ 

Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG απαηηεί ηε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ ζπλ-αξκφδησλ θνξέσλ ΚΔΣΔΚΝΤ, ΔΟΠΤΤ, Τπνπξγείνπ Τγείαο, ΔΑΔΔ αιιά 

θαη εθπξνζψπσλησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ΠαξφρσλΤγείαο κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο 

δεζκεπηηθνύ πιαηζίνπ, ζην νπνίν ζα απνζαθελίδνληαη νη ξόινη, νη αξκνδηόηεηεο θαη νη 

θαλόλεο θσδηθνπνίεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ελδερνκέλνπ ππνγξαθήο κίαο Πξνγξακκαηηθήο Σπκθσλίαο ή ελόο Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο 

(κεηαμχ ησλ ζπλ-αξκνδίσλ θνξέσλ) γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

θνξέσλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ιδηαηηέξσο, πξφβιεςε ρξεηάδεηαη 

λα ππάξμεη γηα ηνπο φξνπο δηάζεζεο απνινγηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην λέν 

ζχζηεκα Gr-DRG, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ αιιά θαη σο έλα εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

ελ γέλεη απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, πξνέθπςε μεθάζαξα κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε ε ζεηηθή 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην λέν ζχζηεκα Gr-DRG θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο ηνπο απφ απηφ. 

Σν εχξεκα απηφ βξίζθεηαη θαηά αληηζηνηρία κε ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

πεξί ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs. Δπηπιένλ, ζχκπιεπζε 

δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ βέιηηζηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs 

ζηηο ππφ κειέηε ρψξεο θαη αλάινγσλ πξνηεηλφκελσλ πνιηηηθψλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ 

ηνκέα ηεο πγείαο απφ ηα νπνία ιήθζεζαλ νη ζπλεληεχμεηο.      

Πξφθιεζε γηα ηνπο ηζχλνληεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ είλαη ε επηηπρήο πηνζέηεζή ηνπ θαη απφ 

ηα κάρηκα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ πγείαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιειεο επηθνηλσληαθήο 

πνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Η πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ δπλαηνηήησλ 

(θσδηθνπνίεζεο/δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ/ειέγρσλ) ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ε 
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πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο κέζσ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ κε άιιεο εθαξκνγέο 

πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ΑΗΦΤ) είλαη ε ακέζσο επφκελε πξφθιεζε πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αληηκεησπηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. Η ζέζπηζε κεραληζκψλ αλαδξνκηθνχ ειέγρνπ είλαη 

κία (απαξαίηεηε) ζπκπιεξσκαηηθή φκσο δξάζε, θαζψο νη απηνκαηνπνηεκέλνη 

κεραληζκνί πξνιεπηηθνχ έιεγρνπ είλαη πξνηηκεηένη απφ ηα φπνηα θαηαζηαιηηθά κέηξα. 

Πξφζζεηα, ε ζπληνληζκέλε ζπλ-ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζπλ-αξκφδησλ θνξέσλ 

(ΚΔΣΔΚΝΤ, Τπνπξγείν Τγείαο, ΔΟΠΤΤ, ΔΑΔΔ, Πάξνρνη Τγείαο) πάλσ ζε έλαλ θνηλά 

ζπκθσλεκέλν άμνλα πεξηγξαθήο ξφισλ/αξκνδηνηήησλ θαη φξσλ δηαθίλεζεο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (ελδερόκελα θαη ππό ηε κνξθή Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο) 

ζεσξείηαη σο ην επηζηέγαζκα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο.  

ηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη φπσο ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG λα κελ 

πεξηνξηζηεί απιά ζε έλα κεραληζκό απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ αιιά λα κεηνπζησζεί 

ζε έλαλ δπλακηθό κεραληζκό γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο, έλα εξγαιείν ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πςειήο «αμίαο» 
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Δηθφλα 7.1. Σα θχξηα αλακελφκελα πξνβιήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG θαη νη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζήο ηνπ. 
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Πίλαθαο Η:Απνδεκηψζεηο κέζσ DRG. 
 

 

Πεγέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ 

 

 

Υψξα 

 

Πνζνζηφ 

θάιπςεο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ 

θφζηνπο κέζσ 

ησλ DRG  

 

Τπεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πιεξσκέο κέζσ DRG[3,4] 

 

 

Κφζηνο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο  

πιεξσκέο κέζσ DRG[3,4] 

 Δλδν-

λνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα 

Ζκεξήζη

α 

θξνληίδα 

Δμσ-

λνζνθνκεηα

θή θξνληίδα 

Φπρηαηξηθέ

ο ππεξεζίεο 

Τπεξεζίεο 

απνθαηάζηαζε

ο 

Δληαηηθή 

θξνληίδα 

Δπείγνπζ

α 

θξνληίδα 

Γηδαζθαιία Έξεπλα Γαπάλε 

επελδχζεσ

λ 

Αθξηβά 

θάξκαθα 

(Busse et al.2011, 

Quentin et al.2013) 
ΗΠΑ  60-85      

V 

          

(Independent 

Hospital Pricing 

Authority 2014, 

Australian Institute 

of Health and 

Welfare 2018) 

 

 

Απζηξαιία 

  

 

V 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

(Busse et al.2011, 

Cashin and Ozaltin 

2014, Quentin et 

al.2010, Wolff et 

al.2018, Hopfe et 

al.2018 Riessen et 

al.2018) 

 

Γεξκαλία 
 

80 

 

V 

 

V 

 

Υ 

Υ 

(ηνπιάρηζην

λ κέρξη 

2018) 

 

V 

 

V 

 

X  

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

 

(Busse et al.2011) 

 

νπεδία 

 

Πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην 

λνζνθνκείν 

 

V 

 

V 

 

V 

  

Υ 

   

Υ 

 

Υ 

  

Υ 

(Busse et al.2011) Αγγιία 60 V V V Υ    Υ Υ   

(OECD 2017, 

Bittner et al.2013) 
Γαιιία 

[107,108] 

80 V V V X  Υ M  

(ππφ 

πξνυπνζέζεηο

)* 

Υ Υ Υ  Υ 

(Busse et al.2011) Ιηαιία  V           

 

(Busse et al.2011) 
 

Πνξηνγαιί

α 

 

80 

 

V 

 

V 

V (κφλν ηα 

ρεηξνπξγηθά 

πεξηζηαηηθά) 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

  

(Busse et al.2011) Οιιαλδία 84 V V V     Υ Υ  Υ 

(Busse et al.2011) ινβαθία  V           
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(Busse et al.2011) Πνισλία >60 V V    Υ Υ Υ Υ  Υ 

V = θαιχπηεηαη Υ= δελ θαιχπηεηαη M=κεξηθή θάιπςε 

 

