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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική θέση και επίδοση
των Μονάδων Υγείας, προκειμένου η διοίκηση τους να λαμβάνει ορθές οικονομικές αποφάσεις τη δεδομένη στιγμή. Οι
Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ΔΜΥ) υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
στο ηλεκτρονικό διαδικτυακό πρόγραμμα «Δι@ύγεια», σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003. Η χρησιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων, εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς λογοδοσίας
και λήψης αποφάσεων.
Σκοπός: Βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι η
συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων προκειμένου να
αποτυπωθεί η οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων του
ΕΣΥ, την 31/12/2013. Παράλληλα, συνδυάσαμε τα οικονομικά στοιχεία με τα λειτουργικά μεγέθη τους, προκειμένου
να υπολογιστούν δείκτες νοσηλευτικού κόστους.
Δεδομένα και Μεθοδολογία: Υλικό της εργασίας αποτέλεσαν 102 δημοσιευμένες και ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΜΥ, καθώς και τα στοιχεία νοσηλευτικής δραστηριότητας που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων
(ESY.net) του Y.Y.Κ.Α. Επεξεργαστήκαμε, αφενός τα κονδύλια του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Χρήσης, αφετέρου τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, όπως καταγράφονται στις εκθέσεις που συνοδεύουν
τις Οικονομικές Καταστάσεις.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας καταδεικνύει το ύψος συγκεκριμένων βασικών οικονομικών μεγεθών των Νοσοκομείων
για τη χρήση 2013, όπως οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα
λειτουργικά έσοδα και αντίστοιχο κόστος, καθώς και το πλεόνασμα ή έλλειμμα που κατέγραψαν. Παράλληλα, αποτυπώνεται η πληρότητα τους, το κόστος ανά ασθενή και το ημερήσιο κόστος νοσηλείας, σε επίπεδο νοσοκομειακής μονάδας και υγειονομικής περιφέρειας. Η ποιοτική έρευνα καταδεικνύει τη γνώμη με επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών,
αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις, για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων.
Λέξεις – κλειδιά: Ισολογισμός, Απαιτήσεις, Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Τελικό αποτέλεσμα, Κόστος ανά ασθενή, Παρατηρήσεις ορκωτών
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Introduction: The financial statements provide information concerning the financial position and performance of the
Public Health Units so that the Hospital Administration can
make appropriate financial decisions at a specific time. The
Greek hospitals are obliged to compose and publish annual
Financial Statements in the electronic networking program
“Clarity” (in Greek: “Diavgeia”/Διαύγεια), according to the
Accounting Plan for the Public Health Units. The usefulness
of the Financial Statements mainly serves accountability and
decision making purposes.
Aim: The objective of the dissertation is the collection,
sorting, process and evaluation of the amounts of the financial statements of Greek hospitals and as a result, the record
of their financial position in 31.12.2013. Afterwards, we
combined the financial data with the operating figures in
order to calculate healthcare cost indexes.
Material and methodology: The material of study constitutes 102 published and audited Financial Statements and the
nursing activity data drawn from the database (ESY.net) of the
Ministry Of Health. Overall, we processed the amounts of the
Balance Sheet and the Statement of Revenues and Expenses as
well as the comments of the chartered accountants, as recorded in the reports accompanying the Financial Statements.
Results - Conclusions: Data analysis of the qualitative
research demonstrates the amounts of specific fundamental
financial figures of Public Health Units such as the receivable
and liabilities, the operating revenue and the respective cost
and the surpluses or deficits recorded. At the same time, the
completeness, the cost per patient and the daily cost of nursing in the hospital unit and generally in the health region are
established. Qualitative research demonstrates the qualified
opinion of the auditors in the financial statements for the
vast majority of hospitals.
Keywords: Balance Sheet, Receivable, Short Term Liabilities, Profits and losses, Cost per patient, Comments of chartered accountants

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το Π.Δ. 146/03 (ΦΕΚ Α’ 122/21-5-03) εισήχθηκε ο
θεσμός της λογιστικής τυποποίησης και του λογιστικού σχεδιασμού στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ΔΜΥ). Η εφαρμογή του
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα, την
εισαγωγή της Επιστημονικής Οικονομικής Παρακολούθησης, στις
ΔΜΥ της χώρας μας. Προβλέπεται η παράλληλη λειτουργία τριών
(3) ανεξάρτητων λογιστικών κυκλωμάτων και συγκεκριμένα:
α) Της Γενικής Λογιστικής, που παρέχει εξωτερική πληροφόρηση,
αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη,
β) Του Δημόσιου Λογιστικού, το οποίο παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, μέσω των λογαριασμών τάξεως,
γ) Της Αναλυτικής Λογιστικής, η οποία κοστολογεί και αποτυπώνει την απόδοση (κόστος – έσοδο) των επιμέρους λειτουργιών
του δημόσιου νοσοκομείου [1].
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος είναι πολυάριθμα, πολύπλευρα και άμεσα γιατί
η Διοίκηση των ΔΜΥ, οι ΥΠε, το Υπουργείο Υγείας, αλλά και το
Κράτος γενικότερα είναι σε θέση να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή,
κάθε πληροφορία που αφορά την περιουσιακή κατάσταση, το
ύψος των αποθεμάτων, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις, το
κόστος κατά λειτουργία και παρεχόμενη υπηρεσία, τα έσοδα αναλυτικά, τα ταμειακά διαθέσιμα και το αποτέλεσμα της λειτουργίας
των νοσοκομείων.
Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες, στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του Νοσοκομείου, κεφαλαιώδους σημασίας. Αποτελούν
δε το προϊόν της εφαρμογής της λογιστικής στο Νοσοκομείο και για
το λόγο αυτό προβλέπεται η δημοσιότητα τους. Σύμφωνα με το
κεφάλαιο 4.1 του ΠΔ 146/03, οι καταστάσεις αυτές είναι:
• Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης
• Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
• Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων
• Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης
• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
Η κατάσταση του ισολογισμού δημοσιεύεται μαζί με τη κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας,
που ισχύει κάθε φορά. Προβλέπεται, με το άρθρο 31 του Ν.
3329/2005, οι οικονομικές καταστάσεις να ελέγχονται από δύο
ορκωτούς λογιστές, πριν τη δημοσίευση τους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και γενικότερα η ορθή διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών, παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις, αποτελούν ευθύνη της
διοίκησης του κάθε Νοσοκομείου. Η χρησιμότητα των οικονομικών
καταστάσεων έγκειται στην παροχή πληροφοριών σχετικών με την
οντότητα που τις συντάσσει, οι οποίες πρέπει να είναι χρήσιμες
στους αποδέκτες της. Ειδικότερα, δε, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των Δημόσιων Νοσοκομείων (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έλλειψη ανταγωνισμού), η παροχή πληροφοριών θεωρείται
πιο σημαντική, σε σύγκριση με αυτές του ιδιωτικού τομέα [2,3].
Για τη χρήση του 2013 όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν
καταρτίσει Οικονομικές Καταστάσεις, είτε με τα Ελληνικά είτε με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

2. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή, επεξεργασία
και συνοπτική παρουσίαση των κονδυλίων των Οικονομικών
Καταστάσεων που συνέταξαν οι ΔΜΥ της χώρας μας, για την οικονομική χρήση 2013. Επιχειρήθηκε ο συνδυασμός των οικονομικών δεδομένων, με τα λειτουργικά μεγέθη, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων δεικτών σχετικών με τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η κατηγοριοποίηση των νοσοκομείων, η οποία πραγματοποιήθηκε ανά υγειονομική περιφέρεια, στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων από μονάδες που γειτνιάζουν ή απευθύνονται
σε πληθυσμό αναφοράς με κάποια κοινά γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, δεν καθίσταται
εφικτή η επιμέρους ποσοτική και ποιοτική διάκριση, οι συγκρίσεις
και οι συσχετισμοί μεταξύ νοσοκομείων για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, δεδομένου ότι αξιολογούνται τα συνολικά
κονδύλια της δραστηριότητας όλων των Δημόσιων Νοσοκομείων,
χωρίς διάκριση π.χ. σε πανεπιστημιακά, γενικά, ειδικά κλπ.
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3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σε πρώτη φάση, συγκεντρώθηκαν από το Πρόγραμμα
«Δι@ύγεια» οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ για τη χρήση 2013, που έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς
ελεγκτές. Τα Νοσοκομεία υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. και ελεγμένες από ορκωτούς λογιστές,
Οικονομικές Καταστάσεις. Τονίζεται ότι δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες οι Οικονομικές Καταστάσεις στο site του Υπουργείου
Υγείας για τη χρήση του 2013. Εν συνεχεία, τα κονδύλια καταχωρήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάλυσης Ισολογισμών
«Specisoft Finan Expert», όπου ταξινομήθηκαν, επεξεργάστηκαν
και αντλήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες. Αντικείμενο της επεξεργασίας αποτέλεσαν τα κονδύλια της Κατάστασης του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (Πίνακας 4).
Σε δεύτερη φάση, συνδυάστηκε το συνολικό λειτουργικό
κόστος από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, με τα στοιχεία νοσηλευτικής δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από
την ιστοσελίδα του Υ.Υ.Κ.Α. (ESY.net 2013), δηλαδή με τον αριθμό των κλινών, τον αριθμό των νοσηλευθέντων και τις ημέρες
νοσηλείας, με σκοπό την εξαγωγή δεικτών νοσηλευτικής κίνησης
και κόστους για κάθε νοσοκομείο, αλλά και σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας (Πίνακας 4).
Σε τρίτη φάση, μελετήσαμε τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και καταγράψαμε σε excel τη γνώμη που εξέφρασαν σχετικά με την εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών, αλλά και τις κυριότερες
παρατηρήσεις που σημείωσαν.
Συνολικά, επεξεργάστηκαν και μελετήθηκαν τα δεδομένα 102
εγκεκριμένων – ελεγμένων – δημοσιευμένων Οικονομικών
Καταστάσεων, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003,
από σύνολο 110. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των στοιχείων
κατά την οικονομική αξιολόγηση, εξαιρέθηκαν οι Ισολογισμοί
οκτώ (8) νοσοκομείων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Τα νοσοκομεία που δημοσίευσαν οικονομικές
καταστάσεις μόνο με τα Δ.Λ.Π. για το 2013, ήταν το Γ.Ν. Θείας
Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος», το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», το Γ.Ν.
Καστοριάς, το Γ.Ν. Δράμας, το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαίας – Ν.Μ.
Αιγίου, το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαίας – Ν.Μ. Καλαβρύτων, το Γ.Ν.
Άρτας και το Γ.Ν. Πρέβεζας. Συνεπώς, το δείγμα που εξετάστηκε
ήταν το 92,72% του πραγματικού πληθυσμού.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι λόγω της συγχώνευσης Νοσοκομείων, τα συγχωνευμένα Νοσοκομεία συνέταξαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013. Τα κονδύλια των ενοποιημένων Ισολογισμών λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο εκπόνησης της
συγκεκριμένης εργασίας. Τα νοσοκομεία που συνέταξαν για πρώτη
φορά ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ήταν:
• Το Γ.Ν. Αττικής «Σισμανόγλειο», με το Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ»
• Το Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»
• Το Γ.Ν. Θεσ/νικης «Γ. Γεννηματάς», με το Γ.Ν. Θεσ/νικης «Αγ.
Δημήτριος»
• Το Γ.Ν. Γιαννιτσών, με το Γ.Ν. Έδεσσας με την επωνυμία Γ.Ν.
Πέλλας
• Το Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου» με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
• Το Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο», με το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, «Μποδοσάκειο» με την επωνυμία Γ.Ν. Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο
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• Το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, με το Γ.Ν. Διδυμότειχου με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Έβρου
• Το Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο», με το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
• Το Γ.Ν. Κιλκίς, με το Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας με την επωνυμία Γ.Ν. Κιλκίς
• Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», με τη Ν.Μ.Ν. Θώρακος
Ν.Δ. Ελλάδος, με την επωνυμία Γ.Ν. Πατρών
• Το Γ.Ν. Αμαλιάδας, με το Γ.Ν. Κρεστένων και το Γ.Ν. Πύργου, με την επωνυμία Γ.Ν. Ηλείας
• Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, με το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας και το
Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας, με την επωνυμία Γ.Ν. Λασιθίου
Για το σκοπό αυτό, δεν καθίσταται δυνατή η συγκριτική απεικόνιση των κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης του 2013, με τα αντίστοιχα του 2012. Σημειώνεται ότι
η συντριπική πλειοψηφία των Οικονομικών Καταστάσεων, έχει
καταρτιστεί από εξωτερικούς συνεργάτες λογιστές. Συγκεκριμένα, 103 από τους συνολικά 110 δημοσιευμένους ισολογισμούς, συντάχθηκαν από εξωτερικούς λογιστές – συνεργάτες.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. Παρουσίαση Στοιχείων Οικονομικής
Δραστηριότητας των Νοσοκομείων, ανά ΥΠε
4.1.1. Ανάλυση επιλεγμένων κονδυλίων του Ενεργητικού,
ανά Υπε
Πάγιο Ενεργητικό (Ομάδα 1 του ΠΔ 146/2003 - Λογαριασμοί 10 έως 18 της Γ.Λ.)
Η αξία των πάγιων στοιχείων των Νοσοκομείων που μελετήθηκαν, ανήλθε σε 3 δις € περίπου, κονδύλι που περιλαμβάνει
την αναπόσβεστη αξία (αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις) των γηπέδων-οικοπέδων, των κτιρίων, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, των επίπλων, του λοιπού
εξοπλισμού και των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση. Τα νοσοκομεία που αποτελούν την 1η ΥΠε Αττικής καταγράφουν 1,2
δις € ως πάγια περιουσία στο Ενεργητικό τους, με τα νοσοκομεία της 2ης Υπε να ακολουθούν με 581 εκ €.
Η αξία των κονδυλίων του ενεργητικού «Γήπεδα - Οικόπεδα» και «Κτίρια και Τεχνικά Έργα» προσδιορίστηκε όπως ορίζεται από το ΠΔ 146/2003, με βάση το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από
τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η συνολική αξία κτήσης
των γηπέδων – οικοπέδων και των κτιρίων την 31/12/2013,
ανέρχεται σε 3,3 δις € περίπου.
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Αποθέματα (Ομάδα 2 του ΠΔ 146/2003 - Λογαριασμοί 24
έως 26 της Γ.Λ.)
Σύμφωνα με την απογραφή που διενεργήθηκε στις
31/12/2013, η αξία των τελικών αποθεμάτων ανήλθε στο
ποσό των 158,5 εκ € περίπου και αφορά πρώτες και βοηθητι-

