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Τι είναι το ςφςτθμα DRG 

Το ςφςτθμα DRG – Diagnostic Related Groups (Σφςτθμα Διαγνωςτικϊν Ομοιογενϊν Ομάδων) 
είναι ζνα ςφςτθμα κατθγοριοποίθςθσ αςκενϊν που απαιτεί τθ ςυςτθματικι ςυλλογι 
δεδομζνων κατά τθν ζξοδο των αςκενϊν από το νοςοκομείο, με ςκοπό  τθν ταξινόμθςθ τουσ ςε 
διαχειρίςιμο αρικμό κατθγοριϊν πράξεων, οι οποίεσ να είναι ιατρικά ουςιώδεισ, οικονομικά 
ομοιογενείσ και χρθςιμοποιοφν ομοειδζσ μίγμα πόρων και κλινικϊν διαδικαςιϊν.

Το Σφςτθμα DRG κατατάςςει τα νοςοκομειακά περιςτατικά, βάςει αλγορίκμου ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, με τθ χριςθ ενόσ ειδικοφ προγράμματοσ ταξινόμθςθσ αςκενϊν 
(grouper) το οποίο χρθςιμοποιεί: τθν αρχικι και τελικι διάγνωςθ βάςθ τθσ Διεκνοφσ 
Κωδικοποίθςθσ Διαγνώςεων Νόςων (ICD) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ, τθν ιατρικι 
πράξθ βάςει τθσ ελλθνικι κωδικοποίθςθσ των ιατρικών πράξεων (procedures codes), το φφλο, 
τθν θλικία, τθν κατάςταςθ κατά τθν ζξοδο του αςκενι, τθν εμφάνιςθ επιπλοκών, τθν φπαρξθ 
άλλων ςυνυπαρχόντων νοςθμάτων, τθ μζςθ διάρκεια νοςθλείασ, κ.ά. χαρακτθριςτικϊν 
νοςθλείασ. 

Με βάςθ τα παραπάνω κάκε περιςτατικό κατά τθν ζξοδο κατθγοριοποιείται ςε ζνα και μόνο 
DRG. Κάκε νοςοκομείο διαμορφϊνει το δικό του προφίλ case mix, το οποίο ορίηει το φάςμα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. 
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Συςτατικά ενόσ ςυςτιματοσ DRG για τθν κοςτολόγθςθ των DRG

Εγχειρίδιο Οριςμοφ κατθγοριϊν 
(Definition Manual)

Κατάλογοσ DRG

Πλθροφορι
ακό Μζροσ

Ιατρικό 
μζροσ

Οικονομικό 
μζροσ

Διαβοφλευςθ και Συμφωνία

Τιμολόγθςθ πράξεων  
Αποηθμίωςθ 

Σφνταξθ των νοςοκομειακϊν 
προχπολογιςμϊν 
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Συςτατικά ενόσ ςυςτιματοσ DRG για τθν κοςτολόγθςθ των DRG

Bull World Health Organ 2013;91:746–756A 
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Σφςτθμα DRG / Χρθματοδότθςθ /Χριςεισ
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• Σφνταξθ και ζλεγχοσ προχπολογιςμϊν 
• Προοπτικι Αποηθμίωςθ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ
• Ζλεγχοσ κόςτουσ 
• Εκτίμθςθσ Απόδοςθσ
• Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ με επίκεντρο τον αςκενι και τιρθςθ προτφπων 

ποιότθτασ
ROBERT B. FETTER,et all 1980 Case Mix Definition by Diagnosis-Related Groups. Center for Health Studies, Institution for Social and Policy 
Studies, Yale University 

Hospital Funding Mechanisms 
Global Budget 
Activity Based Funding DRG
Fee for Service
Line by Line
Pay for Performance
HOSPITAL PAYMENT MECHANISMS: AN OVERVIEW AND OPTIONS FOR CANADA, Canadian Health Services Research Foundation 2011



Σχιματα χρθματοδότθςθσ νοςοκομείων 

Country Hospital payment schemes

Australia Prospective global budget + Payment per case / DRG

Austria Payment per case / DRG (47%) / Retrospective reimbursement of costs (48%)

Belgium Payment per case (45%) + payment per procedure (41%) + payments for drugs (14%)

Canada Prospective global budget (79%) + per case (9%) + per diem (9%)

Czech Republic Prospective global budget (75%) + per case (15%) + per procedure (8%)

Denmark Prospective global budget (80%) + Payment per case / DRG (20%)

Finland Payment per case / DRG

France Payment per case / DRG

Germany Payment per case / DRG

Greece Per diem and retrospective payment of costs

Hungary Payment per case / DRG

Iceland Prospective global budget

Ireland Prospective global budget (60%) + per case (20%) + per diem (20%)

Italy Payment per case / DRG

Japan Payment per procedure/ service + diagnosis – adjusted per diem

Korea Payment per procedure / service + DRG

Luxembourg Prospective global budget

Mexico Prospective global budget (60%) + line-item (30%) + payment per procedure (10%)

