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DRGs: Πόσο κοντά είναι η Χώρα μας?  

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις?  
 

Κωνσταντίνος Χαλκιάς  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΟ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 
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Τι είναι το σύστημα DRG  

Το Σύστημα DRG (Σύστημα Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων) είναι ένα σύστημα 

κατηγοριοποίησης ασθενών που βασίζεται στη συστηματική συλλογή έγκυρων και 

αξιόπιστων δεδομένων κατά  την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο, με σκοπό  

την ταξινόμηση τους σε διαχειρίσιμο αριθμό κατηγοριών περιστατικών, οι οποίες είναι 

ιατρικά ουσιώδεις και οικονομικά ομοιογενείς. 

 

 

Το DRG κατατάσσει τα νοσοκομειακά περιστατικά σε συγκεκριμένες ομάδες με την 

χρήση ενός ειδικού προγράμματος (grouper), το οποίο βασίζεται: στην Διεθνή 

Κωδικοποίηση Διάγνωσης Ασθενειών (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στην 

κωδικοποίηση  των ιατρικών πράξεων (procedures codes), στο φύλο, στην ηλικία, στην 

κατάσταση κατά την έξοδο, στην εμφάνιση επιπλοκών, άλλων συνυπαρχόντων 

νοσημάτων,  στην μέση διάρκεια νοσηλείας κ.ά. 
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 Το σύστημα DRG αποτελείται από τρία υποσυστήματα :  

 το ιατρικό υποσύστημα 

 το οικονομικό υποσύστημα 

 το πληροφοριακό υποσύστημα 

 Το ιατρικό υποσύστημα περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη της ταξινόμησης 

των διαγνώσεων και των ιατρικών πράξεων και τις οδηγίες κωδικοποίησης.  

 Το οικονομικό υποσύστημα περιλαμβάνει κυρίως τη μεθοδολογία του 

υπολογισμού των συντελεστών βαρύτητας κόστους, τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων και τους καταλόγους με τις οδηγίες κοστολόγησης και 

τιμολόγησης.  

 Το πληροφοριακό υποσύστημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του λογισμικού 

grouper, των λογισμικών κοστολόγησης και κωδικοποίησης, το σύστημα 

διαχείρισης δεδομένων, κλπ.  

 Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των παραπάνω υποσυστημάτων με 

στόχο την ανάπτυξη των ελληνικών καταλόγων DRG και του ετήσιου 

εγχειριδίου ορισμού κατηγοριών (DRG Definition Manual). 

 

Συστατικά ενός συστήματος DRG 1/2 
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Συστατικά ενός συστήματος DRG 2/2 

Εγχειρίδιο Ορισμού 
Κατηγοριών (Definition 

Manual) 

Πληροφοριακό 
Μέρος 

Ιατρικό 
μέρος 

Οικονομικό 
μέρος 

Κατάλογος Συντελεστών βαρύτητας 

Τιμολόγηση περιστατικών 

(x base rate) 

Σύνταξη των νοσοκομειακών 
προϋπολογισμών (Casemix)  
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 Συνοπτικά, με την εφαρμογή των DRGs το Υπουργείο Υγείας θέτει τους 

εξής στόχους: 

 Την ενίσχυση της διαφάνειας των νοσοκομειακών υπηρεσιών,  

 Τη συστηματική κωδικοποίηση νόσων και ιατρικών πράξεων και την 

αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων, 

 Τη  μέτρηση και αξιολόγηση του παραγόμενου έργου των νοσοκομείων, 

την ανάδειξη του πραγματικού κόστους των νοσοκομειακών υπηρεσιών, 

τη συγκριτική παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων 

νοσοκομειακών υπηρεσιών για όμοιες υπηρεσίες και διαφορετικά 

νοσοκομεία και τη βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας σχετικά με τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες των νοσοκομείων, 

 Τη δίκαιη, ορθολογική και τεκμηριωμένη κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων στα νοσοκομεία. 

