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Κόστος νοσηλείας σε νοσοκομειακό 
περιβάλλον

• Mείζον ζήτημα = ασφαλής αποτίμηση & 
λελογισμένος έλεγχος του κόστους νοσηλείας των 
ασθενών στην Υγεία

• Σημαντική η προσπάθεια αυστηρότερου ελέγχου 
των δημόσιων οικονομικών

• Αποτέλεσμα = δραστική μείωση του κόστους 
νοσηλείας / ασθενή από χρόνο σε χρόνο κατά την 
διάρκεια της πρώτης περιόδου του Μνημονίου





Κόστος νοσηλείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον

• Το εργαλείο των Κλειστών Ενοποιημένων 
Νοσηλίων (ΚΕΝ, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως , 2011) = 
Χρήσιμο στην καταγραφή του κόστους 
νοσηλείας

• ΚΕΝ= Δεκαετίες 1970-80 στις ΗΠΑ (Mistichelli, 2001

• Πολλές μελέτες διεξήχθησαν παγκοσμίως για 
την αξιολόγηση αυτού του τρόπου 
υπολογισμού του  κόστος νοσηλείας  (Mistichelli, 

2001) , (Aisbett, 2010) .



Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε Καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ

• H νοσηλεία των κρχ ασθενών = σύνθετη κλινική 
διαδικασία 

• Eξαρτάται από πολλούς παράγοντες κλινικής/ 
διοικητικής/τεχνικής φύσεως

• Kόστος νοσηλείας = επιβαρύνεται σημαντικά λόγω 
των αυξημένων κλινικών απαιτήσεων + κλινικό 
φαινόμενο delirium των ασθενών 

• Delirium = αναμενόμενη επιπλοκή μετά από 
καρδιοχειρουργική επέμβαση. 



Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε Καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ

• Επιπλοκές ΜΕΘ = συμπεριλαμβάνεται και το  
delirium μετεγχειρητικά  (Lee, Kim, 2014), (Avrami, Argyriou, Kadda, 

Bakalis , Vasiopoulos , Katrapas, Marvaki, 2012) , (Giavasi, Samartzis, Nanas, 2015).

• Επιπροσθέτως = το delirium συσχετίζεται με 
αυξημένη θνητότητα, παρατεταμένο χρόνο 
παραμονής σε μηχανικό αερισμό, καθώς και με 
αυξημένη διάρκεια νοσηλείας στην 
Καρδιοχειρουργική μονάδα Norkiene, Ringaitienė , Kuzminskaitė , 

Šipylaitė (2013) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ringaitien%C4%97 D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24102052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuzminskait%C4%97 V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24102052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%A0ipylait%C4%97 J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24102052


Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε 
Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ

• Πρόσφατη μελέτη = delirium εξαρτάται από 

1) EuroSCORE II , (European System 

for Cardiac Operative Risk Evaluation)

2) από παραμονή στον ενδοτραχειακό σωλήνα,

3) παραμονή στη Μονάδα
Theologou, Giakoumidakis, Charitos (2018)

4) επίπεδα Ουρίας/Κρεατινίνης/Νάτριο/ Πηλίκο 
Ουδετερόφιλων/Μορφοπύρηνα



Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε Καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ

• Υποστελέχωση σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό συσχετίζεται με θνητότητα σε ΜΕΘ

(Kiekkas , Sakellaropoulos , Brokalaki , Manolis , Samios , Skartsani , Baltopoulos, 
2008). 

• Ο φόρτος νοσηλευτικής εργασίας (nursing 
workload) συσχετίσθηκε με σημαντική αύξηση της 
συνολικής διάρκειας νοσηλείας τους, και της 
θνητότητας τους (Giakoumidakis  , Baltopoulos , Charitos , Patelarou , Fotos , 

Brokalaki- Pananoudaki , 2012)

• Επίσης, το δαπανώμενο κόστος σε ΜΕΘ = 
σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ (Μαζέτας και Ζακυνθινός, 2014) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giakoumidakis%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baltopoulos%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charitos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patelarou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fotos%20NV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brokalaki-Pananoudaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956090


Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε Καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ

• Από οικονομικής – λογιστικής οπτικής, 
υπάρχουν αρκετές αναφορές στην 
βιβλιογραφία ειδικά για το αυξημένο κόστος 
που δαπανάται στην περίθαλψη και νοσηλεία 
ασθενών που εμφανίζουν την επιπλοκή του 
delirium 

(Weinrebe, Johannsdottir,  Karaman, Füsgen, 2016).



