ene_newsletter_Issue3 t2

5/20/10

2:21 PM

Page 48

ερ ευνητικές εργασί ες

Αποτελεσµατικότητα: Έννοιες, Εµπειρική ∆ιερεύνηση
και Εφαρµογές στα Ελληνικά Νοσοκοµεία
Κυριακή Σωτηριάδου,
Λοχαγός (ΥΝ), 223 ΚΙΧΝΕ Κοζάνης
MSc Οικονοµία και ∆ιοίκηση

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά οι έννοιες της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, της κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας και της αποτελεσµατικότητας κλίµακας. Στη συνέχεια, µετά από µια σύντοµη αναφορά στα σχετικά µε την εµπειρική µέτρηση ζητήµατα, γίνεται συζήτηση για την εφαρµογή των εννοιών
αυτών στο χώρο της υγείας και παρέχονται συνοπτικά τα κύρια συµπεράσµατα των σχετικών εµπειρικών
µελετών για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας στα ελληνικά νοσοκοµεία.

Λέξεις – κλειδιά: τεχνική αποτελεσµατικότητα, κατανεµητική αποτελεσµατικότητα αποτελεσµατικότητα κλίµακας, αποτελεσµατικότητα στα Ελληνικά νοσοκοµεία

1. Εισαγωγή
Η έννοια της αποτελεσµατικότητας είναι ευρύτατα χρησιµοποιούµενη στα οικονοµικά και αναφέρεται στην άριστη
χρήση των πόρων σε µια παραγωγική διαδικασία. Με άλλα
λόγια, µια παραγωγική διαδικασία (ή µια παραγωγική µονάδα) είναι αποτελεσµατική όταν είναι έτσι οργανωµένη ώστε
δεδοµένων των στόχων που έχουν τεθεί δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική διαδικασία που να αποφέρει µεγαλύτερο όφελος, όταν όλα τα κόστη έχουν ληφθεί υπόψην (Shubik, 1978).
Κατά τον Farell (1957), η αποτελεσµατικότητα αποτελείται από
δύο συστατικά στοιχεία: την τεχνική αποτελεσµατικότητα και
την κατανεµητική αποτελεσµατικότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία
µαζί συναποτελούν την ολική αποτελεσµατικότητα. Περαιτέρω,
εάν ληφθεί υπόψη η κλίµακα µεγέθους µιας παραγωγικής δια-

δικασίας και η µορφή των αποδόσεων (σταθερές ή µεταβλητές) που η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία έχει, τότε οδηγούµαστε στην έννοια της αποτελεσµατικότητας κλίµακας, που
αναφέρεται στην επιλογή της βέλτιστης κλίµακας παραγωγής.
Οι παραπάνω έννοιες συνδέονται µεταξύ τους και µάλιστα,
υπάρχει πολλές φορές σύγχυση στη χρήση τους (Rutkauskas
and Paulavi΄ien‰, 2005; Shubik, 1978). Ωστόσο, χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αξιολόγηση των οικονοµικών µονάδων
γενικά, αλλά και των µονάδων υγείας ειδικότερα. Στην εργασία
αυτή θα αναλυθούν οι παραπάνω έννοιες και θα διαφανεί η
µεταξύ τους σχέση διαγραµµατικά, καθώς επίσης και πως
µετρώνται εµπειρικά, µε έµφαση στην εµπειρική έρευνα της
αξιολόγησης µονάδων και υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