 

Θέση των DRG στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας 
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Βάσει της διεθνούς εμπειρίας οι χώρες που ανέπτυξαν συστήματα DRG:   

1. Προμηθεύτηκαν τις άδειες χρήσεις του συστήματος από χώρες που έχουν αναπτύξει και 

εφαρμόσει το σύστημα, όπως η ΗΠΑ, η Αυστραλία, και πρόσφατα η Γερμανία.  

2. Ίδρυσαν ή ανέθεσαν σε συγκεκριμένο φορέα την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος.                                                                                                                                  

3. Ανέπτυξαν προτυποποιημένη μέθοδο κωδικοποίησης της κλινικής νοσηρότητας των ασθενών. 

4. Ανέπτυξαν σύστημα αναφοράς δεδομένων ανά ασθενή (το σύστημα των ελάχιστων κλινικών 

δεδομένων πρέπει να αποστέλλονται από το σύνολο των νοσοκομείων για κάθε εξιτήριο, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρότυπο). 

5. Ανέπτυξαν σύστημα ταξινόμησης και ειδικό λογισμικό ταξινόμησης (Grouper) για την 

κατάταξη του ασθενή σε συγκεκριμένη ομάδα.  

6. Σχεδίασαν τη μέθοδο κοστολόγησης και συλλογής νοσοκομειακών δεδομένων κόστους για τον 

υπολογισμό των σχετικών συντελεστών κόστους και των νοσοκομειακών δεικτών casemix 

(για την εκτίμηση της διαφοροποίησης στην ένταση της χρήσης των πόρων μεταξύ 

περιστατικών και νοσοκομείων). 

7. Συνέλεξαν διαθέσιμα δεδομένα προϋπολογισμού για την εκτίμηση της τιμής αναφοράς, που 

αντιστοιχεί στο μέσο κόστος ανά περίπτωση 

8. Καθόρισαν ένα σετ δεικτών προσαρμογής (outliers) για την κάλυψη κόστους εκτός 

νοσοκομειακού ελέγχου και προσομοίωσαν τη χρήση των δεικτών. 

9. Επέλεξαν και συζήτησαν επιλογές μετάβασης για να περιορίσουν μεγάλης κλίμακας 

ανακατανομές/αλλαγές από το τρέχον σύστημα στο νέο, με στόχο την ομαλή και προσεκτική 

μετάβαση στο σύστημα DRG. 

10. Δημιούργησαν επιτροπή ποιότητας ή ελεγκτικό οργανισμό για την παρακολούθηση της 

κωδικοποίησης, κοστολόγησης και τιμολόγησης των περιστατικών και για τη συνολική 

εφαρμογή του συστήματος. 
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Βάσει της διεθνούς εμπειρίας οι χώρες που ανέπτυξαν συστήματα DRG:   

• Προμηθεύτηκαν τις άδειες χρήσεις του συστήματος από χώρες που έχουν αναπτύξει και 

εφαρμόσει το σύστημα, όπως η ΗΠΑ, η Αυστραλία, και πρόσφατα η Γερμανία.  

• Ίδρυσαν ή ανέθεσαν σε συγκεκριμένο φορέα την ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος.                                                                                                                                  

• Ανέπτυξαν προτυποποιημένη μέθοδο κωδικοποίησης της κλινικής νοσηρότητας των ασθενών. 

• Ανέπτυξαν σύστημα αναφοράς δεδομένων ανά ασθενή (το σύστημα των ελάχιστων κλινικών 

δεδομένων πρέπει να αποστέλλονται από το σύνολο των νοσοκομείων για κάθε εξιτήριο, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρότυπο). 

• Ανέπτυξαν σύστημα ταξινόμησης και ειδικό λογισμικό ταξινόμησης (Grouper) για την κατάταξη 

του ασθενή σε συγκεκριμένη ομάδα.  

