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Περίληψη

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου οι υπηρεσίες
υγείας  επηρεασμένες  από τις  διεθνείς  οικονομικές  συγκυρίες  και  τις  αυξανόμενες
ανάγκες πρέπει να μετασχηματίζονται, με τελικό στόχο την περιστολή των δαπανών
και  την αύξηση της  αποδοτικότητας,  ιδιαίτερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον που
απορροφά  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πόρων,  η  εφαρμογή  των  Ομοειδών
Διαγνωστικών Ομάδων των ασθενειών (Diagnostic Related Groups/DRGs) σε όλες
σχεδόν  τις  Ευρωπαϊκές  χώρες   τις  ΗΠΑ και  τελευταία  την  Ελλάδα,  υπόσχεται
υλοποίηση των στόχων αυτών.

Τα μέχρι σήμερα κρατούντα στο χώρο των νοσοκομείων στη χώρα μας και η
ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό  με την πίεση του χρόνου
δημιουργούν  πολλούς  προβληματισμούς  γύρω  από  την  εφαρμογή  αυτή.  Θα
βελτιώσουν τις δαπάνες τα DRGs αυξάνοντας την αποδοτικότητα των νοσοκομείων ή
θα  εξελιχθούν  σε  μια  γραφειοκρατική  διαδικασία  που  θα  επιδεινώσουν  τα
προβλήματα; Η διεθνής εμπειρία μπορεί να διαφωτίσει τα πράγματα, μολονότι είναι
γνωστό  ότι  σπουδαίο  ρόλο  παίζουν  οι  ειδικές  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  κάθε
χώρα.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  εναλλακτικές  προτάσεις  ακούγονται  με  ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ:  Νοσοκομειακές  δαπάνες,  DRGs,  αποδοτικότητα
νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ,  ΕΣΑΝ,  κωδικοί νοσημάτων, διάρκεια νοσηλείας

1. Εισαγωγή
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Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας της υγείας υφίσταται σε παγκόσμιο
επίπεδο  μια  σημαντική  μεταμόρφωση   που  αφορά  παραμέτρους  όπως  η
αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, το υψηλό κόστος και
η  αυξανόμενη  πολυπλοκότητα  της  τεχνολογίας,  η  αύξηση  της  μέσης
επιβίωσης του πληθυσμού, η πίεση για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε ένα
συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. (Paleologou, V. Et al 2006).

Η  υγεία,  παρά  τις  αλλαγές,  παραμένει  προσανατολισμένη  σε  δύο
στόχους που θα μπορούσαν απλά να περιγραφούν με την  ευχή «χρόνια πολλά
και καλά». Όμως για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να υλοποιηθεί η
φροντίδα υγείας, έννοια στενότερη της υγείας, που είναι εμπορεύσιμο αγαθό
και  περιλαμβάνει  υπηρεσίες  και  αγαθά  που  μπορούν  να  αποτελέσουν
αντικείμενα συναλλαγής, επηρεάζεται από τους παράγοντες που επιδρούν στη
ζήτηση  οποιουδήποτε  άλλου  αγαθού,  έχει  όμως  και  σημαντικές
διαφοροποιήσεις,  που  οδηγούν  στη  δημόσια  παρέμβαση  στην  παροχή  και
χρηματοδότησή της. (Ματσαγγάνης, Μ. 2002).

Η  χρηματοδότηση  αυτή  γίνεται  από  πολλές  πηγές,  ανάλογα  με  το
σύστημα υγείας, όπως η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία,  η
ιδιωτική ασφάλιση, το ιδιωτικό εισόδημα κ.λπ. Στην Ελλάδα ειδικότερα το
1998 σε ποσοστό του ΑΕΠ η κοινωνική ασφάλιση συμμετείχε με το 1,9%, ο
κρατικός  προϋπολογισμός με  το 3,3% και  η  ιδιωτική δαπάνη με  το  3,2%.
(Νιάκας, Δ. 2002a).

Από  τη  δαπάνη  για  την  υγεία,  το  μεγαλύτερο  μέρος  είναι  η
νοσοκομειακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, το 2008 η νοσοκομειακή
δαπάνη για τις Ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό, αφορούσε
κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών για την υγεία ξεκινώντας
από το 26,7% στη Σλοβακία και φτάνοντας το 46,9% στη Σουηδία. Σε μερικές
μάλιστα Ευρωπαϊκές χώρες κατά τον Π.Ο.Υ. φτάνει στο 70% των συνολικών
δαπανών  για  την  υγεία  (Cylus,  J,  Irwin,  R.  2010).  Στην  Ελλάδα  στη
νοσοκομειακή δαπάνη καταναλώνεται το 60% των συνολικών κονδυλίων για
την υγεία (Boutsioli, Z. 2011). 