* Πιένλ ηεο απνδεκίσζεο κέζσ ησλ DRGs νη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηώλ εληαηηθήο θξνληίδαο δύλαηαη λα ιάβνπλ θαη πξόζζεηε 

απνδεκίσζε αλά πεξηζηαηηθό εθόζνλ πιεξνύλ ηα αθόινπζα ηξία θξηηήξηα:  

 

 

i) είλαη επίζεκεο κνλάδεο εληαηηθήο θξνληίδαο ζύκθσλα κε ηηο εζληθά ζεζπηζκέλεο πξνδηαγξαθέο (ζηειερσκέλεο κε πηζηνπνηεκέλν 

εληαηηθνιόγν πνπ ηηο θαιύπηεη ζε 24ώξε βάζε; λνζειεπηηθή ζηειέρσζε 1λνζειεπηή /2,5 αζζελείο θαη  1 βνεζό λνζειεπηή 

/4αζζελείο) 

ii) SAPSII> 15  

iii) θαη δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ κίαο εμεηδηθεπκέλεο παξέκβαζεο εληαηηθήο θξνληίδαο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ζηε κνλάδα 

εληαηηθήο θξνληίδαο όπσο : κεραληθό αεξηζκό, αηκνθάζαξζε, ρνξήγεζε αγγεηνδξαζηηθώλ θαξκάθσλ. 

 

Η πξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε αλέξρεηαη ζην 60% ησλ ζπλνιηθώλ πιεξσκώλ ζηηο Μνλάδεο Εληαηηθήο Φξνληίδαο ζηε Γαιιία 
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Πίλαθαο ΗΗ: Έηνο εηζαγσγήο, απηνλνκία θαη ζθνπφο ησλ DRG. 
Υψξα  Έηνο 

εηζαγσγήο
 

Απηφλνκν 

ζχζηεκα 
 

Αξρηθφο ζθνπφο 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ην 2010 
 

ΗΠΑ 1983 Υ Καηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Απνδεκίσζε 

Απζηξαιία 1992 Υ Καηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Απνδεκίσζε 

Γεξκαλία 2003 Υ Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

νπεδία 1995 Υ Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε, ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο 

Αγγιία 1992 Υ Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ Απνδεκίσζε 

Γαιιία 1991  Καηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Απνδεκίσζε 

Ιηαιία 1995  Καηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Απνδεκίσζε 

Πνξηνγαιία 1984  Καηαγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Οιιαλδία 2005 Υ Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

ινβαθία 2017  Απνδεκίσζε  

Πνισλία 2009  Απνδεκίσζε Απνδεκίσζε 

 

Πεγή δεδνκέλσλ: Busse et al.2011 
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Πίλαθαο ΗΗΗ: Δηζαγσγή, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο ησλ DRG. 
Πεγέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ 

Υψξα  πλνπηηθά ζρφιηα 

 

Tan et al.2014, 

Chilingerian 2008, 

 

 

 

 

ΗΠΑ 

- Η πξψηε ρψξα ζηελ νπνία εθαξκφζηεθαλ ηα DRG 

- Η ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο νδήγεζε ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα έγθπξν, δίθαην θαη αμηφπηζην 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο  

- Μέρξη θαη ην 1982 ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο Medicare βαζηδφηαλ ζηελ αλαδξνκηθή απνπιεξσκή ησλ 

παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ε πξννπηηθή απνπιεξσκή ησλ λνζνθνκεηαθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ππφ ηε ζέζπηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο DRG έγηλε 9 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1992  

- Σν 1997 ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο νινθιεξψζεθε θαη γηα άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο θξνληίδαο, πιελ 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ, φπσο εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, εηδηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα, καθξνρξφληα θξνληίδα πγείαο, θαη’ νίθνλ 

λνζειεία θαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο 

- Σα DRG δηακνξθψζεθαλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ εμήο ηξηψλ ζπζηεκάησλ: (α) ηερληθφ ζχζηεκα (θιηληθνί επαγγεικαηίεο 

πγείαο, εξεπλεηέο, αθαδεκατθνί), (β) θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα θαη (γ) πνιηηηθφ ζχζηεκα  

- Θεσξήζεθε ε πην ζεκαληηθή κεηαπνιεκηθή θαηλνηνκία ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη πηζαλψο ε πην ζεκαληηθή 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, φπσο απνδείρζεθε θαη απφ ηελ κεηέπεηηα εθαξκνγή ησλ DRG ζε πνιιέο ρψξεο 

Duckett 2000 Απζηξαιία - Βαζίζηεθαλ αξρηθά ζηηο ΗΠΑ, αιιά απφ ην 1998 αλέπηπμαλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα  

Mihaiolovic et al.2016, 

Schmid  and Götze 2009 

 

Γεξκαλία 

- Βαζίζηεθαλ αξρηθά ζηελ Απζηξαιία θαη ζηε ζπλέρεηα δηακνξθψζεθε ην G-DRG  

- Πξηλ απφ ηα DRG εθαξκφδνληαλ ε εκεξήζηα απνδεκίσζε  

 

Busse et al.2011 

 

νπεδία 

- Αλαπηχρζεθε ην Nordic patient classification system (NordDRG), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη εζεινληηθά απφ ηηο δηάθνξεο επαξρίεο 

θαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θάζε επαξρία επηζπκεί  
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 Πίλαθαο ΗΗΗ (ζπλέρεηα): Δηζαγσγή, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο ησλ DRG. 
 Υψξα  πλνπηηθά ζρφιηα 

 

 

Busse et al.2011 

 

 

Αγγιία 

- Αλαπηχρζεθαλ ηα Healthcare Resource Groups (HRG) σο κηα παξαιιαγή ησλ DRG θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ θαη ηνπ θφζηνπο  

- Σα HRG βαζίδνληαη ζηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε Ννζεκάησλ (International Classification of Diseases, ICD) έπεηηα φκσο απφ ηελ 

θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην Αγγιηθφ ζχζηεκα πγείαο 

- Αξρηθά, βαζίζηεθαλ ζηα DRG ησλ ΗΠΑ 

 

 

Busse et al.2011, 

Mihailovic et al. 2016 

 

 

Γαιιία 

- Βαζίζηεθαλ αξρηθά ζηηο ΗΠΑ 

- Πξηλ απφ ηα DRG, νη κέζνδνη απνδεκίσζεο πεξηιάκβαλαλ ηνπο ζπλνιηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη ηελ 

απνδεκίσζε θαηά πξάμε 

- Σα DRG αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθαλ, 

απνηειψληαο ζήκεξα κέζνδν απνδεκίσζεο 

 

 

France et al.2005, 

Velleca 2013, 

Fattore and Torbica 2006 

 

 