Κόστος Νοσηλείας ασθενών σε Καρδιοχειρουργική 
ΜΕΘ

• Στην ελληνική επικράτεια σημαντικό ρόλο = 

η φαρμακευτική δαπάνη. Η διαχείριση της 
καθορίζει το ύψος παρεκκλίσεων στους 
προϋπολογισμούς των νοσοκομείων 

( «Ακριβότερη η νοσηλεία», Πέννυ Μπουλούντζα,  Καθημερινή , 2017)

• Η νοσηλεία ασθενών στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) επηρεάζει τον συνολικό 
προϋπολογισμό στις μονάδες υγείας του ΕΣΥ. 

• Ζητούμενο διεθνώς = η εύρεση του ακριβέστερου 
τρόπου κοστολόγησης των δαπανώμενων πόρων  
σε μια ΜΕΘ  (Seidel , Whiting, & Edbrooke, 2006).



Σκοπός της μελέτης μας 

• Διερεύνηση κόστους νοσηλείας των κρχ ασθενών 
& συσχέτιση με παράγοντες κινδύνου για την 
αύξησή του ,

• α) η πρόκληση delirium 

• β) η διάρκεια παραμονής στην αναισθησία, 

• γ) ο χρόνος αποσωλήνωσης του ασθενούς,

• δ) η διάρκεια παραμονής στην εντατική μονάδα

• ε)  διάρκεια παραμονής στην κλινική. 



Υλικό και Μέθοδος/Συλλογή δεδομένων

• Συγχρονική μελέτη με προοπτική συλλογή δεδομένων σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο με ασθενείς πού υποβλήθηκαν σε 
κρχ επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία 
(cardiopulmonary bypass, CPB).

• Διαγνωστικό εργαλείο delirium = Confusion Assessment 

Method (CAM-ICU) Adamis et al (2012)

• Στατιστική ανάλυση

• Εξαρτημένη μεταβλητή = Συνολικό Κόστος νοσηλείας.

• Ανεξάρτητες μεταβλητές = δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά
• Στην περίπτωση που >2 ανεξάρτητες μεταβλητές προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές με  p<0,2 στη διμεταβλητή ανάλυση, εφαρμόστηκε πολλαπλή 
γραμμική παλινδρόμηση (multivariate linear regression)

• Στατιστική σημαντικότητα: p< 0,05.

• Η ανάλυση των δεδομένων = IBM SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences).







Ηθική και Δεοντολογία

• Συλλογή των κλινικών δεδομένων = 

από ιατρικό & νοσηλευτικό φάκελο ασθενούς 

• Συλλογή των οικονομικών στοιχείων = από 
καρτέλες  οικονομικών δεδομένων στο Λογιστήριο 
Ασθενών. 

• Η Επιστημονική Ένωση του νοσοκομείου χορήγησε 
άδεια για την διενέργεια της μελέτης  με πρόνοια 
τον σεβασμό στα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με 
τη Συνθήκη του Ελσίνκι.



Συντομογραφίες επεμβάσεων

• CABG: Αορτοστεφανιαία παράκαμψη, 

• AVR: Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας, 

• MVR: Αντικατάσταση Μιτροειδούς Βαλβίδας, 

• TVR: Αντικατάσταση Τριγλώχινας Βαλβίδας, 

• Bentall : εγχείρηση Bentall, 

• Ascending Aorta / Aortic Arch Replacement: 
Αντικατάσταση Ανιούσης Αορτής/ Αορτικού Τόξου, 

• ASD : Σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας, 

• VSD: Σύγκλειση Μεσοκοιλιακής Επικοινωνίας) 



