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 Γιαζςνοπιακέρ ποέρ αζθενών από ηην Δλλάδα ζηο Δξυηεπικό – καηά 

αιηία – ηη δεκαεηία 1993 – 2003 

Ι. Πεπίλητη 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο Δ.Δ. είλαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε πνιηηψλ, αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. Η ελαξκφληζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα έρεη ήδε 

αξρίζεη ζηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Η παξνχζα έξεπλα 

αλήθεη ζηηο αλαδξνκηθέο κειέηεο θαη θηινδνμεί, εζηηάδνληαο ζηε δεθαεηία 1993 – 2003, 

λα θαηαγξάςεη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαδείμεη ηηο λέεο ηάζεηο, πνπ επηθξαηνχλ ζην 

ρψξν ηεο πγείαο κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. Αλαγλσξίδνληαο 

ηελ αλάγθε εζηίαζεο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα απνθσδηθνπνηεί πξσηνγελείο 

πιεξνθνξίεο θαη φρη κφλν θσηνγξαθίδεη κηα θαηάζηαζε, αιιά αλαγλσξίδνληαο ηε 

δπλακηθή ηεο, δηαβιέπεη θαη ηελ πξννπηηθή εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην κέιινλ. 

Σθνπφο καο είλαη λα εληνπίζνπκε ηνλ νινέλα κηθξφηεξν αξηζκφ αζζελψλ πνπ 

αλαδεηά ηαηξηθή πεξίζαιςε εθηφο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Με δεδνκέλε ηε κείσζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηίζεηαη ν εμήο πξνβιεκαηηζκφο: 

Βειηηψζεθαλ νη πξνυπνινγηζκνί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο; κεηψζεθε ην θφζηνο 

λνζειείαο; εθζπγρξνλίζηεθαλ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

λνζειεπηηθψλ καο ηδξπκάησλ; απμήζεθε ε εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ ζην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο; 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πνλήκαηνο αθηεξψλεηαη ζην επξσπατθφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη 

ε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε δηαθξαηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ 

ηξφπνπ κεηάβαζεο γηα λνζειεία. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηαβιεηψλ, ε νκαδνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 

δνκεκέλεο δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Η άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ηα δχν κεγαιχηεξα αζθαιηζηηθά 

ηακεία (ΙΚΑ θαη ΟΠΑΓ) θαη ε επεμεξγαζία θαη ε απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ, ηεο 

θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο θαη δηαζπνξάο 

ππνινγίδνληαη κε ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS, MINITAB 14 θαη EXCEL). Αληίζηνηρα κε ηελ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. 
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Abstract 

 

The ―cornerstone‖ of E.U. is the free cross-border flow of patients, goods and 

services. The co-ordination of the regulations in the health sector has already started 

in free access to health services. The present paper is a retrospective research and by 

focusing on the decade 1993 – 2003 aspires to record new data and to bring into 

notice the new trend, which predominates in the health-care area within the 

framework of globalization. Recognizing the need to focus in current trends, it 

decodes primary information and not only does it portray a given situation, but also by 

acknowledging its dynamics foresees its development in the future. 

Our aim is to locate the perpetually diminishing number of patients that look 

for health care services beyond the Greek borders. Given the fact of reduction of 

health-immigration another question is brought forward: Has there been any positive 

result in the social secure fund budgets? Has the cost of different treatment decreased? 

Have the equipment substructure and the hospital infrastructure been modernized? Do 

the patients trust our national health system now than before?  

A significant part of this research is dedicated to the European Legislature as 

they have evolved till now and according to which patients-mobility has been formed 

through the State-Members of the E.U. with over- state coordination of the way of 

proceeding for health-care. The method that is used for the statistical analysis of data 

is the quantitative approximation of the variables, the grouping of the data and their 

behavior during the decade. Structural processes were used in order to be objective at 

the collection and analysis of data. Sources of data were from the two main insurance 

organizations: (IKA and OΠΑΓ), the modification and representation of data, 

frequency distribution as well as the means of central trend and spreading are 

calculated by SPSS data editor, Minitab 14 and Excel. In addition to descriptive 

statistic, tools of inductive statistics were used. 
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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΙΙ. Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αλάινγε ζρεηηθή κειέηε έρεη εθπνλεζεί απφ ηνπο 

Γ. Κπξηφπνπιν θαη Μ. Γείηνλα θαη έρεη θπθινθνξήζεη απφ ηηο εθδφζεηο Δμάληαο / 

Πνιηηηθέο  πγείαο, ην 1995, κε ηίηιν «Η δηαζπλνξηαθή ξνή αζζελψλ ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Δπξψπε». Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ πξναλαθεξζείζα κειέηε 

αθνξνχλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 1980 – 1992 θαη ππήξμε θαξπφο κηαο ζπζηεκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαηαγξαθήο, αλάιπζεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπο δηαρεηξηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, φζνλ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηα 

δηάθνξα θξάηε-κέιε ηνπο Δ.Δ.. θνπφο ηνπο ππήξμε ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ε παξνπζίαζε ηεο έθηαζήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ε 

αλάδεημε ησλ επηθξαηέζηεξσλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ θνηλή αληηκεηψπηζή 

ηνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Οη απμεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ επηβάξπλαλ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ζπλέπεηα ηελ επηδείλσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο.  

Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, έρεη ζπληαρζεί ε έθζεζε 

ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο Δ.Δ. (HOPE report on hospital 

cooperation in border regions in Europe, Ηνχληνο 2003), ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο 

Σαµείσλ Αιιειαζθάιηζεο (AIM), ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γηαρείξηζεο Τγείαο 

(EHMA literature search on quality issues on cross-border care, Απξίιηνο 2003), ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φφξνπµ Αζζελψλ (EPF), ησλ Δπξσπαίσλ Δηαίξσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ESIP), ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Δπξσπαίσλ Ηαηξψλ (CPME), θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά µε ηε ζπλεξγαζία ησλ λνζνθνµείσλ ζε 

µεζνξηαθέο πεξηνρέο ηνπο Δπξψπεο. πζηάζεθε νµάδα εξγαζίαο γηα ηελ ελαξµφληζε 

ησλ εζληθψλ ζηφρσλ µε ηηο επξσπατθέο δεζµεχζεηο. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

ην Βέιγην, νη Κάησ Υψξεο, ε Φηλιαλδία, ην Ζλσµέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία, ε 

Γεξµαλία, ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία. Ζ ελ ιφγσ νµάδα επεμεξγάζζεθε 

έλα εξσηεµαηνιφγην ζρεηηθά µε ηα «εζληθά ζπζηήµαηα πεξίζαιςεο ζε µηα 

ελνπνηεµέλε Δπξψπε», ην νπνίν πεξηείρε εξσηήµαηα ζρεηηθά µε ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ησλ εζληθψλ ζπζηεµάησλ πεξίζαιςεο, ηνλ αληίθηππν ησλ θαλφλσλ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζµνχ ησλ ζπζηεµάησλ 

πεξίζαιςεο, δεηήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε θαη ηνπο 
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µεραληζµνχο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. ην πιηθφ πνπ ηέζεθε ππφςε 

ηεο νµάδαο, πεξηιαµβάλνληαλ µηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά µε ηελ 

δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε, ηελ εθπφλεζε ηεο νπνίαο αλέζεζε ε EHMA, θαζψο θαη 

πιηθφ απφ ην ζπλέδξην µε ζέµα «Πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε θαη 

πνηφηεηα πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δ.Δ.- βειηίσζε ηεο εµπεηξίαο ησλ αζζελψλ 

θαη απνηειέζµαηα» πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε µεηαμχ 4 θαη 6 Μαΐνπ ηνπ 2003 ζην 

Παλεπηζηήµην ηεο Πάηξαο (ππφ ηελ Διιεληθή Πξνεδξία µε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο).  

Ζ παξνχζα κειέηε θηινδνμεί, εζηηάδνληαο ζηε δεθαεηία 1993 – 2003, λα 

θαηαγξάςεη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαδείμεη ηηο λέεο ηάζεηο, πνπ επηθξαηνχλ ζην 

ρψξν ηνπο πγείαο κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ. θνπφο ηεο 

είλαη λα εληνπίζεη ηνλ νινέλα κηθξφηεξν αξηζκφ αζζελψλ πνπ αλαδεηά ηαηξηθή 

πεξίζαιςε εθηφο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Με δεδνκέλε ηε κείσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ηίζεηαη ν εμήο πξνβιεκαηηζκφο: Βειηηψζεθαλ νη 

πξνυπνινγηζκνί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο; Μεηψζεθε ην θφζηνο λνζειείαο; 

Δθζπγρξνλίζηεθαλ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ; απμήζεθε ε εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο;  

 

ΙΙΙ. Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ  

Δάλ νπνηαδήπνηε ηάζε γηα ηελ ηξέρνπζα ρηιηεηία κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε 

βεβαηφηεηα, απηή είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ λφκνπ ηεο πγείαο. Ενχκε ζε κηα 

επνρή ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ θαη ησλ παγθφζκησλ επηθνηλσληψλ. Σα εζληθά ζχλνξα 

είλαη αξθεηά πνξψδε ηφζν γηα ηνπο αζζελείο, φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Με ηνλ φξν «δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ αζζελψλ» (cross-

border flow of health care) αλαθεξφκαζηε ζηελ παξερφκελε θξνληίδα πγείαο απφ κηα 

ρψξα, εθφζνλ ν αζζελήο είλαη αζθαιηζκέλνο ζε άιιε ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ππάγεηαη ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα κηαο άιιεο ρψξαο. ε επξσπατθφ επίπεδν 

επηθξαηεί δπζρέξεηα σο πξνο ηε ζαθή θαη θνηλή απφδνζε ηνπ φξνπ. Ζ δπζθνιία γηα 

έλαλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ πξνθχπηεη αθελφο κελ απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη 

ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, αθεηέξνπ δε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε κεηαθίλεζε αζζελψλ θαη ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε αληίζηνηρε δηαζπλνξηαθή ξνή 
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ησλ πφξσλ (Κπξηφπνπινο, Γείηνλα 1995, «Η δηαζπλνξηαθή ξνή αζζελψλ ζηελ Διιάδα 

θαη ηελ Δπξψπε ζ.41 -43). 

Δλψ, ν φξνο «δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε» θαιχπηεη ηφζν ηε ζπλεξγαζία ζε 

µεζνξηαθέο πεξηνρέο, φζν θαη γεληθφηεξα ηελ πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ζε άιιν 

θξάηνο, ρσξίο λα πξνυπνηίζεηαη γεηηλίαζε. Ζ ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ ζπζηεµάησλ 

πγείαο αληηµεησπίδεη δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη µε ηα δηαθνξεηηθά λνµηθά 

πιαίζηα, ηα δεηήµαηα επζχλεο θαη ηνπο µεραληζµνχο απνδεµίσζεο πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ. Ζ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζε άιια θξάηε µέιε ηεο Δ.Δ. µπνξεί λα 

έρεη ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηε ρψξα παξνρήο ηεο πεξίζαιςεο, φζν θαη γηα ηε ρψξα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο πεξίζαιςεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γ/λζε Υγείαο & πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ).  

Οη βαζηθφηεξεο αηηίεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ξνήο αζζελψλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έληνλε θηλεηηθφηεηα ε νπνία εκθαλίδεηαη 

ζηνπο εμήο ηνκείο: 

α . Κηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο (integration of labour markets). Δίλαη 

γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηνπο Δ.Δ. θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ρψξα ζε ρψξα γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

β . Κηλεηηθφηεηα γηα βξαρεία παξακνλή (private and short term work-related 

visits). Ο ηνκέαο απηφο αθνξά ηηο ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο 

θαη αλαςπρήο απφ ρψξα ζε ρψξα. 

 γ. Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πγείαο (division of labour). Απηφο 

ν ηνκέαο ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε εμεηδίθεπζε ησλ επαγγεικάησλ πγείαο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ρψξα ζε ρψξα κε ζπλέπεηα λα ζηξέθνπλ αληαγσληζηηθά ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

πγείαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

δ. Δηζξνή κεηαλαζηψλ ζηελ Δ.Δ. (immigrants’ flow in the E.U.). Ζ δηεζλήο 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία επλνεί ηε ζπλερή αχμεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

θίλεζεο, ηδηαίηεξα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ.  

Σα θξάηε µέιε πξέπεη λα αζθνχλ ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνµέα απηφ 

ζχµθσλα µε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο µεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ηνµέα ηεο πγείαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε µηα εµπνξηθή αγνξά (π.ρ. νη επαγγειµαηίεο ηνπ ηνµέα 

πγείαο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζµφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηεί ν 
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αζζελήο). Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο δελ πιεξψλνπλ 

άµεζα γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, νη νπνίεο πιεξψλνληαη απφ ηα 

ζπζηήµαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ αζθάιεηα πγείαο. Ζ αγνξά ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη αλαπφθεπθηα αηειήο θαη νινέλα θαη πνιππινθφηεξε, εµθαλίδνληαο 

ζεµαληηθέο πιεξνθνξηαθέο αζπµµεηξίεο.  

H παξνρή θξνληίδαο πγείαο είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο, αιιά 

ε Δ.Δ. έρεη ξπζκηζηηθφ – παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο γηα δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, φπσο ηνπξίζηεο, κεηαλάζηεο ζε άιια 

θξάηε-κέιε. Ο θάζε αζζελήο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ηαηξηθέο θξνληίδεο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. εάλ ελ ησ κεηαμχ αζζελήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο 

παξακνλήο ηνπ, ή είλαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνεγθεθξηκέλε θξνληίδα κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο θφξκαο πνπ ε Δ.Δ. έρεη ζρεδηάζεη γη’ απηφ ην ζθνπφ (Δ 112). 

Έλα ρξεκαηηθφ θεθάιαην γηα ζέκαηα πγείαο ζε κηα ρψξα, πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ 

θξνληίδα πγείαο κπνξεί λα επελδπζεί, κέζσ θάπνηαο ζχκβαζεο, κε ππεξεζίεο πγείαο 

ζε κηα άιιε ρψξα, ψζηε λα παξέρεη εθεί, ππεξεζίεο πγείαο. Παξφια απηά, ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο νξγαλψλνληαη ζε εζληθή βάζε, θάηη πνπ γίλεηαη ηξνρνπέδε 

ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ.  

πλήζσο ηα θξαηηθά ζπζηήκαηα πγείαο πεξηνξίδνληαη θπξίσο, ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Πην εηδηθά, φηαλ έλα 

άηνκν πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζηελ 

Διιάδα, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά κέζα, είηε γηαηί δελ 

εθαξκφδεηαη ε εηδηθή ηαηξηθή κέζνδνο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο πνπ απαηηείηαη, ή 

ηέινο, πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα, πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ζηελ 

Διιάδα θαη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή 

ηνπ, ηφηε ε αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή γλσκαηεχεη γηα ηε κεηάβαζε ηνπ αζζελνχο 

ζην εμσηεξηθφ. 

Δμαηξέζεηο ππάξρνπλ γηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ελψ ηαμηδεχνπλ ζε άιιεο ρψξεο ή γηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ θπβεξλεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε λα ιακβάλνπλ θξνληίδα πγείαο ζην εμσηεξηθφ. Καηά κέζν φξν, θάζε 

ρψξα ηεο Δ.Δ. μνδεχεη ιηγφηεξν απφ 3 € αλά αζζελή ή ιηγφηεξν απφ 0,5% ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα δηαζπλνξηαθή θξνληίδα αζζελψλ, ζε ζχλνιν δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σο κεξίδην ηνπ ΑΔΠ (%) (βι. ζπγθξηηηθά: Παξάξηεκα, Πεγή: 

European Commission : Joint Report on Future of Health Care and Care For The Elderly, 

Πίλαθαο 1.2) 
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Ζ απμεµέλε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ δεµηνπξγεί νξηζµέλα πξνβιήµαηα θαη 

αλεζπρίεο ζηα θξάηε – κέιε, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ πγεηνλνµηθψλ ππνδνµψλ 

θαη ηε βειηίσζε ηνπ πγεηνλνµηθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο. Οη απμεµέλεο δπλαηφηεηεο ρνξήγεζεο πφξσλ απφ ηα 

θνηλνηηθά ρξεµαηνδνηηθά µέζα γηα επελδχζεηο ζηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε 

πγεηνλνµηθψλ ππνδνµψλ, µπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε 

πςειήο πνηφηεηαο πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε, ζπµβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνλνµηθήο βησζηµφηεηαο ησλ ζπζηεµάησλ πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο ζηα θξάηε -

µέιε.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη δηαρξνληθά ε αλζξσπφηεηα ηαπηίδεηαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

πιεζπζκψλ. ηνλ φξν «δηαζπλνξηαθή λνζειεία» πεξηιακβάλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη ξνψλ, κε ηελ εθηίκεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα ζθαηξηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ:  

α) ηε λνζειεία ζε ρψξα αιινδαπή, ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηηο επξσπατθέο 

πνιηηηθέο θαη ξπζκίδεηαη κε βάζε ην ζπληνληζκφ ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ 

β) ηε λνζειεία, ε νπνία εληάζζεηαη ελαιιαθηηθά ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ή 

ηδησηηθή αζθάιηζε, επηπξφζζεηα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

γ) ηε λνζειεία, ε νπνία παξέρεηαη ηδησηηθά θαη επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν 

αζζελήο. Δίλαη ζαθέο φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία δελ δηακεζνιαβεί θνξέαο, είηε απηφο 

είλαη δεκφζηνο, είηε ηδησηηθφο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο (Κπξηφπνπινο, Γείηνλα 

1995, «Η δηαζπλνξηαθή ξνή αζζελψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε ζ.43 ). 

 

 ΙV. κοπόρ  

Με ηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο Δ.Δ. ην δήηεκα ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ξνήο ησλ αζζελψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν. θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε 

αλάδεημε ηεο ηάζεσο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κεηαβαίλνπλ γηα λνζειεία ζην 

εμσηεξηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1993-2003, θαζψο θαη ην ζεζκηθφ θαη 

λνκνζεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ. 

 Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε εζηίαζεο ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα 

απνθσδηθνπνηνχληαη πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο θαη βάζεη ηεο δπλακηθήο ηνπο γίλεηαη 
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πξνζπάζεηα λα εληνπηζζεί ε πηζαλή εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην κέιινλ. Δπίζεο 

αλαθεξφκαζηε εθηελψο ζην επξσπατθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε δηαθξαηηθφ ζπληνληζκφ ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο 

γηα λνζειεία. 