�����������

�����������

��������1�: ������������� ���������� ��� �����
��� ������ �����������,��������

κές ύλες, αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων.
Ειδικότερα, το κονδύλι των πρώτων και βοηθητικών υλών περιλαμβάνει το φαρμακευτικό, υγειονομικό, ορθοπεδικό, ακτινολογικό υλικό και τα τρόφιμα, ενώ το κονδύλι των αναλωσίμων
υλικών αφορά τα αντιδραστήρια, καύσιμα, είδη καθαριότητας,
γραφική ύλη και λοιπά αναλώσιμα υλικά, που βρίσκονταν στις
αποθήκες των νοσοκομείων, την 31/12/2013.
Τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠε και της 2ης ΥΠε Πειραιώς &
Αιγαίου κατέχουν το 23,80% και το 18,39% της αξίας των
συνολικών αποθεμάτων, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
όλα τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, τα μεγάλα
νοσοκομεία του Νομού Αττικής και το Γ. Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» εμφανίζουν τα υψηλότερα αποθέματα.
Απαιτήσεις (Ομάδα 3 του ΠΔ146/2003 - Λογαριασμοί
30,31,33, 35 της Γ. Λ.)
Το σύνολο των απαιτήσεων ανήλθε συνολικά στα 3 δις €
και αφορά απαιτήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ έναντι κυρίως
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδιωτών, χρεωστών διάφορων, αλλά και από
επίδικους χρεώστες. Τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠε απεικονίζουν
στον Ισολογισμό τους 940 εκ € περίπου ως απαίτηση (ποσοστό
30,97% του συνόλου), με τα νοσοκομεία της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση καταγράφοντας 501 εκ €, ήτοι ποσοστό 16,51% του συνόλου.
Συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις από την παροχή υγειονομικών
υπηρεσιών για το σύνολο των νοσοκομείων ανήλθαν σε
2.982.731.022 € (Λογαριασμός 30 της Γ.Λ.).
Σημειώνεται ότι βάσει του Ν. 4132/2013, διενεργήθηκε
διαγραφή απαιτήσεων των νοσοκομείων, που προέρχονται από
υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2011, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησης. Η
διαγραφή των απαιτήσεων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών απεικονίστηκε στους Ισολογισμούς της χρήσης 2013.
Κατά συνέπεια, το κονδύλι των Απαιτήσεων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, αφορά τιμολογήσεις νοσηλίων της χρήσης 2012 και 2013, ως επί το πλείστον.
Χρεόγραφα (Ομάδα 3 του ΠΔ 146/2003 – Λογαριασμός
34 της Γ. Λ.)
Η αξία των χρεογράφων που είχαν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ
την 31/12/2013 ανέρχεται σε 2,3 εκ € περίπου, αποτιμημένη
στην τρέχουσα αξία.
Διαθέσιμα (Ομάδα 3 του ΠΔ 146/2003 – Λογαριασμός 38
της Γ.Λ.)
Το κονδύλι των διαθεσίμων περιλαμβάνει το ύψος των
καταθέσεων όψεως και προθεσμίας στις ελληνικές τράπεζες
και τα μετρητά που βρίσκονται στα ταμεία τους, ποσό που την
31/12/2013 ανερχόταν στα 372 εκ € περίπου. Ιδιαίτερα
υψηλή ρευστότητα εμφανίζουν τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠε,
κατέχοντας 135 εκ €, ήτοι 36,20% του συνόλου των διαθεσίμων, ενώ τα νοσοκομεία της 2ης ΥΠε ακολουθούν με 51 εκ €
περίπου λιγότερα (ποσοστό 22,45%).
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4.1.2. Ανάλυση επιλεγμένων κονδυλίων του Παθητικού,
ανά Υπε
Ίδια Κεφάλαια (Ομάδα 4 του ΠΔ 146/2003 - Λογαριασμοί
40 έως 43 της Γ.Λ.)
Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 6,07 δις €, κονδύλι που
περιλαμβάνει τα κεφάλαια όπως προσδιορίστηκαν κατά την
απογραφή έναρξης, τις δωρεές, τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, τα συσσωρευμένα αποθεματικά κεφάλαια που προέρχονται κατά κύριο λόγο από κρατικές επιχορηγήσεις και τα αποτελέσματα εις νέο. Τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠε βρίσκονται στην
πρώτη θέση, με 2 δις € περίπου ίδια κεφάλαια, τα νοσοκομεία
της 2ης ΥΠε στην δεύτερη θέση με 1 δις €, ενώ την τρίτη θέση
καταλαμβάνουν τα νοσοκομεία της 6ης ΥΠε Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας -της μεγαλύτερης σε
έκταση ΥΠε της χώρας- με 892 εκ €.
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Ομάδα 5 του ΠΔ
146/2003 – Λογαριασμοί 50 έως 55 της Γ.Λ.)
Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά κύριο λόγο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, πιστωτές
διάφορους, αλλά και υποχρεώσεις για φόρους - τέλη ανήλθαν
στο 1,08 δις € συνολικά. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στη χρήση του 2014. Ενδεικτικά,
οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων της 1ης ΥΠε άγγιξαν τα
372,5 εκ € περίπου, ενώ για τη 2η ΥΠε ανήλθαν περίπου στο
μισό, ήτοι 181,8 εκ €.
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Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 3,30 ή
330% και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Παρατηρούμε ότι,
σε περίπτωση που εισπραχθούν οι απαιτήσεις, ρευστοποιηθούν
τα αποθέματα και τα χρεόγραφα, καθώς και με τα ήδη υπάρχοντα διαθέσιμα, είναι εφικτή η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων των νοσοκομείων για τη χρήση του 2013.
4.1.3. Ανάλυση λειτουργικού αποτελέσματος, ανά Υπε
Τα λειτουργικά έσοδα των Νοσοκομείων προκύπτουν από
την ομαλή λειτουργία τους, ως φορέων παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών (Λογαριασμοί 70 έως 76 της Γ.Λ.). Αντίστοιχα, το
λειτουργικό κόστος αφορά το κόστος αγαθών και υπηρεσιών,
τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, τα έξοδα διάθεσης και τα χρηματοοικονομικά έξοδα (Λογαριασμοί 60 έως 68 της Γ.Λ.). Το κόστος της μισθοδοσίας, το
οποίο ανέρχεται σε περίπου 1,9 δις € σύμφωνα με τις σημειώσεις στους Ισολογισμούς, συμπεριλαμβάνεται τόσο στα λειτουργικά έσοδα, ως έσοδο από επιχορηγήσεις, όσο και στο λειτουργικό κόστος. Επισημαίνεται ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα προκύπτει από το Λογαριασμό 80.00 της Γενικής Εκμετάλλευσης,
χωρίς να ληφθούν υπόψη τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα.
Τα νοσοκομεία της 4ης, 2ης και 5ης Υπε καταλαμβάνουν
την 1η, 2η και 3η θέση αντίστοιχα στην επίτευξη μεγαλύτερου
λειτουργικού αποτελέσματος.
Πίνακας 1: Στοιχεία λειτουργικού κόστους, λειτουργικών εσόδων και
των αποτελεσμάτων χρήσης 2013, ανά Υπε»
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Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έλαβαν
σημαντική κρατική επιχορήγηση, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς προμηθευτές για τη χρήση
2013 και συνεπώς, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές είναι
αισθητά μειωμένες σε σχέση με άλλα έτη. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές την 31/12/2013 (Λογαριασμός
50 της Γ.Λ.) ανήλθαν σε 981.420.925 €, αναλυτικά δε ανά
ΥΠε απεικονίζονται στον παρακάτω διάγραμμα.
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Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΜΥ 2013 – Ίδιοι υπολογισμοί