Η διεθνής οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες
το  2008  και  εξαπλώθηκε  στην  Ευρώπη  και  τον  υπόλοιπο  κόσμο,  ως  η
σοβαρότερη ύφεση από το μεσοπόλεμο, επηρέασε σημαντικά τα συστήματα
υγείας  και  μάλιστα των οικονομικά ασθενέστερων χωρών (Robertson,  AG.
2009).  Έτσι  η  σταθερή  αύξηση  των  νοσοκομειακών  δαπανών,  που
διπλασιάστηκαν από το 1991 ως το 2007 φτάνοντας σχεδόν τα 80 δις € το
2010 αποτελεί μια πρόκληση για παρεμβάσεις που θα την ανακόψουν, χωρίς
να υποβιβάσουν την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών (Herwartz,  H.
Strumann, C. 2014). Ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, με δεδομένη την οικονομική
κρίση που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και οδήγησε στη μείωση των
δαπανών για τη δημόσια υγεία που από το 7% του ΑΕΠ το 2009 έπεσαν στο
5,9% το  2011  και  αναμενόταν  να  φτάσουν  στο  5,5% το  2012  μια  τέτοια
πρόκληση  λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις (Niakas, D. 2013).
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Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  έρχεται  να  υποσχεθεί  αποτελέσματα  η
αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των νοσοκομείων που από την παραδοσιακή
αναδρομική  μέθοδο  κατά  πράξη  και  περίπτωση  ή  με  βάση  τις  ήμερες
νοσηλείας,  περνά  σε  πολλές  χώρες  διεθνώς  στην  προοπτική  μέθοδο  ανά
περίπτωση  νοσηλείας  και  μάλιστα  μέσω   των  Ομοειδών  Διαγνωστικών
Ομάδων των ασθενειών (Diagnostic Related Groups/DRGs) που υπόσχεται
ορθολογικότερη  κατανομή  των  κονδυλίων,  περιορισμό  των  δαπανών,
(Νιάκας, Δ. 2002b) και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
επειδή μέσω κωδικοποίησης οδηγούν σε αντικειμενικότερη τεκμηρίωση που
επιτρέπει  σύγκριση  και  ανταγωνισμό  μεταξύ  των  μονάδων  υγείας  και  της
λειτουργίας τους (Bocking,W. et al 2005).  

Την εφαρμογή των  DRGs στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία
των  χωρών  που  τα  εφαρμόζουν  χρόνια,  θα  συζητήσουμε  στη  συνέχεια,
ανακαλύπτοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής των DRGs
στη χώρα μας.

Η Ελλάδα, όπως φαίνεται από τη μελέτη των στοιχείων,  διαθέτει το
υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας
και αντίστοιχα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίων δαπανών, γεγονός
που δείχνει ότι το δημόσιο σύστημα δεν καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες των
πολιτών  παρά  τη  γενναία  χρηματοδότηση  του,  διαμέσου  του  κρατικού
προϋπολογισμού.  Η  αναδιάταξη  της  σύνθεσης  των  δαπανών  υγείας  με
ενίσχυση  του  δημοσίου  τομέα,  ώστε  να  εγκαθιδρυθεί  ένα  καθολικό
υγειονομικό σύστημα που να καλύπτει επαρκώς όλο τον πληθυσμό, και να
οδηγεί σε σταδιακή μείωση της ανάγκης για καταφυγή στον ιδιωτικό τομέα,
πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο  (Νιάκας 2002c). Αυτό όμως πρέπει να
πραγματοποιηθεί  μέσα  στις  ασφυκτικές  συνθήκες  της  οικονομικής  κρίσης
που απαιτούν να γίνει σε κάθε νοσοκομειακή μονάδα άριστη αξιοποίηση του
χρόνου, των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των υποδομών, των πληροφοριών,
των υλικών και των χρημάτων (Alleyne, J, Jumaa, MO. 2007).

