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ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ
ΚΑΗ ΤΓΚΡΑΣΖΖ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
•
•
•
•
•
•
•

Μεγάιεο ζπαηάιεο / καύξε αγνξά
Υακειή πνηόηεηα ππεξεζηώλ
Υακειή πνηόηεηα δηνίθεζεο / εγεζίαο
Μηθξή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ
Υακειέο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ
Πιήξεο δεκνζηνϋπαιιειηθή λννηξνπία
Μεγάινο Ιδησηηθόο ηνκέαο
We can't solve problems using the same thinking we used to
create them

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ

ηπαηηγική επιδίυξη ηος Τποςπγείος

•

Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ λνζνθνκείσλ

•

Αύμεζε ησλ εζόδσλ ησλ λνζνθνκείσλ – δίρσο όκσο λα
θαηαζηξαθνύλ ηα Σακεία

•

Ειάηησζε ηεο δεκόζηαο δαπάλεο πξνο ηνλ ηδησηηθό ηνκέα (δηόηη
ζεσξείηαη όηη ην δεκόζην κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο
πην θζελά).

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ

•

Σα κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ ζηνρεύνπλ ζηελ κείσζε ηεο
ζπαηάιεο. Έρνπλ νξνθή θαη γξήγνξα εμαληινύληαη. Δελ
κεηώλνπλ ην θόζηνο νύηε βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα.

•

Η κείσζε ηνπ θόζηνπο ζα πξνέιζεη από ηελ βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο

•

Απαηηνύληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα: λέν business model

There is no country that has become rich with poor quality
institutions
There is no rich country with poor quality institutions

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ
ΝEΟ BUSINESS MODEL
•
•
•

Καζνξηζκόο ζε ηη είδνπο business πηζηεύνπλ όηη δξαζηεξηνπνηνύληαη
Απόθαζε: πνηνπο ¨πειάηεο¨ εμππεξεηνύλ, ηη είδνπο ππεξεζίεο ζα
πξνζθέξνπλ θαη κε πνηόλ ηξόπν ζα ην πεηύρνπλ (απνδνηηθόηεηα).
Δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ επηρεηξεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ην νπνίν
ζα ππνζηεξίδεη ηηο επηινγέο πνπ παίξλνληαη
»
»
»
»

Κνπιηνύξα
Κίλεηξα
Δνκέο
Άλζξσπνη

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ / ΖΓΔΗΑ
evidence based management

Πξέπεη λα είλαη θαιύηεξε από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.

1.

Επεηδή δελ ππάξρεη ε πεηζαξρία ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα
ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ

2.

Δηόηη δελ ινγνδνηεί ζε κεηόρνπο αιιά ζηελ θνηλσλία.

The NHS (hospitals) Strategy Map
Mission: Παροτή συηλής ποιότητας σπηρεσίες σγείας με ασυάλεια και τατύτητα τρησιμοποιώντας τα τελεσταία τεκμηριφμένα
επιτεύγματα της επιστήμης και τετνολογίας
Financial Performance
• To financially sustain our
mission, what must we focus on?
• What do stakeholders expect from us?

Customer Experience
• To achieve our mission, how do we
create value for our customers?

Process Excellence

• What processes must we excel at,
to satisfy our customers and meet
financial objectives?

Efficacy Strategy

Growth Strategy

• Lower operating costs
• Increase asset utilization
• Managing expenses
• Budgetary discipline

• Expand revenue opportunities
• Enhance customer value
• New sources of revenue (new products,
services

Attract & retain more customers
• Perfect quality
• On time service

Use low-cost, full
service suppliers of high value-added
product and services

• Lowest cost
• Leading edge technologies

Operations Management
• Budget innovation
• Customise services offerings
• Outstanding supplier relationships
• Optimise staff efficiency

Clinical excellence
• Clinical practice management
• redesign operations
• Improve customer experience
• Continually improve safety efficiency and
quality

Innovation

Regulatory and Social
• ¨Green Development
• Contribution to community

People Expertise
• To achieve our vision, how will we
sustain our ability to change and
improve?
• How do we align our intangible assets
people systems and culture to improve
critical processes?

Enhance our people
• Develop leadership and
management talent
• Identify new roles and
responsibilities
• Training in areas of strategic
importance
• Improve business acumen

•

Identify new opportunities
to serve customers
• Develop research opportunities

Integrate key
Technologies
• Create CRM reporting
• e-commerce solutions
• full use of proper
technology

Align Organization
• Align incentives to vision
• Build a high performance
culture
• Leverage cross-function
synergies
• Sharing best practice

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΡΟΟΠΣΗΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
Βαζικά μεγέθη:
1.

Λειηοςπγικά έξοδα:
πκθσλία ζην επίπεδν ησλ δαπαλώλ

2.

Έζοδα:
Τπνινγηζκόο ησλ εζόδσλ, πεγέο εζόδσλ

3.