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, το συνολικό αποτέλεσμα από την λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ για το
έτος 2013 ήταν πλεόνασμα, ύψους 285 εκ €. Τα νοσοκομεία
της 4ης ΥΠε κατέγραψαν συνολικά τα μεγαλύτερα πλεονάσματα. Ελλείμματα της τάξης των 2,1 εκ € παρουσιάζουν τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠε, τα οποία εξυπηρετούν το μεγαλύτερο όγκο
ασθενών καθημερινά. Από την επεξεργασία των Καταστάσεων
Αποτελεσμάτων Χρήσης προέκυψε ότι 79, από τα 102 νοσοκομεία, απεικόνισαν πλεονάσματα για τη χρήση του 2013
(ποσοστό 77,45%) ενώ 23 κατέγραψαν ελλείμματα (ποσοστό
22,55%).
Τα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (τζίρος)
των νοσοκομείων ανέρχονται σε σχεδόν 2 δις €. Το κονδύλι
αυτό περιλαμβάνει τιμολογήσεις νοσηλίων κυρίως προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έσοδα
προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών, εργαστηριακές εξετά-

οικονομία - management υγείας
σεις, κλπ (Λογαριασμός 73 της Γ.Λ.). Αναλυτικά δε ανά ΥΠε
φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Στο λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβάνεται το κόστος από
την περίθαλψη απόρων, ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων. Το κόστος αυτό, όπως προκύπτει από τις σημειώσεις των
Ισολογισμών, ανέρχεται σε 106 εκ € περίπου, ήτοι ποσοστό 2,66
% του λειτουργικού κόστους. Το κόστος της κατηγορίας αυτής δεν
προκύπτει εσωλογιστικά, γιατί δεν παρακολουθείται σε ιδιαίτερο
λογαριασμό, αλλά συλλέγεται από το υποσύστημα τιμολόγησης
ασθενών, ως εκ τούτου περιλαμβάνει μόνο το κόστος των υλικών
και της νοσηλείας και για πληροφοριακούς λόγους αναφέρεται
στις σημειώσεις του Ισολογισμού. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν
έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό αυτό το κόστος 14 Νοσοκομείων, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.
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4.2. Δείκτες Επίδοσης της Δραστηριότητας
των Νοσοκομείων
Αξιοποιώντας τα στοιχεία της νοσηλευτικής δραστηριότητας
που αντλήθηκαν από το ESY.net, καθίσταται δυνατή η δημιουργία
δεικτών μέτρησης της πληρότητας και αξιολόγησης του κόστους.
Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στον υπολογισμό του κόστους ανά
νοσηλευθέντα ασθενή και στο ημερήσιο κόστος νοσηλείας για τα
νοσοκομεία της χώρας, δύο δείκτες ιδιαίτερα σημαντικοί για την
διαχείριση του κόστους, διαθέτοντας ως πληροφορίες, για το έτος
2013, το συνολικό λειτουργικό κόστος κάθε νοσοκομείου από
την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον αριθμό των νοσηλευθέντων και τις ετήσιες ημέρες νοσηλείας.
4.2.1. Ποσοστό κάλυψης κλινών
Ο βαθμός πληρότητας των κλινών στα νοσοκομεία εκφράζει