Η ενίσχυση του μάνατζμεντ των δημοσίων νοσοκομείων με την εκ των
προτέρων αποζημίωσή τους στη βάση προϋπολογισθέντων πόρων μέσω των
Ομοειδών  Διαγνωστικών  Ομάδων   (DRGs)  που  θα  αντικαταστήσουν  το
ημερήσιο νοσήλιο που ίσχυε μέχρι σήμερα, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο
της λειτουργίας τους, σε μια νέα κατεύθυνση. (Νιάκας 2002d).

‘Έτσι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση εισήχθη το Σύστημα Αμοιβών
Νοσοκομείων  και  ιδρύθηκε  Εταιρεία  Συστήματος  Αμοιβών  Νοσοκομείων
(Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)  στη βάση ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής
ανά περιστατικό. Το σύστημα αυτό «κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων
μεταξύ  νοσοκομείων,  δημοσίων  και  ιδιωτικών,  επί  τη  βάσει  των  ειδικών
χαρακτηριστικών  των  υπηρεσιών  εισαγωγής,  διάγνωσης  και  θεραπείας
ασθενών»  θα  τεθεί  σε  δοκιμαστική  εφαρμογή  την  1/6/15  σε  επιλεγμένα
νοσοκομεία και από 1/1/16-31/12/16 σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις
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ιδιωτικές κλινικές (Ν. 4286 ΦΕΚ 194/19-9-2014).  Με προηγούμενη ρύθμιση
είχαν οριστεί το κόστος και η μέση διάρκεια νοσηλείας των DRGs με βάση το
Αυστραλιανό και Γερμανικό μοντέλο (ΦΕΚ 1702/2011).

Το  σύστημα  των  Ομοειδών  Διαγνωστικών  Ομάδων  των  ασθενειών
(Diagnostic Related Groups/DRGs) είχε την πρώτη του εφαρμογή στις ΗΠΑ
στην αρχή της δεκαετίας του 80 για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος
Medicaid αλλά  στη  πορεία  δέχθηκε  μεταβολές  για  να  προσαρμοστεί  σε
διάφορα  εθνικά,  οργανωτικά  και  οικονομικά  μοντέλα  με  κυριότερα  το
Αυστραλιανό,  το  Γερμανικό,  το  Ελβετικό  και  παραλλαγές  τους  στις
Σκανδιναβικές  χώρες,  και  να  επικρατήσει  στις  περισσότερες  Ευρωπαϊκές
χώρες  ως  το  κύριο  μοντέλο  αποζημίωσης  των  νοσοκομειακών  δαπανών
(Leister, JE. Stausberg, J. 2005).

Με το σύστημα αυτό, ενώ ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, υπάρχουν
ομάδες ασθενών με κοινές δημογραφικές ως προς το φύλο, την ηλικία κλπ.,
διαγνωστικές  και  θεραπευτικές  ιδιότητες  που  καθορίζουν  την  ένταση  των
απαιτούμενων πόρων για τη θεραπεία τους. Τα  DRGs λοιπόν, αποτελούνται
από διακριτές ομάδες σε καθεμία από τις οποίες οι ασθενείς που εντάσσονται
είναι κλινικά παρόμοιοι και γι’ αυτό αναμένεται να καταναλώσουν την ίδια
ποσότητα πόρων. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε ακριβέστερη τιμολόγηση της
νοσηλείας  κάθε  ασθενή,  το  εξιτήριο  παρέχεται  με  μια  συγκεκριμένη
κωδικοποίηση  της  διάγνωσης  και  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  οι  ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες θα καλούνται να πληρώσουν τα νοσοκομεία ανάλογα
με την κάθε πάθηση των νοσηλευθέντων ασθενών. (Cylus, J, Irwin, R. 2010).
Σε παραλλαγές, οι ασφαλιστικοί φορείς δεν υποχρεούνται να συμβάλλονται με
όλα τα νοσοκομεία, ούτε να έχουν κοινές τιμές και όλες τις καλύψεις σε  όλα
τα  νοσοκομεία  και  αντίστροφα.  (Swan Tan,  S.  et al.  2010).  Με  βάση  τις
πληροφορίες  για το κόστος  της  νοσηλείας  των ασθενών ενός  νοσοκομείου
μπορεί να υπολογιστεί το μεικτό κόστος νοσηλείας ανά έτος, που αφορά το
άθροισμα  των  DRGs και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  δείκτης  της
δραστηριότητας του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Ο λόγος του κόστους δια
του  αριθμού  των  νοσηλευθέντων,  είναι  δείκτης  της  πολυπλοκότητας  των
περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν.(Quentin,  W.  et al.  2010).  Τα νοσήλια
πληρώνονται εκ των προτέρων και τυχόν διαφοροποιήσεις  από το πρότυπο
νοσηλείας,  όπως  παράταση  της  νοσηλείας  ή  αυξημένη  χρήση  εξετάσεων,
βαρύνουν το νοσοκομείο και όχι τους χρηματοδότες, όπως και αντίστροφα
τυχόν  «κέρδος»  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αναβάθμιση  των
υπηρεσιών των νοσοκομείων (Νιάκας 2002d).