2. Είδη αποτελεσµατικότητας
2.1. Τεχνική αποτελεσµατικότητα
Σε γενικές γραµµές, ως τεχνική αποτελεσµατικότητα νοείται
η δυνατότητα µιας οικονοµικής µονάδας να παράγει το µέγιστο δυνατό προϊόν από ένα δεδοµένο καλάθι εισροών και
µε δεδοµένη τεχνολογία. Εναλλακτικά, η τεχνική αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η δυνατότητα µιας οικονοµικής
µονάδας να παράγει µια δεδοµένη ποσότητα προϊόντος µε
την ελάχιστη δυνατή ποσότητα εισροών. Εποµένως, στον
ορισµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας υπάρχει έµφυτο
το στοιχείο της σύγκρισης. Προκειµένου να αποφανθούµε
εάν µια παραγωγική διαδικασία εµφανίζει τεχνικά αποτελε-
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σµατική, συγκρίνονται οι πραγµατοποιηθείσες µε τις βέλτιστες εισροές και εκροές. Συνήθως η σύγκριση αυτή παίρνει
τη µορφή ενός λόγου:
Υ/Υ*, όπου Υ είναι το πραγµατικά παραγόµενο προϊόν και
Υ* είναι το µέγιστο δυνατό παραγόµενο προϊόν µε ένα
δεδοµένο διάνυσµα εισροών Χ
ή
Χ*/Χ, όπου Χ είναι οι πραγµατικές εισροές και Χ* είναι οι ελάχιστες δυνατές εισροές για να παραχθεί δεδοµένο προϊόν Υ.
Οι παραπάνω εκφράσεις υπονοούν ότι όταν µια οικονοµική
µονάδα είναι τεχνικά αποτελεσµατική τότε λειτουργεί επάνω
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στο όριο παραγωγής (production frontier) το οποίο ορίζεται ως η εν δυνάµει συνάρτηση παραγωγής. Αυτή η συνάρτηση έχει τη µορφή
Όπου
είναι ένα διάνυσµα
εισροών,
είναι ένα διάνυσµα
εκροών, P(x) είναι το σύνολο των εκροών και L(y) είναι το
σύνολο των εισροών (Silberberg, 1978;Varian, 1992).
Με βάση αυτά, η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας µιας οικονοµικής µονάδας έχει να κάνει µε τη µέτρηση της απόστασης του συνδυασµού εισροών και εκροών
της µονάδας από την εν δυνάµει συνάρτηση παραγωγής. Για
τη µέτρηση αυτής της απόστασης χρησιµοποιούνται οι
λεγόµενες συναρτήσεις απόστασης (Shephard, 1953), οι
οποίες µπορεί να οριστούν είτε ως προς τις εισροές είτε ως
προς τις εκροές.
Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εισροές ορίζεται
ως (Shephard, 1953; Lovell, 1993; Färe and Primont, 1995;
Kumbakhar and Lovell, 2000):
Η παράµετρος λ για την οποία ισχύει λ≥1, αναφέρεται
στην τεχνική αποτελεσµατικότητα. Εάν λ = 1 τότε έχουµε
τεχνική αποτελεσµατικότητα, ενώ εάν λ>1 τότε έχουµε τεχνι-

κή αναποτελεσµατικότητα. Έτσι, αφαιρώντας τη µονάδα από
το λ έχουµε το βαθµό της τεχνικής αναποτελεσµατικότητας
και εποµένως την απόσταση ώστε να γίνει η παραγωγική
µονάδα τεχνικά αποτελεσµατική.
Η συνάρτηση απόστασης ως προς τις εκροές ορίζεται
ως (Färe and Primont, 1995; Kumbakhar and Lovell, 2000):
Η παράµετρος µ για την οποία ισχύει µ≤1, αναφέρεται
στην τεχνική αποτελεσµατικότητα. Εάν µ = 0 τότε έχουµε
τεχνική αποτελεσµατικότητα, ενώ εάν µ<1 τότε έχουµε τεχνική αναποτελεσµατικότητα.
Στο ∆ιάγραµµα 1 έχουµε µια συνάρτηση παραγωγής για
µία εισροή και µία εκροή. Η εκροή (το προϊόν) y0 παράγεται µε ποσότητα εισροής x0, ωστόσο µπορεί να παραχθεί
επίσης µε µικρότερη ποσότητα x1, δηλαδή µια ποσότητα
x0/λ. Εποµένως, υπάρχει απόσταση
από την τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή. Αντίστοιχα, η x0,
µπορεί να παράγει εκροή (προϊόν) y0, ωστόσο µπορεί επίσης
να παράγει και µεγαλύτερη εκροή y1, δηλαδή µια ποσότητα
y0/µ. Εποµένως, υπάρχει απόσταση
από την τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή.