τον βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής όπως οι κλίνες, οι ανθρώπινοι πόροι, ο ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός κλπ. Από το σύνολο των ΥΠε, το μεγαλύτερο βαθμό
πληρότητας παρουσιάζει η 2η ΥΠε με 77,35%, με την 1η ΥΠε
να ακολουθεί με 1,5% λιγότερο. Το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης εμφανίζεται στην 4η ΥΠε.
Από την επιμέρους ανάλυση, προέκυψε ότι τρία (3) γενικά
νοσοκομεία της χώρας, είχαν το 2013 υπερπληρότητα έως και
156%, γεγονός αφενός παράνομο, αφετέρου επικίνδυνο για
την ασφάλεια και υγεία των νοσηλευθέντων. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για το Γ. Ν. Α. «Γ. Γεννηματάς» από την 1η ΥΠε, το
Πανεπιστημιακό Γ. Ν. «Αττικόν» στην 2η ΥΠε και το Γ. Ν. Κέρκυρας της 6ης ΥΠε. Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα και
φορεία, στους διαδρόμους των νοσοκομείων, εφόσον οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για νοσηλεία.
Στην αντίπερα όχθη, βρίσκονται νοσοκομεία που λειτουργούν με πολύ χαμηλή πληρότητα κλινών, υποαπασχόληση
πόρων και κατ’ επέκταση, αυξημένο κόστος. Σε αυτή την κατηγορία συναντώνται νοσοκομεία της 2ης ΥΠε, που βρίσκονται σε
νησιά. Για παράδειγμα, το Γ. Ν. – Κ. Υ. Κυθήρων λειτουργεί με
μόλις 28% της διαθέσιμης δυναμικότητας σε κλίνες, το Γ. Ν.
Ικαρίας με 25%, ενώ το Γ. Ν. Καλύμνου με 27%. Ωστόσο, τα
νοσοκομεία αυτά χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα,
λόγω του ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το ποσοστό κάλυψης των κλινών αυξάνεται εξαιτίας του τουρισμού, ενώ τους
χειμερινούς μήνες η νοσηλευτική κίνηση μειώνεται.
4.2.2. Δείκτες νοσηλευτικού κόστους
Από τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων που επεξεργαστήκαμε, προέκυψε ότι το μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας για τα νοσοκομεία της χώρας, ανήλθε σε 483 €. Το μεγαλύτερο ημερήσιο κόστος παρουσιάζουν τα νοσοκομεία της 5ης
ΥΠε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με 601 € ανά ημέρα
νοσηλείας και της 4ης ΥΠε με 558 €.
Σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται αναφορικά με το
κόστος που επιμερίζεται σε κάθε ασθενή ανά υγειονομική περιφέρεια, ενώ το μέσο κόστος ανά ασθενή ανέρχεται σε 1.884 €.
Ειδικότερα, το υψηλότερο κόστος παρατηρείται στην 2η ΥΠε με
2.196 € ανά ασθενή και το χαμηλότερο στην 3η και 4η ΥΠε με
1.700 € περίπου ανά ασθενή.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι:
α) το συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος της
μισθοδοσίας, ήτοι 1,9 δις €, καθώς και το έξοδο των αποσβέσεων των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
(μη ταμειακό έξοδο).
β) στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται το κόστος από τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και τη λειτουργία των ΤΕΙ, ΤΕΠ
και Απογευματινών Ιατρειών. Ειδικότερα, το σύνολο των
εξωτερικών ασθενών για το 2013 ανήλθε σε 11.883.538.
Κατά συνέπεια, το κόστος ανά νοσηλευθέντα ασθενή επιβαρύνεται με το κόστος των εξωτερικών ασθενών.
γ) στην 2η ΥΠε υπάγονται δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία, στα
οποία παρατηρείται υψηλή διάρκεια νοσηλείας, λόγω του
ειδικού χαρακτήρα και σκοπού τους.
Åðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ • Ιουλίος - Αύγουστος 2015
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Πίνακας 2: Στοιχεία νοσηλευτικής κίνησης και δείκτες νοσηλευτικού κόστους, ανά ΥΠε
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4.3. Ποιοτική Αξιολόγηση
Οικονομικών Καταστάσεων
βάσει των Εκθέσεων των
Ορκωτών Λογιστών

Οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των ΔΜΥ απο(�)/((�)*365)
(�)/(�)
(�)/(�)
τυπώνουν τη χρηματοοικονομική
κατάσταση και επίδοση, βοηθούν
8.642
610.779
2.357.942
75,92%
1.184.751.461
502
1.940
1�
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπε6.096
295.001
1.721.124
77,35%
647.803.737
376
2.196
2�
ρασμάτων αναφορικά με τη δρα3.277
191.963
818.030
68,39%
328.683.133
402
1.712
3�
στηριότητά τους και σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις των
4.455
325.654
1.000.264
61,51%
558.637.320
558
1.715
4�
Ορκωτών Λογιστών στις εκθέ2.511
206.464
617.899
67,42%
371.453.622
601
1.799
5�
σεις ελέγχου, δημιουργείται μία
πιο ολοκληρωμένη εικόνα, σχε4.898
342.474
1.220.597
68,27%
626.891.001
514
1.830
6�
τικά με την οικονομική λειτουρ2.275
150.633
544.881
65,62%
279.637.374
513
1.856
7�
γία των μονάδων υγείας της
������
32.154
2.122.968
8.280.737
70,56%
3.997.857.647
483
1.883
χώρας μας. Ωστόσο, κυρίαρχο
πρόβλημα που καταγράφεται στις
Πηγή: ESY.net 2013 – Ίδιοι υπολογισμοί
δημοσιευμένες
οικονομικές
Σημείωση: Έχουν εξαιρεθεί από τους υπολογισμούς τα 8 νοσοκομεία του ΕΣΥ τα οποία συνέταξαν καταστάσεις με τα ΔΛΠ,
καταστάσεις στις 31/12/2013
όπως επίσης το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Γ. Ν. Παπαγεωργίου.
αποτελεί η επιφύλαξη της γνώΌσον αφορά στην κατάταξη των νοσοκομείων με βάση την μης των Ορκωτών Ελεγκτών για μία σειρά από θέματα. Οι
επίτευξη υψηλότερου και χαμηλότερου κόστους ανά νοσηλευ- κυριότερες παρατηρήσεις τους εστιάζονται στα ακόλουθα:
θέντα ασθενή, παρατηρούμε ότι 5 από τα 10 νοσοκομεία με τα • Αναφορικά με το ύψος των αποθεμάτων. Πολλά νοσοκουψηλότερα κόστη ανά ασθενή, υπάγονται στην 2η ΥΠε Πειραιμεία απογράφουν μόνο τα αποθέματα που υπάρχουν στις
ώς & Αιγαίου. Αντίθετα, 5 νοσοκομεία του Νομού Αττικής που
κεντρικές αποθήκες, ενώ υλικά και φάρμακα που βρίσκονται
εποπτεύονται από την 1η ΥΠε Αττικής, επιτυγχάνουν τη χαμησε κλινικές, χειρουργεία, τμήματα και κέντρα υγείας δεν απολότερη δαπάνη ανά νοσηλευθέντα.
γράφονται. Αυτό έχει ως αποτέΠίνακας 3: Κατάταξη νοσοκομείων με βάση την επίτευξη υψηλότερου και χαμηλότερου λεσμα να εμφανίζονται τα αποθέματα στον Ισολογισμό υποεκτιμηκόστους ανά νοσηλευθέντα ασθενή
μένα και αντίστοιχα, οι αναλώ����
���������
����������
����������
���
����������
���
����
����
σεις να παρουσιάζονται υπερεκτι����
(��������)
(�������)
μημένες.
���. ���. ������
������������� ���.
• Επιβεβαίωση ύψους απαιτήσε�������������
9.745 €
1�
���/�����
1.063 €
4�
1
ων. Κατά την διαδικασία του ελέγχου, δεν κατέστη δυνατόν να επι"� ���� �����"
"���������"
βεβαιωθεί, με επιβεβαιωτικές επι�. �. �����
6.134 €
2�
�. �. �. "���������"
1.121 €
1�
2
στολές ή άλλες εναλλακτικές δια������� ������������
�������������
δικασίες, το ύψος των απαιτήσεων
5.240 €
2�
1.121 €
1�
3
(3 δις €). Είναι εύλογο, επομένως,
- �. �. - �. �. �����
������
ότι κατά την εκκαθάριση των απαι�. �. ��������� – �. �.
τήσεων, τα ποσά που ενδέχεται να
�. �. - �. �. �������
3.871 €
2�
1.182 €
6�
4
���������
προκύψουν θα είναι χαμηλότερα
και τα ελλείμματα υψηλότερα.
���. ���������� ���.
• Συμφωνία με προμηθευτές.
�. �. �����
3.514 €
2�
��������
1.253 €
1�
5
Πρόβλημα, επίσης, αποτελεί η
"�� ����� ���������"
συμφωνία του υπολοίπου του
χρέους των νοσοκομείων με τους
�.�. ������ ������
�. �. �����
3.493 €
5�
1.303 €
6�
6
προμηθευτές, την 31/12/2013.
"�������������"
Σε ορισμένα νοσοκομεία, δεν
�. �. - �. �. �����
3.437 €
5�
�.�. ������
1.365 €
4�
7
επιβεβαιώνεται από τις απαντητικές επιστολές των προμηθευτών.
�. �. ������
�. �. - �. �. �����
3.234 €
2�
1.383 €
1�
8
• Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
"� ���� �����"
Οι Ορκωτοί Λογιστές σημειώ�. �. ���������
νουν ότι, σε αρκετά νοσοκομεία,
�. �. - �. �. �����������
3.223 €
6�
1.393 €
2�
9
το σύστημα ελέγχου χρήζει βελ"���������"
τίωσης επί των διαδικασιών, ως
�. �. �����������
3.071€
5�
�. �. ����� ���������
1.434 €
1�
10
προς την αποτελεσματικότερη
Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί.
διαχείριση του Διπλογραφικού
������
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Συστήματος, όσο και επί της Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
• Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής. Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία υποχρεούνται από 1/1/2012 να τηρούν την Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση, υπάρχει σχετική παρατήρηση
για όσα δεν την εφάρμοσαν.
Στο παρακάτω διάγραμμα, παρατίθεται σχηματικά η γνώμη
που διατύπωσαν οι Ορκωτοί Λογιστές στις εκθέσεις ελέγχου
που χορήγησαν. Το 87% των εκθέσεων χορηγήθηκαν με επιφύλαξη γνώμης και με ή χωρίς παράγραφο με έμφαση θεμάτων. Μόλις 13 από τους 108 συνολικά ελεγμένους Ισολογισμούς συνοδεύτηκαν από έκθεση που περιείχε τη σύμφωνη
γνώμη των Ορκωτών Ελεγκτών, ενώ για το Πανεπιστημιακό Γ.
Ν. Λάρισας – Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»,
οι ορκωτοί ελεγκτές εξέφρασαν αρνητική γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις και την εύλογη παρουσίαση της οικονομικής θέσης του νοσοκομείου. Τονίζεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις δύο (2) νοσοκομείων αναρτήθηκαν στο Διαύγεια,
χωρίς το πιστοποιητικό ελέγχου και γι αυτό το λόγο, δεν ελήφθησαν υπόψη.
������� 7�: �������� ���������� ��� ����������������� ��� ��������
��� ������� �������� 31/12/2013
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παράθεση και ανάλυση των στοιχείων που προηγήθηκε, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
• Κατά τη γνώμη μας, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των
ΔΜΥ πρέπει να αναρτώνται στο site του Υπουργείου Υγείας,
προκειμένου να εξυπηρετείται η λογοδοσία της διοίκησης
των μονάδων αυτών, αλλά και η απρόσκοπτη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε όσους έχουν εύλογο ενδιαφέρον,
όπως η Βουλή, το Υπουργείο Υγείας, άλλες αρμόδιες προϊστάμενες αρχές, οι διεθνείς οργανισμοί, οι προμηθευτές, οι
πολίτες κλπ.
• Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης
αποτελεί σύνθετη λογιστική διαδικασία, που απαιτεί πληθώρα λογιστικών κινήσεων, συμφωνιών και υπολογισμών, με
τελικό σκοπό τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσεως. Γι αυτό το σκοπό, η σύνταξη τους ανατίθεται σε έμπειρους λογιστές, λόγω έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών
στα νοσοκομεία, προκειμένου το Διπλογραφικό Σύστημα να
εφαρμοστεί με επιστημονικό και αξιόπιστο τρόπο και, συνεπώς, οι Οικονομικές Καταστάσεις να αποτυπώνουν εύλογα
και ορθά τα οικονομικά τους μεγέθη.
• Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα μεσαία και μεγάλα νοσοκομεία
της χώρας από 250 κλίνες και άνω, επιτυγχάνουν και εκμεταλλεύονται οικονομίες κλίμακας προκειμένου να ανταπο-