Η εφαρμογή των  DRGs φαίνεται ότι έχει την τάση της μείωσης του
κόστους  νοσηλείας  (ή  τουλάχιστον  της  ανακοπής  της  τάσης  αύξησης  των
δαπανών) και εισάγει τη λογική της κερδοφορίας για όλα τα συμβαλλόμενα
μέρη,  ενώ  οι  περισσότερες   μελέτες  έδειξαν  μικρότερη  μέση  διάρκεια
νοσηλείας (Bocking, W. et al. 2005).  Αυτά σε ένα σύστημα όπως το ελληνικό
που  λειτουργεί  χωρίς  κεντρικό  σχεδιασμό,  αμείβει  με  βάση  την  διάρκεια
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νοσηλείας, οδηγεί σε ετήσιο νοσοκομειακό έλλειμμα 3 δις €, δηλαδή το 0,4-
0,7%  του  ΑΕΠ  και  χρειάζεται  συνεχή  ενίσχυση  από  τον  κρατικό
προϋπολογισμό,,  καθίστανται  προτεραιότητες.  Ιδιαίτερα  σε  συνθήκες
οικονομικής  κρίσης  που  οδήγησαν  σε  σχεδιασμό  μείωσης  του  ετήσιου
ελλείμματος μεταξύ εσόδων εξόδων στα 0,4 δις € το 2010, 0,15 δις € το 2011,
και ισοσκελισμό το 2012. (Polyzos, N. et al 2012). 

Εδώ όμως υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και προβληματισμοί για το
πώς θα λειτουργήσει ένα σύστημα δανεισμένο από άλλες χώρες, σε μια χώρα
που  παρουσιάζει  μια  σειρά  από  ιδιαιτερότητες  στην  οργάνωσή  της,  με
πληθώρα ιατρών στα  νοσοκομεία,  έλλειψη νοσηλευτών,  αναποτελεσματική
οργάνωση,  υπερτροφικό  ιδιωτικό  τομέα,  ανεξέλεγκτη  παραοικονομία,  και
μαζί 27% του πληθυσμού άνεργο, μαύρη εργασία, περισσότερο από το 15%
ανασφάλιστο,  και  ένα  ταμείο  τον  ΕΟΠΥΥ  το  οποίο  ψάχνει  ακόμη  το
βηματισμό  του μέσα σε  τεράστια  οργανωτικά  και  οικονομικά  προβλήματα
(Niakas, D. 2013).

Με όλα αυτά τα δεδομένα, θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του
συστήματος  των  Ομοειδών  Διαγνωστικών  Ομάδων,  χρησιμοποιώντας  την
εμπειρία των χωρών που εφαρμόζονται, γνωρίζοντας ωστόσο ότι σε όλες τις
χώρες που εισήχθη το σύστημα αυτό, προσαρμόστηκε σταδιακά στα δεδομένα
της χώρας εφαρμογής.  (Polyzos, N. et al 2012). 