 

V. Δπιμέποςρ ζηόσοι (ποιόηηηα – πποζβαζιμόηηηα) 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε πξσηνγελέο επίπεδν πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ επίζεο εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Έλα επξχ θάζµα 

επξσπατθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη αληίθηππν ζηελ πξφζβαζε θαη 

ηελ πνηφηεηα (θαλνληζµφο 1408/71). Γηα παξάδεηγµα, ζε ζέµαηα ζρεηηθά µε ηηο 

πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο πγεηνλνµηθήο 

πεξίζαιςεο, ε Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ - µειψλ µεηαμχ ηνπο, ην ζπληνληζµφ ησλ ζπζηεµάησλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηελ ππνζηήξημε δηαζπλνξηαθψλ ζρεδίσλ, ηελ πεξίζαιςε θαη 

µαθξνπξφζεζµε θξνληίδα ησλ ειηθησµέλσλ, ην πξφγξαµµα δεµφζηαο πγείαο, ην 

πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξαµµάησλ, ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, ηα δηαξζξσηηθά 

ηαµεία θαη ηελ επξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο πγείαο.  

Χζηφζν, είλαη αλαγθαία ε βειηίσζε ησλ µεραληζµψλ πνπ ζπµβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πάληα ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο ζε έλα άιιν θξάηνο-

κέινο. Γίλεηαη κε απφιπηε πξσηνβνπιία ηνπ αζζελνχο ή θάπνηεο θνξέο ππάξρεη 

«εμσγελήο» θαζνδήγεζε;  

Παξφιν πνπ ηα ζπζηήµαηα πγείαο ζηελ Δπξψπε δηαθέξνπλ πνιχ µεηαμχ ηνπο, 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο πεξίζαιςεο, πξνθεηµέλνπ λα 

ζεζπηζζνχλ ζπζηήµαηα βαζηζµέλα ζηηο αξρέο ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο 

θαη ηεο ηζφηεηαο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε πξφζβαζε αιιά θαη ε πνηφηεηα. Ζ 

πξφζβαζε πεξηιαµβάλεη ηελ θπζηθή πξνζβαζηµφηεηα, ηελ νηθνλνµηθή 

πξνζβαζηµφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηµέλα θαιχπηεη ηα 

αθφινπζα πεδία: 

 ην ηµήµα ηνπ πιεζπζµνχ, πνπ θαιχπηεηαη απφ ην δεµφζηα 

ρξεµαηνδνηνχµελν ζχζηεµα· 
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 ην εχξνο ησλ δηαζέζηµσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ δεµφζηα 

ρξεµαηνδνηνχµελνπ ζπζηήµαηνο· 

 ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή µηαο ππεξεζίαο· 

 ηε δηαζεζηµφηεηα ππεξεζηψλ θαιήο πνηφηεηαο· 

 ηε δηαζεζηµφηεηα θαηλνηφµσλ ζεξαπεηψλ· 

 ηελ ηηµή ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο θαη ην επίπεδν ηνπ θαηαµεξηζµνχ ηνπ 

θφζηνπο· 

 ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πνπ παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο (π.ρ. παξαπεµπηηθέο 

ξπζµίζεηο ή ζπµβιεζέληεο θνξείο)· 

 ηνπο θνηλσληθννηθνλνµηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, θαη 

 ηελ ελεµέξσζε ζρεηηθά µε ηηο ππεξεζίεο / ηνπο επαγγειµαηίεο 

Ζ πνηφηεηα πεξηιαµβάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο αληαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θάζε ηαηξηθήο πξαθηηθήο, θαη θαιχπηεη ηα αθφινπζα πεδία: 

 εζληθά πξφηππα µε βάζε ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα· 

 νξγαλσηηθνχο µεραληζµνχο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπο αζθαινχο, πςειήο 

πνηφηεηαο πεξίζαιςεο· 

 µεραληζµνχο παξαθνινχζεζεο· 

 θαη αζθάιεηα αζζελνχο· 

Θα πξέπεη λα δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνλ φγθν, ηε 

θχζε, ηνπο µεραληζµνχο, ηα θίλεηξα θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο δηαζπλνξηαθήο 

πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο. Σίζεληαη ζπγθεθξηµέλα δεηήµαηα, ηα νπνία αθνξνχλ, ζηνλ 

αξηζµφ ησλ αζζελψλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ απαληψληαη ζηελ δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε, 

ηα απνηειέζµαηα θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο, ηνπο πθηζηάµελνπο µεραληζµνχο (ζε 

εζληθφ επίπεδν, άµεζεο ζπµθσλίεο µεηαμχ ρσξψλ ή µεραληζµνί ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν) θαη ηνλ αληίθηππν ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζηνπο πνιίηεο πνπ παξαµέλνπλ 

εληφο ηνπ ζπζηήµαηνο ηεο δηθήο ηνπο ρψξαο, αμηνπνηψληαο ηα ππάξρνληα δεδνµέλα 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε επίηεπμε πξνφδνπ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γεληθή 

Γηεχζπλζε Υγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ). Ζ κείσζε ησλ ρσξν-

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί ρσξίο ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ελψ δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδνπκε θαη ηνλ παξάγνληα ηεο 

νξγάλσζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθά νξγαλσκέλνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ εθπιεξψλεη ην θξηηήξην ηεο ηζφηεηαο. 
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VΙ. Αξιολόγηζη επεςνηηικού πποβλήμαηορ  

Ζ θαηαγξαθή ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ ζην Δμσηεξηθφ ππνδειψλεη πηζαλέο 

ειιείςεηο ζηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε – λνζειεία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ελδνρψξα. Σα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη νη ζηξαηεγηθέο πγείαο ζηελ Δ.Δ. έρνπλ εληεηλφκελε ακνηβαία 

δηαζχλδεζε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε αξθεηνχο 

παξάγνληεο, φπσο ε θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (λνκηθά 

ππνζηεξηδφκελε απφ θαλνληζκνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ), ηηο θνηλέο θξαηηθέο 

απαηηήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζηε δηάδνζε λέσλ ηαηξηθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηερληθψλ κέζσ ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Πνιιά δηαθνξεηηθά ζελάξηα έρνπλ πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή κειινληηθή 

επίδξαζε ελφο πην «επξσπατθνχ πλεχκαηνο» ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 

Κάπνηνη βιέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ σο απεηιή γηα ηελ 

βησζηκφηεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ηζηνξηθά 

πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο (ζεκειηψδεο ζέκα γηα φια 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπο Δ.Δ.) θαη ε εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Κάπνηνη άιινη έρνπλ νξακαηηζηεί κηα πην ζεηηθή 

επηξξνή, ηφζν κέζσ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηαο επηινγήο θαη πξφζβαζεο γηα ηνπο 

αζζελείο, φζν θαη κέζσ κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία 

επηηξέπεη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ θαη ηελ εθαξκνγή θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ. Ζ 

πξφθιεζε παξφια απηά είλαη λα αλαπηπρζεί κηα επξσπατθή πνιηηηθή ζ’ απηφλ ηνλ 

ηνκέα, πνπ λα θαζηζηά εθηθηή ηελ πξφνδν κε ηα πην ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ 

παξάιιεια ζέβεηαη ηελ εζληθή ππεπζπλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ επίηεπμε 

ησλ παξαπάλσ απαηηεί ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ηνπ θάζε θξάηνπο – κέινπο.  

χκθσλα κε ηα Πξαθηηθά 1
νπ

 Γηεζλνχο Καξδηνρεηξνπξγηθνχ πλεδξίνπ ηεο 

«Δπξσ-αζηαηηθήο Γέθπξαο, έσο ην 1993, δχν ζηνπο ηξεηο Έιιελεο αζζελείο κε 

θαξδηαγγεηαθφ πξφβιεκα θαηέθεπγαλ ζην εμσηεξηθφ γηα εγρείξηζε θαξδηάο. ήκεξα, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ αληηκεησπίδεηαη ζηε ρψξα καο (πεξίπνπ 4% ησλ 

πεξηπηψζεσλ αληηκεησπίδνληαη απφ θαξδηνρεηξνπξγηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ), ελψ 

παξάιιεια θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ αζζελψλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ επηιέγνπλ ηελ 

Διιάδα γηα ηελ δηελέξγεηα θαξδηνρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Ο κέζνο φξνο 

επεκβάζεσλ ζηε ρψξα καο είλαη 803 πεξηπηψζεηο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ, φηαλ 
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ε αληίζηνηρε αλαινγία γηα ηελ Δπξψπε είλαη 169 πεξηπηψζεηο αλά εθαηνκκχξην 

πιεζπζκνχ θαη ζηηο ΖΠΑ 1.222 πεξηπηψζεηο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ. 

Σν  Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν, ζηα 11 ρξφληα  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αλαγλσξίζηεθε δηεζλψο σο έλα πξφηππν θαξδηνινγηθφ-θαξδηνρεηξνπξγηθφ θέληξν 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλέθνςε θαη ην ξεχκα κεηάβαζεο αζζελψλ ζην 

εμσηεξηθφ θαη θαζηεξψζεθε ζηε ζπλείδεζε ηνπ πνιίηε σο έλα λνζνθνκείν μερσξηζηφ 

κέζα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα επηβεβαηψλεηαη ε πησηηθή ηάζε ησλ αζζελψλ πνπ 

κεηαβαίλνπλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ θαη δηαθαίλεηαη ε ηάζε κείσζεο ησλ 

θαξδηνρεηξνπξγηθψλ πεξηζηαηηθψλ, παξφηη γηα ηα έηε 1998-2000 ππάξρεη έιιεηςε 

ζηνηρείσλ. 
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VII. Θευπηηικό πλαίζιο   

χκθσλα κε ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ., ν 

θάζε  πνιίηεο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη 

δηθαίσκα  ηαηξηθήο θξνληίδαο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ εζληθψλ λφκσλ 

θαη πξαθηηθψλ (Chapter of Fundamental Rights of the European Union. 2000/C 

364/01, article 35). Σα ζπζηήκαηα πγείαο δελ επηηξέπεηαη λα αξλεζνχλ λα παξέρνπλ 

θξνληίδεο πγείαο, εθφζνλ ππάξρεη ειεπζεξία παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο 

φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ, νχηε βέβαηα λα θάλνπλ δηαθξίζεηο βάζεη εζληθφηεηαο. 

(Articles 49 ―freedom to provide services to nationals of member states‖ and 12 

―discrimination on the grounds of nationality prohibited‖ of the Treaty of 

Amsterdam).  

Ο Κνηλνηηθφο Νφκνο είρε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηα θξάηε – κέιε, φζνλ αθνξά ηελ ηαηξηθή θξνληίδα θαη 

ηελ θξνληίδα πγείαο ιακβάλνληαο πξφλνηα γηα ίζε πξφζβαζε θαη ησλ δχν θχιισλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the 

progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in 

matters of social security). Όια απηά εθαξκφζηεθαλ, ψζηε λα ζεζπηζζνχλ δεκφζηα 

αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ αζζέλεηα, ηελ αλαπεξία, ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, ηηο εξγαζηαθέο αζζέλεηεο θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα (Hervey 2002). Οη 

θαλνληζκνί ζηνλ ηνκέα ηνπο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εμππεξεηνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ πνιηηψλ, αιιά πηζαλά δηνηθεηηθά θνιιήκαηα είλαη ηθαλά λα απνηξέςνπλ ηνπο 

πνιίηεο απφ ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα άιιν θξάηνο – κέινο. 

Τπάξρνπλ εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα φζνπο εξγάδνληαη ζε έλα θξάηνο-κέινο 

(Council regulation 1408/71). Ο θαλνληζµφο απηφο πξνβιέπεη ηελ πξφζβαζε ζε 

πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε γηα ηα πξφζσπα πνπ δηαθηλνχληαη εληφο ηεο Δ.Δ., θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο λέεο ζπλζήθεο. Καλνληζκνί (1408/71 θαη 574/72) πνπ αθνξνχλ ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ θαιχπηνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, φζν θαη γηα ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ελ φζν απηνί δνπλ ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. Σν 1985, απηνί νη 

θαλνληζκνί επεθηάζεθαλ ζηνπο απηαζθάιηζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο (Council regulation EEC No 1660/85). Απηέο νη δηαζπλνξηαθέο θξνληίδεο πγείαο 

απέθιεηαλ θάπνηεο νκάδεο φπσο, ηνπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο, ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

πνιίηεο πνπ δελ αλήθαλ ζηελ Δ.Δ.  
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Σν 1986, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εηζήγαγε κηα αλαλεσκέλε έθδνζε απηνχ ηνπ 

θαλνληζκνχ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη απηέο ηηο νκάδεο ζε έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (Updated version of 1408/71 e.g. Council Regulation EC No 118/97 of 2 

December 1996 amending and updating Regulation EEC No 1408/71 on the 

application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons 

and to members of their families moving within the Community and Regulation EEC 

No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation EEC No 

1408/71). 

εµαληηθά δεηήµαηα γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί, θπξίσο απφ ηελ Δπηηξνπή Τςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηελ Τγεία ηελ 17
ε
 

Γεθεµβξίνπ 2001 θαη ζηε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο ηεο Δ.Δ. ζηε Μάιαγα 

ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002. Σελ 26
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ 2002 ζεζπίζηεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ε δηαδηθαζία πξνβιεµαηηζµνχ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

αζζελψλ θαη ηηο µειινληηθέο εμειίμεηο ηεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δ.Δ. Απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπκβνπιίνπ πγείαο, φπνπ θαη αλαγλσξίζηεθε ε 

αμία απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. ηηο ζπδεηήζεηο απηέο πξνέδξεπζαλ απφ θνηλνχ νη 

επίηξνπνη Byrne θαη Γηακαληνπνχινπ, κε ηνλ επίηξνπν Bolkestein. Δπηπιένλ, νη 

ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζπλέηαμαλ µηα ζπγθεθαιαησηηθή έθζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2003 ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηεο λνµνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζε 

εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή ηαηξηθψλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ ζε άιιν θξάηνο µέινο. 

(http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/Documents/key06_en.pdf) 

ηελ έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ 8
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003, έγηλαλ 

δεθαελλέα  ππνκλήζεηο ζηνλ άμνλα πέληε βαζηθψλ ηνκέσλ:  

 Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, 

εζηίαζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ αζζελψλ, 

ελέξγεηεο ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε πηζαλή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, 

επίηεπμε ζπλεξγαζίαο ζε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, επξσπατθά θέληξα αλαθνξάο 

θαη αμηνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. 

 Δλεκέξσζε γηα ηνπο αζζελείο, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο λέσλ ηερλνινγηψλ, θαιχπηνληαο ζέκαηα φπσο ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην εξγαζίαο ζε ηνκείο πνιηηηθψλ πγείαο, ζπζηεκάησλ πγείαο, 

επηζεψξεζε πγείαο, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, δηαρείξηζε 

αξρείσλ, δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη δηαθχιαμε ησλ δεδνκέλσλ. 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/Documents/key06_en.pdf
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 Πξφζβαζε θαη πνηφηεηα ζηελ πγεία, θαιχπηνληαο ζέκαηα φπσο ε εμέιημε – 

δηαζπνξά ηεο γλψζεσο. 

 Δλαξκφληζε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο, 

θαιχπηνληαο ζέκαηα φπσο βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη αλάπηπμε  ελφο 

κφληκνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηε θξνληίδα πγείαο. 

 Τγεία θαη επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε, εζηηαζκέλε ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμε. 

(http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient

_mobility.com). 

ην ζρέδην ηεο πληαγµαηηθήο πλζήθεο νξίδεηαη φηη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

Δ.Δ. είλαη ε πξνψζεζε ηεο επεµεξίαο ησλ ιαψλ θαη φηη ζηφρνο ηεο είλαη ε πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πξνζηαζίαο. Ζ Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 144 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο (ΔΚ) πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνµέα ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο. Σν άξζξν 152 

ΔΚ απαηηεί λα εμαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ, 

θαηά ηελ εθαξµνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ηεο Δ.Δ. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηα ζπζηήκαηα ηεο εζληθήο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο 

δηαζπλνξηαθά. Γελ θαζνξίδεηαη φκσο κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν ε ξχζµηζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιειεπηδξά µε ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.  

ηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο πγείαο βξίζθεηαη αθφκα, ζε πηινηηθφ 

ζηάδην, ε εθαξκνγή ηεο Εσρωπαϊκής Κάρηας Αζθάλιζης Αζθένειας (ΔΚΑΑ) 

γλσζηή θαη σο Δπξσπατθή Κάξηα Τγείαο, ζηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο αξρηθά, 

ζπκκεηέρνπλ δέθα θξάηε κέιε. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο θάξηαο απηήο είλαη ε 

απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηαπηνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ησλ 

δηαθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκψλ λνζειίσλ, γηα ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, πεξηνξίδνληαο έηζη δξαζηηθά ηα δηαθπγφληα έζνδα ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο απφ ηηο ζεκεξηλέο δαηδαιψδεηο θαη ζπρλά αηειέζθνξεο 

δηαδηθαζίεο.  

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (ECJ) αζθεί πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ θξαηψλ 

– κειψλ, κάιινλ ζε πνιηηηθφ, παξά ζε πξαθηηθφ επίπεδν. ε έλα θξάηνο – κέινο πνπ 

έρεη παξάιιεια εζληθφ – δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη ππεξεζίεο πγείαο βαζηζκέλεο 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility.com
http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility.com
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ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία νη αζζελείο αλαδεηνχλ απηφ πνπ εθείλνη θξίλνπλ σο ηνλ 

πιεξέζηεξν θαη αζθαιέζηεξν ηξφπν θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα πεξίζαιςε. Ο 

αξηζκφο απηψλ ησλ αζζελψλ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα θαη πηζαλφλ λα 

ζπγρχζεη ην εθάζηνηε εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ηδίσο φηαλ αζζελείο πνπ δηακέλνπλ ζε 

ρψξεο κε καθξά ιίζηα αλακνλήο επηιέμνπλ λνζειεία θάπνπ αιινχ.  