κριθούν στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Μιλώντας
για οικονομίες κλίμακας, αναφερόμαστε στη μείωση του
κόστους που επιτυγχάνει ένα νοσοκομείο, αυξάνοντας την
ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, εν προκειμένω την
παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, για να επιτευχθεί
μεγαλύτερος καταμερισμός των σταθερών εξόδων στις
μονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή τους
ασθενείς [4]. Το 63% των νοσοκομείων που επιτυγχάνουν
κόστος ασθενή κάτω από το μέσο κόστος (ήτοι 1.883 €)
είναι δυναμικότητας 250 κλινών και άνω. Με το σωστό Management, τα μεγάλα νοσοκομεία δύνανται να αξιοποιούν
τους σπάνιους υγειονομικούς πόρους αποτελεσματικά και
αποδοτικά, έτσι ώστε να συγκρατούν τις δαπάνες τους και να
επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.
• Στον αντίποδα, τα μικρά νοσοκομεία της χώρας που δεν λειτουργούν στο 100% της παραγωγικής τους δυνατότητας,
έχουν χαμηλή πληρότητα κλινών, υποαπασχόληση πόρων
και τεράστια σταθερά κόστη. Κατά συνέπεια, το κόστος ανά
νοσηλευθέντα ασθενή διογκώνεται, εξαιτίας της μεγάλης
αναλογίας σταθερού κόστους που βαρύνει τον κάθε ασθενή.
Το 58% των νοσοκομείων που παρουσιάζουν κόστος ασθενή πάνω από το μέσο κόστος (ήτοι 1.883 €) είναι δυναμικότητας έως 250 κλινών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα νοσοκομείων που βρίσκονται στις πρωτεύουσες
νομών νησιωτικών περιοχών της 2ης ΥΠε, όπως το Γ. Ν.
Σύρου, το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γ. Ν. - Κ. Υ. Λέρου και το
Γ. Ν. Σάμου. Θα πρέπει να επισημανθεί, σχετικά με την 2η
ΥΠε, η γεωγραφική ασυνέχεια, ο νησιώτικος χαρακτήρας, η
εποχικότητα σε συνδυασμό με την σημαντική διασπορά του
πληθυσμού και, των μονάδων ευθύνης και ο συντονισμός
32 Κέντρων Υγείας και 137 Περιφερειακών Ιατρείων,
συντελούν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των.
• Από τις Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτει ότι το κόστος
από την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε απόρους,
αλλοδαπούς και ανασφάλιστους ανέρχεται στο 2,66% του
λειτουργικού κόστους. Κατ’ επέκταση, το κόστος των απόρων δεν ευθύνεται για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των.
Άλλωστε, αποστολή ενός Δημόσιου Νοσοκομείου αποτελεί
η παροχή περίθαλψης και φροντίδας σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινωνικό - οικονομική του κατάσταση. Για
την ακριβέστερη παρακολούθηση του κόστους της κατηγορίας αυτής, προτείνουμε τη δημιουργία ενός διακριτού πρωταρχικού κέντρου κόστους με τον τίτλο «Έξοδα Λειτουργίας
Κοινωνικού Έργου», το οποίο θα συγκεντρώνει το συνολικό
κόστος. Εκτός από το κόστος υλικών και νοσηλείας, θα συνυπολογίζεται και το λοιπό κόστος, όπως οι δαπάνες για μισθοδοσία, ενέργεια, υπηρεσίες, αποσβέσεις κλπ.
• Η προσαρμογή των ΔΜΥ στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας
τους, κάνουν απαραίτητη, κατ’ αρχήν για «εσωτερικούς»
λόγους, την πλήρη εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής, που
οδηγεί σε μία τεκμηριωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων
τους. Η επιλογή της Αναλυτικής Λογιστικής, όμως, είναι
κυρίως θέμα ζωτικής σημασίας για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης, αφού η ύπαρξη βραχυχρόνιων αναλυτικών αποτελεσμάτων κατά είδος υπηρεσίας, κέντρο κόστους
κ.λπ., παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανομή του
κόστους, μπορεί να δημιουργήσει το υπόβαθρο για την καθιέÅðéèåþñçóç ÕÃÅÉÁÓ • Ιουλίος - Αύγουστος 2015
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ρωση μηχανισμών κινήτρων και διαμορφώνει μία βάση ιστορικών αναλυτικών πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για
τους προγραμματισμούς και τις προβλέψεις. Οι Ορκωτοί
Λογιστές σημειώνουν σε 30 εκθέσεις, από τις 102 που
χορήγησαν, τη μη εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.
Ωστόσο, διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το γεγονός ότι τα
Νοσοκομεία που δεν τήρησαν την Ομάδα 9 της Αναλυτικής
Λογιστικής είναι περισσότερα.
• Προτείνουμε την ενίσχυση του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου (Ν. 4025/2011) στα Νοσοκομεία, με δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και στελέχωση της με έμπειρους
εσωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα, επέκταση του Εσωτερικού
Ελέγχου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων, όπως οι ιατρικές και όχι μόνο οι λογιστικό–οικονομικές λειτουργίες.
• Τέλος, τα νοσοκομεία είναι υποχρεωμένα να συντάσσουν
οικονομικές καταστάσεις και με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 27 του Ν.3599/2007 και το άρθρο 11 του Ν.
3697/2008. Κατά τη γνώμη μας, η σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων, τόσο με βάση το ΠΔ 146/2003, όσο και με
τα Δ.Λ.Π. αυξάνει τον όγκο της πληροφορίας και δεν συντελεί στην παροχή οικονομικής πληροφόρησης με τρόπο κατανοητό, συνοπτικό και ελκυστικό. Κατά συνέπεια, εκτιμούμε
ότι το νομοθετικό πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών
Καταστάσεων των ΔΜΥ πρέπει να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στις νέες, σύγχρονες απαιτήσεις χρηματοοικονο-

μικής πληροφόρησης, λαμβάνοντας, δε, υπόψη την εφαρμογή του Ν.4308/2014, που ισχύει από 1/1/2015, για τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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Πίνακας 4: Αναλυτικά στοιχεία ανά νοσοκομείο και ανά ΥΠε, επιλεγμένων κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων
και της νοσηλευτικής κίνησης για το έτος 2013.
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682.139

754.480

40,20%

3.071

862

823.924

121.154

1.189.835

1.183.724

618.891

4.380.214

3.490.804

889.410

-696.099

47,41%

2.492

747

860.762

107.682

4.258.306

210.688

427.016

4.373.426

3.546.615

826.810

-820.618

30,75%

3.437

1.053
683

69 �.� - �.� ��������
70 �.� - �.� �����
71 �.�. ������
72 �.�. ����� "�������������"
73 �. �. ��������
���. �.�. �������-�.�. ������� "�������������
74 & ��������������"

������ 5�� ���

34.064.958

1.768.193

35.984.553

3.115.786

11.530.809

42.114.570

42.302.603

-188.032

-576.407

59,10%

2.468

19.659.497

2.229.005

33.978.593

555.712

9.451.684

47.513.411

45.040.094

2.473.317

1.912.261

65,53%

1.684

527

23.997.351

1.018.149

25.912.195

4.161.645

7.955.907

37.969.285

33.279.211

4.690.075

4.979.304

59,55%

1.655

635

165.105.815

7.758.784

155.923.077

9.490.989

36.540.716

257.673.430

131.654.352

126.019.078

7.322.964

82,71%

1.514

522

277.763.780

16.371.381

322.371.450

29.291.166

85.823.131

529.440.533

371.453.622

157.986.911

26.678.669

67,42%

1.799

601

�����������

�/�

����������� ����������� ��� ���
75 �. �. ��������
76 �. �. ���������������� - �. �. ��������

�����
����������
���/���� 10-18

���������
���/���� 24-26

����������
���/���� 30-35

��������� ������������� ������

���������
���/���� 38

����. �����.
���/���� 50-55

����/��
�����
���/���� 70-76

����/��
����.
������
�����/���
���/���� 60-68 ���/���� 80.00

������� �����. �������

������
����.
������

������� ������ ��������
�������
���
������
������ ������ �����.