• Σχεδίασαν τη μέθοδο κοστολόγησης και συλλογής νοσοκομειακών δεδομένων κόστους για τον 

υπολογισμό των σχετικών συντελεστών κόστους και των νοσοκομειακών δεικτών casemix (για 

την εκτίμηση της διαφοροποίησης στην ένταση της χρήσης των πόρων μεταξύ περιστατικών 

και νοσοκομείων). 

• Συνέλεξαν διαθέσιμα δεδομένα προϋπολογισμού για την εκτίμηση της τιμής αναφοράς, που 

αντιστοιχεί στο μέσο κόστος ανά περίπτωση 

• Καθόρισαν ένα σετ δεικτών προσαρμογής (outliers) για την κάλυψη κόστους εκτός 

νοσοκομειακού ελέγχου και προσομοίωσαν τη χρήση των δεικτών. 

• Επέλεξαν και συζήτησαν επιλογές μετάβασης για να περιορίσουν μεγάλης κλίμακας 

ανακατανομές/αλλαγές από το τρέχον σύστημα στο νέο, με στόχο την ομαλή και προσεκτική 

μετάβαση στο σύστημα DRG. 

• Δημιούργησαν επιτροπή ποιότητας ή ελεγκτικό οργανισμό για την παρακολούθηση της 

κωδικοποίησης, κοστολόγησης και τιμολόγησης των περιστατικών και για τη συνολική 

εφαρμογή του συστήματος. 
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Υπευθυνότητες ανάπτυξης των DRG στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας 

 Η ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος των Ομοιογενών 

Διαγνωστικών Κατηγοριών στηρίζεται σε δύο μέρη: το τεχνικό και το 

πολιτικό.  

 Την ευθύνη για το τεχνικό μέρος, δηλαδή την ανάπτυξη, 

παραμετροποίηση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του Ελληνικού 

Συστήματος DRG έχει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.  

 Ζητήματα πολιτικής παραμένουν ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και το 

ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. μόνο συμβουλευτικό ρόλο θα έχει σε αυτά. Πολιτική του 

Υπουργείου Υγείας αποτελεί η προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη, η 

διαφανής διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, η καθολική και ισότιμη 

κάλυψη του πληθυσμού, η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 

 Στόχος δεν είναι η περιστολή των δημόσιων δαπανών υγείας, αλλά η 

ενίσχυση και ο εξορθολογισμός τους, σύμφωνα με τις πραγματικές 

ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και του συστήματος υγείας και με 

βάση τις αξίες της ισότητας και της δικαιοσύνης. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ DRG  

-ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ και ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 [Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α’)] ως Ανώνυμη Εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα του Ελληνικού Δημοσίου με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Υγείας.   
 

Σκοπός  

α. Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος 

DRG (Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων), καθώς και η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και 

η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την κατανομή όλων 

των πόρων των νοσοκομειακών δομών  από το ελληνικό κράτος. 

β. Η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και των στοιχείων από το 

διοικητικό φάκελο των ασθενών που νοσηλεύονται στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές. 

γ. Η συνεργασία και η διασύνδεση με αντίστοιχους διεθνείς φορείς. 

δ. Η θέση σε λειτουργία και η διαρκής επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ., επί τη βάσει των διεθνώς 

αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG. 

ε. Η ενοποίηση και η διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην 

Ελλάδα. 

στ. Η παροχή συμβουλών και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους 

φορείς για τα ως άνω θέματα. 

ζ. Η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών 

στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων για τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. 
 

Ορίσθηκε Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2018 με σκοπό τη διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG και την 

ανάπτυξη και διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος DRG. 
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ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Διοικητικό Συμβούλιο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Γενική Συνέλευση 

Μετόχων 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Γραμματεία Νομική Υπηρεσία 

Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Διοίκησης ΣυΚΝΥ  

Διεύθυνση Οικονομικών και 
Κοστολόγησης ΣυΚΝΥ  

Διεύθυνση Πληροφορικής και 
Διαχείρισης Δεδομένων ΣυΚΝΥ  

Διεύθυνση Ιατρικής Πληροφορίας 
ΣυΚΝΥ  

α) Υποστήριξη και 
παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Σχεδιασμού 
και του Προγραμματισμού της 
Εταιρείας 