Καζψο πνιηηηθέο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο δελ έρνπλ αθφκε πινπνηεζεί ζην επίπεδν 

ζέζπηζεο πνιηηηθψλ ηνπο Δ.Δ., ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έρεη παίμεη αθφκε έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν επί ηνπ ζέκαηνο. Μηα έθζεζε πνπ ππεβιήζε απφ ηελ High Level 

Committee ηνπο Δ.Δ. γηα ζέκαηα πγείαο ζεκεηψλεη φηη «ε έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε απξαμία ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ζεκαίλεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα 

ζέκαηα έρνπλ απνθαζηζηεί ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

φρη κφλν λα δηεξκελεχεη ηηο απνθάζεηο ηνπ, αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ λα θαζνξίδεη 

πνιηηηθέο πγείαο». Καζψο, ε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεµάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. γίλεηαη φιν θαη εληνλφηεξε, ζηφρνο είλαη ε ζέζπηζε ελφο 

θφξνπµ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα ζέβεηαη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ θξαηψλ µειψλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήµαηα πγείαο. O ξφινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (ECJ) είλαη λα γλσκνδνηεί ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλνπσιίνπ θαη έρεη ήδε επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

παξνρήο θξνληίδαο πγείαο ζην εμσηεξηθφ. Έρεη επίζεο αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε ησλ 

θξαηψλ µειψλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, πξνθεηµέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηζφξξνπν θάζµα ππεξεζηψλ λνζνθνµεηαθήο 

πεξίζαιςεο πςειήο πνηφηεηαο, λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ζνβαξήο ππνλφµεπζεο ηεο 

νηθνλνµηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήµαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηέινο λα 

ειέγμνπλ ηηο δαπάλεο, πξνθεηµέλνπ λα απνθχγνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηελ 

θαηαζπαηάιεζε νηθνλνµηθψλ, ηερληθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Γεληθή Γηεχζπλζε Υγείαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ). 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην αθφκε, πξνζεγγίδεη κε ζρεηηθή επξχηεηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ακνηβψλ γηα θξνληίδα πγείαο, θαζψο θαη ην είδνο 

θξνληίδαο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο. Αλ είλαη αζθαιήο 

– νηθνλνκηθά ζηαζεξή ε εθάζηνηε Δζληθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε, νη αζζελείο κπνξνχλ 

λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πγείαο απφ θνξείο ππεξεζηψλ πγείαο ζε άιια θξάηε κέιε, 

ελψ παξάιιεια, θεθάιαηα γηα εζληθή δεκφζηα αζθάιηζε νθείινπλ λα θαιχςνπλ ηηο 

δαπάλεο πγείαο ηνπο, φπσο αθξηβψο εάλ επξφθεηην λα λνζειεπζνχλ ζηελ ρψξα ηνπο.  
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ε κηα Δ.Δ. ρσξίο ζχλνξα, ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ αζζελψλ ζα κπνξνχζε λα 

ελζαξξχλεη ηελ «αγνξά» ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη λα πεξηπιέμεη ηνλ εζληθφ 

ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ αλάινγσλ δαπαλψλ 

(Belcher 1999). Έηζη, έλα θξάηνο – κέινο πνπ έρεη ηελ εηθφλα πνηνηηθά παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, δίλνληαο κηα κεγαιχηεξε γθάκα επηινγήο γηα ηνπο «θαηαλαισηέο» 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη πηζαλψλ λα ειθχζεη πεξηζζφηεξνπο αζζελείο. χκθσλα 

κε ηνλ Nickless (2001 ab), θάηη ηέηνην κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζέζεη ηελ 

πγεία ησλ αζζελψλ ζε θίλδπλν, θαζψο νη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο αλ θαη πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο πηζαλέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνηφηεηα. Απηφ κπνξεί λα δξνκνινγήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε αληίζεζε κε ηηο αμίεο ηνπ ―European Social Model‖ γηα πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζε έλα θξάηνο – κέινο 

απνιακβάλεη κεγαιχηεξε θήκε – εκπηζηνζχλε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο 

θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζειθχεη αζζελείο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., απηφ ην θξάηνο – 

κέινο ίζσο πξνζπαζήζεη λα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ψζηε λα 

απνθχγεη ηνλ «ηαηξηθφ ηνπξηζκφ» (Hervey 2002).  

Δλαιιαθηηθά, ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο είλαη πηζαλφλ λα ππεηζέιζνπλ ζε απηήλ 

ηελ αγνξά. ε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νη πνιίηεο κπνξνχλ άλεηα λα 

αλαδεηνχλ θξνληίδα πγείαο ζε κηα γείηνλα ρψξα, ιφγσ ηεο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο ζπγγέλεηαο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ζηηο ζπλνξηαθέο 

απηέο πεξηνρέο, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, εηδηθεχζεηο ζε ηαηξηθνχο ηνκείο, 

πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη θήκε γηα ηηο πνηνηηθέο απηέο ππεξεζίεο πγείαο ζα 

πξνζέιθπαλ πεξηζζφηεξνπο δηαζπλνξηαθνχο αζζελείο. Οη ιίζηεο αλακνλήο, νη 

λνζνθνκεηαθέο δηαηηκήζεηο, νη ρξεψζεηο αζζελψλ, ην πιεζπζκηαθφ πξνθίι θαη ηα 

ηνπηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηέηνηεο ξνέο αζζελψλ.  

Σνπο θαλνληζκνχο ησλ Kohl θαη Decker, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ππνζηήξημε ην 

δηθαίσκα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε λα ιακβάλεη ηαηξηθέο θξνληίδεο ζε νπνηαδήπνηε 

ρψξα ηνπο Δ.Δ. Απηνί νη θαλνληζκνί εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Οη δηθαζηέο θαηέιεμαλ φηη ε Δζληθή 

Γεκφζηα Αζθάιηζε ησλ αζζελψλ ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε.  

ε ζπλαθείο ππνζέζεηο, φπσο ησλ Smits – Peerbooms θαη Vanbraekel, ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην απεθάλζε φηη λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο είλαη επίζεο 

επηηξεπφκελεο δηαζπλνξηαθά. Παξφια απηά, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο έδσζαλ νδεγία 

πξνέγθξηζεο ησλ λνζειίσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί θξίζε ησλ δεκφζησλ ηακείσλ θαη λα 
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ηεξαξρεζνχλ ηα πεξηζηαηηθά, εθφζνλ ε δήηεζε γηα δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο 

απμάλεηαη ζπλερψο γηα πνιινχο ιφγνπο: κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, πεηξακαηηθέο 

ηερληθέο ζε απηέο ηηο ρψξεο, απμαλφκελε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη εληαίν λφκηζκα €. 

Παξφια απηά, κεξηθνί κε ζεζκνζεηεκέλνη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ απηή 

ηε δήηεζε: πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηαμηδησηηθέο δαπάλεο θαη ε 

πξνζπκία ησλ γηαηξψλ λα παξαπέκπνπλ ηνπο αζζελείο ζην εμσηεξηθφ, είλαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο ζηελ Δ.Δ. 

(Cross Border Health, E.U. Policies and Health). 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

VIII. Μεθοδολογία 

α) Ερεσνηηικός ζτεδιαζμός 

 

 Αναδπομική - Ομαδοποιημένη μελέηη 

Πξφθεηηαη γηα νκαδνπνηεκέλε κειέηε (cohort study) πνπ ζπγθεληξψλεη ηα 

πεξηζηαηηθά φπσο θαηαγξάθνληαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (έηνο). Τπνθαηεγνξίεο ηεο 

παξαπάλσ κειέηεο είλαη νη αλαδξνκηθέο θαη νη πξννπηηθέο κειέηεο. Ζ αλαδξνκηθή 

έξεπλα (retrospective study) πεγαίλεη πίζσ ρξνληθά, κειεηψληαο θαηλφκελα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ. Γηα λα εθηειεζηεί  κηα αλαδξνκηθή κειέηε πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαιά δνκεκέλα θαη αμηφπηζηα αξρεία. ηελ ηξέρνπζα αλαδξνκηθή κειέηε, 

ηα ζηνηρεία απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο δχν βαζηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο (ΗΚΑ – 

ΟΠΑΓ), νη επηηξνπέο εμσηεξηθνχ ησλ νπνίσλ είλαη απηέο πνπ εγθξίλνπλ ηα λνζήιηα 

ησλ αζζελψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζηελ αιινδαπή.   

Σν πξψην βήκα ζηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε θαηαζθεπή πηλάθσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά. Ο πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ 

πεξηέρεη, νπζηαζηηθά, φιεο ηηο ηηκέο ηνπ δείγκαηνο n, ηηο αληίζηνηρεο θνξέο εκθάληζεο 

θάζε ηηκήο (απφιπηεο ζπρλφηεηεο ή απιά ζπρλφηεηεο) θαη ηηο πνζνζηηαίεο αλαινγίεο 

αλά ηηκή (ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο). Ζ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο θαη δηαζπνξάο ππνινγίδνληαη κε 

ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο (SPSS, MINITAB 14 θαη Excel).  
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ηελ πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ ππνινγίδνπκε δηάθνξνπο δείθηεο 

πνπ κεηξνχλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξνχκε. Απηνί νη 

δείθηεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1. Μέηξα  θεληξηθήο ζέζεο ή ηάζεο 

2. Μέηξα δηαζπνξάο ή δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ 

3. Μέηξα ζρεηηθήο ζέζεο  

4. Μέηξα ζρήκαηνο 

 

 

Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο πηζαλφηεηαο θαη ζηε 

ινγηθή, καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Ζ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή επηηειεί 

δπν δηαδηθαζίεο: ηελ εθηίκεζε θαη ηε δνθηκαζία ππφζεζεο. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ κηαο ππφζεζεο επηδηψθεη αθξηβψο 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο κηαο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο πξνο ηε κηα ή ηελ 

άιιε θαηεχζπλζε. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη φηη ε παξαηεξνχκελε κεηαβνιή 

ζηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ είλαη κεδεληθή ή φηη νθείιεηαη ζε ηπραίεο επηδξάζεηο. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο Τπφζεζε  Μεδέλ (null hypothesis) ή Ζν γηα ηελ ππφζεζε ηεο 

νπνίαο ειέγρεηαη ε αιήζεηα. ε θάζε Ζν αληηζηνηρεί ε Δλαιιαθηηθή Τπφζεζε ή ΖΑ, ε 

νπνία απνηειεί ηε ινγηθή άξλεζε ηεο Ζν. Γειαδή, αλ δελ αιεζεχεη ε Ζν ηφηε ζα 

αιεζεχεη ΖΑ ε θαη αληίζηξνθα. Οη ππνζέζεηο είλαη πάληνηε ελδερφκελα αζπκβίβαζηα. 

Ο ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο Ζν θαη ΖΑ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

Κεληξηθήο ζέζεο 
 

ρεηηθήο ζέζεο 
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έιεγρν ππνζέζεσο δηφηη θαη νη δχν καδί θαζνξίδνπλ αθελφο ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη αθεηέξνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ζπιιερζεί 

ψζηε λα αληιεζεί ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο αιήζεηαο ηεο Ζν.  

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ππνζέζεηο Ζν θαη ΖΑ θαζνξίδνληαη πξηλ απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ 

θαζνξηζηνχλ κε ηελ ππφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο, ε επηζηεκνληθή βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο δελ ηζρχεη.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα  ζηε δηθή καο κειέηε ηίζεηαη σο : 

 Ηο : Οη αζζελείο πνπ κεηέβεζαλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ δε κεηψζεθαλ ζηελ 

πάξνδν ηεο δεθαεηίαο 1993-2003. 

 ΗΑ: Οη αζζελείο  πνπ κεηέβεζαλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ ζηελ 

πάξνδν ηεο δεθαεηίαο 1993-2003. 

 

 

 Γιασπονική επιζκόπηζη – Longitudinal survey design (ζςμπεπιθοπά ηυν 

μεηαβληηών μέζα ζηο σπόνο) 

Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ 

ΟΠΑΓ, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δεθαεηίαο έρνπλ σο εμήο :  

 

ΔΤΗ 
Σςσνόηηηα 

Πεπιζηαηικών ΙΚΑ 

Σςσνόηηηα 
Πεπιζηαηικών 

ΟΠΑΓ 

 
Σύνολο 

Πεπιζηαηικών 

1993 1.902 1.272 3174 

1994 1.623 1.020 2643 

1995 1.469 828 2297 

1996 1.178 810 1988 

1997 931 805 1736 

1998 815 660 1475 

1999 748 539 1287 

2000 900 544 1444 

2001 1.005 554 1559 

2002 599 558 1157 

2003 637 585 1222 

Σύνολο 11.807 8.338 20.145 
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Υπονοδιάγπαμμα απιθμού πεπιζηαηικών αζθαλιζμένυν ΙΚΑ 
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 ΝΟΗΛΔΙΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ ΙΚΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ (ζε εςπώ)
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β) Υλικό 

Βάζεη ησλ ζπιιερζέλησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

Δηδηθφηεξα γηα ην αζθαιηζηηθφ ηακείν ηνπ ΙΚΑ, ην 1993 ζε ζχλνιν 1.861.000 

αζθαιηζκέλσλ λνζειεχηεθαλ ζην εμσηεξηθφ 1.902 αζζελείο, εκθαλίδνληαο ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα 16,10%. Δλψ αληίζηνηρα ην 2003 ζε ζχλνιν 1.965.000 αζθαιηζκέλσλ 

λνζειεχηεθαλ ζην εμσηεξηθφ 637 αζζελείο, εκθαλίδνληαο ζρεηηθή ζπρλφηεηα 5,39%. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη αλ θαη θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθά πησηηθή πνξεία ζην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ πξνζθεχγνπλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ, ε πνξεία ησλ 

δαπανών γηα θάιπςε ησλ λνζειίσλ δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ελψ ην 1993 δαπαλήζεθαλ 21.410.000 επξψ, θαηά ην έηνο 2003 

δαπαλήζεθαλ 11.293.000 επξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα 

ηελ πγεία ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 10.860.000 επξψ, ήηνη 9,1% επί ηνπ ΑΔΠ.(πεγή 

ΔΣΥΔ). 

 

ςνολικέρ δαπάνερ για ηην ςγειονομική πεπίθαλτη υρ μεπίδιο ηος ΑΔΠ (%) 
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ΔΣΗ 

Πεπιζηαηικά 

αζθαλιζμένυν 

ΙΚΑ 

Γαπάνη ζε 

εςπώ 

ύνολο 

αζθαλιζμένυν 

% 

αζθαλιζμένυν 

πος μεηέβηζαν 

ζηο εξυηεπικό 

1993 1902 21410000 1861000 
0,10% 

1994 1623 15290000 1874000 
0,09% 

1995 1469 15800000 1884000 
0,08% 

1996 1178 14480000 1890000 
0,06% 

1997 931 15370000 1902000 
0,05% 

1998 815 14190000 1910000 
0,04% 

1999 748 10310000 1935000 
0,04% 

2000 900 10520000 1941000 
0,05% 

2001 1005 14790000 1949000 
0,05% 

2002 599 17800000 1952000 
0,03% 

2003 637 11293000 1965000 
0,03% 

 

Μέζορ εηήζιορ ςποδείκηηρ Τγείαρ, ζε ζσέζη με ηο Γενικό Γείκηη ηιμών 

καηαναλυηή ζηαθμίζειρ ‰(1999=100) 
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Πεγή: Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία 

Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε πγείαο δείρλεη φηη νη δαπάλεο γηα πγεία έρνπλ ζηαζεξά 

αλνδηθή ηάζε. Οη ηαηξηθέο αλάγθεο θάζε πιεζπζκνχ κεηαβάιινληαη κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, παξαθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θπζηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ 
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λνζνινγηθνχ πξνηχπνπ. Ζ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηηο αιιαγέο ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ θαη ηαηξνθνηλσληθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο αληηζηνηρεί ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δείγκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ αζζελψλ (ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα έηε 2000 

θαη 2001) δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαζπλνξηαθήο ξνήο 

εληνπίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε. Δλψ ίζσο, ζα αλακελφηαλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Αηηηθή, ιφγσ ηνπ φηη είλαη θαη πνιππιεζέζηεξε. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο κπνξεί λα απνδεηρζεί επσθειήο ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

επί παξαδείγµαηη ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ή ζηηο πεξηνρέο φπνπ ηίζεληαη εµπφδηα 

ιφγσ ησλ πεξηνξηζµέλσλ δπλαηνηήησλ. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ πξφζθαηε έξεπλα 

ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (ΔΓΤ), ε Αζήλα δέρεηαη ζήκεξα αζζελείο 

απφ άιιεο πεξηνρέο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 38% (έλαληη 36,5% ην 1980), ελψ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο απεπζχλνληαη θαηά 47% πεξίπνπ αζζελείο 

απφ άιια ζεκεία ηεο ρψξαο (ην 1980 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 46,9%).  
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Πεγή Σηαηηζηηθφ Γειηίν ΙΚΑ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ην 1996, ε 

κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα δηαπηζηψζεθε ζηε Θξάθε (970) θαη ζηε Μαθεδνλία (865) θαη 

αθνινχζεζε ε πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο (800). Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

ζε θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ζην δηάζηεκα 1990-1997, εκθαλίδεη πησηηθέο ηάζεηο 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο, κε ηηο κηθξφηεξεο κεηψζεηο λα ζεκεηψλνληαη ζε 

πεξηνρέο κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, φπσο είλαη ε Θξάθε. Σίζεηαη 

ινηπφλ ην εξψηεκα κήπσο παξέρνληαη πιεξέζηεξεο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ 

πξσηεχνπζα, απφ φηη ζηελ Πεξηθέξεηα.  