6.341.864

299.901

6.987.754

57.289

1.179.809

10.076.005

8.994.502

1.081.503

1.174.417

42,59%

2.447

723

67.712.413

871.231

19.788.789

1.384.034

6.042.770

34.864.236

31.586.355

3.277.881

3.870.529

73,15%

2.490

717

77 �. �. ��������� - �. �. ���������

18.943.625

2.593.359

27.750.223

2.906.360

7.562.985

41.240.674

34.080.623

7.160.051

2.912.103

70,46%

1.182

455

78 �. �. ��������
79 �.�. ������
80 �������������� �.�. ���������

87.960.397

519.337

16.904.451

4.273.301

10.955.735

42.497.777

33.917.683

8.580.094

-1.764.849

106,75%

1.534

322

27.743.399

1.127.346

21.659.391

34.101.085

-1.127.434

-1.268.196

81 �. �. ��������� "�.����������"
82 �. �. �������� "����� ���������"
83 �.�. �����������
84 �. �. �������� - �. �. �������

969.140

4.429.946

42.675.971

5.489.907

89.729.087

2.771.990

32.174.008

97.898.244

94.940.799

2.957.446

4.889.974

59,23%

1.549

521

25.809.795

1.761.348

33.656.369

2.102.346

7.849.935

49.246.758

46.294.175

2.952.583

6.624.947

61,50%

2.107

612

32.973.651

64,89%

2.516

574

28.820.168

250.815

8.036.585

641.184

2.218.024

16.945.599

11.541.928

5.403.671

4.215.775

64,91%

1.835

487

19.775.652

373.410

7.080.763

3.245.791

3.175.495

11.377.674

10.535.559

842.115

809.608

59,57%

2.303

475

13.574.859

593.025

15.921.267

2.147.684

4.532.530

20.634.962

18.596.097

2.038.866

2.320.398

85 �. �. - �. �. ��������
86 �. �. ��������
87 �. �. ��������� - �. �. ������

2.670.483

382.055

7.051.410

950.746

1.917.767

14.407.254

12.926.835

1.480.419

1.694.092

56,00%

2.562

790

9.445.437

418.048

14.890.208

1.781.591

4.596.327

25.311.209

24.126.481

1.184.728

637.197

71,02%

1.615

477

7.273.691

323.504

14.243.622

195.120

2.824.507

15.734.236

14.280.105

1.454.130

2.160.685

63,31%

1.484

519

88 �. �. ��������� - �. �. ��������

8.049.487

288.252

3.508.618

174.134

1.019.770

9.397.127

9.808.373

-411.246

-411.246

52,44%

1.865

450

53,36%

1.894

568

89 ����������� �. �. �������� "� �������������"
90 �. �. ������
91 �.�. ������ ������ "�������������"
�. �. ���������������� - �. �. �. �.
92 ����������� "����������"

8.036.351

33.158

6.256.489

596.021

657.172

9.638.584

8.498.732

1.139.852

1.257.313

50,26%

1.303

515

15.286.231

241.313

7.142.112

704.739

3.835.861

16.951.893

15.898.604

1.053.289

3.070.954

51,84%

3.013

622

93 �.�. - �.�. �����������
94 �.�. ����������� - �. �. ���������
95 �������������� �.�. ������

8.894.103

7.534.879

1.359.225

1.356.987

36,33%

3.223

824

256.428

38.611

1.104.437

160.967

215.728

1.846.666

1.499.830

346.836

351.367

38,63%

2.283

10.384.100

5.489.159

26.687.345

14.761.868

30.480.072

102.713.341

111.859.636

-9.146.295

5.249.430

83,19%

1.902

553

1.865.948

280.256

4.958.512

752.571

1.506.849

7.633.475

6.323.755

1.309.721

1.158.685

70,84%

1.597

422

466.419.725

514

96 �. �. �������� - �. �. ������

������ 6�� ���
97 �������������� �. �. ���������
98 �. �. ��������
99 �. �. ��������
7� ���
������

������� ������ ��������
�������
���
������
������ ������ �����.

1.368.688

������ 4�� ���

6� ���
������������,
������
�����
�������
���
���.
�������

������� �����. �������

������
����.
������

4.120.994

54 ���. ������� �������� ���/�����
55 �.�. ����������

Y��

����/��
����.
������
�����/���
���/���� 60-68 ���/���� 80.00

17.315.500

������ 3�� ���

5� ���
��������� ���
�������
�������

����������
���/���� 30-35

����/��
�����
���/���� 70-76

51.559.726

51 �������������� �.�. ���/����� �����
52 �������������� �.�. �����
������������� ���������� ���/�����
53 "���������"

4� ���
���������� ���
������

�����
���������� ���������
���/���� 10-18 ���/���� 24-26

100 �.�. - �.�. �������� "�����������"
101 �. �. ������ "� ����� ��������"
102 �. �. ��������� "���������� - ��������"

������ 7�� ���

������ ����������� ��� ���

5.918.983

1.138.708

23.813.290

4.400.796

7.837.492

38.542.619

37.703.102

839.517

1.613.687

77,56%

1.932

316

55.297.197

1.475.203

22.815.365

15.003.395

23.093.518

54.768.254

51.841.863

2.926.391

5.910.366

68,88%

2.017

638

2.577.243

702.200

5.313.194

286.746

-

532

24.690.143

385.299.282

60.267.813

158.106.300

663.594.343

626.891.001

36.703.342

47.834.223

68,27%

1.830

22.824.258

8.069.553

116.323.153

14.918.044

42.263.741

116.077.248

104.417.060

11.660.188

11.675.660

70,37%

1.727

12.265.561

1.091.116

12.599.093

1.759.819

5.173.805

27.221.914

24.180.385

3.041.529

4.132.295

66,21%

2.065

518

22.547.420

1.784.095

7.398.990

1.562.247

5.718.743

28.041.182

28.365.739

-324.558

5.187.512

44,57%

2.120

648
663

545

3.778.534

84.988

886.767

1.107.974

214.840

2.360.556

2.139.989

220.567

-139.559

44,22%

2.927

31.952.670

2.378.878

15.609.694

780.734

14.116.226

54.543.635

58.088.023

-3.544.388

-5.164.722

70,95%

1.940

366

21.458.093

3.902.481

30.559.364

2.884.244

12.298.300

66.810.063

62.446.177

4.363.886

4.981.838

63,69%

1.815

619

114.826.535

17.311.112

183.377.061

23.013.062

79.785.654

295.054.598

279.637.374

15.417.225

20.673.025

65,62%

1.856

513

731.955.542 284.867.650

70,85%

1.883

483

2.966.881.505

158.493.451 3.034.567.569 372.105.902

1.081.667.042 4.729.813.189 3.997.857.647
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