Χαρακτηριστικά επέμβασης και συσχέτιση με Delirium

Χαρακτηριστικό
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Ν 

(%)

Εκδήλωση Σύγχυσης (Delirium)
Τιμή p (p value)

Όχι Ναι

Είδος επέμβασης

CABG 0,032α

Όχι 71 (44,7) 14 (70,0)

Ναι 
94 (52,5)

88 (55,3) 6 (30,0)

AVR/MVR 0,267α

Όχι 117 (73,6) 17 (85,0)

Ναι 
45 (25,1)

42 (26,4) 3 (15,0)

Bentall-AscAort-Arch 

Replcmnt

(& +-AVR)

0,746α

Όχι 148 (93,1) 19 (95,0)

Ναι 
12 (6,7)

11 (6,9) 1 (5,0)

AVR & MVR ( & +-

CABG/TVR)

<0,001α

Όχι 146 (91,8) 10 (50,0)

Ναι 
23 (12,8)

13 (8,2) 10 (50,0)



Χαρακτηριστικά επέμβασης και συσχέτιση με Delirium
α Έλεγχος X2,   β Διάμεσος (εύρος) ,  γ Μέση τιμή (τυπική απόκλιση),   δ Έλεγχος των Mann-Whitney

ASD/VSD 0,549α

Όχι 154 (96,9) 20 (100,0)

Ναι 
5 (2,8)

5 (3,1) 0 (0,0)

Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας 0,321γ

Όχι
158 (88,3) 139 (87,4) 19 (95,0)

Ναι
21 (11,7) 20 (12,6) 1 (5,0)

Μετάγγιση αίματος 0,157α

Όχι
166 (92,7)

149 (93,7) 17 (85,0)

Ναι
13 (7,3)

10 (6,3) 3 (15,0)

EuroSCORE II 
6,2 (8,9) /

1,1 (13,7)

5,8 (8,9) /

10,2 (12,9)

9,8 (24,9) /

18,5 (17,2)
0,006δ
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Διμεταβλητές συσχετίσεις, δημογραφικά & άλλα χαρακτηριστικά και 
Συνολικό κόστος νοσηλείας

Ανεξάρτητη μεταβλητή Μέσο Συνολικό κόστος νοσηλείας 

(τυπική απόκλιση)

Τιμή p

(p value)

Ηλικία (σε έτη)α
0,107α 0,152α

Φύλο 0,614β

Άνδρας 10798,3 (3671,5)

Γυναίκα 11128,8 (4515,7)

Δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ)α
0,004α 0,954α

Είδος επέμβασης

CABG <0,001β

Όχι 12738,3 (4312,6)

Ναι 9219,9 (2568,7)

AVR/MVR 0,392β

Όχι 10787,0 (4378,0)

Ναι 11199,1 (1986,5)

Bental-AscAort-Arch 

Replcmnt(+-AVR)
0,008β

Όχι 10684,7 (3709,9)

Ναι 13756,9 (5544,1)



Διμεταβλητές συσχετίσεις, δημογραφικά & άλλα χαρακτηριστικά και Συνολικό 
κόστος νοσηλείας

α Συν/στής συσχέτισης Pearson,   β Έλεγχος t-test,        γ Συν/στής συσχ Spearman

AVR & MVR & 

CABG/TVR
<0,001β

Όχι 9991,5 (3189,5)

Ναι 16989,2 (2781,2)

ASD/VSD
<0,001β

Όχι 11071,6 (3809,5)

Ναι 4592,1 (1863,7)

Μεταφορά  ΜΑΦ 0,933β

Όχι 10881,6 (3970,6)

Ναι 10958,7 (3558,3)



(8)Διμεταβλητές συσχετίσεις, δημογραφικά & άλλα χαρακτηριστικά και Συνολικό 
κόστος νοσηλείας