Αληίζηνηρα γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΠΑΓ ην 1993 κεηέβεζαλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα λνζειεία 1.272 αζζελείο. Δλψ ην 2003 κεηέβεζαλ ζην εμσηεξηθφ γηα 

λνζειεία 585 αζζελείο. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη νη αζζελείο πνπ πξνζθεχγνπλ ζην 

εμσηεξηθφ ζηελ πάξνδν απηήο ηεο 10εηίαο έρνπλ ππνδηπιαζηαζηεί.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζηαηηζηηθέο ζλεζηκφηεηαο, ελψ άιιεο θνξέο ζηελ αμηνιφγεζε 

απηή ζπλεθηηκάηαη θαη ν ηνκέαο ηνπ θφζηνπο, παξαιιειίδνληαο ηφζν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Βάζεη 

ζηνηρείσλ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαηαγξάθνληαη νη αηηίεο ζαλάηνπ, αλά 

αηηία θαη ελδεηθηηθά απεηθνλίδνπκε ηελ θαηάζηαζε θαηά ηα έηε 2000 θαη 2001. Δίλαη 

εκθαλέο φηη ε βαζηθφηεξε αηηία ζαλάηνπ είλαη ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαη 

αθνινπζνχλ νη λενπιαζίεο. Δπαγσγηθά θαη ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ ζηνηρείσλ ζα 
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ΚΟΜΟΣΖΝΖ

ΛΑΜΗΑ

ΛΑΡΗΑ

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

ΠΑΣΡΑ

ΠΔΗΡΑΗΑ

ΡΟΓΟΤ

ΣΡΗΠΟΛΖ

ΥΑΛΚΗΓΑ

ΥΑΝΗΩΝ
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κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε πσο απηέο είλαη θαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο κεηάβαζεο 

θαη λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

πεγή: Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξφλνηαο 

 

γ) Μέθοδος ζσλλογής δεδομένων- Διαδικαζίες  

ε φιεο ηηο επηζηήκεο ελδηαθεξφκαζηε λα πεξηγξάςνπκε, λα θαηαιάβνπκε θαη 

λα εξκελεχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πιεζπζκνχ. Σνλ πιεζπζκφ ηνλ πεξηγξάθνπκε 

κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πεξηιεπηηθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ. Απφ ηα πην 

ζεκαληηθά βήκαηα είλαη ν νξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε επηινγή 

κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε αθξίβεηα θαη ε ηζρχο ησλ 

Γείκηηρ Θνηζιμόηηηαρ πληθςζμού ηο 2000

καπδιακά 

νοζήμαηα

38%

νεοπλάζμαηα

28%

νόζοι ηυν αγγείυν 

ηος εγκεθάλος

22%

νόζοι ηος 

αναπνεςζηικού 

ζςζηήμαηορ

7%
αηςσήμαηα

5%

Γείκηηρ Θνηζιμόηηηαρ ηος πληθςζμού ηο 2001

καπδιακά νοζήμαηα

38%

νεοπλάζμαηα

29%

νόζοι ηυν αγγείυν 

ηος εγκεθάλος

22%

νόζοι ηος 

αναπνεςζηικού 

ζςζηήμαηορ

6%

αηςσήμαηα

5%
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εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. ηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο πιεξνθνξηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, 

ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο, φπσο ε πνζνηηθή απεηθφληζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κέζσ 

ησλ δχν κεγάισλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ο ρξφλνο ζπιινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ήηαλ έλα έηνο θαη ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο (αζζελείο) θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά 

έηνο θαη είδνο αζθάιηζεο, ε χπαξμε δεδνκέλσλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε δπλαηφηεηα 

αλάιπζεο ηνπο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο. 

πλήζσο, είλαη αλέθηθην (απφ άπνςε ρξφλνπ θαη θφζηνπο) λα εληνπίζνπκε φια ηα 

άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ (αζζελείο πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λνζειεία κε ίδηα 

έμνδα, ή κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ). Γη απηφ θαηαγξάθνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν νλνκάδνπκε «δείγκα», απηνχ πνπ 

δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο Δπηηξνπέο Δμσηεξηθνχ ησλ δχν αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

(ΗΚΑ θαη ΟΠΑΓ), νη νπνίεο Δπηηξνπέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έγθξηζε λνζειίσλ ησλ 

αζζελψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθψλ θαη γηα ηα ινηπά Αζθαιηζηηθά Σακεία. 

Αζθαλιζμένοι ζηα Ταμεία ςγείαρ ζηην Δλλάδα

Σακεία ΓΔΚΟ
ΝΑΣ

ΣΑΞΤΣακεία Σξαπεδψλάιινη

ΣΜΔΓΔ
ΣΑΤΣακείν Γηθεγφξσλ

ΣΔΒΔ-ΣΑ-ΣΑΔ

ΟΓΑ

Αζθαιηζκέλνη ΟΠΑΓ

Αζθαιηζκέλνη ΗΚΑ

 

Πεγή: Κνηλσληθφο πξνυπνινγηζκφο (2005)  

Δληνπίζηεθε πξφβιεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηήζησλ δαπαλψλ πνπ νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΠΑΓ απφ ην 1993 έσο ην 2003 επηβάξπλαλ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο 

θνξέα., δειαδή δελ ηεξνχληαλ αλάινγν αξρείν.  

Γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, έγηλε ε κεηαηξνπή ηεο 

λνκηζκαηηθήο κνλάδνο απφ δξαρκέο ζε επξψ.  Ζ απνηίκεζε ησλ δαπαλψλ γηλφηαλ 

θαηά πξνζέγγηζε θαη κε θπκαηλφκελν εχξνο αλά αηηία λνζειείαο. Παξφια απηά ην 

δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη νη ηάζεηο εκθαλείο. 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
 

Καιακάξε Παλαγηψηαο 

 

31 

δ) Διατείριζη Δεδομένων – Σηαηιζηική ανάλσζη 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ ζα ππνζηνχλ ηα δεδνκέλα καο, καο ππνρξεψλεη λα 

ηα πνζνηηθνπνηήζνπκε, άξα ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε 

(quantitative). Όηαλ πξνβαίλνπκε ζε πνζνηηθέο κεηξήζεηο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ κηαο 

νκάδαο αηφκσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο ηηκέο ρσξίο θάπνηα 

νξγάλσζε ή δηάηαμε. Μηα πξψηε ρξήζηκε κνξθή νξγάλσζεο είλαη ε δηάηαμε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαηά ηάμε αχμνληνο ή θζίλνληνο κεγέζνπο. Γηεπθνιχλεη επίζεο ηελ 

απάληεζε ζε εξσηήκαηα φπσο π.ρ. πνην έηνο είρακε ηε κεγαιχηεξε δηαζπλνξηαθή ξνή 

αζζελψλ ή πνην έηνο ηε κηθξφηεξε. 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ ακέζσο πσο, ην 2002 

είρακε ηε κηθξφηεξε δηαζπλνξηαθή ξνή 

αζζελψλ, ελψ ην 1993 ηε κεγαιχηεξε γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ(ΙΚΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξά ην φηη ε δηάηαμε ησλ παξαηεξήζεσλ βνεζά ζηελ αληίιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κεηξήζεηο, κπνξνχκε λα 

ΔΣΖ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

ΗΚΑ 

2002 599 

2003 637 

1999 748 

1998 815 

2000 900 

1997 931 

2001 1.005 

1996 1.178 

1995 1.469 

1994 1.623 

1993 1.902 

ΔΣΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 

ΟΠΑΓ 

1999 539 

2000 544 

2001 554 

2002 558 

2003 585 

1998 660 

1997 805 

1996 810 

1995 828 

1994 1020 

1993 1272 

Βιέπνπκε ινηπφλ ακέζσο πσο, ην 1999 είρακε ηε 

κηθξφηεξε δηαζπλνξηαθή ξνή αζζελψλ, ελψ ην 

1993 ηε κεγαιχηεξε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

(OΠΑΓ). 
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θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά απηή αλ πξνρσξήζνπκε ζηελ νκαδνπνίεζε 

ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαηεξήζεσλ επηιέγνπκε έλαλ 

αξηζκφ δηαδνρηθψλ, κε επηθαιππηφκελσλ δηαζηεκάησλ ηα νπνία είλαη ηέηνηα ψζηε, 

θαζεκία απφ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ λα εκπίπηεη ζε έλα κφλν απφ ηα 

δηαζηήκαηα απηά. Σα δηαζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη ζπλήζσο διαζηήμαηα ηάξευν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ηχπν ηνπ 

Sturges, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, 

k=1+3,322*(log10n) = 1+3,322*1,041= 4,46 

φπνπ k είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ θαη n (11) ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ. Ο 

αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ ηχπν ηνπ Sturges είλαη ελδεηθηηθφο 

θαη πξέπεη λα ζηξνγγπιεχεη ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηα ηηκή (δει.5), ε νπνία έρεη 

έλλνηα θαη δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πλάηοςρ (εύπορ) ησλ δηαζηεκάησλ. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε W = R/k 

φπνπ Range (Pmax – Pmin), φπνπ w είλαη ην εχξνο δηαζηήκαηνο, R είλαη ην ζπλνιηθφ 

εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ παξαηεξήζεσλ, δειαδή ε δηαθνξά ηεο ρακειφηεξεο απφ ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, θαη k ν αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε  R1(ΙΚΑ) = 1.303 θαη  R2(ΟΠΑΓ) = 733 

Γειαδή, ην πιάηνο θάζε δηαζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη:  

w1 ~ 250 (IKA),  

w2 ~ 150 (ΟΠΑΓ.). 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζηα δηαζηήκαηα ηάμεσλ είλαη ε θαηαλνκή 

ζπρλνηήησλ θαη δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο θαηαλέκνληαη 

ζηα δηαζηήκαηα ηάμεσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ. Δπίζεο, ρξήζηκν είλαη λα γλσξίδνπκε 

θαη ηελ αλαινγία ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ζε θάζε δηάζηεκα (%). Οη αλαινγίεο 

απηέο είλαη νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηα αληίζηνηρα δηαζηήκαηα 

ηάμεσλ θαηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. Οη νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο 

κπνξνχλ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο ζπρλφηεηαο – cumulative 

frequency distribution (ην άζξνηζκα ησλ ζπρλνηήησλ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ θαη 

φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δηαζηεκάησλ), θαζψο θαη νη αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο ζρεηηθήο 

ζπρλφηεηαο (ην άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ηνπ δηαζηήκαηνο θαη φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ δηαζηεκάησλ).   
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Καηανομή ςσνοηήηυν αζθενών ΙΚΑ 

ΔΣΗ ςσνόηηηα Αθποιζηική  σεηική  Αθποιζηική  

 Πεπιζηαηικών ςσνόηηηα  

ςσνόηηηα 

(%) 

σεηική 

 ςσνόηηηα(%) 

1993 1.902 1.902 16,1 16,1 

1994 1.623 3.525 13,74 29,84 

1995 1.469 4.994 12,44 42,28 

1996 1.178 6.172 9,97 52,25 

1997 931 7.103 7,88 60,13 

1998 815 7.918 6,9 67,03 

1999 748 8.666 6,33 73,36 

2000 900 9.566 7,62 80,98 

2001 1.005 10.571 8,51 89,49 

2002 599 11.170 5,07 94,56 

2003 637 11.807 5,39 100 

ύνολα 11.807   100   

Καηανομή ςσνοηήηυν αζθενών Ο.Π.Α.Γ. 

 

 ςσνόηηηα Αθποιζηική  σεηική  Αθποιζηική  

ΔΣΗ Πεπιζηαηικών ςσνόηηηα  

ςσνόηηηα 

(%) 

σεηική 

ςσνόηηηα(%) 

1993 1.272 1.272 15,55 15,55 

1994 1.020 2.292 12,47 28,02 

1995 828 3.120 10,13 38,15 

1996 810 3.930 9,9 48,05 

1997 805 4.735 9,84 57,89 

1998 660 5.395 8,07 65,96 

1999 539 5.934 6,6 72,56 

2000 544 6.478 6,65 79,21 

2001 554 7.032 6,77 85,98 

2002 558 7.590 6,82 92,8 

2003 585 8.175 7,15 100 

ύύννοολλαα  88..117755      110000      

 

Οη ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή. 

Σα μέηπα κενηπικήρ ηάζευρ είλαη κεκνλσκέλεο αξηζκεηηθέο ηηκέο, νη νπνίεο  

ζεσξνχληαη σο αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο. Σα 

κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηεξα είλαη  
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 ο απιθμηηικόρ μέζορ μ είλαη κηα παξάκεηξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη εθθξάδεη ην 

κέζν φξν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ Υ ζηνλ πιεζπζκφ 

 η διάμεζορ Μ, ελφο πεπεξαζκέλνπ ζπλφινπ ηηκψλ ηεο Υ είλαη ε ηηκή εθείλε, 

ε νπνία ρσξίδεη ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ηεο έηζη, ψζηε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ πνπ 

είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο απφ ηε δηάκεζν λα είλαη ίζν κε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ 

πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο απφ απηήλ και  

 η επικπαηούζα ηιμή Mode, είλαη απηή πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο θνξέο. 

Αλ φιεο νη ηηκέο είλαη δηαθνξεηηθέο δελ ππάξρεη επηθξαηνχζα ηηκή.  

 Δθηφο απφ ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο είλαη αλαγθαίν λα έρνπκε θαη θάπνην 

κέηξν γηα ηε δηαζπνξά ή ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο Υ. Αλ φιεο νη ηηκέο ηεο Υ 

είλαη ίζεο, δελ ππάξρεη κεηαβιεηφηεηα (δηαζπνξά), ελψ αλ δελ είλαη φιεο ίζεο ηφηε 

έρνπκε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ. Ζ δηαζπνξά κπνξεί λα είλαη κηθξή αλ νη δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ηεο Υ είλαη θνληά ε κία ζηελ άιιε.   

Σα θπξηφηεξα μέηπα διαζποπάρ είλαη:  

 ην εύπορ μεηαβολήρ ησλ ηηκψλ ηεο Υ είλαη ε δηαθνξά ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο 

Υmin απφ ηε κεγαιχηεξε ηηκή Υmax ηεο κεηαβιεηήο,  

 η ηεηαπηημοπιακή απόκλιζη. Αλ Q1 είλαη ην πξψην ηεηαξηεκφξην θαη Q3 ην 

ηξίην ηεηαξηεκφξην ηφηε ζην δηάζηεκα Q3- Q1 πεξηιακβάλεηαη ην 50% ησλ 

θεληξηθψλ ή ησλ πην θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ηεο Υ, ην ππφινηπν 50% ησλ ηηκψλ 

ηεο Υ βξίζθεηαη έμσ απφ ην δηάζηεκα απηφ θαη κάιηζηα 25% είλαη κηθξφηεξεο 

απφ ην Q1 θαη 25% είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην Q3.  Ζ πνζφηεηα νλνκάδεηαη 

ηεηαξηεκνξηαθή απφθιηζε θαη νξίδεη έλα κέηξν δηαζπνξάο γχξσ απφ ηε 

δηάκεζν. Σα ηεηαξηεκφξηα έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη δελ επεξεάδνληαη απφ 

ηηο αθξαίεο ηηκέο,  

 η διακύμανζη ζπκβνιίδεηαη κε s
2
  θαη κεηξάεη ηε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηεο Υ 

γχξσ απφ ηνλ κέζν ηνπο,  

 η ηςπική απόκλιζη είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο θαη 

ζπκβνιίδεηαη κε s. Έρεη πάληα ζεηηθέο ηηκέο δηφηη ν ππνινγηζκφο ηεο βαζίδεηαη 

ζε άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ. Δθθξάδεη ηε δηαζπνξά γχξσ απφ ην κέζν 

αξηζκεηηθφ θαη πιεξνθνξεί γηα ηνλ ηξφπν ζπγθέληξσζεο ησλ ηηκψλ γχξσ απφ 

ην κέζν και  

 ο ζςνηελεζηήρ μεηαβληηόηηηαρ απνηειεί ζρεηηθή κέηξεζε ηεο δηαζπνξάο 

θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%). 
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Μέηπα 

κενηπικήρ 

ηάζευρ IKA 

 

599 

   637 

Απ. μέζορ (μ) 

ΙΚΑ= 11.807/11= 

 

 
1.073 748 

   815 

   900 

Γιάμεζορ M= 

έθηε παξαηήξεζε 
δει. 

 
931 931 

   1.005 

   1.178 

Δπικπαηούζα ηιμή 

(Mode)  

Γελ ππάξρεη 

1.469 

   1.623 

   1.902 

 

Μέηπα 

διαζποπάρ και 

μεηαβληηόηηηαρ  

 

 

    

εύπορ 

μεηαβολήρ(Range) 1.902-599= 

 

1.303  

    

ηεηαπηημοπιακή απόκλιζη   

Qη= Q3-Q1/2 1.469-748/2= 360,5  

    

διακύμανζη 

Variance=  

179926 

 

    

ηςπική απόκλιζη 

St Dev =  
424,2 

 

    

ζςνηελεζηήρ μεηαβληηόηηηαρ   

CV=  39,5%  

    

Γιάζηημα εμπιζηοζύνηρ 95% 821-1.325  
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Γξαθηθά απεηθνλίζακε ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ κε ηελ κνξθή 

ηζηνγξάκκαηνο. Σα ηζηνγξάκκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηε δηάζηαζε ηεο ζπρλφηεηαο 

θαηά κήθνο ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα θαη ηα δηαζηήκαηα ηάμεσο θαηά κήθνο ηνπ 

νξηδφληηνπ άμνλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπκε πνιπθφξπθεο θακπχιεο θαηαλνκήο 

θαη ζηα δχν ηζηνγξάκκαηα.  

 

 

 

Μέηπα 

κενηπικήρ 

ηάζευρ 

Ο.Π.Α.Γ. 

 

539 

   544 

   554 

Απ. μέζορ (μ) 

ΟΠΑΓ= 8.175/11= 

 

743,2 558 

   585 

Γιάμεζορ Μ= 

έθηε παξαηήξεζε 
δει. 

 
660 660 

   805 

Δπικπαηούζα ηιμή 

(Mode)  
Γελ ππάξρεη 

810 

   828 

   1020 

   1272 

 

Μέηπα 

διαζποπάρ και 

μεηαβληηόηηηαρ  

 

 

    

εύπορ μεηαβολήρ 

Range 1.272-539= 

 

733  

    

ηεηαπηημοπιακή απόκλιζη   

Qη= Q3-Q1/2 828-554/2= 

 

137  

    

Γιακύμανζη 

Variance=   

 

55514,36  

    

ηςπική απόκλιζη 

St Dev=  

 

235,61  

    

ζςνηελεζηήρ μεηαβληηόηηηαρ   

CV 235,61/11= 21,5%  
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Ιζηόγπαμμα καηανομήρ ζςσνοηήηυν αζθενών IKA 

IKA

1940,0

1620,0

1300,0

980,0

660,0

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 424,18  

Mean = 1073,4

N = 11,00

 

 

 

Ιζηόγπαμμα καηανομήρ ζςσνοηήηυν αζθενών Ο.Π.Α.Γ. 

OPAD

1275,0

1125,0

975,0

825,0

675,0

525,0

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 235,61  

Mean = 743,2

N = 11,00
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Ζ P-P Plot είλαη κηα αζξνηζηηθή κεηαβιεηή έλαληη ησλ αζξνηζηηθψλ 

αλαινγηψλ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ειέγρνπ δηαζπνξάο. Οη P-P Plots ρξεζηκνπνηνχληαη 

γεληθά γηα λα νξίζνπλ ην αλ ε δηαζπνξά κηαο κεηαβιεηήο ηαηξηάδεη κε κηα δεδνκέλε 

δηαζπνξά. Δάλ ε επηιεγκέλε κεηαβιεηή ηαηξηάδεη ζηνλ έιεγρν δηαζπνξάο, νη 

παξαηεξήζεηο πεξηπιέθνληαη γχξσ απφ ηελ επζεία γξακκή.   