Ιηαιία 

- Μέρξη θαη ην 1995, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ βαζίδνληαλ ζε θξηηήξηα φπσο ε εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη νη πξνεγνχκελεο 

δαπάλεο, νπφηε ε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζρεηίδνληαλ ζρεηηδφηαλ κε μεθάζαξνπο δείθηεο ησλ πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Μεηαμχ 

1995-2005, ε θαηάζηαζε απηή άιιαμε, κε ηηο ηηκέο θαη ηηο ρξεψζεηο λα παίδνπλ πιένλ πξσηαξρηθφ ξφιν 

- Απφ ην 1997, θάζε επαξρία έρεη πιήξε απηνλνκία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ DRG, κε 15 απφ ηηο 21 επαξρίεο λα έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπο ηηκέο θαη ηηο ππφινηπεο 6 λα έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο εζληθέο ηηκέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ησλ ρξεψζεσλ ησλ DRG κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαξρηψλ θαη ησλ εζληθψλ ρξεψζεσλ, κε ηηο ρξεψζεηο ζηηο επαξρίεο λα είλαη 

ζπλήζσο πςειφηεξεο.  

- Η ιίζηα ησλ DRG ηνπ 1994, αλαλεψζεθε ην 1997, ην 2006 θαη ην 2012. 

 

Busse et al.2011 

 

Πνξηνγαιία 

- Βαζίζηεθαλ ζηηο ΗΠΑ θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε δηθφ ηνπο ζχζηεκα. 
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 Πίλαθαο ΗΗΗ (ζπλέρεηα): Δηζαγσγή, αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγέο ησλ DRG. 

 Υψξα  πλνπηηθά ζρφιηα 

 

 

Schmid and Götze 2009 

 

 

Οιιαλδία 

- Αλέπηπμαλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα 

- Σν 2005, εθαξκφζηεθε ην Diagnosis Treatment Combinations (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC), ην νπνίν απνηειεί 

παξαιιαγή ησλ DRG  

- Οη ηαηξηθέο νξγαλψζεηο θαζφξηζαλ ηα DBC γηα θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 23 λνζνθνκείσλ παξείρε 

ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα ησλ DBC ζπλερψο αλαλεψλεηαη, έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο λέεο αλάγθεο  

 

Kuenzel and Solanič 2018 

 

ινβαθία 

- Δθαξκφζηεθαλ ην 2017 θαη ε πιήξε εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 2022. Γηα απηφ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ 

έρνπλ δηεμαρζεί αθφκε ζρεηηθέο κειέηεο  

- Βαζίδνληαη ζηα DRG ηεο Γεξκαλίαο θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε δηθφ ηνπο ζχζηεκα  

- Απφ ην 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο, φπσο ηηκέο αλαθνξάο γηα ηα πιηθά, δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν θ.ά. 

 

Busse et al.2011 

 

Πνισλία 

- Βαζίζηεθαλ ζηα αγγιηθά DRG θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε δηθφ ηνπο ζχζηεκα. 

- Άλσ ηνπ 60% ησλ απνδεκηψζεσλ ζηα λνζνθνκεία ζήκεξα βαζίδνληαη ζηα DRG. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ησλ απνδεκηψζεσλ 

βαζίδεηαη ζε θξαηηθνχο πφξνπο ηδηαίηεξα γηα ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηηο αθξηβέο θαη εηδηθέο ππεξεζίεο πγείαο 
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Πίλαθαο IV:  πζηαηηθά κέξε ησλ DRG. 
Πεγέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ 

Υψξα Μεγάιεο 

δηαγλσζηηθέο 

 θαηεγνξίεο 

Κσδηθνπνηήζεηο
 

Αξηζκφο θσδηθνπνηήζεσλ 

κε  

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ
 

Αλαζεψξεζε ζε 

ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα
 

πζηεκαηηθή 

ζπιινγή  

δεδνκέλσλ
 

Δηδηθφ ινγηζκηθφ 

ηαμηλφκεζεο  

ησλ αζζελψλ ζηα DRG
 

Quentin et al.2013, 

Centers for Medicare & 

Medicaid Services, 2018 

 

ΗΠΑ 

 

25
 

 

757 

 

↑ 

 

X  

 

X 

 

X 

Duckett 2000,  

Australian Institute of 

Health and Welfare 

2018, Australia Health 

Services Research 

Institute 2012 

 

 

Απζηξαιία 
 

 

 

23 

 

 

771 

 

 

↑ 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Busse and Blümel 2014, 

Busse et al.2011 
Γεξκαλία  23 1194 ↑ Υ Υ Υ 

Serdén and Heurgren 

2011, Busse et al.2011, 

European Med Tech and 

IVD Reimbursement 

Consulting. 2019 

 

νπεδία 
 

 

30 

 

1024 

 

↑ 

 

Υ 

 

Υ 

 

Υ 

NHS 2019a,  

Busse et al.2011 
Αγγιία

 
25 2832 ↑ Υ Υ Υ 

Busse et al.2011 Γαιιία 26 2375 ↑ Υ Υ X 

Busse et al.2011, Geraci 

et al.2011 

Ιηαιία 17 492 ↔ Υ Υ Υ 

Busse et al.2011, Geraci 

et al.2011 
Πνξηνγαιία 25 669 ↑ Υ Υ Υ 
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Busse et al.2011 Οιιαλδία 27 4000 ↓ Υ Υ Οη γηαηξνί ηαμηλνκνχλ 

 ινβαθία
α 

      

Busse et al.2011 Πνισλία 16 522 ↔ Υ Υ Υ 

α
 Σα DRG ζηε ινβαθία εθαξκφζηεθαλ κφιηο ην 2017 θαη ε πιήξε εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 2022, νπφηε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ 

δηεμαρζεί αθφκε ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Πίλαθαο V: Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG θαη απνηειέζκαηα 

Πεγέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ 

Υψξα  Κίλεηξα ζπκκεηνρήο Ση πέηπρε ε θάζε ρψξα Ζ απνδνηηθφηεηα 

ησλ λνζνθνκείσλ 

Conrad et al.2015, 

Davies and Westfall 

1983, Averill et 

al.2003, 

 Figueroa et al.2016, 

Chilingerian 2008, 

Chern and Wan 2000, 

Borden et al.1988 

 

 

 

 

ΗΠΑ 

- Καιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ αζζελψλ,
 

- Βειηίσζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο κέζσ ηήξεζεο ηεο 

θαηαιιειφηεξσλ δηαδηθαζηψλ θιηληθήο πξαθηηθήο, 

- Καηαιιειφηεξε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο βην-

ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πθηζηάκελσλ πνιπκέζσλ  

- Γπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ κνληέινπ 

νξζήο δηαρείξηζεο θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ ζε εζληθφ 

επίπεδν πξνο απνθπγή ησλ «πεξηηηψλ» δαπαλψλ  

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο , 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  

- Μείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζρεηηδφκελεο κε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα θαη πλεπκνλία  

- Γπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ ππφ ην 

πξίζκα αμηνιφγεζεο δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο  

↔ 

↑ 

 

Hindle and Lenz 2001, 

Independent Hospital 

Pricing Authority 2012, 

Duckett 2000, 

Street et al.2007 

 

 

Απζηξαιία 

 

 χγθξηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ 
 

- Γπλαηφηεηα ειέγρνπ δεδνκέλσλ πνηφηεηαο θαη αλάπηπμε 

ελφο πξφηππνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ππεξεζηψλ 

παξνρήο θξνληίδαο  

 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο  

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο  

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ  

 

↑ 

 

Busse and Blümel 

2014,  

Böcking et al.2005, 

Mihailovic et al.2016, 

Busse et al.2011, 

Quentin et al.2010 

 

Γεξκαλία 

 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ  

- Αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα ζηελ κέηξεζε ησλ 

ππεξεζηψλ  

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ DRG, απμήζεθε ε δηαθάλεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη βειηηψζεθε ε πνηφηεηα, ρσξίο φκσο ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα λα είλαη επαξθή γηα λα απνδνζνχλ απηέο νη 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηα DRG  

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ  

- Αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ 

 

↔ 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

128 

Πίλαθαο V: Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG θαη απνηειέζκαηα 

 Υψξα  Κίλεηξα ζπκκεηνρήο Ση πέηπρε ε θάζε ρψξα Ζ απνδνηηθφηεηα 

ησλ λνζνθνκείσλ 

Mihailovic et al.2016, 

Busse et al.2011, 

Gerdtham et al.1999a, 

Gerdtham et al.1999b, 

Kastberg and Siverbo 

2007, 

Anell 2005 

νπεδία - Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα νξηζκέλεο ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο 

- Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ 

ην λνζνθνκείν πνπ ζέινπλ, απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίαο 

- Πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηε θξνληίδα πγείαο 

- Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο 

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

↑ 

Mannion et al.2008, 

Miraldo et al.2006, 

Farrar et al.2007, 

Farrar et al.2009, 

Audit Commission 

2008, 

Audit Commission. 

2010 

 

 

Αγγιία 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

δηάξθεηαο λνζειείαο. Η κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 

αζζελψλ 

- Μεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο  

- Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ 

ην λνζνθνκείν πνπ ζέινπλ, απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ  

- Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο  

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ρσξίο λα κεησζεί ε πνηφηεηα  

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ  

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

129 

Πίλαθαο V (ζπλέρεηα): Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG θαη απνηειέζκαηα 

 Υψξα  Κίλεηξα ζπκκεηνρήο Ση πέηπρε ε θάζε ρψξα Ζ απνδνηηθφηεηα 

ησλ λνζνθνκείσλ 

Mihailovic et al.2016, 

Busse et al.2011 

Γαιιία - Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο  

- Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο 

- Βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο 

- Μηθξή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ θφζηνπο 

- Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

βειηηψζεθε, αιιά ρεηξνηέξεςε απηή ησλ δεκφζησλ 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

 

↔ 

Velleca et al.2013 , 

Briziolli et al.1996, 

Ettelt et al.2006, 

Louis et al.1999 

 

Ιηαιία 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ  

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο  

- Μείσζε ηνπ θφζηνπο  

 

 

Busse et al.2011, 

Urbano et al.1993, 

Dismuke and  Sena 

1999, 

Dismuke and  Sena 

2001 

 

 

 

Πνξηνγαιία 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ  

- Αθξίβεηα θαη δηαθάλεηα ζηελ κέηξεζε ησλ 

ππεξεζηψλ  

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 
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 Πίλαθαο V (ζπλέρεηα): Κίλεηξα ζπκκεηνρήο ζην ζχζηεκα DRG θαη απνηειέζκαηα 

 Υψξα  Κίλεηξα ζπκκεηνρήο Ση πέηπρε ε θάζε ρψξα Ζ απνδνηηθφηεηα 

ησλ λνζνθνκείσλ 

Busse et al.2011, 

Custers et al.2007, 

Stadhouders et al., 

2019 

Οιιαλδία - Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ  

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

- Μείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο 

- Μείσζε ησλ κε απαξαίηεησλ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ 

- Μείσζε ησλ επηπινθψλ (κείσζε ησλ 

επαλεηζαγσγψλ θαη ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ 

ινηκψμεσλ) 

₋ Δλίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ 

₋ Βειηίσζε ηεο θιηληθήο έθβαζεο 

₋ Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο   

 

Kuenzel and Solanič 

2018 

ινβαθία - Πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηε θξνληίδα πγείαο  

- Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

- Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ 

- Καιχηεξνο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο 

  

Busse et al.2011 Πνισλία - Καηαιιειφηεξε θαη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ 

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

- Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο  
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Πίλαθαο VI: Πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο 
Υψξα Πξφσξα εμηηήξηα ζε 

νξηζκέλνπο αζζελείο 

Πεξηνξηζκέλε 

πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ 

 

Απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα 

Λαλζαζκέλεο 

θσδηθνπνηήζεηο ζε 

αθξηβφηεξα DRG, 

ψζηε ηα λνζνθνκεία 

λα ιάβνπλ 

πςειφηεξεο 

απνδεκηψζεηο 

Πεξηνξηζκέλε 

δηαθάλεηα 

Αλεπαξθήο 

έιεγρνο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ 

πφξσλ, ηνπ 

θφζηνπο θαη 

ηεο πνηφηεηαο 

Δθιεθηηθή επηινγή αζζελψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θζελφηεξα DRG θαη 

κεηαθίλεζε ζε άιια λνζνθνκεία ή 

απνθπγή παξνρήο θξνληίδαο ζε 

αζζελείο πνπ αλήθνπλ ζε 

αθξηβφηεξα DRG 

ΗΠΑ Υ X
 

 X  X 
 

 

Απζηξαιία        

Γεξκαλία Υ  Υ Υ    

νπεδία    Υ    

Αγγιία    Υ    

Γαιιία    Υ Υ
 

Υ Υ 

Ιηαιία  Υ      

Πνξηνγαιία    Υ
 

   

Οιιαλδία    Υ
 

   

ινβαθία
α 

       

Πνισλία  Υ
 

     

α
 Σα DRG ζηε ινβαθία εθαξκφζηεθαλ κφιηο ην 2017 θαη ε πιήξε εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 2022, νπφηε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ 

δηεμαρζεί αθφκε ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Πίλαθαο VII:  Βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 
Υψξα Αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε  

