
  

ΑΤΞΗΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΙΑ 

Γ. Βνγηαηδήο 

 

26th  June, 2010 



ΑΤΞΗΗ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΓΔΙΑ 

1. Η θπβέξλεζε ειέγρεη κηθξό θνκκάηη ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ.  

Καηεζηεκέλεο εμνπζίεο θαη ηδηαίηεξα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα 

αληηδξνύλ ζηηο  αιιαγέο 

2. Η δπζθνιία δελ είλαη λα ζρεδηάζεηο πξόγξακκα πεξηθνπώλ νύηε 

λα ην πινπνηήζεηο.  Σν πξόβιεκα είλαη λα ην δηαηεξήζεηο. 

3. Κάζε πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δαπαλώλ πξέπεη λα είλαη 

κέξνο ελόο επξύηεξνπ πξνγξακκαηηζκνύ δνκηθώλ αιιαγώλ.  

Πξέπεη λα γλσξίδεηο ηη δελ πξέπεη λα θάλεηο. 

4. Απζαίξεηε  κείσζε πξνϋπνινγηζκώλ ζπρλά νδεγεί ζε 

κεγαιύηεξε αλαπνηειεζκαηηθόηεηα, δηόηη νη ππεύζπλνη θνηηνύλ λα 

κεηώζνπλ ηηο πην θαλεξέο δαπάλεο παξά ηηο ιηγόηεξν 

παξαγσγηθέο. 



ΑΤΞΗΗ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΓΔΙΑ 

5. Η θπβέξλεζε έρεη ηελ ηάζε λα κεηξά ηελ επηηπρία κε ην ύςνο ησλ 
εηζξνώλ (αλζξώπνπο – ηερλνινγία – θηίξηα) θαη όρη κε ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη πνιύ πεξηζζόηεξν κε ηα 
απνηειέζκαηα 

6. Οη απμήζεηο ζε ακνηβέο, νη απμήζεηο ζε πξνζσπηθό, πνηέ δελ 
ζπζρεηίζζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξεξρνκέλσλ 
ππεξεζηώλ 

7. Η απνπζία ινγνδνζίαο ζεκαίλεη όηη δελ είλαη αξθεηό γηα ηελ 
πνιηηηθή εγεζία λα ζέηεη ζηόρνπο, δηόηη νη ππεξεζίεο ζα 
πξνζαξκνζζνύλ πξνο ηνλ εαπηό ηνπο θαη όρη πξνο ηηο αλάγθεο 
ηνπ ρξήζηε 



ΑΤΞΗΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΙΑ 

8. Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ΔΤ ζπδεηηέηαη ζηα πιαίζηα ηνπ άκεζνπ 

θόζηνπο, αιιά ην πξαγκαηηθό θόζηνο πξνέξρεηαη όηαλ ε δηνίθεζε 

απνηπγράλεη λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο θαη απνδνηηθέο 

ππεξεζίεο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηνπο.    

9. Οη δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη πην ζεκαληηθέο, επεηδή κπνξνύλ 

λα πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ αμία ζηηο παξεξρόκελεο 

ππεξεζίεο.  Γηακνξθώλνπλ ην θόζηνο, ζθξαγίδνπλ ηελ πνηόηεηα 

ησλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαζνξίδνπλ πνηεο 

ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κε πνηόλ ηξόπν θαη ζε πνηνπο. 

10. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα πεξηνξίζνπκε αιεζηλά ην θόζηνο ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο, είλαη λα βειηηώζνπκε ηελ έθβαζε ηνπο.  

 (Μ.Porter, Harvard University). 



ΑΤΞΗΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΙΑ 

1. Σν πξόβιεκα είλαη ην ΥΑΟ 

 

2. Η ιύζε είλαη ε ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

3. Η εξώηεζε είλαη ηη πξέπεη λα θάλνπκε 

  

 

 

 

 T. Lee, D. Morgan ¨Chaos and organization in Health Care¨  MIT Press 2009 



ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΥΑΟ 

 

1. Δπηδεκηνινγία 

 

2. Σερλνινγία 

 

3. Γλώζε / Αβεβαηόηεηα 



ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΥΑΟ 

1. Επηδεκηνινγία 

• Ηιηθησκέλνη αζζελείο κε πνιύπινθα πξνβιήκαηα πγείαο 

–   Κπξηαξρία ρξνληώλ λνζεκάησλ 

–   Δκπινθή πνιιώλ γηαηξώλ – θαλέλαο ππεύζπλνο 

–   Αλεπαξθέζηαηνο πληνληζκόο 

 

• 44%  Αμερικάνων πάζτοσν από μία τρόνια νόζο 

• > 25% Αμερικάνων > 65 τρονών πάζτοσν από 4 ή περιζζόηερα 

τρόνια νοζήμαηα 

• 5% ηων αρρώζηων κοζηίζοσν ηο 48% ηων ζσνολικών δαπανών 

σγείας (10% -  70% ηοσ κόζηοσς) 

 



ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΥΑΟ 

2. Σερλνινγία / Φάξκαθα 

 

• Ιαηξηθό παξάδνμν: αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

 

– Καιύηεξα απνηειέζκαηα 

 

– Υακειόηεξν θόζηνο : πεξηζζόηεξνη αζζελείο 



ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΥΑΟ 

3. Γλώζε / αβεβαηόηεηα   

 

• Έθξεμε γλώζεο 

–Γλσξίδσ ηη λα θάλσ – θάλσ όηη γλσξίδσ (ράζκα γλώζεο/πξάμεο) 

 

• Αβεβαηόηεηα 
–Γελ γλσξίδνπκε ηη λα θάλνπκε 

–Γελ θάλνπκε όηη γλσξίδνπκε 

–Γελ ην θάλνπκε ζσζηά 

 

 ΗΠΑ: 55% πηζαλόηεηα λα δετζεί θάποηος αζζελής σπερεζίες οη 
οποίες είλαη ζύκθφλες κε ηης γεληθές ζεραπεσηηθές οδεγίες. 

 

 R. Bohmer, Harvard Business Review, April 2010 



Η ΛΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΗ 

• In brief we essentially have a 19th century craft-

oriented delivery system trying to provide 21st century 

medical science and technology.   

 St. Shortell, ¨Accountable Care Systems for Comprehensive Health Care 

references¨ workshop Stanford University; March 2007 

 

 

• Να μαλαζρεδηάζνπκε ην κνληέιν παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ. 



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

Σα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε  

ρζεζηλέο απνθάζεηο  

 

• Υξεκαηνδόηεζε 

 

• Νέν νξγαλσηηθό κνληέιν 

 

• Γηνίθεζε 



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

To ζύζηημα είναι δομημένο έηζι για να διαηηρεί ηο status quo 

 

1. Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο – θξαηηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο) 

2. Ρόινο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ (παξέκβαζε – πγηήο 
αληαγσληζκόο) 

3. Ρόινο ηνπ πνιίηε (επηινγή – δηαρείξηζε πόξσλ – ελεξγή 
ζπκκεηνρή) 

Απνδεκίσζε Τπεξεζηώλ 

 

1. Νέα κνληέια απνδεκίσζεο κε βάζε ηελ αμία – απνηέιεζκα 

2. Δπηβξάβεπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο κάζεζεο ηεο απόδνζεο 

3. Πξνώζεζε ζπληνληζκνύ, πξνζαξκνγήο θαη αιιαγώλ 

 

 



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 
 

 Λειηοσργικά ζσζηήμαηα για ηην παροτή ηων καηάλληλων 
σπηρεζιών, ποσ διεσκολύνοσν ηην απόκηηζη και ηην 

εθαρμογή ηης γνώζης 

 
1. Η παξνρή ππεξεζηώλ πεξηέρεη δύν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο:  

κία πξνζσπνπνηεκέλε θαη κε πξνγξακκαηηζκέλε 
(αβεβαηόηεηα) θαη κία άιιε πνιύ θαιά πξνγξακκαηηζκέλε 

2. Γηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο απαηηνύλ δηαθνξεηηθά 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (πξνζσπηθό, θνπιηνύξα, επελδύζεηο) 

  
R. Bohmer ¨Designing Care¨ Harvard Business Press 2009   



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

1. ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

 
• Εζληθό ζρέδην πξόιεςεο 

 

• Οηθνγελεηαθόο γηαηξόο : 
    1985:  7 εκβόιηα $   45 

    2006: 15 εκβόιηα $ 900 αγόξηα 

     16 εκβόιηα $1200 θνξίηζηα 

 

2500 πνιίηεο:  7,4 ώξεο/εκέξα βαζηθή πξόιεςε 

   16,6 ώξεο/εκέξα γηα ηηο ρξόληεο παζήζεηο 

 
 Yarnall KS, et al.  Primary care: Is there enough time for prevention? Am. J. Public Health 2003; 93:635 

 Ostbye T., et al.  Is there time for management of patients with chronic disease in primary Care? Ann Fam Med 2005; 3 3:209 

 
      



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

1. ΔΞΧΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

 

• Κέληξα αληηκεηώπηζεο ρξόλησλ παζήζεσλ 

 
 ηειέρσζε – επζύλε – ζηόρνπο 

 ύζηεκα ακνηβώλ – αηνκηθή άζθεζε ηαηξηθήο 

 

 

• Disease management γηα ηηο πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο 
 

  

 

 

 

  



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

2. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

 (έλα business model) 

 

•Γεληθό λνζνθνκείν / εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο 

 

•Κέληξα αλαθνξάο 

 

•Δπείγνληα / νμέα πεξηζηαηηθά  

 

Καθοί οργαληζκοί κπορούλ λα θαηαζηρέυοσλ ηελ δοσιεηά 

θαιώλ γηαηρώλ, ελώ θαιοί οργαληζκοί κπορούλ λα 

αληηζηαζκίδοσλ ηελ δοσιεηά ηφλ κεηρίφλ)  

      



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

• Ηγεζία – όξακα – ζηξαηεγηθή ζηόρνη 

• Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΔΤ 

• Αιιαγή θνπιηνύξαο / αληαγσληζηηθόηεηα  

• Δθκεηάιιεπζε ηερλνινγίαο 

• Βειηίσζε δηεξγαζηώλ (processes/systems) 

• Πξνζαξκνζηηθόηεηα / Αλάπηπμε  

• Πνιηηηθή θηλήηξσλ θαη αλαγλώξηζεο      



ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 

ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ  

 ύζηεκα αμηνιόγεζεο:    

 Με ζηόρν όρη ηελ θαηεγνξία νύηε ηελ ηηκσξία, νύηε ηελ δεκηνπξγία 

 θόβνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

 

 Αληίζεηα ζα εζηηάδεη ζηελ απόθηεζε γλώζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απόθηεζεο γλώζεο. 

 ύζηεκα πνπ ζα αλαγλσξίδεη ην ράζκα γλώζεο θαη πξάμεο 

ελσξίο ώζηε λα δηνξζσζεί έγθαηξα.   

 ύζηεκα πνπ επηβξαβεύεη ηα  απνηειέζκαηα θαη ηελ ζσζηή 

πξνζπάζεηα.   

 Να κεηαζρεκαηίδεη ηηο ζέζεηο ησλ ρακειώλ ακνηβώλ θαη ρακειήο 

απνδνηηθόηεηαο ζε ζέζεηο ςειώλ ακνηβώλ κε πςειή 

απνδνηηθόηεηα.  

Υυειής απόδοζες ζσζηήκαηα απαηηούλ συειής απόδοζες  

ζσζηήκαηα ακοηβώλ 

 



ΑΤΞΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 

 

 

πγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο (ή θαη κείσζε) κπνξεί λα 

πξνέιζεη κόλν από εζηηαζκέλεο δνκηθέο αιιαγέο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ 



 