Χρόνος παραμονής στην 

Καρδιοπνευμονική Παράκαμψη (σε 

λεπτά)α

0,469α <0,001α

Χρόνος ισχαιμίας κατά τη διάρκεια 

της Καρδιοπνευμονικής Παράκαμψης 

(σε λεπτά)α

0,476α <0,001α

Χρόνος παραμονής στην αναισθησία 

για όσο παρέμεινε στη Μονάδα (σε 

ώρες)γ

0,209γ 0,005γ

Χρόνος παραμονής με τον 

ενδοτραχειακό σωλήνα (σε ώρες)γ 0,260γ <0,001γ

Ημέρες παραμονής στην 

Καρδιοχειρουργική Μονάδαγ
0,232γ 0,002γ

Χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο 

(σε ημέρες)α
0,379α <0,001α

Χρόνος παραμονής στην 

Καρδιοχειρουργική Μονάδα (σε 

ώρες)γ

0,226γ 0,002γ

Εκδήλωση Σύγχυσης (Delirium) <0,001β

Όχι 10494,3 (3726,8)

Ναι 14041,6 (4042,2)
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Μέσο Συνολικό Κόστος Νοσηλείας και Delirium

• Aναλύoντας σαν ανεξάρτητη μεταβλητή την 
Εκδήλωση Σύγχυσης (Delirium), βρέθηκε  
συσχέτισή της με το Συνολικό κόστος 
νοσηλείας (p=<0,001). 



Πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή το 
Συνολικό Κόστος Νοσηλείας

Συντελεστής b 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης για τον 

b

Τιμή p

CABG
-2138,3 -3150,7 έως -1125,9 <0,001

Bental_AscAort
1855,8 32,9 έως 3678,7 0,046

AVR&MVR  (&+-

CABG/TVR)
5418,2 4001,1 έως 6835,4 <0,001

ASD/VSD
-6103,5 -8590,9 έως -3616,1 <0,001

Χρόνος παραμονής 

στην 

Καρδιοπνευμονική 

Παράκαμψη

23,5 1,1 έως 45,8 0,039

Χρόνος παραμονής 

στο νοσοκομείο (σε 

ημέρες)

250,2 115,5 έως 385,0 <0,001



Συζήτηση - Συμπεράσματα

• Κόστος νοσηλείας στην ΜΕΘ = σημαντικό θέμα για 
τα οικονομικά της υγείας τα τελευταία 25 έτη. 

Υπαρκτή η ανάγκη για απεικόνιση των παραγόντων 
αύξησης του κόστους σε  ΚΡΧ Μονάδα. (Cheng & Davy, 1995)

• Διακοπή της αναισθησίας & έγκαιρη αποσωλήνωση 
του ασθενούς :

• μειώνουν το κόστος νοσηλείας κατά 25%,

• επιταχύνεται το εξιτήριο από Μονάδα και 
νοσοκομείο Cheng , Karski , Peniston , Raveendran , Asokumar , Carroll , David & 

Sandler , (1996) 



Συζήτηση - Συμπεράσματα

• Οι μετρήσεις μας αναφορικά με την παραμονή στον 
αναπνευστήρα συνάδουν με 

τη μελέτη 

Rajakaruna,  Rogers, Angelini,  & Ascione (2005):  
παρατεταμένη παραμονή στον μηχανικό αερισμό  
συσχετίζεται με 

• αυξημένη ενδονοσοκομειακή θνητότητα και

• αυξημένα κόστη

• φτωχή πενταετή επιβίωση.



Συζήτηση - Συμπεράσματα

• Τα ευρήματα μας για delirium & κόστος 
νοσηλείας συνάδουν με μελέτη για χειρ/κούς 
ασθενείς: 

Συσχέτιση delirium με  παράταση  χρόνου 
νοσηλείας και  συνεπακόλουθη αύξηση του 
κόστους Franco, Litaker, Locala & Bronson (2001). 