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε  

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

Δπαλεηζαγσγέο εληφο 30 εκεξψλ γηα ηελ  

ίδηα αηηία απνδεκηψλνληαη κε ην αξρηθφ  

DRG θαη ηα λνζνθνκεία δε ιακβάλνπλ 

επηπιένλ  

Υξεκαηνδφηεζε 

ε ιαλζαζκέλα πξφσξα εμηηήξηα,  

ην λνζνθνκείν δε ιακβάλεη ηελ 

 πιήξε απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεη 

ην αληίζηνηρν DRG 

Έιεγρνο ησλ 

δεδνκέλσλ 

Πηζηνπνίεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ απφ 

θξαηηθνχο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο 

ΗΠΑ X 
 

    

Απζηξαιία Υ
 

  Υ (θξαηηθφο)  

Γεξκαλία Υ Υ  Υ (θξαηηθφο, εληφο 

λνζνθνκείνπ θαη 

εμσηεξηθφο έιεγρνο) 

 

νπεδία    Υ (θξαηηθφο)  

Αγγιία    Υ (εληφο λνζνθνκείνπ)  

Γαιιία Υ   Υ (θξαηηθφο)  

Ιηαιία Υ     

Πνξηνγαιία Υ   Υ (εληφο λνζνθνκείνπ)  

Οιιαλδία Υ   Υ (θξαηηθφο)  

ινβαθία      

Πνισλία Υ  Υ
 

 Υ 

α
 Σα DRG ζηε ινβαθία εθαξκφζηεθαλ κφιηο ην 2017 θαη ε πιήξε εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 2022, νπφηε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ 

δηεμαρζεί αθφκε ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Πίλαθαο VIII:  Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Πεγέο άληιεζεο 

δεδνκέλσλ 

Υψξα  πλνπηηθά ζρφιηα 

- ΗΠΑ n/a 

Independent Hospital 

Pricing Authority 

2014 

Απζηξαιία - Αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή αξρή [Independent Financial Review (IFR)] ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί δεδνκέλα πνηφηεηαο απφ έλα δείγκα 

λνζνθνκείσλ πξνο εμαζθάιηζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ δηαθάλεηαο 
 

 

Busse et al.2011 

 

Γεξκαλία 

- Γπν επίπεδα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ θιηληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ: (α) εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη (β) απφ ηελ 

πιεπξά ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ θαηαβάιινπλ ηηο απνδεκηψζεηο  

- Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λνζνθνκεία 

θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο. Δάλ κάιηζηα νη ιαλζαζκέλεο απηέο θσδηθνπνηήζεηο είλαη ζθφπηκεο, ηφηε ηα λνζνθνκεία 

θαηαβάιινπλ θαη πξφζηηκν πνπ είλαη ηζφηηκν ηεο δηαθνξάο ηνπ θφζηνπο 

 

 

Busse et al.2011 

 

 

νπεδία 

- Δηδηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. National Patient Register θαη National Case Costing Database) είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα θάζε αζζελή, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ησλ κεηαβιεηψλ, φπσο π.ρ. ν αξηζκφο κεηξψνπ, ην 

λνζνθνκείν, ε θχξηα δηάγλσζε, νη εκεξνκελίεο θ.ά. Σα πξνθαλή ιάζε δηνξζψλνληαη απηνκάησο, ελψ ηα ιάζε πνπ δε κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ απφ ηηο εηδηθέο απηέο ππεξεζίεο δηνξζψλνληαη έπεηηα απφ ηα λνζνθνκεία 

- Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λνζνθνκεία θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην 

θφζηνο  

- Πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο γηαηξνχο, ψζηε λα απνθεχγνπλ ηα ιάζε ζηελ θσδηθνπνίεζε  

 

Audit Commission 

2010,  

Audit Commission 

 

Αγγιία 

- Μηα αλεμάξηεηε δεκφζηα αξρή εθηφο λνζνθνκείνπ (Audit Commission) είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηα λνζνθνκεία. Η αξρή απηή ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα γηα έλα ηπραίν δείγκα αζζελψλ ζε 

έλα λνζνθνκείν κε ην ζχζηεκα DRG ηεο Αγγιίαο θαη δηεξεπλά πηζαλέο αζπκθσλίεο. Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε ην νπνίν θάζε λνζνθνκείν κπνξεί λα ειέγμεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη λα δηαπηζηψζεη ηηο πεξηνρέο ζηηο 
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2006 νπνίεο πζηεξεί 

 Πίλαθαο VIII (ζπλέρεηα):  Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Υψξα  πλνπηηθά ζρφιηα 

 

 

Busse et al.2011 

 

 

Γαιιία 

- Η ππεξεζία πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γηαηξνχο, ζε θάζε λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ κε έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ ειέγρεη ηε ζπλέπεηα ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηε βαξχηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο θ.ά . Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο εηδηθά γηα ηα λνζνθνκεία κε πνιιέο αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

αζζελψλ. Ο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη θπξίσο λα εμαθξηβψζεη ηηκέο DRG πνπ δε δηθαηνινγνχληαη θαζψο θαη δπζηαμηλνκήζεηο 

αζζελψλ είηε ζε αθξηβφηεξα είηε ζε θζελφηεξα DRG. Σν 2006, ην 30% πεξίπνπ ησλ εηζαγσγψλ ζε λνζνθνκεία θξίζεθαλ χπνπηεο, κε 

ην 60% εμ απηψλ λα έρνπλ ιάζε ζηηο θσδηθνπνηήζεηο. 

- Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λνζνθνκεία 

θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο. 

- Ιηαιία n/a 

 

 

Busse et al.2011 

Πνξηνγαιία - Δζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. ε θάζε λνζνθνκείν ππάξρεη έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ν νπνίνο 

ζπληνλίδεη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ειέγρεη ηνπο θσδηθνχο πνπ εηζάγνπλ νη γηαηξνί. Μηα εμσηεξηθή νκάδα ειέγρνπ απφ 8 

γηαηξνχο θαη έλαλ πιεξνθνξηθφ ειέγρεη, ππνζηεξίδεη θαη πξνάγεη ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε εμσηεξηθή νκάδα ειέγρνπ 

επηζθέπηεηαη ηα λνζνθνκεία θαη ειέγρεη ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. 

- Λνγηζκηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηα ζεκαληηθφηεξα ιάζε θαη ηηο αζπλέπεηεο ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

 Οιιαλδία - Μφλν εζσηεξηθφο έιεγρνο[3] 

- ινβαθία
α 

n/a 

Busse et al.2011 Πνισλία - Σα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κηα θξαηηθή ππεξεζία θαη ειέγρεηαη απφ απηή ε πνηφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα είλαη 

ειιηπή, ηφηε δελ θαηαβάιιεηαη ε απνδεκίσζε θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο. Δπηπιένλ, ε θξαηηθή ππεξεζία πξαγκαηνπνηεί 

απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο ζηα λνζνθνκεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο θσδηθνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ιάζε, ηφηε 
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επηβάιινληαη πξφζηηκα 

- Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο ζε αθξηβφηεξα DRG θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηα λνζνθνκεία 

θαηαβάιινπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο. 