β) Συντονισμός των δράσεων για 
την ολοκλήρωση των 
εκδόσεων του ΣυΚΝΥ  

γ) Συντονισμός των δράσεων της 
Δομημένης Διαβούλευσης 

δ) Σχεδιασμός και διαχείριση της 
Ενημέρωσης και της 
Επικοινωνίας 

ε) Διαχείριση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Εταιρείας   

στ) Λογιστήριο και οικονομική 
διαχείριση της Εταιρείας 

ζ) Σχεδιασμός και διαχείριση του 
Εκπαιδευτικού Πλάνου 

η) Διαχείριση του Συστήματος 
Ποιότητας 

θ) Ανάπτυξη Διεθνών 
Συνεργασιών και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και την 
προώθηση της Έρευνας 

ι)  Οργάνωση και συντονισμός του 
Δικτύου DRG 

 

α) Σχεδιασμός και αναθεώρηση 
του Προτύπου Κοστολόγησης 
του ΣυΚΝΥ  

β) Διαχείριση των Δεδομένων 
Κοστολόγησης του ΣυΚΝΥ  

γ) Κατάρτιση και αναθεώρηση 
των Εγχειριδίων Κοστολόγησης  

δ) Εκτίμηση των Συντελεστών 
Βαρύτητας Κόστους του ΣυΚΝΥ  

ε) Κατάρτιση των προτάσεων της 
τιμολόγησης και της 
αποζημίωσης  

στ) Εκπαίδευση των χρηστών του 
ΣυΚΝΥ  

ζ) Ανάπτυξη και διαχείριση του 
Δικτύου DRG για την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
του Οικονομικού 
Υποσυστήματος του ΣυΚΝΥ  

α) Σχεδιασμός,  ανάπτυξη και  
διαχείριση του Πληροφοριακού 
Συστήματος ΣυΚΝΥ  

β) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και 
λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ασφάλειας των 
Δεδομένων του ΣυΚΝΥ  

γ) Τεχνική Υποστήριξη των 
εφαρμογών του ΣυΚΝΥ  

δ) Εκπαίδευση των χρηστών του 
ΣυΚΝΥ  

ε) Ανάπτυξη και διαχείριση του 
Δικτύου DRG για την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
του Πληροφοριακού 
Υποσυστήματος του ΣυΚΝΥ  

 

α) Συμμετοχή στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση 
Εφαρμογών Διαχείρισης 
Ιατρικών Δεδομένων ΣυΚΝΥ  

β) Κατάρτιση  και αναθεώρηση 
των Εγχειριδίων 
Κωδικοποίησης 

γ) Συμμετοχή στις δράσεις 
Δομημένης Διαβούλευσης 

δ) Συμμετοχή στις δράσεις 
Ενημέρωσης- Επικοινωνίας 

ε) Εκπαίδευση των χρηστών του 
ΣυΚΝΥ  

στ) Προώθηση της Έρευνας και  
ανάπτυξη Διεθνών 
Συνεργασιών και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 

ζ) Ανάπτυξη και Διαχείριση του 
Δικτύου DRG για την 
υποστήριξη της λειτουργίας 
του Ιατρικού Υποσυστήματος 
του ΣυΚΝΥ  

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Επιτροπή Εσωτερικού Έλεγχου 

Δίκτυο DRG 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Ετήσιος Κύκλος του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG  

Να καταρτίζει τον 
κατάλογο των DRG με τους 

σχετικούς συντελεστές 
κόστους  

Να συντηρεί και να 
βελτιώνει τις ιατρικές 

κωδικοποιήσεις 

Να  ενημερώνει και να 
συντηρεί τα σχετικά 

πληροφοριακά συστήματα 

Να  ενημερώνει και να 
συντηρεί όλα τα  

εγχειρίδια λειτουργίας του 
συστήματος  

Να συλλέγει και να αναλύει τα 
δεδομένα κόστους από το δίκτυο 
των πιλοτικών νοσοκομείων με 
στόχο την αναπροσαρμογή των 