Netherlands Adjusted global budget (80%) + Payment per case / DRG (20%)

New Zealand Prospective global budget + Payment per case / DRG

Norway Prospective global budget (60%) + payment per procedure (40%)

Poland Payment per case / DRG

Portugal Prospective global budget

Slovak Republic Payment per case / DRG

Spain Line-item budget

Sweden Payment per case / DRG (555) + global budget

Switzerland Payment per case / DRG (2/3 cantons) + global buddget

Turkey Line – item budget

United Kingdom Payment per case/DRG (70%) + global budget (30%)

Source : OECD Survey on health system characteristics 2008 – 2009 and OECD estimates.
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Ανάπτυξθ Συςτθμάτων DRG
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΣΑΝ ΑΕ – Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου DRG 
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• Το Υπουργείο Υγείασ 
ίδρυςε το Ελλθνικό 
Ινςτιτοφτο DRG (ΕΣΑΝ 
ΑΕ) και ειςιγαγε το 
Σφςτθμα Αμοιβϊν 
Νοςοκομείων με το 
Nόμο 4286//9/2014. 

• Η ΕΣΑΝ είναι εταιρεία 
του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου μθ 
κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα με μοναδικό 
μζτοχο ςιμερα το 
Υπουργείο Υγείασ.

• Βαςίςκθκε ςτο μοντζλο 
ενόσ 
αυτοδιοικοφμενου 
οργανιςμοφ. Το 49% 
των μετοχϊν ςτο 
μζλλον μπορεί να 
μεταβιβαςτεί ςτουσ  
παρόχουσ και πλθρωτζσ 
υπθρεςιϊν υγείασ. 
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• Το Δεκζμβριο/2014 
Ορίςτθκε Εποπτικό 
Συμβοφλιο του 
Ινςτιτοφτου από τον 
Υπουργό Υγείασ μζςω 
ανοιχτισ διαδικαςίασ 
επιλογισ.

• Το ΕΣ αποτελείται από 5 
μζλθ: ζναν 
οικονομολόγο, ζναν 
επιςτιμονα διοίκθςθσ, 
ζναν επιςτιμονα 
πλθροφορικισ, ζναν 
ιατρό και ζναν νομικό.

• Βαςικόσ ςκοπόσ του ΕΣ 
είναι θ διαςφάλιςθ τθσ 
ανάπτυξθσ του Σ.Α.Ν και 
τθσ οργανωτικισ δομισ 
και λειτουργίασ του 
Ινςτιτοφτου.
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• Ανεξαρτθςία & 
διαφάνεια 

• Αντικειμενικότθτα

• Ουδετερότθτα

• Δικαιοςφνθ

• Διαφάνεια

• Επιςτθμονικότθτα

• Εξειδίκευςθ

• Συςτθματικι 
ανακεώρθςθ

• Επίτευξθ ςυμφωνίασ

• Εμπιςτευτικότθτα

• Πολιτικι μθ εμπλοκισ

• Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ
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Φάςθ Προετοιμαςίασ: περιλαμβάνει αποφάςεισ για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 
ταξινόμθςθσ αςκενϊν, τθν απόκτθςθ αδειϊν χριςθσ ενόσ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ, τθν ςυλλογι 
των δεδομζνων, τθν μεκοδολογία υπολογιςμοφ των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ, τθν ανάπτυξθ 
εργαλείων του ςυςτιματοσ, τθν ανάπτυξθ του Ινςτιτοφτου, τθν πιλοτικι εφαρμογι του 
ςυςτιματοσ ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό νοςοκομείων και ςταδιακά τθν ανάπτυξθ ςτο ςφνολο του 
Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ.    

Φάςθ Προςαρμογισ: Η προςαρμογι των φορζων ςτο νζο ςφςτθμα κα πραγματοποιθκεί κατά 
τζτοιον τρόπο ϊςτε να αποφευχκοφν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ (neutral budget). Η περίοδοσ κα 
είναι εκπαιδευτικι με ςτόχο τθν προςαρμογι των λειτουργϊν του ςυςτιματοσ υγείασ ςτθν 
ςφνταξθ και ζλεγχο των νοςοκομειακϊν προχπολογιςμϊν με τθν χριςθ του νζου ςυςτιματοσ.

Φάςθ Ολοκλιρωςθσ: Κακολικι εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

Υπογράφηκε με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ ςτα πλαίςια τησ Συμφωνίασ Συνειςφοράσ Υγεία εν Δράςει η εξαςφάλιςη 
των αδειών χρήςησ του Γερμανικοφ Συςτήματοσ DRG από το Ινςτιτοφτο ΙΝΕΚ και η παροχή τεχνογνωςίασ από τον ΠΟΥ για 
την αρχική προςαρμογή του ςυςτήματοσ . 