Έζοδα από νέερ δπαζηηπιόηηηερ

ηόρνο:

Επίηεπμε ησλ πνιηηηθώλ ζηόρσλ
Δηακόξθσζε πνιηηηθήο θηλήηξσλ

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

•

DRGs

•

Νοζήλιο :

αλαπξνζαξκνγέο όπνπ δηθαηνινγείηαη

•

ηόσορ

Ιζνζθειηζκέλνη πξνϋπνινγηζκνί:
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο = έζνδα

:

:

γηα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο (αθξηβέο,
πξνγξακκαηηζκέλεο, αληαγσληζκό κε ηνλ
ηδησηηθό ηνκέα).

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Όσι DRG´s: (όρη θαηάιιεια γηα Ειιάδα ηώξα)
•
•
•
•
•
•

Σεξάζηην θόζηνο γηα ηα Σακεία / δηαθζνξά
Αύμεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο
Όρη κείσζε ηνπ θόζηνπο
Όρη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο (κεηά από νξηζκέλν ρξόλν)
Σηκσξία ησλ θαιώλ γηαηξώλ
Αζέκηηνο αληαγσληζκόο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΩΝ ΚΗΝΖΣΡΩΝ
Έζοδα από νέερ δπαζηηπιόηηηερ
1.

ΑΝΑΓΗΑΡΘΩΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ / ΚΛΗΝΗΚΩΝ
– Κέληξα αξηζηείαο
– Μνλάδεο Ομείαο Ιαηξηθήο
– Outsourcing
– In sourcing - Εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο

2.

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΑΘΔΝΩΝ ΠΟΤ ΚΟΣΗΕΟΤΝ
– πρλέο εηζαγσγέο
– Καζπζηέξεζε ζηελ ζεξαπεία (νπξέο)
– Καζπζηέξεζε ζηηο εμαγσγέο

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΗΝΖΣΡΩΝ
Έζοδα από νέερ δπαζηηπιόηηηερ
3.

ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
• Επεκβάζεηο
• Παξαθνινύζεζε εθηόο λνζνθνκείσλ

4.

ΝΔΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

•
•
5.

Καηλνηνκία
Αληαγσληζηηθέο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

•
•
•

Εηζόδεκα λνζνθνκείνπ / ηαηξνύ
Δσξεάλ λνζειεία
Φνξνινγία

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΡΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ:

•
•

Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ππεξεζηώλ: ότι δεν
μετριέται δεν μανατδάρεται, δεν βελτιώνεται δεν
πραγματοποιείται
Κέληξα θόζηνπο θιηληθώλ/εξγαζηεξίσλ/δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ

ΤΜΦΩΝΗΑ:

•
•

Μεηά ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν γηα
θάζε λνζνθνκείν (ιεηηνπξγηθά έμνδα – έζνδα) αξρίδεη λα
πινπνηείηαη ε πνιηηηθή θηλήηξσλ
Οηθνλνκηθό θίλεηξν (bonus) : Απνηειεί έλα πνζνζηό ηνπ επηπιένλ
εηζνδήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΡΩΝ
BONUS:

•
•
•

Ότι πλερώνεται πραγματοποιείται
Εθθίλεζε από ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο

Καηαλέκεηαη ζηα θέληξα θόζηνπο / αλάινγα κε ηελ ζπκβνιή ηνπο
Οη δηεπζπληέο ην κνηξάδνπλ ζε όιν ην πξνζσπηθό
Μπνξεί λα είλαη έλα εθάπαμ πνζό, ή % γηα θάπνηεο θαηαζηάζεηο

Κξηηήξηα – ηόρνη: πνηνηηθά, πνζνηηθά, εκπεηξίεο αζζελώλ
Παπάθςπο ζηην ελπίδα

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΚΗΝΖΣΡΩΝ
ΑΝΣΗΚΗΝΖΣΡΑ: Αλ δελ πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο

•
•
•
•
•
•

Αληηθαηάζηαζε δηνίθεζεο
Τπνβάζκηζε ηνπ λνζνθνκείνπ / θιηληθήο (επελδύζεηο – επεθηάζεηο
- πξνζσπηθό)
Δηαπόκπεπζε
Επηπηώζεηο ζε κειινληηθά bonus
Αληηθαηάζηαζε δηεπζπληνύ θιηληθήο / κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο
θιηληθήο
Μεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνύ δίρσο αληηθαηάζηαζε

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΓΑΠΑΝΖ

•
•
•

Δπειδή:
Η θαηάζηαζε είλαη εθξεθηηθή
Οη δαπάλεο θπζηνινγηθά ζα απμάλνληαη
Η ζπαηάιε είλαη κόλν κία αηηία ηνπ θόζηνπο

•

Απαιηούνηαι
Ρηδηθέο αιιαγέο (ρξεκαηνδόηεζε, νξγάλσζε, δηνίθεζε)

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ:

Να κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο ζέζεηο ησλ ρακειώλ ακνηβώλ θαη
ρακειήο απνδνηηθόηεηαο ζε ζέζεηο πςειώλ ακνηβώλ κε πςειή
απνδνηηθόηεηα

Απηό επηηπγράλεηαη κόλν κε ηελ ζύλδεζε ησλ ακνηβώλ κε ηελ
απόδνζε
Ττηλήρ απόδοζηρ ζςζηήμαηα απαιηούν ςτηλήρ απόδοζηρ
ζςζηήμαηα αμοιβών