συντελεστών βαρύτητας   

Να υποβάλει τον κατάλογο 
των DRG και τους 

συντελεστές βαρύτητας 
για έγκριση στον Υπουργό 

Υγείας 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος DRG 1/2  

 

Φάση Προετοιμασίας: περιλαμβάνει 1. αποφάσεις για την ανάπτυξη του 

συστήματος ταξινόμησης ασθενών, 2. την απόκτηση αδειών χρήσης ενός 

αξιόπιστου συστήματος, 3. την ανάπτυξη του Ινστιτούτου, 4. την συλλογή 

των δεδομένων, 5. τη μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών 

βαρύτητας, 6. την ανάπτυξη εργαλείων του συστήματος, 7. την πιλοτική 

εφαρμογή του συστήματος σε συγκεκριμένο αριθμό νοσοκομείων και 8. 

σταδιακά την ανάπτυξη στο σύνολο του Ελληνικού Συστήματος Υγείας.     

 

Φάση Προσαρμογής: Η προσαρμογή των φορέων στο νέο σύστημα θα 

πραγματοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφευχθούν αρνητικές 

επιπτώσεις (neutral budget). Η περίοδος θα είναι εκπαιδευτική με στόχο την 

προσαρμογή των λειτουργών του συστήματος υγείας στην σύνταξη και 

έλεγχο των νοσοκομειακών προϋπολογισμών με την χρήση του νέου 

συστήματος. 

 

Φάση Ολοκλήρωσης: Καθολική εφαρμογή του συστήματος  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος DRG 2/2  

Εισαγωγή και εφαρμογή νομοθεσίας για την εξασφάλιση των 

απαραίτητων δεδομένων και της λειτουργίας του συστήματος 

 

Αγορά  των αδειών χρήσης ενός αξιόπιστου συστήματος και η 

εξασφάλιση τεχνογνωσίας για την υποστήριξη ανάπτυξής του   

Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας τιμολόγησης   

  
Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων  

Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας κοστολόγησης 

Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας κωδικοποίησης 

νόσων και πράξεων  

Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής για την 

κατάταξη των ασθενών (grouper) 

Ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής για την 

αναλυτική κοστολόγηση.  

Προσαρμογή των συστημάτων των νοσοκομείων από τα οποία 

θα συλλέγονται κοστολογικά δεδομένα (πιλοτικά νοσοκομεία).  

Εκπαίδευση των χρηστών 

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


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ DRG 

Δίκτυο Πιλοτικών Νοσοκομείων 

 Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΔΙΚΤΥΟ DRG) 

Πληροφοριακό 
Μέρος 

Ιατρικό 
μέρος 

Οικονομικό 
μέρος 

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος 

Παρατηρήσεις 

-Διορθώσεις 

Παροχή Κοστολογικών 
Δεδομένων 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Υποστήριξη Συστήματος 
DRG  

Λογισμικό 
Ταξινόμησης- 

grouper  

Λογισμικό 
Κοστολόγ

ησης 

Λογισμικό 
Κωδικοποί

ησης 

Προστασία 

Προσωπικών 

Δεδομένων 

Ασφάλεια και 

Αξιοπιστία 

Δεδομένων Συμμετοχικότητα 

και Διαβούλευση 

Διαλειτουργικότητα 

με Υφιστάμενες 

Δομές 

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG 

Πληροφοριακό Μέρος  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Συντελεστές βαρύτητας 
κόστους 

Δεδομένα 

Μέθοδος 
υπολογισμού 

κόστους 

Cost Matrix 

Οδηγίες τιμολόγησης (Billing Guidelines) 

Οδηγίες κοστολόγησης  

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος  εντός του Δικτύου DRG  

Οικονομικό Μέρος  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Διαβούλευση και Πιλοτικός Έλεγχος εντός του Δικτύου DRG  