Gamma P-P Plot of IKA
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Gamma P-P Plot of OPAD
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Οη θφθθηλεο παξαηεξήζεηο πξνζεγγίδνπλ ηελ πξάζηλε γξακκή ηνπ P-P plot, 

άξα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη παξαηεξήζεηο πηζαλφλ αθνινπζνχλ καηανομή Γάμμα: 

εθζεηηθή εμνκαιπληηθή παξάκεηξνο, ε νπνία ειέγρεη ηε ζρεηηθή βαξχηεηα πνπ έρεη 

δνζεί ζηηο παξαηεξήζεηο, ππνινγίδνληαο ηε γξακκή ηάζεσο. Οη άμνλεο Υ θαη Τ 

παίξλνπλ ηηκέο κεηαμχ 0 – 1. Ζ θαηαλνκή Γάκκα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα εθζεηηθά 

εμνκαιπληηθά κνληέια κε γξακκηθή ή εθζεηηθή ηάζε ή κε πησηηθή ηάζε ρσξίο 

πεξηνδηθφ ραξαθηήξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή επειέγε, αθνχ έγηλε έιεγρνο 

δηαζπνξάο κε chi-square, exponential, Lognormal, normal, t-Student, Weibull θαη 

uniform. 

Παξαηεξνχκε φηη φζν πεξηζζφηεξνη αζζελείο κεηαβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ, 

ηφζν κεγαιχηεξε δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΗΚΑ). Βέβαηα, δελ 

πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε φηη ε δαπάλε λνζειείαο είλαη ζπλάξηεζε ηφζν ηεο 

δηάξθεηαο λνζειείαο, φζν θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε 

φ,ηη ην έηνο 2002 ελψ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ αθνινπζεί πησηηθή πνξεία, ε 

αληίζηνηρε δαπάλε δελ είλαη αλαινγηθή. Γεληθφηεξα, ε απεηθφληζε ηεο δαπάλεο ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ παξνπζηάδεη έληνλε δηαθχκαλζε. 

 

ςζσεηιζμόρ δαπάνηρ νοζηλείαρ και αζθαλιζμένων ΙΚΑ
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Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχκε ηε δοκιμαζία ζςνηελεζηή ζςζσέηιζηρ γινομένος 

ποπήρ Pearson ιφγσ ηνπ φηη: 
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α. ην ζρέδην είλαη ζπζρέηηζεο (ζπγθξίλνπκε ηνπο λνζειεπζέληεο αζζελείο εθηφο 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ην θφζηνο λνζειείαο) 

β. Τπάξρνπλ δχν ζεηξέο δεδνκέλσλ (πεξηζηαηηθά – λνζήιηα) 

γ. Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν ζεηξψλ είλαη δηαζηεκηθά (πξνζεγγίδνληαη αλά έηνο) 

Ζ δνθηκαζία δηεξεπλά αλ νη δχν ζεηξέο δεδνκέλσλ ζπζρεηίδνληαη γξακκηθά είηε 

ζεηηθά, είηε αξλεηηθά. Ο ζπληειεζηήο απνηειεί έλα κέηξν ηνπ πφζν νη κεηαβιεηέο 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά. Γξακκηθά ζρέζε ζεκαίλεη φηη θαζψο ηα ζεκεία δεδνκέλσλ 

ζρεδηάδνληαη ζε ζηηθηφγξακκα, πιεζηάδνπλ κία επζεία γξακκή.  
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Καηά ηε δνθηκαζία Pearson δελ έρεη ζεκαζία ε κνλάδα κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε κεηαβιεηή, δει. φηη ζπγθξίλνπκε θφζηε κε αζζελείο θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη, θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζην 

εμσηεξηθφ, απμάλεηαη θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο λνζειείαο (άξα ππάξρεη ζεηηθή, 

αδχλακε ζπζρέηηζε).  

Σέινο, κε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία (παιηλδξφκεζε), παξνπζηάδεηαη ε  

πξφβιεςε ηεο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ, γηα ηελ 

επφκελε πεληαεηία. Σν SPSS ππνινγίδεη ελδεηθηηθά ηηο ηηκέο, βάζεη ηεο γξακκήο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. Δίλαη εκθαλήο ε πησηηθή πνξεία ησλ δαπαλψλ 

θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ. 
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Αναμενόμενορ ζςζσεηιζμόρ πεπιζηαηικών και δαπάνηρ 
νο ζ η λε ία ρ για  ηη ν  επ ό μ ενη  π ενηα εηία
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πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη επαιεζεχεηαη ε ΗΑ, δειαδή νη αζζελείο  

πνπ κεηέβεζαλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ ζηελ πάξνδν ηεο δεθαεηίαο 

1993-2003 θάηη πνπ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα. 

 

ε) Περιοριζμοί και αδύναηα ζημεία ηης μελέηης 

Ζ αδπλακία γλψζεο ηεο πξαγκαηηθήο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ε 

απνπζία ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ, ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν, εκπνδίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ κηα επηζηεκνληθά πιήξε αλαιπηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, θπξίσο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: Δμαηηίαο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηε δηαζπλνξηαθή κεηάβαζε γηα θξνληίδα πγείαο, θάηη πνπ πεγάδεη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη πνιηηηζηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο θαη ε ηδηάδνπζα ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ρξήζηε θαη 

πξνκεζεπηή εκπνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε θαη δεκηνπξγία 

ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο, ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. (ζει. 47 Κπξηφπνπινπ – Γείηνλα, Η δηαζπλνξηαθή ξνή αζζελψλ 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε).  

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

πξφθεηηαη γηα έλα κεηθηφ ζχζηεκα δεκνζίνπ ραξαθηήξα, ζην νπνίν ν δεκφζηνο 
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ηνκέαο έρεη θπξίαξρν ξφιν (ρξεκαηνδφηεζε, εμνπζία, ππνδνκέο), έηζη ην θξάηνο 

πιεξψλεη κε ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ηα ηακεία πιεξψλνπλ ηα λνζνθνκεία 

κε ηα ρξήκαηα ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη αζζελείο πιεξψλνπλ κε ηα ρξήκαηα ησλ 

ηακείσλ, ηα λνζνθνκεία ππνβάινπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ζην θξάηνο. Γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηα θάπνηα 

ζηνηρεία σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ζε θάζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα, σο πξνο ην 

είδνο ζεξαπείαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ θάζε έλα, ζηνηρεία σο πξνο ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζηνηρεία σο πξνο ηα πνζνζηά επηηπρίαο ή απνηπρίαο, ζηνηρεία σο 

πξνο ηα έμνδα λνζειείαο, ζηνηρεία σο πξνο ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο ζε θάπνηα λέα 

ζεξαπεία ή θαηλνηνκία ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηληθψλ θ.α.. Ζ χπαξμε ηέηνησλ 

δεδνκέλσλ δελ είλαη δηαζέζηκε, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα κεγέζε θαη λα 

είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο δπζηπρψο ζεκαίλεη αλαδήηεζε θαιχηεξνπ 

επηπέδνπ λνζειείαο ζε άιιε ρψξα.  

 Ζ έιιεηςε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαηαζθεπήο δεηθηψλ απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο καο θαζηζηά νπξαγνχο ζηελ Δ.Δ. Σν 1967 πξνηάζεθε, απφ 

εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Yale ησλ ΖΠΑ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ πνπ νλνκάδεηαη Casemix. Αλαιπηηθφηεξα ην Casemix είλαη 

έλαο φξνο πνπ πεξηγξάθεη έλα ζχζηεκα πνπ πνζνηηθνπνηεί θαη αλαιχεη ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο λνζνθνκεηαθέο θηλήζεηο ηεο 

παξερφκελεο πγείαο θαη δίλνληαο ηνπο έλαλ θσδηθφ. Κάζε αζζελείο πνπ εηζέξρεηαη 

ζην λνζνθνκείν, αλάινγα κε ηελ λφζν θαη ηελ ζεξαπεία πνπ ρξεηάδεηαη, ηαμηλνκείηαη 

ζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο θσδηθνχο. Κάζε θσδηθφο αληηζηνηρεί ζε νκάδα 

αζζελεηψλ πνπ έρνπλ παξφκνηα θιηληθή εηθφλα. Παξάιιεια νη αζζέλεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ ίδην θσδηθφ ρξίδνπλ παξφκνην θφζηνο ζεξαπείαο. Ηζρχεη 

ζπγρξφλσο ζε φιεο ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο ην ίδην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ αζζελψλ. Έηζη ηα λνζνθνκεία πιεξψλνληαη απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο βάζε ηηκνινγίνπ πξνζπκθσλεκέλνπ γηα ηελ εθάζηνηε ζεξαπεία 

αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί, θαη φρη αλάινγα κε ηα έμνδα πνπ 

ζπλαζξνίδνληαη έσο ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην λνζνθνκείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθεχγνληαη νη άρξεζηεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη ππεξβνιηθέο 

ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζηελ ππεξηηκνιφγεζε ηνπ 

θφζηνπο λνζειείαο γηα ιφγνπο πνπ δελ ζπλδένληαη πάληα κε ην φθεινο ηνπ αζζελή 

θαη ηελ ζσζηή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε.  
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ην ζχζηεκα Casemix ιφγσ ηεο ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ αζζελψλ, αιιά θαη 

ησλ ηαηξηθψλ θηλήζεσλ ζπιιέγεηαη κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, θαη ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο, πιεξνθνξίεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο νηθνλνκηθέο θηλήζεηο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζηνηρεία πνπ κεηξνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ, θαη 

ζηνηρεία πνπ ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. 

ήκεξα ην ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα λνζνθνκεία, ησλ ΖΠΑ, 

Καλαδά, Απζηξαιία, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο νπεδία, 

Βέιγην, Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Ννξβεγία, Φηιαλδία, Γαλία, Ηξιαλδία, 

Πνξηνγαιία, ελψ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα. ηνηρείν πεξηνξηζκνχ ηεο κειέηεο 

καο, ινηπφλ, είλαη ε κε χπαξμε ηέηνηνπ ηχπνπ ηαμηλφκεζεο πιεξνθνξηψλ, ή 

ζπλνιηθήο ηήξεζεο αξρείσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

IΥ. Ηθικά θέμαηα 

ηελ ήδε βεβαξεκέλε ςπρνινγία ηνπ αζζελνχο ηίζεηαη ε αλάγθε κεηάβαζήο 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ γηα λνζειεία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρσξίο λα γλσξίδεη νχηε ην 

πεξηβάιινλ, νχηε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο φπνπ πξφθεηηαη πξνζσξηλά λα κεηαβεί. 

Ζ εζηθή ηεο έξεπλαο δηαζέηεη κηα ζεηξά επξχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο : 

 επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθφηεηα 

 ζπλεξγαζία κε εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα (αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί) 

 δηαθάλεηα ζηελ έθζεζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

επξεκάησλ  

 απνθάιπςε ησλ πεγψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

 δηθαίσκα γηα αλσλπκία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα (κε νλνκαζηηθή θαηαγξαθή 

αζζελψλ) 

 

Υ. Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα ηηρ μελέηηρ  

Με βάζε κειέηε ηθαλνπνίεζεο αζζελψλ θαηά ην έηνο 1999, πνπ δηελεξγήζεθε 

απφ ηελ  European Commission Eurobarometer ζηελ Δ.Δ. ησλ 15 θξαηψλ - κειψλ, 

παξαηεξείηαη φηη νη Έιιελεο πνιίηεο είλαη νη ιηγφηεξν επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
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Βαθμόρ ικανοποίηζηρ από ςπηπεζίερ ςγείαρ (1999) 

  Δςσαπιζηημένοι Γςζαπεζηημένοι 

  πολύ απκεηά απκεηά πολύ 

Αςζηπία 31,4 52 11,9 2,2 

Βέλγιο 15,8 61,2 16,9 4 

Βπεηανία 13 42,7 31,8 10,5 

Γανία 30,7 45,1 20,1 3,8 

Φιλανδία 18 56,3 22,1 2,6 

Γαλλία 16 62,2 16,7 4,4 

Γεπμανία 7,4 42,5 35,5 12,2 

Δλλάδα 2,9 15,7 45,7 34,1 

Ηπλανδία 11,4 36,3 26,9 20,3 

Ηζπανία 9,6 38 40,6 9,3 

Ηηαλία 2,1 24,2 45,6 26,2 

Λοςξεμβούπγο 26 45,6 16,8 5,1 

Ολλανδία 19 54,2 21,9 4,1 

Ποπηογαλία 3,1 21 42,4 31,7 

οςηδία 13,5 45,2 29,6 9,3 

Μ.Ο. Δ.Δ.-15 10,6 42,2 32,5 12,7 

Πηγή: European Commission Eurobarometer results.   

 

Βέβαηα, ζχκθσλα κε λεψηεξε έξεπλα ηεο εηαηξίαο Κάπα Research, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα «ην Βήκα», νη Έιιελεο εκπηζηεχνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Όζνη έρνπλ λνζειεπζεί ζε απηά ηα 

βαζκνινγνχλ κε νθηψ, κε άξηζηα ην δέθα. Βεβαίσο, ηέζζεξηο ζηνπο δέθα Έιιελεο 

πηζηεχνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ έρνπλ βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ην 

72% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα πγείαο ιεηηνπξγεί ζήκεξα θαιχηεξα 

έλαληη ηνπ ρζεο. Χζηφζν, παξαηεξνχλ φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηαηξψλ θαη ζχγρξνλνπ ηαηξν-

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Παξ' φια απηά, νη πνιίηεο δειψλνπλ φηη εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ην ΔΤ, θαζψο ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

πεξηπηψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 63,6% ησλ πνιηηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα απάληεζαλ φηη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηε λνζειεία θαη ηε ζεξαπεία πνπ 

έιαβαλ ζε δεκφζην λνζνθνκείν, ην 53,9% ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ηαηξηθή θάιπςε πνπ 

είραλ, ην 45,5% απφ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην 

41,8% απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ θαη πεξίπνπ νη ηέζζεξηο ζηνπο δέθα απφ 

ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο.  
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ςμπεπιθοπά αζθενών ΙΚΑ και ΟΠΑΓ ηα έηη 1993 - 2003 
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Σφζν νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ, φζν θαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΠΑΓ, πνπ 

κεηέβεζαλ ζην εμσηεξηθφ θαηά ηε δεθαεηία 1993 – 2003 ηείλνπλ λα έρνπλ αλάινγε, 

πησηηθή πνξεία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπγθιίλνπλ ζ’ απηφ ην ζεκείν, 

αληηθαηνπηξίδνληαο ην γεληθφηεξν αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πξνο ην Δ..Τ., θάηη πνπ 

επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα.  

 

ΧΙ. Προηάζεις - Δπίλογορ 

Δίλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο, πξνθεηµέλνπ λα απμεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε πςειήο πνηφηεηαο, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνµηθή βησζηµφηεηα ησλ ζπζηεµάησλ πγείαο ηεο Δ.Δ. Ζ 

δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ. θαζηζηά ηελ αλάγθε απηή αθφµε πην ζεµαληηθή, θαζψο ε πνηθηιία 

ησλ ζπζηεµάησλ πγείαο ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηελ θηλεηηθφηεηα ηφζν ησλ 

επαγγειµαηηψλ ηνπ ηνµέα ηεο πγείαο, φζν θαη ησλ αζζελψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή 

ελδέρεηαη λα δεµηνπξγήζεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαθχιαμε ηεο 

πξνζβαζηµφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βησζηµφηεηαο ησλ ζπζηεµάησλ πγείαο ησλ 

θξαηψλ - κειψλ. Ζ Δ.Δ. δηαζέηεη µεγάιεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο δσήο ησλ 

πνιηηψλ ηεο. Έρεη επηθέξεη ζαθή νθέιε ζηνλ ηνµέα ηεο δεµφζηαο πγείαο, 
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αληηµεησπίδνληαο ηφζν ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε πξνβιήµαηα πγείαο, φζν θαη 

ηηο απεηιέο γηα ηελ πγεία.  

Δίλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ πνιηηψλ νη ελ ιφγσ εμειίμεηο λα επηηεπρζνχλ µε 

ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ ζεβαζηέο νη βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ζπζηήµαηα πγείαο φισλ ησλ θξαηψλ - µειψλ ηεο Δ.Δ.: θαζνιηθφηεηα, ηζφηεηα, 

αιιειεγγχε θαη νηθνλνµηθή βησζηµφηεηα. Πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη πεξίζαιςε 

πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηα γηα ηνπο αζζελείο, είλαη επίζεο αλαγθαία ε χπαξμε 

θαηάιιεια θαηαξηηζµέλσλ επαγγειµαηηψλ ηνπ ηνµέα ηεο πγείαο, θαηαλεµεµέλσλ 

ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο. Δίλαη επίζεο 

ζεκαληηθή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ 

πθηζηάµελε παξνρή πεξίζαιςεο, ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ην θφζηνο, ηα 

ηζηνξηθά ησλ αζζελψλ, ηελ νλνµαηνινγία ησλ αζζελεηψλ, ηηο ζεξαπείεο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ελεµέξσζεο. Σα µέηξα δξάζεο ζα 

µπνξνχζαλ λα πεξηιαµβάλνπλ ππνζηήξημε ησλ βάζεσλ δεδνµέλσλ, θαζψο θαη 

ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάµελσλ δηαζπλνξηαθψλ ζρεδίσλ ζηνλ ηνµέα ηεο πγείαο, 

θαη ηδηαίηεξα ηα ζρέδηα Euregio θαη ηε δηθηχσζε µεηαμχ ζρεδίσλ γηα ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

Οη Τπνπξγνί Τγείαο, απφ θνηλνχ µε ηελ Δπηηξνπή, ζα ρξεηαζηεί λα ηηο 

εμεηάζνπλ ελδειερέζηεξα ππφ ην πξίζµα ηνπ ηειηθνχ θεηµέλνπ ηεο λέαο πλζήθεο. 

Σν παξάγσγν δίθαην ζα µπνξνχζε λα πεξηιαµβάλεη πεξαηηέξσ ελεµέξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηνλ ζπληνληζµφ ησλ ζπζηεµάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γεληθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αζζελψλ ή εηδηθέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

µε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηηο ππεξεζίεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο. 