α Σα DRG ζηε ινβαθία εθαξκφζηεθαλ κφιηο ην 2017 θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη ην 2022, νπφηε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ δηεμαρζείαθφκε ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Πίλαθαο IX: Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο. 
Υψξα Ννζνθνκεία απφ ηα νπνία ζπιιέγνληαη  

ηα δεδνκέλα γηα ην θφζηνο 

Καηαλνκή ησλ γεληθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

Καηαλνκή ηνπ  

έκκεζνπ θφζηνπο 

Καηαλνκή ηνπ άκεζνπ  

θφζηνπο 

Διάρηζηα 

δηαζέζηκα  

δεδνκέλα 

ΗΠΑ
 

Όια ηα λνζνθνκεία Άκεζε κέζνδνο ηαζκηζκέλα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

Top-down micro-

costing 

 

Απζηξαιία  447 λνζνθνκεία εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνλφηεηα 

αλαθέξεηαη ζε λνζνθνκεηαθέο εηζαγσγέο νμείαο θάζεο 

πεξηζηαηηθψλ (74%) θαη ζε ηκήκαηα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ (6,1%)  

 ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα  

«Απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 
 

 

Γεξκαλία 225 λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηα δεδνκέλα 

ηνπο, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 13% ησλ εηζαγσγψλ 

ζε φια ηα λνζνθνκεία 

Βαζκηδσηή κέζνδνο  (step down) ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 

Κπξίσο «απφ πάλσ πξνο 

ηα θάησ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 

Ναη  

νπεδία Ννζνθνκεία ζηα νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα, 

αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 62% ησλ εηζαγσγψλ ζε φια 

ηα λνζνθνκεία 

Άκεζε κέζνδνο ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 

«Απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 

Ναη  

Αγγιία Όια ηα λνζνθνκεία Άκεζε κέζνδνο ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 

«Απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 

Όρη  

Γαιιία 99 λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηα δεδνκέλα 

ηνπο, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 13% ησλ εηζαγσγψλ 

ζε φια ηα λνζνθνκεία 

Βαζκηδσηή κέζνδνο  (step down) ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 

Κπξίσο «απφ πάλσ πξνο 

ηα θάησ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 

Όρη  

Ιηαιία  8 λνζνθνκεία ζηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ιηαιία, ζηα 

νπνία ζεσξήζεθε πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 
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Πίλαθαο IX (ζπλέρεηα): Πεγέο πξνέιεπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην θφζηνο θαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο. 

Υψξα Ννζνθνκεία απφ ηα νπνία ζπιιέγνληαη  

ηα δεδνκέλα γηα ην θφζηνο 

Καηαλνκή ησλ γεληθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

Καηαλνκή ηνπ  

έκκεζνπ θφζηνπο 

Καηαλνκή ηνπ άκεζνπ  

θφζηνπο 

Διάρηζηα 

δηαζέζηκα  

δεδνκέλα 

Πνξηνγαιία
α 

n/a 

Οιιαλδία 15-25 λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηα δεδνκέλα 

ηνπο, αληηζηνηρψληαο πεξίπνπ ζην 24% ησλ εηζαγσγψλ 

ζε φια ηα λνζνθνκεία 

Άκεζε κέζνδνο ηαζκηζκέλα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα 

«Απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ» 

κηθξνθνζηνιφγεζε 

Ναη  

ινβαθία
α 

n/a 

Πνισλία
α 

n/a 

α
 Η Πνισλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε ινβαθία έρνπλ πηνζεηήζεη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηα DRG άιισλ ρσξψλ θαη γηα απηφ δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα 

 

Πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ: Busse et al.2011, Tan et al.2014, Quentin et al.2013, Independent Hospital Pricing Authority 2014, Velleca et al.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

138 

  Πίλαθαο Υ : Γηαρείξηζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο  
 

Υψξα  

Γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο 

ηεο θαηεγνξίαο θαξκάθσλ 

«πςεινχ θφζηνπο» ζην 

ζχζηεκαDRG 

Έληαμε ησλ θαξκάθσλ 

"πςεινχ θφζηνπο" ζε εηδηθή 

θαηεγνξία απνδεκίσζεοθαηά 

DRG / Γεκηνπξγία λέσλ 

θαηεγνξηψλ θσδηθνπνίεζεο 

Καηεγνξίεο θαξκάθσλ 

πνπ "θαηά ζπλζήθε" 

εμαηξνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα Payment by 

Results (PbR)  

Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ / επηπξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ 

"πςεινχ θφζηνπο"  

Απνδεκίσζε γηα 

θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέ

λσλ θαξκάθσλ 

πςεινχ θφζηνπο) 

 

Αλαθνξέο 

ΗΠΑ Δπξεία θάιπςε ησλ 

θαξκάθσλ «πςεινχ 

θφζηνπο» ζηηο ππάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο DRG . 

 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 
Stephani et al.2017, 

Brenna et al.2020, 
Galvani et al.2020, 

Barua et al.2015 

 

Απζηξαιία 

ρεηηθά πεξηνξηζκέλα 

δεδνκέλα. Φαίλεηαη λα 

ππάξρεη πεξηνξηζκέλε 

θάιπςε ησλ θαξκάθσλ 

πςεινχ θφζηνπο. 

 

 

Υ 

 

- 

 

- 

 

- 

Glover 2016, 

Bates et al.2018, 

Robertson-Preidler et 

al.2017 

 

Γεξκαλία 

Τθίζηαηαη απνδεκίσζε 

θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο 

άλεπ χπαξμεο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίαο θαηά DRG ζηα 

πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

Busse et al.2011 

Stephani et al.2017 

Ex et al.2019 

 

νπεδία 

Οξηζκέλα θάξκαθα πςεινχ 

θφζηνπο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

πιαίζην πγεηνλνκηθήο 

θάιπςεο 

 

Υ 

 

- 

  Busse et al.2011, 

Tan et al.2014, 

Sharaf 2018 

 

 

Αγγιία 

Μεγάιν πνζνζηφ θάιπςεο 

ηεο θαηεγνξίαο θαξκάθσλ 

«πςεινχ θφζηνπο» βάζεη 

ελδείμεσλ θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αζζελψλ 

 

 

√ 

 

Οξηζκέλα 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά 

θάξκαθα πςεινχ 

θφζηνπο  

 

 

√ 

 

 

√ 

Busse et al.2011, 

Stephani et al.2017 



139 

 

 

139 

    Πίλαθαο Υ (ζπλέρεηα): Γηαρείξηζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο 
 