∆ιάγραµµα 1. Τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εισροές και ως προς τις εκροές

Η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις εκροές δίνεται από
το λόγο ΓΑ/Γ∆ ενώ η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς τις
εισροές δίνεται από το λόγο ΕΒ/ΕΑ. Όσο το Α πλησιάζει προς
το ∆ τόσο µικραίνει η απόσταση Α∆ και ο λόγος ΓΑ/Γ∆ τείνει
προς τη µονάδα, δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά αποτελεσµατικότερη ως προς τις εκροές. Αντίστοιχα, όσο το Α πλησιάζει προς το Β τόσο µικραίνει η απόσταση ΑΒ και ο λόγος ΕΒ/ΕΑ
τείνει προς τη µονάδα, δηλαδή η παραγωγή γίνεται τεχνικά αποτελεσµατικότερη ως προς τις εισροές. Βλέπουµε εποµένως ότι η
τεχνική αποτελεσµατικότητα είτε ως προς τις εισροές είτε ως
προς τις εκροές παίρνει τιµές µεταξύ µηδέν και ένα. Η πλήρως
τεχνικά αποτελεσµατική παραγωγή έχει τιµή µονάδα.
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Όσα αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω αναφέρονται στην
πολύ απλή περίπτωση µιας παραγωγικής διαδικασίας, που
έχει µία εισροή και µία εκροή. Στο ∆ιάγραµµα 2 εµφανίζεται η µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς
τις εκροές για την περίπτωση που µε τη χρήση µιας εισροής x έχουµε παραγωγή δύο εκροών y1 και y2. Ο λόγος
ΟΑ/ΟΒ ισούται µε το βαθµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, µε άλλα λόγια, η απόσταση ΑΒ εκφράζει την
τεχνική αναποτελεσµατικότητα, δηλαδή κατά πόσο θα
µπορούσαν να αυξηθούν οι εκροές χωρίς να χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερη ποσότητα της εισροής.

Τόµος 03 • Τεύχος 02

ene_newsletter_Issue3 t2

5/20/10

2:21 PM

Page 50

ερ ευνητικές εργασί ες

∆ιάγραµµα 2. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εκροές (µία εισροή, δύο εκροές)

Στο ∆ιάγραµµα 3 εµφανίζεται η µέτρηση της τεχνικής
αποτελεσµατικότητας ως προς τις εισροές στην περίπτω-

ση µιας παραγωγικής διαδικασίας όπου δύο εισροές x1 και
x2 παράγουν µια εκροή y.

∆ιάγραµµα 3. Μέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ως προς τις εισροές (δύο εισροές, µία εκροή)

Ο λόγος ΟΒ/ΟΑ ισούται µε το βαθµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας, µε άλλα λόγια, η απόσταση ΑΒ εκφράζει την τεχνική αναποτελεσµατικότητα, δηλαδή κατά πόσο

θα µπορούσαν να µειωθούν αναλογικά οι εισροές χωρίς
να µειωθεί η παραγόµενη ποσότητα της εκροής.

2.2. Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα
Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα ή αποτελεσµατικότητα
τιµών κατά τον Farell (1957), αναφέρεται στην ικανότητα µιας
οικονοµικής µονάδας να χρησιµοποιεί τις άριστες ποσότητες
και αναλογίες των εισροών µε δεδοµένο το κόστος τους. Με
άλλα λόγια, κατανεµητική αποτελεσµατικότητα έχουµε όταν µε
δεδοµένες τιµές των εισροών µια οικονοµική µονάδα παράγει
εκροές που µεγιστοποιούν το έσοδο ή όταν το µίγµα των εισροών ελαχιστοποιεί το κόστος (Farell, 1957). Στο ∆ιάγραµµα 4
εµφανίζεται µια παραγωγική διαδικασία µε δύο εισροές x1 και
x2 που παράγουν µια εκροή y. Η γραµµή ΑΑ΄ εκφράζει το
λόγο των τιµών των εισροών, ενώ η καµπύλη ισοπαραγωγής
(isoquant), y = f(x1, x2) προέρχεται από τη συνάρτηση παραγωγής και είναι ουσιαστικά όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί των
εισροών x1 και x2 προκειµένου να παραχθεί ένα δεδοµένο
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επίπεδο εκροής.
Σε όλα τα σηµεία της γραµµής ισοπαραγωγής υπάρχει
τεχνική αποτελεσµατικότητα, καθώς εξ ορισµού η γραµµή
εκφράζει την παραγωγή του µέγιστου δυνατού προϊόντος από
τις εισροές. Όλα τα σηµεία πάνω δεξιά από τη γραµµή αυτή
είναι τεχνικά αναποτελεσµατικά. Για παράδειγµα, στο σηµείο P
έχουµε τεχνική αναποτελεσµατικότητα που εκφράζεται από
την απόσταση PQ. Στο σηµείο Q ωστόσο, παρόλο που έχουµε τεχνική αποτελεσµατικότητα, δεν έχουµε κατανεµητική αποτελεσµατικότητα γιατί µπορούµε να παράγουµε την ίδια ποσότητα προϊόντος µε λιγότερο κόστος στο σηµείο Q΄. Η απόσταση RQ εκφράζει τη µείωση σε κόστος που θα είχαµε εάν
η παραγωγή γινόταν στο σηµείο κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας Q΄ (Lovell, 1993; Colli et al., 2005). Ο συνδυασµός
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∆ιάγραµµα 4. Κατανεµητική αποτελεσµατικότητα