Έλαο κφληµνο µεραληζµφο ζε επίπεδν Δ.Δ. ζα µπνξνχζε λα παξέρεη ζηήξημε ζηελ 

επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνµέα ηεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο. Ο µεραληζµφο 

απηφο ζα µπνξνχζε λα πεξηιαµβάλεη εθπξνζψπνπο πςεινχ επηπέδνπ απφ ηνλ ηνµέα 

ηεο πγείαο, ηφζν απφ ηα θξάηε - µέιε, φζν θαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηνπο 

ζπλαθείο ελδηαθεξφµελνπο θνξείο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επνπηεία ζε ζέµαηα 

πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

επαγγειµαηηψλ ηνπ ηνµέα ηεο πγείαο, λα δηεπθνιχλνληαη ν δηάινγνο πνιηηηθήο θαη ε 

εληζρπµέλε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνµέα ηεο πγεηνλνµηθήο πεξίζαιςεο, ιαµβάλνληαο 

παξάιιεια ππφςε ηηο ππάξρνπζεο δνµέο θαη ην έξγν άιισλ νξγαληζµψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ ηνµέα (φπσο ηεο  ΠΟΤ θαη ηνπ ΟΟΑ). 
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ΥΙII. Υπονοδιάγπαμμα 

Ζ ηππηθή έλαξμε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ήηαλ ε 1ε Οθησβξίνπ 2004 θαη κε 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππεβιήζε πξνο έγθξηζε ηνλ Μάτν ηνπ 2005. ε 

δηάζηεκα 8 κελψλ ζπιιέρζεθαλ, επεμεξγάζζεθαλ, ειέγρζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 

ηα ζηνηρεία, ιακβάλνληαο απηή ηελ κνξθή. Ζ παξνπζίαζή ηεο πξφθεηηαη λα γίλεη ηελ 

πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ 2005.  
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ΥIV. Παπαπηήμαηα 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 

Απιθμ. Φ7/οικ. 15 

"Νοζηλεία ζηο εξωηεπικό αζθενών αζθαλιζμένων αζθαλιζηικών 
οπγανιζμών απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Κοινωνικών Αζθαλίζεων". 

Φ.Ε.Κ. - ΣΕΤΥΟ Β' - ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 22/20-1-97 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 1759/1988 (Α' 217). 
2. Τελ 80079/4-10-96 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

Υθππνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ" (Β' 924). 
3. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνχ εληαίαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο λνζειείαο ζην 
εμσηεξηθφ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ αζζέλεηαο αξκνδηφηεηαο 
Γ.Γ.Κ.Α. 
4. Τν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νχηε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ απνθαζίδνπκε: 

Άξζξν 1 
Η λνζειεία ζην εμσηεξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ 
αζζέλεηαο, αλεμαξηήησο νλνκαζίαο θαη λνκηθήο κνξθήο, αξκνδηφηεηαο ηεο 
Γ.Γ.Κ.Α., εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, χζηεξα απφ 
αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ησλ Δηδηθψλ Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηεο απφθαζεο απηήο. Η θαηά η' αλσηέξσ λνζειεία 
παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο: 

α. Πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζηελ 
Διιάδα, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά κέζα είηε γηαηί δελ 
εθαξκφδεηαη ε εηδηθή ηαηξηθή κέζνδνο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο πνπ απαηηείηαη. 
β. Πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ζηελ 
Διιάδα θαη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή 
ηνπ. 
γ. Αλαρσξήζεη επεηγφλησο γηα ην εμσηεξηθφ, ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία 
πξνέγθξηζεο ηνπ θνξέα, γηαηί ππάξρεη αλάγθε άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηεο 
πεξίπησζήο ηνπ. 
δ. Βξίζθεηαη πξνζσξηλά γηα νπνηαδήπνηε αηηία ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ιφγσ 
βίαηνπ, αηθλίδηνπ θαη αλαπφηξεπηνπ ζπκβάληνο αζζελήζεη μαθληθά θαη λνζειεπζεί 
ζε ζεξαπεπηήξην. 
Σηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ είλαη δπλαηή ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο λνζειείαο 
ηνπ. 

Άξζξν 2 
Πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζνπλ νη εηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 3 
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: 
1. Γηα ηηο πεξηπηψζεη α θαη β ηνπ άξζξνπ 1, γλσκάηεπζε γηαηξνχ δηεπζπληή 
θιηληθήο θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ 
πάζεζε εηδηθφηεηαο. 
Σηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο ηεο 
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πάζεζεο ή ηεο βιάβεο θαη ην αλέθηθην ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο ζηελ Διιάδα. 
Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε β απαηηείηαη πέξαλ ηεο παξαπάλσ γλσκάηεπζεο θαη 
βεβαίσζε απφ δχν ηνπιάρηζηνλ λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο αλεμαξηήησο 
λνκηθήο κνξθήο, φηη ιφγσ πιεξφηεηαο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 
πεξηζηαηηθφ έγθαηξα. 
2. Γηα ηελ πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 1 απαηηείηαη: 
α. Γλσκάηεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ θέληξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ νπνία ζα 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πάζεζε θαη ην ηζηνξηθφ λνζειείαο θαη ζα αηηηνινγείηαη ε 
αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη  
β. Γλσκάηεπζε γηαηξνχ δηεπζπληή θιηληθήο θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή 
Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο κε ηελ νπνία 
λα πηζηνπνηείηαη κε ιεπηνκέξεηα ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη 

λα επηζεκαίλεηαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη φηη ε 
θαζπζηέξεζε κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο γηα ηε δσή ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ. 
3. Γηα ηελ πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 1 απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα ππνβάιεη 
γλσκάηεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ θέληξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ νπνία λα 
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε πάζεζε θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο θαη 
επηβεβιεκέλεο λνζειείαο. 

Άξζξν 3 
Αξκφδηεο γηα ηε γλσκάηεπζε λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ αζζελψλ αζθαιηζκέλσλ 
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α. είλαη εηδηθέο Υγεηνλνκηθέο 
Δπηηξνπέο πνπ εδξεχνπλ ζηα πεξηθεξεηαθά Υπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΙΚΑ Αζελψλ, 
Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Ηξαθιείνπ Κξήηεο, Ισαλλίλσλ θαη Κνκνηελήο. 
Οη επηηξνπέο είλαη ηξηκειείο. Απνηεινχληαη απφ ηξεηο (3) γηαηξνχο αζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο παζνιφγνπ, ρεηξνχξγνπ, νξζνπεδηθνχ, 

λεπξνιφγνπ θαη θαξδηνιφγνπ. 
Η ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ γίλεηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα θάζε επηηξνπήο. 
Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ 
θαλνληζκφ αζθαιηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΙΚΑ, ε δε απνδεκίσζε πνπ 
θαηαβάιινπλ ζην ΙΚΑ νη αζθαιηζηηθνχ θνξείο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αζζελψλ, ηνπο 
απφ απηέο, θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 
Γ/ηνο 4106/1960 (Α' 147) ππνπξγηθή απφθαζε. 

Άξζξν 4 
1. Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 2 δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα, ε νπνία ζηε 
ζπλέρεηα ηα δηαβηβάδεη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα εηδηθή Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζεη θαηά πεξίπησζε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο 
δελ είλαη ππνρξεσηηθά απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 
2. Η αξκφδηα επηηξνπή γλσκαηεχεη γηα ην είδνο ηεο πάζεζεο, ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ιφγνπο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε κεηάβαζε 
ζην εμσηεξηθφ, ηελ πηζαλή ρξνληθή δηάξθεηα λνζειείαο, ηε ρψξα ή θαη ην 
ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ θέληξν ζην νπνίν ζα λνζειεπζεί ν αζθαιηζκέλνο. 
Με ηελ ίδηα γλσκάηεπζε θαζνξίδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε ζπλνδνχ ή δφηε ζε 

πεξίπησζε κεηακφζρεπζεο. 
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο κεηακφζρεπζεο νξγάλσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη 
αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εθνδηάδνληαη 
κε ην θνηλνηηθφ έληππν Δ112 πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη ε δαπάλε. 
3. Απνξξηπηηθέο γλσκαηεχζεηο ησλ Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα 
ηνπο αζθαιηζκέλνπ 
4. Η λνζειεία ζε ρψξα εθηφο ηεο Δπξψπεο εγθξίλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 
ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δελ αληηκεησπίδεηαη ζε Δπξσπατθή ρψξα. Σηελ 
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πεξίπησζε απηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο λνζειείαο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ηφζν 
ζηε γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ, φζν θαη ζηε γλσκάηεπζε ηεο Δηδηθήο Υγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ζηελ νπνία επηπιένλ ζα αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ε ρψξα θαη ην 
ζπγθεθξηκέλν εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ θέληξν ζην νπνίν ζα παξαζρεζεί ε 
λνζειεία. 
Δάλ ην πεξηζηαηηθφ αληηκεησπίδεηαη κελ ζε ρψξα ηεο Δπξψπεο, αιιά ν 
αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα λνζειεπζεί ζε άιιε κε Δπξσπατθή ρψξα, ηφηε νη 
αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί βαξχλνληαη κφλν κε ην 30% ησλ δαπαλψλ λνζειείαο, 
ησλ εμφδσλ ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο. 
5. Σε πεξίπησζε πνπ νη αζθαιηζκέλνη θνξείο έρνπλ απνδερζεί εηδηθφ ηηκνιφγην κε 
ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ θέληξν ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα νξηζκέλεο παζήζεηο, 
ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ. 

Δθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα λνζειεπζεί ζε άιιν λνζειεπηηθφ θέληξν ηφηε 
θαιχπηεηαη ε δαπάλε πνπ έρεη νξηζζεί ζηε ζπκθσλία. 
6. Γελ θαηαβάιιεηαη δαπάλε γηα λνζειεία ζε ηδηψηεο θιηληθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, 
πιελ πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ παηδηά. 
7. Γηα ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο θαη γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε 
δηαθίλεζε θαη απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηζρχνπλ νη θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
θάζε θνξέα. 

Αθήνα, 7 Ιανοςαπίος 1997 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΝΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΗ 

ΝΔΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΗ ΝΟΗΛΔΙΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ (ΣΜΔΓΔ) 

Δ ΔΦΑΡΜΟΓΖ NEA ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΣΟ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ, ΑΠΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΔΚΣΟ TOY ΣΜΔΓΔ  

Με ηελ κε αξηζκ. Φ7/νηθ. 15 ΦΔΚ 22B/20.1.97 απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Νηθ. Φαξκάθε, θαζηεξψζεθε λέα, εληαία δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηεο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ, ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη 

θιάδσλ αζζέλεηαο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

Τπελζπκίδνπκε φηη ην ΣΜΔΓΔ αιιά θαη ην TEE δήηεζαλ ηελ εμαίξεζε ηνπ 

ΣΜΔΓΔ απφ ηελ παξαπάλσ ππ. απφθαζε, ηνλίδνληαο φηη ε αθνινπζνχκελε απφ ην 

ΣΜΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κιάδνπ Τγείαο ηνπ 

δηαδηθαζία, ήηαλ αληηθεηκεληθή, αδηάβιεηε, νπζηαζηηθή θαη ζχληνκε. Παξά ηα 

παξαπάλσ, ε εμαίξεζε ηνπ ΣΜΔΓΔ δελ έγηλε δπλαηή, κε απνηέιεζκα λα 

εθαξκφδεηαη πιένλ θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σακείνπ καο λέα δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηεο λνζειείαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ. ηε ζρεηηθή απφθαζε, ην πιήξεο 

θείκελν ηεο νπνίαο δεκνζηεχνπκε παξαθάησ, θαζνξίδνληαη: 1. Οη πεξηπηψζεηο 

παξνρήο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ (άξζξν 1). 2. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

(άξζξν 2). 3. O ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ αξκφδησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ (άξζξν 

3). 4. H δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έγθξηζεο ηεο λνζειείαο 

(άξζξν 4). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαη ην ηνλίδνπκε, πξηλ απφ ηε κεηάβαζή ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ ν αζθαιηζκέλνο λα έρεη πεξάζεη απφ ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ IKA, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

ζηελ Δπηηξνπή. Σν πιήξεο θείκελν ηεο Φ7/νηθ. 15 Τπ. Απφθαζεο Αξηζ. Φ7/νηθ. 15 

Ννζειεία ζην εμσηεξηθφ αζζελψλ αζθαιηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

αξκνδηφηεηαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. O ππνπξγφο Δξγαζίαο 

θαη Κνηλ. Αζθαιίζεσλ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ N. 

1759/1988 (A 217). 2. Σελ 80079/4.10.96 θνηλή απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 
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πθππνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (B 924). 3. Σελ αλάγθε 

θαζνξηζκνχ εληαίαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ 

αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ αζζέλεηαο αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.K.A. 4. Σν 

γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ νχηε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, 

απνθαζίδνπκε:  

Άξζξν 1 H λνζειεία ζην εμσηεξηθφ ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ θνξέσλ θαη 

θιάδσλ αζζέλεηαο, αλεμαξηήησο νλνκαζίαο θαη λνκηθήο κνξθήο, αξκνδηφηεηαο ηεο 

ΓΓΚΑ, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ησλ Δηδηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 3 ηεο απφθαζεο απηήο. H θαηά ηα αλσηέξσ λνζειεία παξέρεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν αζθαιηζκέλνο: α. Πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα, ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζηελ Διιάδα, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

επηζηεκνληθά κέζα, είηε γηαηί δελ εθαξκφδεηαη ε εηδηθή ηαηξηθή κέζνδνο δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο πνπ απαηηείηαη. β. Πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα πνπ δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ζηελ Διιάδα θαη ε ηπρφλ θαζπζηέξεζε ηεο αληηκεηψπηζήο 

ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ. γ. Αλαρσξήζεη επεηγφλησο γηα ην εμσηεξηθφ, ρσξίο 

ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηνπ θνξέα, γηαηί ππάξρεη αλάγθε άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο πεξίπησζήο ηνπ. δ. Βξίζθεηαη πξνζσξηλά γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ιφγσ βίαηνπ, αηθλίδηνπ θαη αλαπφηξεπηνπ ζπκβάληνο 

αζζελήζεη μαθληθά θαη λνζειεπζεί ζε ζεξαπεπηήξην. ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ είλαη 

δπλαηή ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο λνζειείαο ηνπ.  

Άξζξν 2 Πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζνπλ νη εηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ηνπ 

άξζξνπ 3, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ησλ εμήο 

δηθαηνινγεηηθψλ: 1. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηνπ άξζξνπ 1, γλσκάηεπζε γηαηξνχ 

δηεπζπληή θιηληθήο θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο 

αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο. ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην είδνο ηεο πάζεζεο ή ηεο βιάβεο θαη ην αλέθηθην ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηεο ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε β απαηηείηαη πέξαλ 

ηεο παξαπάλσ γλσκάηεπζεο θαη βεβαίσζε απφ δχν ηνπιάρηζηνλ λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, φηη ιφγσ πιεξφηεηαο δελ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ην πεξηζηαηηθφ έγθαηξα. 2. Γηα ηελ πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 1 

απαηηείηαη: α) Γλσκάηεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ θέληξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ νπνία ζα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πάζεζε θαη ην ηζηνξηθφ λνζειείαο θαη ζα αηηηνινγείηαη ε 

αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη β) γλσκάηεπζε 

γηαηξνχ δηεπζπληή θιηληθήο θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ή Παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο 

αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο, κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη κε 

ιεπηνκέξεηα ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη λα επηζεκαίλεηαη ε 

αδπλακία αληηκεηψπηζήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη φηη ε θαζπζηέξεζε κεηάβαζεο ζην 

εμσηεξηθφ εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο γηα ηε δσή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 3. Γηα ηελ 

πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 1 απαηηείηαη ν αζθαιηζκέλνο λα ππνβάιεη γλσκάηεπζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ θέληξνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε 

πάζεζε θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο άκεζεο θαη επηβεβιεκέλεο λνζειείαο.  

Άξζξν 3 Αξκφδηεο γηα ηε γλσκάηεπζε λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ αζζελψλ 

αζθαιηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο ΓΓΚΑ είλαη εηδηθέο 

Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο πνπ εδξεχνπλ ζηα πεξηθεξεηαθά ππνθαηαζηήκαηα ηνπ IKA 

Αζελψλ, Θεζ/λίθεο, Πάηξαο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Ησαλλίλσλ θαη Κνκνηελήο. Οη 
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επηηξνπέο είλαη ηξηκειείο. Απνηεινχληαη απφ ηξεηο (3) γηαηξνχο αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο παζνιφγνπ, ρεηξνπξγνχ, νξζνπεδηθνχ, λεπξνιφγνπ 

θαη θαξδηνιφγνπ. H ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ γίλεηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ 

ππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

θαζνξίδνληαη νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ζα εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα θάζε 

επηηξνπήο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη 

ζηνλ θαλνληζκφ αζθαιηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ IKA, ε δε απνδεκίσζε πνπ 

θαηαβάιινπλ ζην IKA νη αζθαιηζηηθνί θνξείο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αζζελψλ ηνπο 

απφ απηέο, θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 

Γ/ηνο 4106/1960 (A 147) ππνπξγηθή απφθαζε.  

Άξζξν 4 1. Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 2 δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ηα δηαβηβάδεη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα εηδηθή πγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζεη θαηά πεξίπησζε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο 

δελ είλαη ππνρξεσηηθά απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 2. H αξκφδηα 

επηηξνπή γλσκαηεχεη γηα ην είδνο ηεο πάζεζεο, ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ, 

ηελ πηζαλή ρξνληθή δηάξθεηα λνζειείαο, ηε ρψξα ή θαη ην ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ 

θέληξν, ζην νπνίν ζα λνζειεπζεί ν αζθαιηζκέλνο. Με ηελ ίδηα γλσκάηεπζε 

θαζνξίδεηαη αλ ππάξρεη αλάγθε ζπλνδνχ ή δφηε ζε πεξίπησζε κεηακφζρεπζεο. 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο κεηακφζρεπζεο νξγάλσλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη 

αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε ρψξεο ηεο EE πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εθνδηάδνληαη κε 

ην θνηλνηηθφ έληππν E112, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη ε δαπάλε. 3. Απνξξηπηηθέο 

γλσκαηεχζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 4. H λνζειεία ζε ρψξα εθηφο ηεο Δπξψπεο εγθξίλεηαη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δελ αληηκεησπίδεηαη ζε 

επξσπατθή ρψξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο λνζειείαο πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη ζαθψο ηφζν ζηε γλσκάηεπζε ηνπ γηαηξνχ, φζν θαη ζηελ γλσκάηεπζε 

ηεο Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία επηπιένλ ζα αλαθέξεηαη 

απαξαίηεηα ε ρψξα θαη ην ζπγθεθξηκέλν εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ θέληξν, ζην 

νπνίν ζα παξαζρεζεί ε λνζειεία. Δάλ ην πεξηζηαηηθφ αληηκεησπίδεηαη κελ ζε ρψξα 

ηεο Δπξψπεο, αιιά ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα λνζειεπζεί ζε άιιε κε επξσπατθή 

ρψξα, ηφηε νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί βαξχλνληαη κφλν κε ην 30% ησλ δαπαλψλ 

λνζειείαο, ησλ εμφδσλ ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο. 5. ε πεξίπησζε πνπ νη αζθαιηζκέλνη 

θνξείο έρνπλ απνδερζεί εηδηθφ, ηηκνιφγην κε ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθφ θέληξν 

ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα νξηζκέλεο παζήζεηο, ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ηνπ εηδηθνχ 

ηηκνινγίνπ. Δθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα λνζειεπζεί ζε άιιν λνζειεπηηθφ 

θέληξν ηφηε θαιχπηεηαη ε δαπάλε πνπ έρεη νξηζζεί ζηε ζπκθσλία. 6. Γελ 

θαηαβάιιεηαη δαπάλε γηα λνζειεία ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ηνπ εμσηεξηθνχ, πιελ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ παηδηά. 7. Γηα ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο θαη 

γεληθά θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηαθίλεζε θαη απφδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ηζρχνπλ νη 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θάζε θνξέα.  