Ιατρικό Μέρος  

Ταξινόμηση Ασθενών 

Ιατρικές 
Πράξεις –
Ειδικές 

Θεραπείες 

Εξειδικευμένες 
Διαγνωστικές 

Μέθοδοι 

Ιατρικές 
Διαγνώσεις 

ICD-10 

• Οδηγίες κωδικοποίησης (Coding Guidelines) 

ιατρικών κωδικοποιήσεων  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Κωδικοποίηση Διαγνώσεων  

1. Ως σύστημα ταξινόμησης διαγνώσεων νόσων το μητρικό σύστημα G-DRG χρησιμοποιεί 

το ICD-10-GM (German Modification), δηλαδή τη Γερμανική Τροποποίηση  της 10ης 

αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, 

που βασίζεται στην αντίστοιχη διεθνή έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

ICD-10-WHO, αλλά έχει υποστεί μεταβολές και έχει περαιτέρω εμπλουτιστεί από το 

αρμόδιο Γερμανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Τεκμηρίωσης και Πληροφορίας (DIMDI), ώστε 

να παρέχει μια πιο λεπτομερή διαφοροποίηση της εκάστοτε νόσου από τις ομοειδείς 

της, κατάλληλη για να τροφοδοτεί το σύστημα DRG.  

2. Στην Ελλάδα είναι σε χρήση από το 2009, μεταφρασμένη στα ελληνικά, η έκδοση του 

2008 του  ICD-10-WHΟ, αλλά όχι ακόμη κάποια ελληνική τροποποίησή του.  

3. Το Υπουργείο Υγείας κατ’ αρχήν ζήτησε και έλαβε από τις αρμόδιες αρχές (ΠΟΥ και 

DIMDI), την άδεια εκπόνησης μιας Ελληνικής Τροποποίησης του ICD-10, μέσω 

μετάφρασης και προσαρμογής στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης του 2013 της 

Γερμανικής Τροποποίησης του ICD -10 (ICD-10-GM, 2013).   

4. Πρόσφατα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει το συστηματικό κατάλογο της 

νέας Ελληνικής Τροποποίησης (Greek Modification) του ICD-10 (ICD-10-GrM) αρχικά 

για χρήση στην κωδικοποίηση DRGs στα πιλοτικά νοσοκομεία.  

5. Παράλληλα είναι έτοιμο και το αντίστοιχο αλφαβητικό ευρετήριο της ICD-10-GrM.  

 

 

  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων 

1. Η τρέχουσα Ελληνική Ονοματολογία και Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων ("ΕΛΟΚΙΠ") 

εκδόθηκε το 2010 και περιλαμβάνει περίπου 11.000 ταξινομημένες ιατρικές πράξεις και 

διαδικασίες, καθώς και τεχνικές απεικόνισης και εργαστηριακές εξετάσεις, με σειρά και 

τρόπο κατάταξης, ωστόσο, μη συμβατό με τις ανάγκες τροφοδοσίας δεδομένων του 

προς ανάπτυξη συστήματος DRG.  

2. Το δεδομένο αυτό οδήγησε στην ανάγκη παραγωγής μιας νέας ταξινόμησης ιατρικών 

πράξεων, βασισμένης σε αντίστοιχες διεθνείς, όπως το γερμανικό σύστημα OPS 

ταξινόμησης ιατρικών διαδικασιών για το μητρικό μας σύστημα DRG. Η ΕΤΙΠ (Ελληνική 

Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων) ή GΜPC (Greek Medical Procedures Classification), 

περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τις διαγνωστικές εκείνες και θεραπευτικές διαδικασίες 

κυρίως που είναι απαραίτητες για την ακριβή ομαδοποίηση των περιστατικών με βάση 

τον αλγόριθμο του συστήματος DRG. 