• Επίσης α) για κάθε μέρα νοσηλείας : αύξηση 
Συνολικού κόστους κατά 250,2 ευρώ 

β) για κάθε επιπλέον λεπτό της ώρας στο CPB = 
αύξηση κατά 23,5 ευρώ = παρόμοια οπτική 
συμπερασμάτων και στην παραπάνω μελέτη
(Franco et al, 2001)



Συζήτηση - Συμπεράσματα

• Αυξημένη παραμονή στο CPB

• Αυξημένος χρόνος ισχαιμίας στο CPB 

• Αυξημένη παραμονή στην αναισθησία 

• Αυξημένη παραμονή με ενδοτραχειακό σωλήνα

• Αυξημένη παραμονή στην Μονάδα & νοσοκομείο

• Επιπλοκή Delirium,  

• Βαθμός πολυπλοκότητας  κρχ επέμβασης

Αποτέλεσμα:

Αυξάνουν το Συνολικό Κόστος Νοσηλείας.



Συζήτηση - Συμπεράσματα

• Η τιμολόγηση με χρήση μεθόδου «από κάτω προς 
επάνω» , μην αποκλείοντας και άλλες μορφές 
άντλησης στοιχείων. 

• Ελήφθησαν υπόψη και στοιχεία από τον ατομικό 
φάκελο του ασθενούς, στοιχεία επιμέρους για 
πρόσθετα  υλικά & αναλώσιμα συνυπολογίζοντας 
και το αντίστοιχο ΚΕΝ. 

Παρόμοιο φαινόμενο και σε άλλες περιγραφές 
μελετών κόστους  (Seidel et al, 2006)



Επιπλέον Συμπέρασμα

• Στις δημόσιες μονάδες υγείας του ΕΣΥ όταν 
υπολογίζεται το συνολικό κόστος νοσηλείας δεν 
προσμετρείται η μισθοδοσία του προσωπικού, 
καθώς «θεωρητικά» .. 

..ήδη προβλέφθηκε το κόστος υπολογίζοντας την 
μέση διάρκεια νοσηλείας ανά νόσημα και ανά 
ασθενή. 

• Εξήγηση= δεν θεωρούνται επιχειρηματικές 
μονάδες για το κέρδος  αλλά 

χρηματοδοτούνται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον 
δημόσιο προϋπολογισμό.



Επιπλέον Συμπέρασμα

• Ειδική μέριμνα ώστε όντως στην πράξη να γίνει 
επάνδρωση με εξειδικευμένα νοσηλευτικά στελέχη 
που γνωρίζουν τη φύση και τον χαρακτήρα των 
κλινικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις 
μονάδες Υγείας. 

• Με αυτήν την κλινική εμπειρία θα διαχειριστούν με 
επάρκεια το σημαντικό αυτό «διαγνωστικό 
εργαλείο» των ΚΕΝ στον αγώνα της ακριβούς 
απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων της 
νοσηλείας των ασθενών στο ΕΣΥ.



Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.1320/1998 - ΦΕΚ 99/B/10-2-
1998
Oρισμός νοσηλίου Nοσοκομείων.

1. Στην έννοια του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού νοσηλίου) 
περιλαμβάνεται:
Κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή που παρέχεται από 
το Νοσοκομείο και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή 
στον άρρωστο των ανωτέρω υπηρεσιών.
2. Δεν περιλαμβάνονται στην κατά την προηγούμενη παράγραφο έννοια του 
ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου:
α. Οι παρακάτω κατηγορίες φαρμάκων:
α1. Κυτταροστατικά
α2. Ανταγωνιστές της ΗΤ3
α3. Ανοσοσφαιρίνες κάθε τύπου, υποκατάστατα πλάσματος και παράγωγα 
αίματος
α4. Ανπαιμορροφιλικοί παράγοντες
α5. Ορμόνες υποθαλάμου, υποφύσεως και ομόλογα
α6. Διεγερτικά της ερυθροποιίας
α7. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες
α8. Ιντερφερόνες
α9. Αντιρετροικά
α10. Ανοσοκστασταλτικά ,
α11. Θρομβολυτικά ένζυμα



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ»

Αθήνα,   21/03/2012
Αρ. Πρωτ.: Υ4α/οικ.28884

• Σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ DRGs διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