Αθήνα, 7 Ιανοςαπίος 1997  

O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

NIK. ΦΑΡΜΑΚΖ 
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XV. Παπάλληλα Κείμενα 

Cross-border Alliances in Health Care: International Co-operation 
between Health Insurers and Providers in the Euregio Meuse-Rhine 
Herbert E.G.M. Hermans, Andrι den Exter 
Health Law Department of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, 
Rotterdam, The Netherlands 

On behalf of the European Commission, a Cross-Border Health Care Project was undertaken 
to explore how citizens living in the Euregio Meuse-Rhine can obtain improved access to 
health services in the Member States concerned: Belgium, Germany, and The Netherlands. 
Main attention of the project is focused on practical issues of cross-border health care. The 
first results have shown that the new cross-border health alliances resulted in improved 
possibilities for patients to access more health care facilities than before. The creation of 
health care alliances could also be an example for future collaboration between the countries 
in Western, Central, and Eastern Europe. This paper also analyses the rights of patients on 
cross-border care in the Euregion. 

On behalf of the European Commission, within the Interregional (INTERREG II) program, a 
Cross-Border Health Care Project was undertaken to explore how citizens living in the 
Euregio Meuse-Rhine can obtain improved access to health services in three member states 
of the European Union: Belgium, Germany, and the Netherlands. Main attention was focused 
on practical issues of cross-border health care: how to create and implement real possibilities 
for cross-border health care on behalf of the social insured patients in the Euregio Meuse-
Rhine. The project is aimed at creating international co-operation between insurers and 
providers and at resolving impediments to the free movement of people. An alliance between 
hospitals and (social) health care insurers (sickness funds) has been created to investigate 
and stimulate existing and future possibilities for patients and insured persons in relation to 
cross-border health care. The participating hospitals and health care funds are: Ziekenhuis 
Oost-Limburg hospital in Genk (Belgium), academic hospital Center Hospitalier Universitaire 
de Liege in Liege (Belgium), Alliance Nationale des Mutualitιs Chrιtiennes (Belgium), Union 
Nationale des Mutualitιs Socialistes (Belgium); academic hospital Universitδtsklinik RWTH 
Aachen in Aachen (Germany), AOK Rheinland-Die Gesundheitskasse (Germany), Verband 
der Angestellten-Krankenkassen e.V. (Germany), Bundesverband und Landesverband der 
Betriebs- krankenkassen, Betriebskrankenkasse VEGLA (Germany); academic hospital AZ 
Maastricht in Maastricht (The Netherlands), CZ groep Zorgver-zekeringen (The Netherlands), 
and VGZ Zorgverzekeraar (The Netherlands). The project is supported by the governments of 
the member states. Representatives of the governments of Belgium, Germany (Nordrhein-
Westfalen) and the provinces of Limburg (in The Netherlands and Belgium), Liege (Belgium), 
as well as non-governmental organizations, like the Euregion Foundation and l'Association 
Internationale de la Mutualitι, participate in the Commission of Patronage. 
”The Interreg II operational program is managed by an executive committee, consisting of a 
representative from each of the participating health care insurers or hospitals, general project 
coordinator, and scientific coordinator (Department of Health Policy and Management, 
Erasmus University, Rotterdam). The final responsibility is assumed by the Steering 
Committee, consisting of all the initiators of the alliance. 
The operational program is subdivided into several subprojects, which have been undertaken 
by the participants in the alliance. The program has been partly based upon previous 
research also (partly) funded by the Interreg (I) program of the European Union. In the earlier 
program, the comprehensive descriptive analytical work was focused on a description of 
health care indicators on national level for the three member states, description of national 
hospital financing systems, an analysis of cross-border care issues and of the extent of care 
between hospitals joining the project, and a comparative analysis of hospital care on the basis 
of patient data. 
Background and Characteristics 
The Euregio Meuse-Rhine, is one of the 40 Euregions in the European Union, defined by the 
European Community (EC). It involves parts of Belgium, Germany, and The Netherlands, as 
well as three languages: Dutch, German, and French. Approximately 3.7 million people live in 
this Euregion and its central area is quite densely populated. More specifically, it consists of 
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parts of the Dutch province of Limburg (Middle and South of Limburg); Province of Limburg 
(Belgium); Province of Liege, including the German speaking community and the former 
district of the Aachen federal state (ehemalig Regierungsbezirk Aachen) in Germany. 
Convergence of health care systems could be seen as a long-term trend. Due to the growing 
importance of cost-containment in the member states, competition within national health care 
systems is also increasing. This places purchasers of care and insurers on an international 
scale (1). 
Creating the Alliance  
In the last decade, developments in the health care sector of the European countries working 
together in the Euregio Meuse-Rhine have taken place at a great pace. Cost control, 
increases in the scale of technological developments, and specialized care dominate the 
health care debate (2). Health care providers have to adapt their knowledge and skills to the 
changing circumstances of cross-border health care of patients and the pace of technological 
progress. Besides primary care providers, the organization and finance of secondary care 
providers will experience substantial changes in the three collaborating countries in the very 
near future. These and the aforementioned changes, stimulate contractual relationships 
between purchasers (Dutch sickness funds, German Krankenkassen, and Belgian 
mutualities) and providers to form new alliances (e.g., concerning agreements and contracts 
on highly specialized clinical care and trans-border use of medical equipment and personnel). 
Despite the existing divergences, the need for cost containment and the enhancement of the 
quality of care will also impel actors to co-operate with each other. 
In the Euregio Meuse-Rhine, health care providers on the one hand and health care insurers 
(sickness funds) on the other, have collaborated during the past decade (3). This close 
cooperation has built the framework for the new health care alliance in the Euregion.  
Theoretical Perspective of Countervailing Powers 
This development towards a new kind of health care alliance could be seen in the theoretical 
perspective of countervailing powers. John Kenneth Galbraith (1952) introduced the theory of 
countervailing power (4). The establishment of more and more permanent groups that stand 
ready to pressure corporations has become the most important countervailing power to 
corporations in the United States (5). Light et al. transferred this concept into the health care 
sector by recognizing several parties, not just buyers and sellers in health care (6). In his 
opinion, this concept opens the door to alliances between two or more parties. Patients and 
consumers have so far had hardly any voice in how health care is organized, prioritized, 
funded, and monitored. However, patients and their agents health insurers or health care 
providers) behave increasingly as well-informed consumers, who want to have access to the 
best possible and available medical care (7). Therefore, changes in the organization, rules, 
and realization of patients' rights on cross- border care are necessary. 
The first change in the concept of organizing health care is the strengthening of the position 
and influence of patients/insured persons, so that they can bring more balance into the health 
care system by countering the influence of health care professionals over decision-making. 
Basic principles and priorities for managing change (8) read that: (a) the citizen's voice and 
choice should make a contribution to shaping health care services as significant as the 
decisions taken at other levels of economic, managerial, and professional decision-making; 
(b) the citizen's voice should be heard on issues such as the content of health care, 
contracting, quality of services in the providers/patient relationship, management of waiting 
lists, and handling of complaints; and (c) the exercise of choice and of other patient's rights, 
require extensive, accurate, and timely information and education. This entails access to 
publicly verified information on the performance of the health services. 
In addition to these principles and priorities, basic needs of patients/insured persons and 
simplification of existing rules (less bureaucracy) relating to cross-border care have been 
chosen as benchmarks for the creation of the cross-border health care alliance in the 
Euregion. 
From Contracting to Effective Relationships the newly-formed health care alliance is focused 
on long-term success, moving from the mechanics of just contracting to new relationships 
between purchasers, providers, governments, patients (organizations), insured persons, and 
(other) health care authorities. Agreeing to the new health care alliance was difficult because 
the participants not only had to cross real borders but even more difficult cultural borders. 
They also had to move from (in most cases) an adversarial (contractual) approach to the 
system one based upon effective relationships (9). In several Western European countries, 
including Germany and the Netherlands in particular, the introduction of market forces were 
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the result of the belief that choice, efficiency, and quality within the health care system would 
be enhanced by competition between provider units for contracts from purchasers, and the 
purchaser-provider relationship should ensure that providers are challenged to meet 
purchaser objectives, and that they employ innovative and creative approaches in this 
direction The necessary involvement of consumers, previously on the periphery of the 
contracting process adds a further dimension to the prioritization of resources. The emphasis 
on effective relationships takes the focus off the mechanism of contract sophistication and 
places it on health gain. 
To reach agreement between purchasers and providers appeared to be time-consuming due 
to resistance among the different participating groups and individuals in particular in the 
complicated transnational health care arena. 
All actors in this health care arena started to recognize that earlier solutions were inadequate 
because they did not satisfy criteria of being effective (reaching health care policy objectives), 
efficient (doing so at the lowest possible cost), and equitable (sharing the burden among the 
members of the target group in a fair manner). New answers, satisfying these criteria, were 
needed that do. Such a shift was only possible if all actors brought their expertise together in 
the program. However, working together in this program could only work under strict and 
limited conditions. It had to offer advantages to all parties, safeguards had to be taken for 
third parties, and agreements had to be made within the decision-making structure of the 
program. These decisions should have binding effects on all parties (10). In developing 
program structure and creating the alliance, the process often is as important as the content. 
Therefore, a lot of time has been invested in creating the structure of the health care alliance. 
In the first phase of the project, much effort has been invested into creating a network of co-
operating initiators and participants. The (academic) hospitals had already participated in the 
INTERREG I project aimed at identification the complementarities and possibilities for co-
operation with respect to the supply of hospital care. The first phase of the INTERREG II 
project (April 1997 until September 1997) was focused on creating a level of collaboration 
between health insurers and providers, as well as between hospitals and the ambulatory care 
sector. The second phase, which started in September 1997, was the crucial phase of 
implementing the cross- border program by starting different subprojects and focusing these 
on the accrual improvements for patients/social insured persons. This phase has been 
accomplished on the January 1, 1999. In the third phase, the report to the European 
Commission will be finished but, more importantly, the rebuilding of the program as a 
permanent policy of participants should be accomplished. 
Methodology and Subprojects 
Health care is structured differently in the neighboring countries of this Euregion. The initiators 
therefore decided to join forces and work together on the improvement of the present situation 
concerning cross-border care. For the inventory of the current situation three important 
information sources have been used. First of all, information has been gathered by a literature 
study and completed by a study of the relevant legal sources (national and international 
legislation and agreements, jurisprudence and legal doctrine). The second information source 
for the inventory was surveys relating to the main issues of different subprojects. 
Questionnaires were developed and distributed among patients and insured persons at the 
same time that they received their authorization for cross-border health care. The third 
information source, and perhaps the most important in this program, was the stimulation of 
the (improvement of) involvement of participating and non-participating health care 
practitioners, hospitals, and governmental and non-governmental authorities. So far the 
project has been conducted as a form of action research with a strong component for creating 
and strengthening health care alliances. Concrete action-research pilot projects have been 
started on the initiative of providers for the reduction of waiting lists for patients on specific 
health care provisions like ophthalmology and orthopedics. These projects have been agreed 
both by co-operating health insurers and providers. Health insurers have started action-
research initiatives to reduce barriers for patients, like creating possibilities of a flexible 
application of the existing forms E111, E112 and (recently E128), which were needed in 
cases of cross-border health care. The results of these alliances have been tested by the 
observed improvements in patient care. Health care reforms on the procedures and 
legislation of the different E-forms (E111/E112) have been proposed and explored. 
The program was divided into several subprojects, which had to be worked out in two and a 
half years. The first subproject involves an inventory of the current situation of traumatology, 
ambulance care and emergency care. In this project, mainly carried out by the participating 
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hospitals, a platform of involved health care practitioners, hospitals, and competent authorities 
had been created to investigate and level existing barriers to cross-border ambulance care, 
trauma care, and emergency care. 
A second subproject was introduced by transforming an existing project in the Netherlands 
called”Zorg op Maat” into the Interreg II program on a reciprocal basis. In the existing ”Zorg 
op Maat” project, a registration system of the existing cross- border health care had been 
created by monitoring Dutch patients who received pre-authorized care in the neighboring 
countries on the basis of an experimental move in which the existing regulations (E112) had 
been eased (by creating an E112+). This project has been intensively monitored by the Dutch 
research institute NZi which also participates in the monitoring of the implementation of the 
”Zorg op Maat” project into Interreg II. The reciprocal will monitor Dutch patients but also 
Belgian and German patients. 
The third subproject handles the similarities and differences in health insurance schemes of 
the different countries, as well as the co-payments with regard to the different health services 
patients are entitled to in the program. 
The fourth subproject includes the investigation for possibilities for cross-border health care 
based on the principle of reciprocity. In this subproject high care technologies should be made 
accessible for patients coming from the other parts of participating countries in the Euregion. 
The examples are, oncology treatment for children in Germany, The Netherlands, and 
Belgium in the cooperating hospitals in Aachen, Maastricht, Liege, and Genk (for Belgian, 
German, and Dutch patients), kidney-dialysis (in particular for Dutch patients) and 
rehabilitation facilities (for Belgian and German patients) in Hoensbroek in The Netherlands. 
An analysis on differences in regulation, financing and quality of medical devices in the three 
countries has also been performed. Health insurers (sickness funds) are particularly 
interested in purchasing medical devices in other participating countries for their insured 
persons. 
Finally, concrete improvements in transparency have been elaborated for instance in case of 
co-payments which have to be paid by patients crossing the borders of the Euregion. In 
Belgium it is sometimes quite unclear for foreigners, and even Belgian insureds, which co-
payments have to be paid for which health care benefits. The program has stimulated 
sickness funds (mutualities) to develop lists of contracted or preferred providers 
(practitioners/medical specialists) and (additional) prices for co-payments of health care 
services can be expected for which health care benefits. 
Basic Rights of Patients to Cross-Border Care in the Euregion 
Strengthening the position and influence of patients/insured’s has been chosen as one of the 
priorities for the creation of the cross-border alliance in the Euregion. The rights of patients to 
receive health care in other participating countries of the Euregion are dependent upon the 
rights of patients as entrenched in the legislation of the three states and the recognition of 
these rights in international (particularly European) legislation (11). 
The legal system of the state itself assures patients of a certain level of access to medical 
care. The claimed right to health care abroad is regulated by a complex web of laws and 
regulations which govern the action of patients, health care providers, governments, and 
third-party payers. These laws and regulations, both on the national and European level, 
serve diverse purposes. The most important of these is to strike a balance between individual 
freedoms and public needs and interests. 
The interpretation of these laws and regulations, which allow patients to receive treatments in 
other EU states, reflects the balance between the different governments' desires to help 
patients and realize individual patients’ rights and the general social desire to allocate and 
utilize resources efficiently both within and between the EU health care systems. 
Within the Interreg II program, a general trend can be distinguished. It seeks to reaffirm the 
right to treatment and care abroad, to adequate social coverage (including access to foreign 
care) and adequate information about the available health services in the other member 
states. In other words, this implies the existence of a right to benefit from the supply of health 
care facilities within the whole Euregio Meuse-Rhine. This right forms the basis of the rights of 
patients to cross-border health care in the Euregion. 
Despite these established principles, it is undeniable that users' expectations in the different 
countries can not be completely met. Access to care is limited by choices that have been 
made in the project and treatments that have been postponed by existing waiting lists (in 
particular in The Netherlands). This is attested by several petitions and claims made by 
patients, particularly in emergency cases, to receive treatment outside their country of origin. 
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The central position of the patient in the program has been stressed in working papers and 
basic documents. In specific situations administrative procedures and covenants are still 
required because (until recently) health insurers and providers had (in most cases) to be 
authorized by governments to permit patients to be treated abroad. Multilateral and bilateral 
agreements were also the proper instruments for the regulation of rights in the legal social 
security systems.  
The social dimension of the right to access to care means a right to benefit from the supply of 
health services. This right, based upon administrative legislation of the different Euregion 
member states, forms the basis of the right of patients to cross-border health care in the 
Euregion. 
The patients are dependent upon the benefits available within the particular health care 
system and the entitlements deriving from public health care legislation. In the Treaty of the 
European Communities (EC Treaty), the free movement of goods, services, capital and 
persons is regulated. The law of the EC rests on the basic principles of freedom and equality, 
non-discrimination, proportionality, and subsidiary. They find expression in the EC Treaty's 
provisions on the free movement of goods (Article 30 and 36) and workers between member 
states (Article 48), on the co-ordination of national social security systems (Article 51), and on 
the provision of services (Article 59 and 60). 
Crucial Role of the Court of Justice of the European Community 
The Court of Justice of the European Community has played an important role in this respect 
in realizing patients' rights and entitlements in the Euregion. It has produced a number of 
cases in which common rules and principles, which also apply to migration and cross-border 
care within the Euregion have been established. 
Workers and the self-employed (according to the Court's rulings this also includes part-time 
workers, unemployed economically inactive persons with voluntary insurance), including their 
family members, have a fairly wide coverage under EC law coordinated according to EC 
regulations. 
In practice, competent institutions in the member states appeared not to be reluctant to 
authorize treatments in other states of the EU. However, the court has consistently held that a 
free movement of workers would be frustrated if a migrant were to lose social security 
benefits, including health care benefits, guaranteed under the law of a member state. 
The rights of patients are based upon free movement of both persons and services. Within 
the context of free movement of services (defined by the Articles 59 and 60 of the EC Treaty), 
the Court of Justice of the European Communities, in the Luisi and Carbone case from 1984 
(12), also extended the coverage to cases where it is not the person providing the services 
who moves, but the person who wishes to receive the service does so by moving to the state 
where the provider is established. This interpretation allows tourists, recipients of medical 
treatment, and persons on study and business travel to be covered by regulation relating to 
the free provision of services (13). 
In Article 51 of the EC Treaty, the principle of co-ordination of the national social security 
systems is expressed. Regulations 1408/71 and 574/72 and, in particular, Article 22 of EC 
Regulation 1408/71 form the legal basis for the rights of patients to (pre-)authorized care. 
According to Article 22, a (worker) or his/her family member who wishes to go to another 
member state in order to receive treatment must obtain an E112 form from the competent 
health insurance institution and present it to the institution in the place of stay. Issuing of the 
E112 form was so far almost always subject to the condition of prior authorization. The 
European Court has ruled in the cases Costa vs. Enel (14) and Amministratione delle Finanzo 
dello Stato vs. Simmental (15) that treaty provisions and regulations take precedence over 
any conflicting national legislation. 
Finally, the question arises whether national rules governing the authorization of treatment 
abroad are compatible with the EC Treaty provisions on the free movement of goods (Articles 
30 and 36) and services (Article 59 and 60) (16). 
Rights of Patients in the Euregio Meuse-Rhine 
The EU regulations mentioned above establish conditions under which an E112 cannot be 
refused by the competent national authorities. The participating countries in the Euregion 
more or less follow the EU rules. 
To obtain (reimbursement of) medical treatment in another Euregion member state, the 
patient must, in most cases, gain the approval of a competent health insurer (third-party 
payer). In the Euregion, starting in The Netherlands, patients received an extended 
authorization (during the time-span of the project ”Zorg op Maat”) for treatments abroad. 
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Patients in Germany and Belgium could be referred on the existing conditions under which 
the E112 forms were issued. Patients had to follow different procedures in the various 
Euregion member states to obtain an E112 form. Not only did the procedures vary from 
country to country, but the criteria to acquire authorization were also different in the 
participating member states. The program focused on eliminating these differences and 
improving the process of obtaining access to health care services abroad. 
When and how authorization to receive treatment in another EU member state was granted 
was (until recently) dependent on the coverage criteria for health insurance within the country 
of stay. Because of the judgments of the Court of the European Communities, free movement 
of goods and the freedom to provide services is not absolute and reasons to control health 
expenditure must be taken into consideration (17). 
Within each health care system of the Euregion member states, rules have been developed to 
limit coverage for services under public or private insurance. These rules refer to ”screening 
criteria” or ”referral criteria” which are (so far) also dependent on relevant clinical indications 
or findings. Patients, who wish to obtain services but have failed to meet the relevant criteria 
of the insurer in their own member state, generally have to do so at their own expense. 
However, patients (usually through their physicians) can try to obtain special authorization 
from designated neutral physicians. In effect, they plead extenuating circumstances and ask 
for an exemption from the rules. Similar coverage criteria were in place for in-patient acute 
medical, surgical, or psychiatric treatment. 
One can readily see that the thresholds contained in the coverage rules largely determined 
the number of patients who received the desired care under the health insurance of the 
member states. As such, these rules served to balance the patients' freedom to obtain 
desired services against the overall costs imposed on the beneficiaries of the health care 
system as a whole. 
The above mentioned procedures and criteria differed a great deal across the Euregion 
member states. To improve the confusing situation, a general outline of new procedures has 
been described in the program. In the health care systems of the Euregion member states, a 
patient with a perceived health need for a particular treatment could seek the advice of a 
professional, generally a physician or another provider who counsels the patient. Generally 
this must be done within the context of the health insurance coverage of the patient. 
The next step in the process is for the provider to determine by referencing to the criteria 
whether the patients' health insurance covers the desired procedure. If the patient's condition 
matches the applicable insurance rules, the procedure is covered and may be obtained within 
the health insurance cover. If the patient does not match these coverage rules, the patient 
may either forego the recommended service despite the professional's advice or may obtain 
the service using private funds. Alternatively, the patient and the provider may elect to appeal 
for coverage within the health insurance, setting forth their reasons to an ostensibly neutral 
third party physician on whose opinion the desired procedure should be provided. A judgment 
that the service should not be provided is, as a rule, not final and can be appealed against by 
the patient to a second-level judge or court which can either uphold or overturn the denial of 
coverage. 
Conclusions and Future Perspectives 
First results show that new cross-border health alliances have resulted in improved 
possibilities for patients to have access to more health care facilities than before. Alliances 
between health insurers and providers have been approved and facilitated by the different 
governmental organizations, which are also involved in this project. 
This paper also analyzed the rights of patients on cross-border care in a Euregion. Although 
the EU and the EC Treaty form a small legal basis for the realization of the patients' rights, the 
impacts of EC regulations and EC Court decisions are considerable, particularly because of 
the most recent decision in the Decker and Kohll cases of the Court of Justice of the 
European Communities. In the case of cross-border health care, a balance can be found 
between the rights and the criteria to allow patients, sometimes on the basis of pre-authorized 
medical (hospital) care or by themselves in other cases (ambulatory care) to receive 
treatment in other Euregion countries. This could also be an example of future collaboration 
between the present member states of the European Union and the countries in Central and 
Eastern Europe. 
Areas of tension can be found in the practical realization of the rights of patients to be treated 
in other Euregion member states. The rules of authorization were different and the 
interpretation of these rules also varied from state to state. A solution for these problems, 
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which have been complicated by the recent European court decision, can be found in the 
creation of a more uniform and simple procedure. Ultimately the main purpose of the program 
will be the strengthening of the position and the influence of the patient to stimulate and to 
create real possibilities for cross-border health care for social insured patients not only in the 
Euregio Meuse-Rhine but also with a future perspective of collaboration between the 
countries in Western, Central, and Eastern Europe. Euregions could be a new and appealing 
platform to realize patients' rights. Building up the mentioned alliances could also form a 
practical first step in this direction. 