2.3. Ολική αποτελεσµατικότητα
τεχνικής και κατανεµητικής αποτελεσµατικότητας µας δίνει την
ολική αποτελεσµατικότητα. Σε όρους του ∆ιαγράµµατος 6, η
ολική αποτελεσµατικότητα είναι ο λόγος OR/OP, ενώ το

κόστος που µπορεί να εξοικονοµηθεί είναι η απόσταση RP.
Όσο το σηµείο της παραγωγής µετακινείται από το P προς το
Q΄ τόσο περισσότερο κόστος εξοικονοµείται.

2.4. Η αποτελεσµατικότητα κλίµακας
Μια παραγωγική µονάδα µπορεί να λειτουργεί σε τόσο µικρή
κλίµακα ώστε η συνάρτηση παραγωγής να βρίσκεται στο
στάδιο που χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις ή αντίστοιχα σε τόσο µεγάλη κλίµακα ώστε η συνάρτηση παραγωγής να βρίσκεται στο στάδιο που χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις. Η αποτελεσµατικότητα µπορεί να βελτιωθεί εάν η παραγωγική µονάδα µεταβάλλει την κλίµακα παραγωγής (Hannesson, 2005). Στο ∆ιάγραµµα 5 εµφανίζεται µια
τεχνολογία παραγωγής (συνάρτηση παραγωγής) µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας fCRS και µια τεχνολογία παραγωγής
µε µεταβλητές αποδόσεις κλίµακας fVRS.
Τα σηµεία Α, Β, Γ και Ε, τα οποία βρίσκονται πάνω στη
συνάρτηση fVRS είναι τεχνικά αποτελεσµατικά, σε αντίθεση
µε το σηµείο ∆ το οποίο εµφανίζει τεχνική αναποτελεσµατικότητα ίση µε την απόσταση ∆Ε. Τα σηµεία Α, Β και Γ
έχουν διαφορετικό µέσο προϊόν που ισούται κατά περίπτω-

ση µε yA/xA, yB/xB και yΓ/xΓ αντίστοιχα. Το µέσο προϊόν
µπορεί επίσης να µετρηθεί µε την κλίση της ακτίνας που
διέρχεται από το κάθε σηµείο. Η διαφορετικότητα του
µέσου κόστους στα σηµεία αυτά οφείλεται στην ύπαρξη
των οικονοµιών κλίµακας. Στο σηµείο Α έχουµε αύξουσες
αποδόσεις κλίµακας και το µέσο προϊόν µπορεί να αυξηθεί
όσο πηγαίνουµε προς το σηµείο Β. Το αντίθετο συµβαίνει
στο σηµείο Γ όπου έχουµε φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας
και το µέσο προϊόν µπορεί να αυξηθεί εάν µειώσουµε την
κλίµακα παραγωγής προς το σηµείο Β. Εποµένως το σηµείο
Β αντιστοιχεί στο µέγιστο µέσο προϊόν και είναι το σηµείο
άριστης κλίµακας παραγωγής. Η συνάρτηση παραγωγής µε
σταθερές αποδόσεις κλίµακας είναι ταυτόσηµη µε την ακτίνα που διέρχεται από το σηµείο Β και είναι ουσιαστικά η
εφαπτοµένη της συνάρτησης παραγωγής µε µεταβλητές
αποδόσεις κλίµακας.