ΕΣΑΝ ΑΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG
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Αγορά  των αδειϊν χριςθσ ενόσ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ και θ 
εξαςφάλιςθ τεχνογνωςίασ για τθν υποςτιριξθ ανάπτυξθσ του  

Ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ τιμολόγθςθσ  

Ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ δεδομζνων 

Ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ κοςτολόγθςθσ

Ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ κωδικοποίθςθσ νόςων 
και πράξεων 

Ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ για τθν 

κατάταξθ των αςκενϊν (grouper)

Ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ για τθν 
αναλυτικι κοςτολόγθςθ. 
Προςαρμογι των ςυςτθμάτων των νοςοκομείων από τα οποία κα 
ςυλλζγονται τα κοςτολογικά δεδομζνα (περίπου 10 νοςοκομεία). 

Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν
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Ειςαγωγι και εφαρμογι νομοκεςίασ για τθν εξαςφάλιςθ των 
απαραίτθτων δεδομζνων και τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ

Ίδρυςθ και ανάπτυξθ αυτοδιοικοφμενου, ανεξάρτθτου και 
ουδζτερου φορζα για τθν διαχείριςθ του ςυςτιματοσ

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-ladder-image9327339&ei=EH12VeekJ8vzUrC8gZAI&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFmMmGgpwvv95_PhUrGFTFA0Rg5ug&ust=1433914993416917
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Να καταρτίηει τον κατάλογο 
των DRG με τουσ ςχετικοφσ 

ςυντελεςτζσ κόςτουσ. 

Να ςυντθρεί και να βελτιϊνει 
τισ ιατρικζσ κωδικοποιιςεισ

Να  ενθμερϊνει και να 
ςυντθρεί τα ςχετικά 

πλθροφοριακά ςυςτιματα

Να  ενθμερϊνει και να 
ςυντθρεί όλα τα  εγχειρίδια 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

Να ενθμερϊνει τουσ παρόχουσ και 
πλθρωτζσ και να ςυντονίηει τθν 
διαδικαςία διαβοφλευςθσ και 

ςυμφωνίασ εντόσ ςυγκεκριμζνου 
χρονικοφ διαςτιματοσ με τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ 

Να υποβάλει τον κατάλογο 
των DRG και τουσ 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ για 
ζγκριςθ ςτον Υπουργό 

Υγείασ.
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Οφζλθ από τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ

1. Σφνταξθ αντικειμενικϊν προχπολογιςμϊν και ζλεγχοσ εκτζλεςθσ 

2. Ορκολογικι Ανάπτυξθ τθσ Στρατθγικισ τθσ Υγειονομικισ Περιφζρειασ για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν υγείασ των πολιτϊν 

3. Δίκαιθ χρθματοδότθςθ των ιατρικϊν πράξεων ςτθν βάςθ του κόςτουσ. 

4. Εφαρμογι επιςτθμονικοφ νοςοκομειακοφ μάνατημεντ (Μζτρθςθ - Τεκμθρίωςθ , 

Προςδιοριςμόσ Στόχων, Συνεχι Βελτίωςθ)

5. Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των αςκενϊν, μείωςθ χρόνου αναμονισ, κάλυψθ νζων κεραπειϊν 

και βαρειϊν περιςτατικϊν 

6. Συμβολι ςτθν διαμόρφωςθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν (διαφάνεια τιμολόγθςθσ και 

ςτακεροποίθςθ των ροϊν πλθρωμϊν  για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςτον κλάδο τθσ 

υγείασ
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Περιοχζσ προςοχισ και διερεφνθςθσ    

1. Μζκοδοσ αποηθμίωςθσ και επίδραςθ ςτθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και ςτθν  
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ

- αντικατάςταςθ κεραπειϊν (πχ ενδονοςοκομειακι από  εξωνοςοκομειακι φροντίδα)
- κίνθτρα για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθν ειςαγωγι καινοτομίασ
- μείωςθ υπθρεςιϊν υγείασ πχ διαγνωςτικϊν πράξεων  που επικυμοφν οι αςκενείσ 
- περιοριςμόσ οικονομικϊν κινδφνων των αςκενϊν
- χριςθ τεκμθριωμζνθσ ιατρικισ πρακτικισ 

2. Ζλεγχοσ του όγκου των παρεχομζνων υπθρεςιών και επίδραςθ ςτο κόςτοσ νοςθλείασ 

3. Η επίδραςθ ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ κλινικισ φροντίδασ

ΕΣΑΝ ΑΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG



Κρίςιμοι Παράγοντεσ Επιτυχίασ 

1. Χρόνοσ ανάπτυξθσ – Ευκαιρία/Σχεδιαςμόσ 

2. Οικονομικι πόροι – Ευρωπαϊκοί Πόροι

3. Διακυβζρνθςθ του Συςτιματοσ – Υπουργείο Υγείασ και ΕΣΑΝ 

4. Γνώςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Εμπειρίασ – Μεταφορά τεχνογνωςίασ

5. Δζςμευςθ των πλθρωτών και παροχών – Συνεργαςία

6. Ενθμζρωςθ των χρθςτών  - Επικοινωνία/νοςοκομειακι – αςφαλιςτικι κοινότθτα

7. Ανάπτυξθ ςτελεχών ςτο Σφςτθμα – Ακαδθμαϊκι κοινότθτα
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