Ένα λοιπόν πρώτο ερώτημα που σχετίζεται με τα  DRGs είναι μήπως
αυξάνουν  το  εισόδημα  του  νοσοκομείου,  χωρίς  να  αυξάνουν  την
αποτελεσματικότητα και τη δραστηριότητά του, επιβαρύνοντας το σύνολο της
υγείας.  Παραδείγματος  χάριν  η  ένταξή  ενός  ασθενούς  σε  ένα  κωδικό
αυξημένης  χρέωσης  μπορεί  να  αυξήσει  την  είσπραξη  του  νοσοκομείου,
επιβαρύνοντας  τεχνητά  το  συνολικό  κόστος  για  την  υγεία.  Ή  σε  άλλη
περίπτωση ένα πρόωρο εξιτήριο μπορεί να οδηγήσει σε επανεισαγωγή με νέα
χρέωση και πρόσθετο οικονομικό όφελος για το νοσοκομείο αλλά δυσμενείς
επιπτώσεις  για  τον  ασθενή  και  τη  συνολική  οικονομία.  Ασθενής  που  θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί χωρίς νοσηλεία, μπορεί να εισαχθεί για λόγους
οικονομικής  σκοπιμότητας.  Αντίθετα  βαριά  πάσχων  ασθενής  μπορεί  να
παραπεμφθεί  σε  άλλο  νοσοκομείο  ή  χρόνια  πάσχοντες  να  παραπεμφθούν
χωρίς ένδειξη σε μονάδα αποκατάστασης. Μια άλλη στρέβλωση μπορεί να
αφορά  την  επιλογή  από  το  νοσοκομείο  του  ασθενούς  με  βάση  τον
ασφαλιστικό φορέα του (Donaldson, C. Magnussen, J. 1992). Επίσης κίνδυνο
αποτελεί  η  επιλογή  «βολικών»,  χαμηλού  κόστους  ασθενών  έναντι  των
«ασύμφορων» ασθενών με σύνθετα προβλήματα. (Herwartz, H. Strumann, C.
2014).

Είναι  πράγματι  γεγονός  ότι  με  την  εισαγωγή  των  DRGs
παρατηρήθηκε αύξηση των πρόσθετων δευτερευουσών διαγνώσεων ( π.χ. στη
Σουηδία μεταξύ 120-150% την ώρα που στα νοσοκομεία της χώρας με τις
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κλασσικές μεθόδους χρέωσης, η αύξηση ήταν μόνο 56%). Αυτό θα μπορούσε
να  αποδοθεί  στην  αύξηση  της  βαρύτητας  των  περιστατικών  που
νοσηλεύονται,  αλλά  γεννά  σκέψεις  που  συνδέουν  την  αύξηση  των
διαγνώσεων  ανά  ασθενή  με  το  αυξημένο  οικονομικό  όφελος  για  το
νοσοκομείο  μέσω  των  εσόδων  ανά  κωδικό  χρέωσης.  Δεδομένου  ότι  δε
φαίνεται να αλλάζει τίποτε άλλο πέρα από το νέο τρόπο χρέωσης οι δεύτερες
αυτές σκέψεις προβάλλουν πολύ πιθανές (Serden, L. et al 2002).

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι υπάρχουν μελέτες που
αναφέρουν ότι το νέο σύστημα υπολογισμού των αποζημιώσεων οδηγεί σε
30% αύξηση των τιμών σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία γεγονός που θα
δημιουργήσει νέο χρέος στον ΕΟΠΥΥ 2,8 δις €. (Niakas, D. 2013)

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των νοσοκομείων,  υπάρχουν χώρες
όπως η Νορβηγία, η Πορτογαλία η Φιλανδία όπου  παρατηρήθηκε αύξησή
της,  άλλες  όπως  η  Αυστρία  η  Ιταλία  και  πολιτείες  των  ΗΠΑ όπου  δεν
παρατηρήθηκε  κάποια  μεταβολή  και  άλλες  όπως  η  Γερμανία  και  κάποιες
πολιτείες των ΗΠΑ, όπου παρατηρήθηκε μείωση των εισαχθέντων ασθενών
και αποτυχία στην αύξηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων. (Herwartz,
H. Strumann, C. 2014).

Από την άλλη πλευρά σε μελέτες (Rogers, WH. et al. 1990, Louis, DJ.
et al. 1999) δεν βρέθηκε μεταβολή της ενδονοσοκομειακής θνητότητας μετά
την  εισαγωγή  των  DRGs,  ούτε  αύξηση  των  επανεισαγωγών,  ενώ
παρατηρήθηκε μείωση των τακτικών, αύξηση των επειγουσών εισαγωγών και
μεγαλύτερη  βαρύτητα  των  νοσηλευόμενων.  Η  μείωση  των  εισαγωγών
σύμφωνα με κάποιες εργασίες αποδόθηκε στο ότι κάποιες απλές επεμβάσεις
γίνονταν  εξωνοσοκομειακά,  και  η  νοσηλευτική  φροντίδα  μεταφέρθηκε  σε
άλλες δομές ή στο σπίτι, ώστε τα νοσοκομεία να νοσηλεύουν πλέον πιο βαριά
περιστατικά.  (Bocking,  W.  et al.  2005).  Προβληματισμό  προκαλεί  η
παρατήρηση βεβιασμένης εξόδου των ασθενών σε ασταθή κατάσταση έτσι
ώστε να γίνεται λόγος για «αιματηρά εξιτήρια»  (Leister,  JE.  Stausberg,  J.
2005).