∆ιάγραµµα 5. Αποτελεσµατικότητα κλίµακας
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3. Μέθοδοι εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας
Στην εµπειρική έρευνα χρησιµοποιούνται δύο κύριες προσεγγίσεις για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας, όπως
φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 6 (Fried et al. 2008; Greene, 2008;
Thanassoulis et al., 2008; Färe et al., 2008).
Κύριο χαρακτηριστικό των παραµετρικών ή οικονοµετρικών µεθόδων είναι η χρησιµοποίηση στοχαστικών εξισώσεων, όπου διαχωρίζεται η επίδραση του τυχαίου σφάλµατος
και της αναποτελεσµατικότητας (Fried et al., 2008). Από την
άλλη µεριά, οι µη παραµετρικές µέθοδοι βοηθούν στην αποφυγή της σύγχυσης µεταξύ σφαλµάτων εξειδίκευσης και
αναποτελεσµατικότητας (Fried et al., 2008).
Οι µη παραµετρικές µέθοδοι περιλαµβάνουν κυρίως τη
µέθοδο DEA (Data Envelopment Analysis) που αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper and Rhodes (1978) και τη
µέθοδο FHD (Free Disposal Hull), που αναπτύχθηκε από

τους Deprins, Simar and Tulkens (1984).
Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα ποιά µέθοδος είναι καλύτερη και εάν τα αποτελέσµατα θα είναι διαφορετικά εάν
χρησιµοποιηθεί το ίδιο σύνολο στοιχείων µε παραµετρική
και µε µη παραµετρική µέθοδο. Σε αρκετές εµπειρικές µελέτες που έθεσαν αυτό το ερώτηµα η απάντηση είναι ότι όσο
καλύτερα και πληρέστερα είναι τα στοιχεία τόσο περισσότερο πλησιάζουν τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων (Fried et
al., 2008). Για παράδειγµα, σε µελέτη για αµερικανικές τράπεζες (Bauer et al. 1998), βρέθηκε υψηλός βαθµός συσχέτισης
των αποτελεσµάτων δύο εναλλακτικών παραµετρικών µεθόδων µεταξύ τους, δύο εναλλακτικών µη παραµετρικών µεθόδων µεταξύ τους, και σχετικά υψηλός βαθµός συσχέτισης
των αποτελεσµάτων µεταξύ των παραµετρικών και µη παραµετρικών µεθόδων.

∆ιάγραµµα 6. Κύριες µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

4. Η αποτελεσµατικότητα στο χώρο της υγείας
Η βιβλιογραφία των εµπειρικών µελετών για την αποτελεσµατικότητα και την παραγωγικότητα είναι πραγµατικά τεράστια και καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
Ειδικότερα στο χώρο της υγείας, οι σχετικές µελέτες ανάγονται από τη δεκαετία του 1960 (Lave and Lave, 1970), ενώ την
τελευταία εικοσαετία πολλαπλασιάζονται µε αύξοντα ρυθµό.
Ο Hollingsworth (2003) παρουσιάζει µια ανασκόπηση 188
σχετικών µελετών µέχρι το 2002, από τις οποίες οι περισσότερες αναφέρονται στη µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση µη παραµετρικών µεθόδων.
Χαρακτηριστικό της αύξησης των µελετών είναι ότι σε
προηγούµενη ανασκόπηση περίπου πέντε χρόνια πριν
(Hollingsworh et al., 1999) ο αριθµός των µελετών ήταν κάτω
από το µισό. Και στις δύο αυτές ανασκοπήσεις επισηµαίνοEλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

νται οι δυσκολίες που αναφέρονται στη φύση των στοιχείων
και ειδικότερα η δυσκολία µέτρησης του πραγµατικού αποτελέσµατος και η σοβαρή πιθανότητα µεροληψίας λόγω
παράλειψης µεταβλητών. Οι περισσότερες µελέτες αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµειακών µονάδων, ενώ ως εισροές χρησιµοποιούνται ο αριθµός των
ιατρών, ο αριθµός των νοσηλευτών, ο αριθµός των κλινών και
οι δαπάνες για φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό και ως
εκροές χρησιµοποιούνται οι ηµέρες νοσηλείας και ο αριθµός των νοσηλευθέντων ασθενών. Συνήθως χρησιµοποιούνται ψευδοµεταβλητές για να χαρακτηριστεί η νοµική µορφή
του νοσοκοµείου (ιδιωτικό ή δηµόσιο), ο τόπος λειτουργίας
(αστικό ή περιφερειακό), το µέγεθος κλπ.
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Kontodimopoulos et al., DEA Εισροές: αριθµός ιατρών, αριθµός νοσηλευ2007
τών, αριθµός άλλου προσωπικού
Εκροές: αριθµός νοσηλευθέντων, αριθµός διαγνωστικών εξετάσεων
Economou and Giorno, DEA
2009
Polyzos, 2002
Οικονοµετρική εκτίµηση δύο εξισώσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη µέση διάρκεια νοσηλείας
(average lenth of stay – ALOS) και κόστος ανά
περιστατικό. Αριθµός παρατηρήσεων: 104.688
άτοµα.
DEA
Zavras et al., 2002
Εισροές: αριθµός προσωπικού κατά κατηγορία,
καλυπτόµενος πληθυσµός
Εκροές: ετήσιος αριθµός επισκέψεων