Υψξα  

Γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο 

θαηεγνξίαο θαξκάθσλ «πςεινχ 

θφζηνπο» ζην ζχζηεκαDRG 

Έληαμε ησλ θαξκάθσλ 

"πςεινχ θφζηνπο" ζε 

εηδηθή θαηεγνξία 

απνδεκίσζεοθαηά DRG / 

Γεκηνπξγία λέσλ 

θαηεγνξηψλ 

θσδηθνπνίεζεο 

Καηεγνξίεο θαξκάθσλ πνπ 

"θαηά ζπλζήθε" 

εμαηξνχληαη απφ ην ζχζηεκα 

Payment by Results (PbR)  

Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ / 

επηπξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηελ θαηεγνξία ησλ 

θαξκάθσλ "πςεινχ 

θφζηνπο"  

Απνδεκίσζε γηα 

θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλ

σλ θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο) 

 

Αλαθνξέο 

 

Γαιιία 

 

Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαιχπηεη 

ζε επξχ θάζκα ηελ θαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Η ξχζκηζε, φκσο, ηνπ 

πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ δαπαλεξψλ 

θαξκάθσλ βαζίδεηαη ζην 

παξαηεξνχκελν φθεινο αμηνπνίεζεο 

ηνπο θαηά ηελ θιηληθή πξαθηηθή 

 

 

 

Υ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

Rodwin 2020, 

Czech et al.2020,  
Bouée-Benhamiche 

et al.2020 Busse et 

al.2011, 

 Stephani et al.2017 

 

Ιηαιία 

 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ 

βάζεη θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

& θφζηνπο απνηειέζκαηνο. Γελ 

πθίζηαηαη θάιπςε γηα νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο θαξκάθσλ. 

 

 

Υ 

  

Καηά ζπλζήθε. 

Παξαηεξείηαη 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ρψξαο.  

 

 

Υ 

 

Glover 2016, 

Cavallo et al.2019 

 

Πνξηνγαιία 

 

Οξηζκέλα θάξκαθα «πςεινχ 

θφζηνπο» εμαηξνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαηά DRG. Ιδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ. 

 

 

Υ 

 

- 

 

Καηά ζπλζήθε βάζεη 

δηαθαλνληζκψλ κεηαμχ 

λνζνθνκείνπ θαη 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο  

 

 

Υ 

Busse et al.2011, 

 de Almeida Simões 

et al.2017 

 

Οιιαλδία 

Τθίζηαηαη θάιπςε ησλ θαηλνηφκσλ 

θαξκάθσλ «πςεινχ θφζηνπο» ζε 

πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα 

θξηηήξηα. Κάιπςε θαηά ζπλζήθε 

βάζεη δηαθαλνληζκψλ κεηαμχ 

λνζνθνκείνπ θαη παξφρνπ 

αζθάιηζεο. 

 

 

 

Υ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

Busse et al.2011, 

Tan et al.2014, 

Glover et al.2016, 

Angelis et al.2018 
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                 Πίλαθαο Υ (ζπλέρεηα): Γηαρείξηζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο ζηηο ρψξεο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DRG 

 

Υψξα  

Γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο 

θαηεγνξίαο θαξκάθσλ «πςεινχ 

θφζηνπο» ζην ζχζηεκαDRG 

Έληαμε ησλ θαξκάθσλ 

"πςεινχ θφζηνπο" ζε 

εηδηθή θαηεγνξία 

απνδεκίσζεοθαηά 

DRG / Γεκηνπξγία 

λέσλ θαηεγνξηψλ 

θσδηθνπνίεζεο 

Καηεγνξίεο 

θαξκάθσλ πνπ 

"θαηά ζπλζήθε" 

εμαηξνχληαη απφ 

ην ζχζηεκα 

Payment by 

Results (PbR)  

Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

λνζνθνκείσλ / 

επηπξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

θαηεγνξία ησλ 

θαξκάθσλ "πςεινχ 

θφζηνπο"  

Απνδεκίσζε γηα 

θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσ

λ θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο) 

 

Αλαθνξέο 

 

ινβαθία 

ρεηηθά πεξηνξηζκέλα ηα δεδνκέλα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο. ρεηηθά πςειφ ην πνζνζηφ 

ησλ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάιινπλ ηα 

λνηθνθπξηά γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θαξκάθσλ. 

 

 

Υ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Καηά ζπλζήθε 

 

Smatana et al.2016 

 

Πνισλία 

Τθίζηαηαη ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε 

δαπαλψλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θαξκάθσλ «πςεινχ θφζηνπο» 

 

X 

  

√ 

 Busse et al.2011, 

Tan et al.2014, 

 Zawada 2017 
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                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

 

 

                                                     ΟΓΗΓΟΙ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΔΙΓΙΚΩΝ
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Η) ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ Gr-DRG 

ΠΡΟ ΣΔΛΔΥΖ ΣΟΤ ΚΔΣΔΚΝΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

1) Καηά ηελ άπνςή ζαο πνηα ε ζεκαζία θαη ν αλακελφκελνο αληίθηππνο απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRGζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο? 

 

 

 

2Α) Πνηα ζεσξείηε σο πηζαλά  ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηε λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπGr-DRGζηηο ειιεληθέο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο; 

 

 

 

2Α1) ηερληθά πξνβιήκαηα 

 

 

 

 

2Α2) αληηδξάζεηο ζε επίπεδν ζηάζεσλ/ζπκπεξηθνξψλ/αληηιήςεσλ/πεπνηζήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

 

 

 

2Β) χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ DRGείλαη ηα παξαθάησ:  

ε δπζηαμηλφκεζε πξνο αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο DRG 

ε πξφσξε ρνξήγεζε εμηηεξίνπ κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν ξπζκφ επαλεηζαγσγψλ 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη πηζαλφ λα παξνπζηαζηνχλ θαη 

ζηελ Διιάδα; 

 

 

 

2Γ) Έρεη αλαπηπρζεί θάπνην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ 

παξφρσλ πνπ ζπζηεκαηηθά θαηαγξάθνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο; ΚΔΣΔΚΝΤ 

 

 

 

3) Έρνπλ αλαπηπρζεί θάπνηα εξγαιεία ζην λέν ζχζηεκαGR-DRGηα νπνία κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ζηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ φπσο ηα αλσηέξσ θαη κε πνηφλ ηξφπν?-ΜΟΝΟ 

ΓΗΑ ΚΔΣΔΚΝΤ 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ: έρεη πεξηζζφηεξα 

ππνρξεσηηθά πεδία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο δηαγλψζεηο π.ρ. κέζσ θαη ηεο θαηαρψξηζεο 

απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ ή κέζσ δηαζηαπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ρνξεγνχκελε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή; 
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4Α) Θα κπνξνχζε ην λέν ζχζηεκα λα παξαθνινπζεί ζηνηρεία επαλεηζαγσγψλ εληφο 30 

εκεξψλ; ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΚΔΣΔΚΝΤ 

 

4Α1) ην ίδην λνζνθνκείν κε απηφ πνπ ν αζζελήο έιαβε εμηηήξην 

 

 

4Α2) ε δηαθνξεηηθφ λνζνθνκείν απφ απηφ πνπ ν αζζελήο έιαβε εμηηήξην 

 

Απηή ηελ πιεξνθνξία κπνξεί λα ηελ ειέγμεη ην ΚΔΣΔΚΝΤ; 

 

 

4Β1) ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ 

ζηειέρε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξνβιεκάησλ φπσο ηα 

αλσηέξσ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο; 

 

 

 

 

4Β2) Έρεη ζπζηαζεί ή πξνβιέπεηε λα ζπζηαζεί κία νκάδα φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ;  

 

 

 

 

 

4Γ1) Τπάξρνπλ ζεζπηζκέλεο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο ζπγθεληξσηηθψλ reports-ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ην λέν ζχζηεκα GR-DRG ζηνπο πιεξσηέο (ΔΟΠΤΤ, ΔΑΔΔ); 

 

 

 

 

4Γ2) Αλ φρη, ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. ζέκαηα GDPR) πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαηίζεληαη ηέηνηα δεδνκέλα πξνο ηνπο πιεξσηέο; 

 

 

 

5Α) Θα κπνξνχζε κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο λα εθαξκνζηεί ελ κέξεη έλα ζχζηεκα 

πξηκνδφηεζεο ησλ δνκψλ πνπ δείρλνπλ πνιχ θαιή επίδνζε απφ ηελ άπνςε ηεο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ή/θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο; 

 

 

 

5Β) Θα κπνξνχζε κέζσ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο λα εθαξκνζηεί έλα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο 

ησλ επαγγεικαηηψλ (π.ρ. θσδηθνπνηεηέο) πνπ παξνπζηάδνπλ πςεινχ επηπέδνπ 

θσδηθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πνιχ θαιή επίδνζε απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκκφξθσζεο 

κε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. αθξίβεηα θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε);-

Αλαθέξεηε δχν-  ηξία ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θηλήηξσλ/αληακνηβψλ γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο 
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         ΗΗ) ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ GR-DRG 

               ΠΡΟ «ΠΛΖΡΧΣΔ» (ΔΟΠΤΤ & Ηδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο) 

 

1) Καηά ηελ άπνςή ζαο πνηα ε ζεκαζία θαη ν αλακελφκελνο αληίθηππνο απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο Gr-DRG ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο; 

 

 

 

 

2Α) Πνηα ζεσξείηε σο πηζαλά  ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηε λα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ εηζαγσγή ηνπGr-DRGζηηο ειιεληθέο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο; 

 

 

 

2Α1) ηερληθά πξνβιήκαηα 

 

 

 

 

2Α2) αληηδξάζεηο ζε επίπεδν ζηάζεσλ/ζπκπεξηθνξψλ/αληηιήςεσλ/πεπνηζήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

 

 

 

 

2Β) χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ DRGείλαη ηα παξαθάησ:  

ε δπζηαμηλφκεζε πξνο αθξηβφηεξεο θαηεγνξίεο DRG 

ε πξφσξε ρνξήγεζε εμηηεξίνπ κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν ξπζκφ επαλεηζαγσγψλ 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη πηζαλφ λα παξνπζηαζηνχλ θαη 

ζηελ Διιάδα; 

 

 

 

 

3)Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο σο «πιεξσηέο» πνηα «εξγαιεία» ζα πξνηείλαηε γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ??? (π.ρ. εθ ησλ πζηέξσλ clinicalaudit, αμηνπνίεζε 

reports-ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην ίδην ην ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ outliers) 

 

 

 

 

4Α) ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ 

ζηειέρε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξνβιεκάησλ φπσο ηα 

αλσηέξσ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο; 
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4Β) Έρεη ζπζηαζεί ή πξνβιέπεηε λα ζπζηαζεί κία νκάδα φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ; 

 

 

 

4Γ) Έρεη αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ηνπ 

ΔΟΠΤΤ αλαθνξηθά κε ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

(απνζαθήληζε ξφισλ αξκνδηνηήησλ/θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο)-ΜΟΝΟ γηα ΔΟΠΤΤ 

 

 

 

 

 

5) Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα εηζαγάγεηε έλα ζχζηεκα πξηκνδφηεζεο ησλ δνκψλ 

πνπ δείρλνπλ πνιχ θαιή επίδνζε απφ ηελ άπνςε ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ή/θαη 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κε βάζε ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην λέν ζχζηεκα Gr-DRG; 
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ΗΗΗ) ΔΡΧΣΖΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ Gr-DRG 

ΠΡΟ STAKEHOLDERS 

 

1Α) Καηά ηελ άπνςή ζαο πνηα είλαη ε ζεκαζία θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο DRG ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο; 

 

 

 

1Β) Πψο ζθνπεχεηε λα αμηνπνηήζεηε ην λέν ζχζηεκα θαηά ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο 

πγείαο? 

π.ρ. ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πιεξνθνξίεο πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ην 

ζχζηεκα (π.ρ. επαλεηζαγσγέο, λνζνθνκεία πνπ θαίλεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη ζην λέν πιαίζην 

ρξεψζεσλ) θαηά ηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα; 

 

 

 

2) Πνηα πξνβιήκαηα πηζαλνινγείηε φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο θαη πψο ζθνπεχεηε λα ηα αληηκεησπίζεηε; 

 

 

2Α) Γηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα: π.ρ. απνζαθήληζε ξφισλ/αξκνδηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ, πνηνη νξίδνληαη σο coders? (ΔΚΠΤ: ν ζεξάπσλ επηιέγεη ICD + 

DRG vs KETEKNY: ν ζεξάπσλ επηιέγεη Γηάγλσζε + Ιαηξηθέο Πξάμεηο) 

 

 

 

2Β) Θέκαηα απνδνρήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ζπκκφξθσζεο/ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ: π.ρ. δεκφζηα λνζνθνκεία-ΔΟΠΤΤ & ηδησηηθά λνζνθνκεία- ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο 

 

 

3Α) ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε ζχζηαζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ 

ζηειέρε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπ ΚΔΣΔΚΝΤ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ πξνβιεκάησλ φπσο ηα 

αλσηέξσ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο; 

 

 

 

3Β) Έρεη ζπζηαζεί ή πξνβιέπεηε λα ζπζηαζεί κία νκάδα φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 

αλσηέξσ; 

 