Είναι γεγονός ότι η εισαγωγή των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων
μείωσε τη διάρκεια νοσηλείας. Στη Γερμανία η μέση νοσηλεία έπεσε από τις
7,9 στις 6,7 ημέρες τους πρώτους 4 μήνες του 2003, ενώ στην Ιταλία στα
ιδιωτικά νοσοκομεία η νοσηλεία έπεσε από τις 10,4 στις 7,7 ημέρες, και στα
δημόσια από τις 8,1 στις 6,1 ημέρες. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε αύξηση στις
εισαγωγές  που  σε  μία  Ιταλική  μελέτη,  αποδόθηκε  σε  αύξηση  των
επανεισαγωγών. Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε
ότι  ενώ  η  ενδονοσοκομειακή  θνητότητα  των  ηλικιωμένων  μειώθηκε,
αυξήθηκε δραματικά η θνητότητα σε οίκους ευγηρίας και μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων. (Bocking, W. et al. 2005).
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Στην Ελλάδα δυστυχώς πέρα από τους παραπάνω προβληματισμούς
υπάρχουν  πολλά  ακόμη  προβλήματα.  Και  αυτό  διότι  είναι  μια  από  τις
τελευταίες  χώρες  που  εφαρμόζει  το   σύστημα  των  κλειστών  νοσηλίων
προσπαθώντας  μέσα  στο  πρώτο  τετράμηνο  του  2012  να  κάνει  όσα  άλλες
χώρες  έκαναν μέσα σε  πολλά χρόνια  και  μετά  από πολλές  αναθεωρήσεις.
Διαπιστώθηκαν  πολλά  προβλήματα  στην  κοστολόγηση  των  νοσηλίων,
χρειάστηκε να αυξηθεί ο αριθμός τους και έγινε αποδεκτή η δημιουργία 1000
κωδικών,  έγιναν συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες,  με  άγνωστο  μακροπρόθεσμο  κόστος  για  τον  ΕΟΠΥΥ,  ενώ
εξαιρέθηκαν οι νοσηλείες στις ΜΕΘ, τις ψυχιατρικές κλινικές και τις κλινικές
ημέρας. (Polyzos, N. et al 2012).

 Σε αυτές τις σκέψεις ας προστεθεί το ότι ο ΕΟΠΥΥ και ο κρατικός
προϋπολογισμός δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τα
ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία,  όχι μόνο προοπτικά, (Νιάκας,  Δ. 2014a)
αλλά ούτε αναδρομικά, αφού δεν έχουν, λόγω έλλειψης πόρων, καταβάλλει
αποζημιώσεις από τις αρχές του 2012. (Νιάκας 2014b) Ανησυχία ακόμη για
την επιβάρυνση του Ελληνικού συστήματος υγείας προκαλεί το γεγονός της
διαπίστωσης  σε  ΗΠΑ και  Ολλανδία  ότι  το  νοσοκομειακό  κόστος  με  την
εφαρμογή των DRGs αυξάνει ως 25% λόγω αυξημένου διοικητικού κόστους
(συστήματα πληροφορικής, τιμολόγηση, έκδοση και έλεγχος λογαριασμών) ,
ενώ  χώρες  όπως  η  Σκωτία  κι  ο  Καναδάς  που  χρησιμοποιούν  απλούστερα
υποδείγματα χρηματοδότησης έχουν χαμηλότερο διοικητικό κόστος κοντά στο
15%.  (Commonwealth Fund 2014) (Himmelstein, D. et. al 2014). 