• Στην έννοια του Κλειστού Ελληνικού Νοσηλίου (ΚΕΝ) περιλαμβάνεται κάθε 
ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή, που παρέχεται από το 
Νοσοκομείο καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή 
σ’ αυτόν των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται 
και τα εξαιρούμενα του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου, που 
περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/10−2−1998 (Β΄99), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός της προμήθειας μοσχευμάτων μυελού των οστών 
(αιμοποιητικό μόσχευμα), υλικών εμβολισμού εγκεφάλου, διακαθετηριακών 
καρδιακών  βαλβίδων, καθώς και των αντινεοπλασματικών φαρμάκων, φαρμάκων 
που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας, παρεντερικά-αντιπηκτικά 
και κορτικοειδή, φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις μυελού 
των οστών, συστηματικά δρώντες ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, ινωδολυτικά 
και θρομβολυτικά φάρμακα, αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες, ενδοφλέβια 
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, ανθρώπινη φυσιολογική ή anti-D ανοσοσφαιρίνη 
για ενδοφλέβια χρήση, υποκατάστατα του επιφανειοδραστικού παράγοντα και 
ραδιοφάρμακα. 



Εμφύτευση  αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, με 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
12 12.500 €

Εμφύτευση  αυτόματου εμφυτεύσιμου καρδιακού απινιδωτή, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές
3 11.291 €

Άλλες επεμβάσεις σχετιζόμενες με αυτόματο εμφυτεύσιμο καρδιακό απινιδωτή 4 1.897 €

Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με 

επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις

23 11.277 €

Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με 

επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις

13 7.475 €

Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς 

επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις

14 8.922 €

Επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς 

επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις

8 5.828 €

Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση ή με 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
18 8.826 €

Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση

χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
13 6.495 €

Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό με επανεπέμβαση

ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
10 5.924 €

Στεφανιαία παράκαμψη χωρίς επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς 

επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 

παθήσεις-επιπλοκές

7 4.276 €

Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση 

εξωσωματικής κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις-επιπλοκές 

12 8.818 €

Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση 

εξωσωματικής κυκλοφορίας με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες 

παθήσεις-επιπλοκές 

8 6.061 €

Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές /αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση 

εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 
7 4.758 €

Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής 

κυκλοφορίας με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
16 7.218 €



Μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις αγγείων χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
7 4.219 €

Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
10 5.136 €

Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με 

σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
6 3.167 €

Άλλες καρδιοθωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
4 2.169 €

Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) με 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
8 4.166 €

Διαδερμικές επεμβάσεις στεφανιαίων αγγείων με ΟΕΜ (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου) χωρίς 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
4 2.724 €

Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού,  εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων 

άκρου ποδός,  με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
27 6.629 €

Ακρωτηριασμός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού,  εξαιρουμένων των άνω άκρου και δακτύλων 

άκρου ποδός, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
14 2.930 €

Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, με καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
11 3.280 €

Εμφύτευση βηματοδότη, ολοκληρωμένο σύστημα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
4 2.831 €

Ακρωτηριασμός άνω άκρου και δακτύλων άκρου ποδός λόγω διαταραχών του κυκλοφορικού με 

καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
17 3.608 €

Ακρωτηριασμός άνω άκρου ή δακτύλων άκρου ποδός λόγω παθήσεων του κυκλοφορικού χωρίς 

καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
7 1.139 €

Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς 

εξωσωματική κυκλοφορία, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
11 3.245 €

Αγγειακές επεμβάσεις, εξαιρουμένων των μειζόνων επανορθωτικών επεμβάσεων, χωρίς 

εξωσωματική κυκλοφορία, με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές
4 1.810 €







Περιορισμοί

• Σχετικά μικρό δείγμα = διενεργήθηκε σε ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 

• Επίσης, μελετώντας τα ΚΕΝ, έγινε αντιληπτό ότι, 
κατά περίπτωση, γίνονται «συρραφές» ΚΕΝ ώστε 
να καλυφθεί και τιμολογηθεί το συνολικό κόστος 
νοσηλείας του εκάστοτε ασθενή. 

Η ανάγκη για διαρκή επικαιροποίηση και τακτική 
ανανέωση των ΚΕΝ είναι συνεχής.



Ευχαριστώ για την κατανόηση και 
υπομονή σας