New Challenges for Health Policy  

• Health concerns related to EU-enlargement  

• Mobility of patients and professionals  

• New health threats 

The integration process in Europe: New Challenges for Health Policy Relevant 

issues in cross-border health care  

• Health care for patients from foreign countries using reference centres  

• The use of free capacities by patients on waiting lists  

• Cross-border health care in border regions  

• Health care for patients staying abroad for a longer period of time  

The integration process in Europe: New Challenges for Health Policy Aims of 

cross-border cooperation in Euregios  

• For the citizens: to shorten distances and waiting times and to improve the quality of 

health care in the immediate vicinity and  

• For the health system as a whole: an efficient use of resources by the planning and 

use of services in a spirit of partnership 

Projects of cross-border cooperation in the Euregios in the following areas:  

• Health care  

• Rescue services  
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• Training and further training for doctors  

• Information  

• Epidemiology and health monitoring  

• Health promotion  

• Drug prevention work 

The integration process in Europe: Challenges for Health Information Systems/The 

role of ICT in European Healthcare  

• Quality-assured health information beyond national borders  

• Patient Health Records beyond national borders  

• Simplification of cross-border billing procedures  

• Use of patient information systems across Europe by mobile citizens and patients 

Dr. Birgit Weihrauch Ministry for Health, Social Affairs, Women and Family of the 

State of North Rhine-Westphalia, Düsseldorf  

Health Policies and Developments in Europe International Congress: e-Health 

Architectural Framework of the Future Electronic Health Records, Electronic 

Prescribing, Health Cards  

The integration process in Europe: New Challenges for Health Policy  

• Health concerns related to EU-enlargement  

• Mobility of patients and professionals  

• New health threats 

The integration process in Europe: New Challenges for Health Policy Relevant 

issues in cross-border health care  
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• Health care for patients from foreign countries using reference centres  

• The use of free capacities by patients on waiting lists  

• Cross-border health care in border regions  

• Health care for patients staying abroad for a longer period of time  

The integration process in Europe: New Challenges for Health Policy Aims of 

cross-border cooperation in Euregios  

• For the citizens: to shorten distances and waiting times and to improve the quality of 

health care in the immediate vicinity and  

• For the health system as a whole: an efficient use of resources by the planning and 

use of services in a spirit of partnership 

Projects of cross-border cooperation in the Euregios in the following areas:  

• Health care  

• Rescue services  

• Training and further training for doctors  

• Information  

• Epidemiology and health monitoring  

• Health promotion  

• Drug prevention work 

The integration process in Europe: Challenges for Health Information Systems/The 

role of ICT in European Healthcare  

• Quality-assured health information beyond national borders  

• Patient Health Records beyond national borders  
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• Simplification of cross-border billing procedures  

• Use of patient information systems across Europe by mobile citizens and patients 

Action Plan Europe 2002 „An Information Society for All―: Health  

• Ensure that primary and secondary healthcare providers have health telematics 

infrastructure in place including regional networks  

• Best practice in electronic health services in Europe identified and disseminated, 

benchmarking criteria set  

• Establish a set of quality criteria for health related websites  

• Establish health technology and data assessment networks  

• Communication on legal issues 

Proposed Actions ―Electronic health cards‖ 

• Building on the agreement at the Barcelona European Council that European health 

insurance card will replace paper based forms needed for health treatment in another 

Member State; the Commission will make a proposal before the Spring Council in 

2003.  

• The Commission intends to support a common approach to patient identifiers and 

electronic health record architecture through standardisation and will support the 

exchange of good practices on possible additional functionalities, such as medical 

emergency data and secure access to personal health information.‖ Introduction of a 

European E111-Card eEurope 2005 Chapter iii „eHealth―  

Proposed Actions ―Health information networks‖ 

• By end 2005, Member States should develop health information networks between 

points of care (hospitals, laboratories and homes) with broadband connectivity where 

relevant.  
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• In parallel, the Commission intends to set up European-wide information networks 

of public health data and co-ordinate actions for Europe wide rapid reactions to health 

threats.‖ eEurope 2005 Chapter iii „eHealth―  

Proposed Actions ―Online health services‖ 

• By end 2005, Commission and Member States will ensure that online health services 

are provided to citizens (e.g. information on healthy living and illness prevention, 

electronic health records, tele-consultation, e-reimbursement).  

• Some of the health and related preventative services (e.g. air and water quality 

online information) could be expanded to a trans-European level through the e-TEN 

programme.  

• The Commission will monitor actions taken by Member States to make health 

information as accessible as possible to citizens as well as initiatives to implement 

quality criteria for web sites.‖  

Πίνακας1.1 

Γημόζιερ δαπάνερ για ηην ςγειονομική πεπίθαλτη υρ μεπίδιο ηος 
ΑΔΠ (%) 

 1999 2000 2001  1999 2000 2001 

ΑΤΣΡΗΑ 5.6 5.6  ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 5.9 5.8  

ΒΔΛΓΗΟ 6.2 6.2  ΗΠΑΝΗΑ 5.4 5.4  

ΓΑΝΗΑ 7.0 6.8 6.9 ΟΤΖΓΗΑ 6.6 (1998)  

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 5.2 5.0  ΑΓΓΛΗΑ 5.7 5.9  

ΓΑΛΛΗΑ 7.1 7.2  ΣΔΥΗΑ 6.5 6.6  

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 8.0 8.0  ΟΤΓΓΑΡΗΑ 5.3 5.1  

ΔΛΛΑΓΑ 4.7 4.6  ΠΟΛΩΝΗΑ 4.4 4.2  

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 5.2 5.1  ΛΟΒΑΚΗΑ 5.2 5.3  

ΗΣΑΛΗΑ 5.7 5.9 6.1 ΣΟΤΡΚΗΑ 3.5 (1998)  

LΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 5.6   ΖΠΑ 5.7 5.8  

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 5.4 5.5  ΚΑΝΑΓΑ 6.5 6.5 6.8 

Copyright OECD HEALTH DATA 2002 4th ed. 
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Πίνακας 1.2 
 

 

 
Γαπάνερ για ηην ςγειονομική 
πεπίθαλτη ζηα κπάηη μέλη ηηρ 
ΔΔ  

Μάπηιορ 2003  

 

Σςνολικέρ δαπάνερ για ηην ςγειονομική πεπίθαλτη υρ μεπίδιο ηος 
ΑΔΠ (%) 

  1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 

ΑΤΣΡΗΑ         7.6 6.6 7.1 7.1 7.5 7.9 7.9 8.6 8.7 8.0 8.0 8.1 8.0  

ΒΔΛΓΗΟ           6.4 7.2 7.4 7.7 7.9 8.1 7.9 8.7 8.8 8.5 8.5 8.7 8.7  

ΓΑΝΗΑ              9.1 8.7 8.5 8.4 8.5 8.8 8.5 8.2 8.3 8.2 8.4 8.5 8.3 8.4 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ             6.4 7.2 7.9 9.0 9.1 8.3 7.8 7.5 7.7 7.3 6.9 6.9 6.6  

ΓΑΛΛΗΑ              8.6 8.9 9.1 9.5 9.4 9.6 9.6 9.4 9.3 9.4 9.5  

ΓΔΡΜΑΝΗΑ         8.8 9.3 8.7  9.9 9.9 10.2 10.6 10.9 10.7 10.6 10.7 10.6  

ΔΛΛΑΓΑ             6.6  7.5 7.8 7.2 8.1 8.9 8.9 8.9 8.7 8.7 8.7 8.3  

ΗΡΛΑΝΓΗΑ            8.4 7.6 6.6 7.0 7.6 7.5 7.5 7.2 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7  

ΗΣΑΛΗΑ             8.0 8.3 8.4 8.1 7.8 7.4 7.5 7.7 7.7 7.8 8.1 8.1 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ       5.9 5.9 6.1 6.0 6.2 6.4 6.1 6.4 6.4 5.9 5.8 6.0   

ΟΛΛΑΝΓΗΑ        7.5 7.3 8.0 8.2 8.4 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.1 8.2 8.1  

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ         5.6 6.0 6.2 6.8 7.0 7.3 7.3 8.3 8.5 8.6 8.3 8.4 8.2  

ΗΠΑΝΗΑ         5.4 5.4 6.6 6.8 7.2 7.5 7.4 7.7 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7  

ΟΤΖΓΗΑ       9.1 8.7 8.5 8.4 8.6 8.6 8.2 8.1 8.4 8.1 7.9    

ΑΓΓΛΗΑ    5.6 5.9 6.0 6.5 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 7.1 7.3  

ΣΔΥΗΑ        5.0 5.2 5.4 7.2 7.3 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2  

ΟΤΓΓΑΡΗΑ          7.1 7.7 7.7 8.3 7.5 7.2 7.0 6.9 6.8 6.8  

ΠΟΛΩΝΗΑ          5.3 6.6 6.6 6.4 6.0 6.0 6.4 6.1 6.4 6.2   

ΛΟΒΑΚΗΑ          6.1 5.9 5.8 5.9  

ΣΟΤΡΚΗΑ           3.3 2.2 3.6 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 3.9 4.2 4.8    

ΖΠΑ  8.7 10.0 11.9 12.6 13.0 13.3 13.2 13.3 13.2 13.0 12.9 13.0 13.0  

ΚΑΝΑΓΑ     7.1 8.2 9.0 9.7 10.0 9.8 9.5 9.1 8.9 8.9 9.1 9.2 9.1 9.3 

Copyright OECD HEALTH DATA 2002 4th ed. 
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Πίνακας 2.1 

 
Ππαγμαηική εηήζια καηά κεθαλήν αύξηζη  

 1990 – 2001   (%) (1)                                          Έξοδα  ςγείαρ υρ ποζοζηό ηος ΑΔΠ (2)  

 

                           Γαπάνερ  

                            ςγείαρ          ΑΔΠ                1990                2000                  2001  

Αςζηπαλία                                       
Αςζηπία        
Βέλγιο  
Καναδάρ  
Σζεσία  
Γανία                      
Φινλανδία                         
Γαλλία 
Γεπμανία  
Δλλάδα 
Οςγγαπία  
Ηζλανδία 
Ηπλανδία  
Ηηαλία  
Ηαπυνία  
Κοπέα  
Λοςξεμβούπγο  
Μεξικό  
Κάηυ Υώπερ  
Νέα Εηλανδία 
Νοπβηγία  
Πολυνία 
Ποπηογαλία  
λοβακία      
Ηζπανία  
οςηδία  
Δλβεηία 
Ζνυμένο 
Βαζίλειο 
Ζνυμένερ 
Πολιηείερ  

3.8   
2,6 
3,5   
2,3 
4,1 
1,9    
 0,5  
 2,5 
 2,0 
4,0 
2,1 
2,8 
6,7 
1,9 
3,8 
7,4 
3,0 
4,9 
3,1 
3,0 
3,5 
5,0 
6,1 
.. 
3,4 
2,1 
2,4 
4,2 
 
3,2 
 

2.4   
1,8   
1,7 
1,6 
0,6 
1,9    
1,6   
1,5 
1,2 
1,8 
2,6 
1,6 
6,2 
1,4 
1,1 
5,2 
3,9 
1,4 
2,1 
1,5 
2,8 
3,3 
2,3 
.. 
2,3 
1,5 
0,2 
2,0 
 
1,7 
 

7.8        
7,1 
7,4   
9,0 
5,0 
8,5  
7,8    
8,6   
8,5 
7,4   
7,1  
8,0  
6,1   
8,0 
5,9 
4,8 
6,1 
4,5 
8,0 
6,9 
7,7 
5,3 
6,2 
.. 
6,7 
8,2 
8,5 
6,0 
 
11,9 
 

 8.9  
 7,7 
 8, 9 
 2, 6 
 7,1     
 8,3  
 6,7   
 9,3 
 10,6  
 9,4  
 6,7 
 9,3 
6,4 
8,2 
7,6 
5,9 
5,6 
5,6 
8,6 
8,0 
7,7 
6,0 
9,0 
5,7 
7,5 
8,4 
10,7 
7,3 
 
13,1 
 

… 
7,7  
9,0 
9,7 
7,3 
8,6  
7,0  
9,5  
10,7 
9,4 
 6,8 
9,2  
6,5 
8,4 
.. 
.. 
.. 
6,6 
8,9 
8,1  
8,3 
6,3 
9,2 
5,7 
7,5 
8,7 
10,9  
7,6  
 
13,9 
 

ΟΟΑ μέζos 
όπορ  (3)  

3,4 2,1 7,3 8,1 8,4 

  
 

εκεηψζεηο:  

(1) Απζηξαιία, Ηαπσλία, Κνξέα, Λνπμεκβνχξγν 1990-2000, Οπγγαξία 1991-2001, Γεξκαλία 1992-

2001.  

(2) Οπγγαξία 1991, Γεξκαλία 1992,  

(3) Ο κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ απνθιείεη ηε ινβαθία θαη ηελ Σνπξθία. Ο κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ γηα ην 

2001 πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία γηα ην 2000 γηα ηελ Απζηξαιία, Κνξέα, Ηαπσλία θαη  

Λνπμεκβνχξγν.  
Ζ αχμεζε ησλ εμφδσλ πγείαο θαη ην ΑΔΠ ππνινγίδνληαη βαζηζκέλα ζηηο ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ  ΑΔΠ  

1995. 

Κακία πξφζθαηε εθηίκεζε δελ είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ Σνπξθία.  

Πεγή: ζηνηρεία πγείαο ηνπ ΟΟΣΑ,  2003. 

 