Στην  κατεύθυνση  αυτή  των  προβληματισμών  βρίσκονται  και  οι
αντιδράσεις των συνδικαλιστών που καταγγέλλουν ότι το σύστημα υγείας θα
γίνει από ανθρωποκεντρικό ασθενειοκεντρικό, θέλει να βάλει το προσωπικό
των  νοσοκομειακών  μονάδων  να  κυνηγάνε  κερδοφόρες  ασθένειες  για  να
αυξηθούν οι δείκτες αποδοτικότητας, θα οδηγήσει σε βεβιασμένα εξιτήρια και
υποθεραπευόμενους  ασθενείς  και  θα καθιερώσει  δύο επιμέρους  συστήματα
ένα  του  ιδιωτικού  τομέα  που  θα  αναπτύσσει  κερδοφόρες  επιχειρήσεις  με
δημόσιους  πόρους  και  ένα  του  δημοσίου  για  τους  ανασφάλιστους  και
άνεργους (GOOD NET 2014) . Είναι παρατηρημένο ότι κλειδί για τη σωστή
εφαρμογή ενός συστήματος είναι να πεισθούν οι κλινικοί για τη χρησιμότητά
του να ενταχθούν σε δομές διοίκησης και να συμμετάσχουν στην οργάνωση
συστημάτων ελέγχου. (Lehtonen, T. 2007)

3. Συμπεράσματα
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Η Ελλάδα,  μια  χώρα   με  δαπάνες  για  την  υγεία  που  πρέπει  λόγω
οικονομικής κρίσης να συρρικνωθούν, και με ένα σύστημα υγείας με πολλές
οργανωτικές  αδυναμίες  και  συνεχή  οικονομικά  ελλείμματα,  ξεκίνησε  το
σύστημα εφαρμογής των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων των ασθενειών
(Diagnostic Related Groups/DRGs)  με  την  ελπίδα  να  ελέγξει  τις
νοσοκομειακές δαπάνες και να αυξήσει την αποδοτικότητα των νοσοκομείων.
Η  εφαρμογή  των  DRGs έγινε  με  βάση  το  Γερμανικό  και  Αυστραλιανό
πρότυπο και μάλιστα με μεγάλη  βιασύνη σε πιεσμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό
είχε ως συνέπεια, παλινωδίες, αντιδράσεις και έντονες αμφισβητήσεις.

Από την μέχρι τώρα εμπειρία στις χώρες που εφάρμοσαν το σύστημα,
φαίνεται  ότι  για  να  αποδώσει  πρέπει  να  προσαρμοστεί  στις  ιδιαίτερες
συνθήκες  μιας  χώρας.  Οδηγεί  σε  μείωση  των  δαπανών  των  νοσοκομείων,
χωρίς να αυξάνεται η θνησιμότητα. Μετατοπίζει όμως το βάρος σε άλλους
χώρους  φροντίδας  ηλικιωμένων  και  χρονίως  πασχόντων  με  αμφίβολη  τη
συνολική περιστολή των δαπανών. Μειώνοντας το χρόνο νοσηλείας αυξάνει
τον  αριθμό  των  πρόωρων  εξιτηρίων  και  οδηγεί  σε  τάση  αύξησης  των
επανεισαγωγών.  Μειώνει  τον  αριθμό  των  εισαγωγών  προάγοντας  την
εξωνοσοκομειακή  φροντίδα.  Προκαλεί  τεχνητή  υπερδιάγνωση  ανά
περιστατικό, έχει αυξημένο διοικητικό κόστος και αυξημένη γραφειοκρατία.
Σε μια μάλιστα συγκυρία όπως η σημερινή, με έναν ασφαλιστικό οργανισμό
τον  ΕΟΠΥΥ  που  παρουσιάζει  αδυναμία  χρηματοδότησης,  αρχίζουν  να
ακούγονται φωνές που προτείνουν τη δημιουργία ενός εθνικού κεφαλαίου που
να χρηματοδοτεί  όλα τα  κρατικά και  ιδιωτικά  νοσοκομεία  μέσω κλειστών
λογαριασμών  που  να  πληρούν  τα  κριτήρια  αποτελεσματικότητας,  και  να
παρέχουν  ελεύθερη  πρόσβαση  προς  όλους  τους  πολίτες,  με  μια  πηγή
χρηματοδότησης από έναν οργανισμό και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των  νοσοκομείων  μέσω  της  εισαγωγής  των  γενοσήμων,  φαρμάκων,
εφαρμογής ιατρικών πρωτοκόλλων και προώθησης πολιτικών όπως κλινικών
και χειρουργείων ημέρας (Niakas, D. 2013). Ίσως πάλι δίνοντας το χρόνο να
προσαρμοστεί  το  σύστημα  των  DRG στην  ελληνική  πραγματικότητα  να
μπορέσει να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα των υπηρεσιών υγείας.
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