Giokas, 2001
1992

1992

1992

1995 και 1993 για
τις δύο εξισώσεις
αντίστοιχα

22 νοσοκοµεία (εξίσωση
µέσης διάρκειας νοσηλείας)
127 νοσοκοµεία του ΕΣΥ
(εξίσωση του ανά ασθενή
κόστους νοσηλείας)
133 ιατρεία του ΙΚΑ

1998 – 1999

1990 – 2006

Σύστηµα υγείας

133 κέντρα υγείας του 2004
ΕΣΥ και 118 ιατρεία του
ΙΚΑ

91 δηµόσια νοσοκοµεία

98 νοσοκοµεία του
ΕΣΥ

98 νοσοκοµεία του
ΕΣΥ

Το ελληνικό σύστηµα υγείας από την 3η θέση το 1990 ανάµεσα στις
χώρες του ΟΟΣΑ έπεσε αποτελεσµατικότητα στη 12η θέση το 2006
Τα νοσοκοµεία 250 – 400 κλινών είναι τα πλέον αποτελεσµατικά ως προς
το κόστος, ενώ οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη µέση διάρκεια νοσηλείας (ALOS) είναι το µέγεθος και ο τύπος του νοσοκοµείου, ο
αριθµός των εξειδικευµένων γιατρών, η πρόσβαση σε εξωτερικά ιατρεία, η
ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση του ασθενούς, κλπ.
Κέντρα που διαθέτουν διαγνωστικό εξοπλισµό είναι πιο αποτελεσµατικά,
όπως επίσης και κέντρα που καλύπτουν από 10.000 έως 50.000 κατοίκους

Μπορεί να εξοικονοµηθεί περί το 20% των δαπανών, ενώ τα µη αποτελεσµατικά νοσοκοµεία µπορούν να παράγουν το ίδιο έργο µε µείωση του
ηµερήσιου κόστους νοσηλείας ανά ασθενή κατά 26%. Επίσης το 4,1% των
δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται σε αναποτελεσµατική
λειτουργία των νοσοκοµείων
Τα ιατρεία του ΙΚΑ εµφανίζουν µεγαλύτερη τεχνική αποτελεσµατικότητα
αλλά και αποτελεσµατικότητα κλίµακας από τα κέντρα υγείας. Το 75% των
µονάδων λειτουργεί σε καθεστώς αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας

Σηµαντικές αναποτελεσµατικότητες που κοστίζουν στο σύστηµα περί τα
100 εκατοµµύρια Ecu σε τιµές 1992

Υπάρχει έδαφος για βελτίωση τόσο της τεχνικής αποτελεσµατικότητας
όσο και της αποτελεσµατικότητας κόστους

Αριθµός νοσοκοµείων Χρονική περίοδος Κυριότερα αποτελέσµατα
Έτη 2000 και 2003 Η τεχνική αποτελεσµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα κλίµακας µειώ51 νοσοκοµεία του
θηκαν µετά τις µεταρρυθµίσεις του ΕΣΥ µε το Ν. 2889/2001
ΕΣΥ
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Athanassopoulos and
Gounaris, 2001

Μέθοδος ανάλυσης
DEA
Εισροές: αριθµός ιατρών, αριθµός άλλου προσωπικού, αριθµός κρεβατιών
Εκροές: αριθµός εισαγωγών, αριθµός εξωτερικών
ασθενών , αριθµός χειρουργικών επεµβάσεων
DEA
Εισροές: αριθµός γιατρών παθολογικού, χειρουργικού, µικροβιολογικού, αριθµός νοσηλευτικού και
διοικητικού προσωπικού, αριθµός κλινών
Εκροές: αριθµός ασθενών παθολογικού, χειρουργικού, αριθµός εργαστηριακών εξετάσεων, αριθµός
κλινικών εξετάσεων
DEA
Εισροές: αριθµός γιατρών, αριθµός νοσηλευτικού
προσωπικού, αριθµός διοικητικού προσωπικού,
αριθµός κλινών, κόστος λειτουργικών δαπανών,
κόστος φαρµάκων
Εκροές: αριθµός ασθενών παθολογικού, χειρουργικού, αριθµός εργαστηριακών εξετάσεων, αριθµός
κλινικών εξετάσεων
DEA και οικονοµετρική εκτίµηση των συναρτήσεων
κόστους

