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Πεδίο αντιπαράθεσης παραμένει η περίθαλψη διεθνώς, καθώς η πρόοδος της ιατρικής έχει εισαγάγει 
καινοτόμο τεχνολογία που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης, και στην 
κατεύθυνση αυτή πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για την ανάπτυξη
των συστημάτων υγείας, ενώ την ίδια στιγμή τα συστήματα υγείας δέχονται εκτεταμένες
κυβερνητικές παρεμβάσεις, με βασικά χαρακτηριστικά τους τη γραφειοκρατία και τις λίστες
αναμονής για την περιστολή των δαπανών.

Πιέσεις στα συστήματα ασκούν επιπλέον, η αύξηση του κόστους περίθαλψης και της ασφάλισης
υγείας, η χρηματοδότηση και ο έλεγχος των δαπανών περίθαλψης, αλλά και οι αυξανόμενες 
προσδοκίες του πληθυσμού επί των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Το μείγμα οδηγεί σε 
εντεινόμενα αιτήματα για πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα συστήματα υγείας.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε έκθεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου, 
δρος Δημ. Κουφόπουλου, επιστημονικού διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής
Διακυβέρνησης (HOCG), σχετικά με τη διοίκηση του συστήματος υγείας της χώρας και τις
δυνατότητες βελτίωσής του.

Στην έκθεση, επισημαίνεται ότι τα κρατικά νοσοκομεία -που αποτελούν το μεγαλύτερο πάροχο 
υπηρεσιών υγείας στη χώρα- υπόκεινται σε αυστηρή κρατική παρέμβαση και η διοίκησή τους
ελέγχεται απόλυτα από τους νόμους. Διαπιστώνεται μάλιστα μεγάλο πεδίο βελτίωσης της απόδοσής
τους συμπεριλαμβάνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διοίκησής τους παρατηρείται ότι διατηρούν σταθερά διοικητικά συμβούλια
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22 μηνών κατά μέσο όρο, ενώ με τον ίδιο διοικητή παραμένουν συνήθως επί 19,29 μήνες, 
αντιπρόεδρο επί 27,88 μήνες και αναπληρωτή διοικητή 19,2 μήνες.

Προτείνει για τη βελτιωμένη απόδοση των συμβουλίων, τη διερεύνηση ώστε τα Δ.Σ. να λειτουργούν 
ως ανεξάρτητες οντότητες, πλήρως υπεύθυνες για τις πράξεις τους και τα μέλη τους να επιλέγονται
βάσει ικανοτήτων αντί διασυνδέσεων.

Αναλυτικότερα η έκθεση επισημαίνει πως σειρά προτάσεων έχουν κατατεθεί από το σύνολο των
εμπλεκόμενων φορέων στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας είτε προτείνοντας
ενίσχυση το δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος, είτε προτρέποντας για ενίσχυση του ιδιωτικού 
τομέα.

Παρατηρεί όμως ότι στις προτάσεις, προμηθευτές υγείας, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανώσεις 
ασθενών και φορολογούμενοι εκφράζουν την απαρέσκειά τους και απαιτούν μεταρρυθμίσεις
διεκδικώντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και περιστολή κόστους.

Η έκθεση σημειώνει παρατήρηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με την 
οποία τα συστήματα υγείας αντί να βελτιώνουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις νέες
προκλήσεις, κινούνται από τη μια βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα στην άλλη, κατακερματισμένα και 
χωρίς καθαρή αίσθηση κατεύθυνσης. 

Ετσι, ο ΠΟΥ επισημαίνει πως η διακυβέρνηση της υγείας αναδεικνύεται ως προεξάρχον θέμα στην
ατζέντα της ανάπτυξης. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον στη διακυβέρνηση προέκυψε από την ανάγκη
για μεγαλύτερη ευθύνη που αναδύεται από την αυξανόμενη χρηματοδότηση, αλλά και την απαίτηση 
για επίδειξη αποτελεσμάτων.

O τρόπος της διοίκησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με το ν. 3329/2005 το Δ.Σ. ενός νοσοκομείου, είναι επταμελές για νοσοκομεία μέχρι 399 
κλινών και 9μελές για νοσοκομεία 400 κλινών και άνω.
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Ο διοικητής είναι και πρόεδρος του Δ.Σ. Υπάρχει αντιπρόεδρος, διευθυντής νοσηλευτικών 
υπηρεσιών, εκπρόσωπος των ιατρών, των εργαζομένων και ανάλογα με το μέγεθος του νοσοκομείου
μπορούν να υπάρχουν 2-4 επιπλέον μέλη του Δ.Σ. Νοσοκομεία 400 κλινών και άνω, μπορεί να 
έχουν 10μελές Δ.Σ. με το 10ο μέλος να είναι ο αναπληρωτής διοικητής.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετούνται από τον υπουργό Υγείας. Και κάθε μέλος έχει και τον 
αναπληρωτή του. Συνεπώς κάθε Δ.Σ. έχει ένα εναλλακτικό συμβούλιο ίδιου μεγέθους.

Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι διετής και ανανεώσιμη από τον υπουργό Υγείας. Ο 
διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής είναι μέλη αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ τα υπόλοιπα 
μέλη, μερικής.

Ο διοικητής είναι υπεύθυνος για το business plan του νοσοκομείου, την οργάνωσή του, το 
συντονισμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από το διοικητή 2 φορές το μήνα, ενώ ο διοικητής μπορεί να καλέσει σε 
έκτακτες συσκέψεις.

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται από το ν.3229/2005.

Ετσι, διοικητές νοσοκομείων άνω των 400 κλινών αμείβονται μηνιαίως με 5.195 ευρώ, έναντι 4.402 
ευρώ μηνιαίως των διοικητών νοσοκομείων κάτω των 400 κλινών και 3.669 ευρώ των διοικητών 
νοσοκομείων κάτω των 199 κλινών.

Οι αναπληρωτές διοικητές αμείβονται με 3.669 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του 
νοσοκομείου.

Οι λοιποί αμείβονται ανά συνεδρίαση, με τον αντιπρόεδρο να αμείβεται με 175 ευρώ ανά 
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συνεδρίαση και όχι συνολικά πάνω από 700 ευρώ, ενώ η αμοιβή των υπολοίπων μελών είναι 50 
ευρώ ανά συνεδρίαση μέχρι τα 200 ευρώ συνολικά.

Η μελέτη παρατήρησε πληθώρα μελών Δ.Σ., που έφθαναν τα 972, δηλαδή αναλογούσαν 11,43 
άτομα ανά νοσοκομείο, εξαιτίας μετακινήσεων και παραιτήσεων. Το σύνολο των διοικητών ήταν 
162, των αντιπροέδρων 126, και αναπληρωτών διοικητών 27. Σημαντική ήταν τέλος η παρατήρηση 
ότι από τις 994 θέσεις μελών Δ.Σ., οι 10 πληρούνταν από τέσσερα μέλη που κατείχαν ταυτόχρονα
δύο ή περισσότερες θέσεις σε διαφορετικά συμβούλια νοσοκομείων. Συγκεκριμένα ένα μέλος 
κατείχε θέση σε 4 Δ.Σ., και άλλα τρία μέλη κατείχαν ο καθένας από δύο θέσεις σε δύο διαφορετικά
νοσοκομεία.

Επίσης 15 μέλη υπηρέτησαν σε διάφορα νοσοκομεία κατά την περίοδο της μελέτης. Ενας από 
αυτούς μάλιστα, υπηρέτησε σε 3 νοσοκομεία και οι υπόλοιποι 14 σε δύο διαφορετικά Δ.Σ. 
Συνολικά, αυτά τα 19 μέλη, καταλάμβαναν 43 θέσεις Δ.Σ. σε 28 νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να 
προκύψει ότι ο συνολικός αριθμός διευθυντών ήταν 972.

Στοιχεία ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Η έκθεση παραθέτει στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία «η διακυβέρνηση και η εξαιρετικά 
κατακερματισμένη δομή του συστήματος υγείας πρέπει να αναμορφωθούν. 

Απαιτείται εκμοντερνισμός της διοίκησης των νοσοκομείων, που συνεπάγεται μεταξύ άλλων 
ενίσχυση της αυτονομίας διοίκησης και αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης». Και 
επίσης ότι ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ως κεντρικά στοιχεία αναποτελεσματικότητας του συστήματος
υγείας ότι συνδέονται με την κατακερματισμένη δομή του ΕΣΥ, ανεπαρκή ιατρική δημογραφία, 
ανεπάρκειες στην κατανομή των πόρων δημόσιας υγείας και γραφειοκρατία στις δαπάνες δημόσιας
υγείας. 

Και ενώ τα αποτελέσματα του συστήματος υγείας της Ελλάδας δείχνουν συγκρίσιμα με το μέσο όρο
του ΟΟΣΑ, κατά τους ασθενείς το σύστημα υγείας φαίνεται πως δεν λειτουργεί σωστά, λόγω της 
υψηλής ιδιωτικής συμμετοχής στις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των παραπληρωμών. Την ίδια 
στιγμή, η δημόσια δαπάνη σε σύγκριση με το ΑΕΠ είναι μια από τις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ.

Η έκθεση παρατηρεί ότι διαχρονικά ο πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν πάντα τοποθετημένος πολιτικά, και 
συνήθως γιατρός. Και πως η προσπάθεια αλλαγής της δομής διοίκησης των νοσοκομείων με
τοποθέτηση μάνατζερ με ισχυρή αποφασιστική εξουσία, συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τις 
ιατρικές οργανώσεις.
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