3. Η προτεινόμενη δομή κωδικοποίησης αποτελείται από έως και έξι αριθμητικές 

κατηγορίες χαρακτήρων και περιλαμβάνει τη δημιουργία συνολικά 28.700 κωδικών, 

χωρισμένων σε έξι κεφάλαια που καλύπτουν όλο το φάσμα των ιατρικών πράξεων, 

εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις απλές απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες 

δεν παίζουν κάποιο ρόλο διαφοροποίησης των ομάδων περιστατικών στο σύστημα DRG. 

4.  Πρόσφατα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει το συστηματικό κατάλογο της 

νέας ΕΤΙΠ αρχικά για χρήση στην κωδικοποίηση DRGs στα πιλοτικά νοσοκομεία.  

5. Παράλληλα είναι έτοιμο και το αντίστοιχο αλφαβητικό ευρετήριο της ΕΤΙΠ. 

  

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG  
ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) 

Εγχειρίδιο Οδηγιών Κωδικοποίησης για το σύστημα DRG 

  

Συντάχθηκε ένας προς έκδοση ανεξάρτητος τόμος με κατευθυντήριες οδηγίες 

κωδικοποίησης (Coding Guidelines), βασισμένος στη μετάφραση και προσαρμογή 

του αντίστοιχου γερμανικού εγχειριδίου, που περιλαμβάνει: 

 

• Γενικές Οδηγίες Κωδικοποίησης, αναφορικά με τους κανόνες καταχώρησης 

ιατρικών διαγνώσεων και πράξεων 

 

• Ειδικές Οδηγίες Κωδικοποίησης, αναφερόμενες σε συγκεκριμένες ειδικές 

περιπτώσεις ή εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες ή τμήματα των διαφόρων 

τομέων 
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Προϋποθέσεις ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος DRG    

 

 Αυστηρή τήρηση των προθεσμιών των κρίσιμων χρονικών σημείων. 

 Στελέχωση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. με το αιτούμενο προσωπικό (2018 και 2019). 

 Επαρκής χρηματοδότηση, με εντατική χρήση των περιορισμένων 

διατιθέμενων πόρων.  

 Αποτελεσματική συνεργασία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και 

της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, αλλά και απόλυτη δέσμευση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων στη δημιουργία και εφαρμογή του Συστήματος 

Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ. - Ελληνικό Σύστημα 

DRG).  

 Ανάπτυξη συνεργασίας με το Γερμανικό Ινστιτούτο DRG και άλλους 

διεθνείς φορείς με αποδεδειγμένη εμπειρία. 
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 Για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος DRG έχουν ήδη (από το 2014) αγοραστεί 

οι άδειες χρήσης του γερμανικού συστήματος και η χώρα μας θα κάνει χρήση της 

τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Έχουν δημοσιευθεί επίσης οι Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν τον Συστηματικό 

Κατάλογο Κωδικών Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ) και τον νέο Κατάλογο Κωδικών της 

Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-

10), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αρχικά στα νοσοκομεία που έχουν επιλεχθεί για 

την δοκιμαστική εφαρμογή. Οι νέες αυτές κωδικοποιήσεις θα τεθούν σε διαβούλευση 

με την ιατρική κοινότητα με αρμοδιότητα του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. το οποίο στη συνέχεια θα 

αναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού των νοσοκομείων. 

 Πλέον ξεκινά η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος των Ομοιογενών Διαγνωστικών 

Κατηγοριών, σε πρώτη φάση στα 18 πιλοτικά νοσοκομεία τα οποία έχουν καθοριστεί 

με Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
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 Όπως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη ταχύτερη μετάβαση προς την καθολική υγειονομική 

κάλυψη είναι η αποτελεσματική χρήση των πόρων.  

 Τα DRGs αποτελούν "εργαλείο" για την πολιτική υγείας και σε καμία 

περίπτωση δεν καθορίζουν το περιεχόμενό της.  

 Αυτό που απαιτείται είναι σωστός και προσεκτικός σχεδιασμός, καθώς και 

διαρκής έλεγχος και παρακολούθηση τόσο κατά την περίοδο ανάπτυξης 

του συστήματος, όσο και κατά την περίοδο εφαρμογής του.  
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!! 