5/20/10

Athanassopoulos et al.,
1999

Μελέτη
Aletras et al., 2007

Πίνακας 1. Εµπειρικές µελέτες της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών νοσοκοµείων
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4.1. Εµπειρικές µελέτες για την αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµείων στην Ελλάδα
Οι περισσότερες µελέτες για την αποτελεσµατικότητα των
νοσοκοµείων στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τη µέθοδο DEA,
ενώ κάποιες χρησιµοποιούν την οικονοµετρική – παραµετρική προσέγγιση (Πίνακας 1). Υπάρχουν µελέτες που αναφέρονται γενικώς στα νοσοκοµεία αλλά και άλλες που επικεντρώνονται σε κάποια τµήµατα, π.χ. νεφρολογικό, καρδιολογικό
κλπ. (Οικονόµου και συν., 2007).
Είναι ίσως σκόπιµο να σηµειωθούν στο σηµείο αυτό ορισµένοι περιορισµοί της ανάλυσης. Καταρχήν, τα αποτελέσµατα που αναφέρονται σε διάφορες χώρες είναι δύσκολα
συγκρίσιµα µεταξύ τους, καθώς όχι µόνο οι µεθοδολογίες
διαφέρουν αλλά και το είδος των νοσοκοµείων και το γενι-

κότερο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους που ποικίλει από
χώρα σε χώρα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της
δυσκολίας µέτρησης του πραγµατικού αποτελέσµατος της
νοσηλείας που είναι η βελτίωση της υγείας των πολιτών,
συνήθως χρησιµοποιούνται προσεγγιστικές µεταβλητές
όπως π.χ. ο αριθµός των περιστατικών, των εξετάσεων κλπ.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εισροές, όπου χρησιµοποιείται
συνήθως ο αριθµός των γιατρών, νοσηλευτών, κλπ. κάτι που
βεβαίως δεν περιλαµβάνει παράγοντες ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών που είναι πολύ σηµαντική για την επίτευξη του αποτελέσµατος υγείας στον ασθενή και γενικότερα για την αποτελεσµατικότητα του νοσοκοµείου.

5. Συµπέρασµα
Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας, ως συστατικό στοιχείο της οικονοµικής αξιολόγησης, έχει ολοένα και ευρύτερη εφαρµογή στο χώρο της υγείας διεθνώς, ιδιαίτερα υπό το
πρίσµα των συνεχώς αυξανόµενων δαπανών υγείας, που επιφέρουν δηµοσιονοµικές δυσκολίες στα κράτη και δηµιουργούν σε όλους τους εµπλεκόµενους αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα την απαίτηση να γνωρίζουν εάν οι διατιθέµενοι
πόροι διασφαλίζουν την επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος.
Η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας είναι µια αναγκαιότητα
και για την Ελλάδα, όπου υπάρχουν µεγάλα κενά και σηµαντικό κόστος αναποτελεσµατικότητας, όπως διαπιστώνεται από
τις σχετικές µελέτες µεµονωµένων ερευνητών σε ακαδηµαϊ-

κό επίπεδο. Οι δηµόσιες αρχές της υγείας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο διοίκησης µονάδων υγείας, θα
πρέπει να εντάξουν τις σχετικές µετρήσεις στο πλαίσιο της
λειτουργίας τους σε τακτή βάση, καθώς επίσης και να υιοθετήσουν πρακτικές οικονοµικής αξιολόγησης για τα προγράµµατα υγείας και τις διάφορες εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι,
θα δοθούν πολύτιµα εργαλεία αφενός στη διοίκηση των
µονάδων υγείας για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, και
αφετέρου στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους ώστε να
ασκήσουν αποτελεσµατικότερα τον εποπτικό τους ρόλο, µε
τελικό στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συστήµατος υγείας και την αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
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