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Behavioral effects of lower coinsurance

• Not charging users for health 

care will likely increase the 

resource costs of care.

• If full insurance (coinsurance 

rate of c = 0) is used to achieve 

“universal access,” full price 

of care must rise from the 

uninsured market-clearing 

price (p*) to some higher p’ to 

balance supply and demand at 

q’, which exceeds q*.

• Any effort to keep price below 

p’ results in a shortage (S). 
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ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

 Επικουρικότητα: Αφορά τη σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη/των, και του
νοσοκομείου ως οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας.

 Περιβάλλον Αγοράς: Αφορά το επίπεδο και τη φύση των
ανταγωνιστικών πιέσεων στις πολλαπλές αγορές μέσα στις οποίες
οι προμηθευτές ενεργούν.

 Χρηματοδότηση: Έχει άμεση σχέση με το παραγόμενο έργο. Οι
μηχανισμοί χρηματοδότησης αφορούν τη ροή των χρημάτων από
το χρηματοδότη προς τον προμηθευτή.



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

• Η οργανωτική δομή  και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
Νοσοκομείων από τη φύση τους επηρεάζουν περισσότερο τη 
λειτουργικότητα στη βάση της εξίσωσης κόστος = μέγιστη 
οφελιμότητα/αποδοτικοτητα.

• Κεντρικός άξονας είναι η   ιδιοκτησία και η διοικητική εξουσία
του νοσοκομείου, σε συσχετισμό με το βαθμό  ανεξαρτησίας 
που του εκχωρείται  για  να   διαχειρίζεται το τρίπτυχο πόροι -
διαδικασία - αποτέλεσμα



ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 Δικαίωμα λήψης αποφάσεων

 Δυνατότητα χρήσης υπόλοιπων πόρων.

 Βαθμός έκθεσης στην ελεύθερη αγορά.

 Δομή μηχανισμών ελέγχου .

 Πρόβλεψη για κοινωνική προσφορά.



ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 Τμήματα του Δημόσιου Τομέα
 Αυτόνομοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
 Κρατικές Εταιρείες ιδιωτικού δικαίου
 Ιδιωτικές Εταιρείες.

Η σημερινή μορφή δομής και διοίκησης των κρατικών
νοσοκομείων στην ουσία έχει εγκαταλειφθεί σε όλες τις
αναπτυγμένες χώρες



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

• Κάτω από την απόλυτη εξουσία του Υπουργείου Υγείας και των
Ιατρικών Υπηρεσιών.

• Η διοίκηση τους δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το προσωπικό, τις
αγορές, τις προμήθειες, τον έλεγχο της παραγωγής

• Το νοσοκομείο διοικείται και δεν διευθύνεται.

• Οι δυνάμεις της αγοράς απουσιάζουν εντελώς.

• Ο «Διευθυντής» ουσιαστικά δεν έχει κανένα ρόλο. Έχει το ρόλο του
διοικητικού που εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

• Με το μοντέλο αυτό έχουν συσσωρευτεί δισεπίλυτα προβλήματα και
δικαίως θεωρείται ότι επικρατεί σ’ αυτά «οργανωμένο χάος.»



ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Οι ουσιαστικές αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά
 Λίγες αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο των νοσοκομείων
 Απουσιάζουν τα μέσα για ενθάρρυνση της αποδοτικότητας
 Οι γραφειοκράτες του κέντρου που παίρνουν τις αποφάσεις

βρίσκονται πολύ μακράν του νοσοκομείου για να γνωρίζουν τα
συμβαίνοντα και,

 Δεν έχουν ορθολογική πληροφόρηση.
 Για τις αποφάσεις όσον αφορά το προσωπικό, ισχύουν οι

κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας και είναι παγιδευμένες οι
προσπάθειες των διευθυντών των αυτόνομων νοσοκομείων για
πρόσληψη, απόλυση ή αποζημίωση του προσωπικού.



Τα νοσοκομεία ως Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Στην πράξη όταν ένα νοσοκομείο γίνεται εταιρικό, συνήθως εγκαθιδρύεται
ως ιδιωτική εταιρεία, παρόλο ότι ακόμη ανήκει στο κράτος. Οι μηχανισμοί
ελέγχου ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο που ετοιμάζει σχέδιο δράσης και
μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του νοσοκομείου και του Διοικητικού
Συμβουλίου από την μια και της Αρμόδιας Αρχής από την άλλη.

• Κάτω από  τον όρο εταιρικό νοσοκομείο οι προβλέψεις για διευθυντική 
αυτονομία είναι πολύ πιο ισχυρές από αυτήν των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου. 

• Στο μοντέλο αυτό οι διευθυντές έχουν τη δυνατότητα και εξουσία για τον 
απόλυτο έλεγχο των πόρων και των παρεχομένων υπηρεσιών

• Οι μηχανισμοί απολογισμού εκφράζονται με τον απ’ ευθείας ιεραρχικό 
έλεγχο, την ευθύνη που πηγάζει από τους ισχύοντες κανονισμούς και την 
ευθύνη της  ιδιοκτησίας που συνήθως εκφράζεται μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 



ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στον ιδιωτικό τομέα της υγείας λειτουργούν δύο μοντέλα. Στο
πρώτο το νοσοκομείο δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Μια
τέτοια μορφή είναι το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.
Στο δεύτερο μοντέλο το νοσοκομείο έχει στόχο το κέρδος. Τέτοια
μορφή είναι το Απολλώνιο Νοσοκομείο και όλες οι ιδιωτικές
κλινικές /νοσοκομεία που λειτουργούν στην Κύπρο.



ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΓΟΡΕΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Π Προϋπολογισμός
Α Αυτόνομες Μονάδες
Ε  Εταιρικές 
Ι  Ιδιωτικές Μονάδες

Π             Α           Ε       Ι



ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΣΥ

• Τα νοσοκομεία υποχρεωτικά σε ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό 
τομέα

• θα λειτουργούν οι δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς
• Με βάση τον νόμο του ΓΕΣΥ ο πολίτης έχει την ελευθερία να
επιλέγει το νοσοκομείο ή κλινική ή άλλο ίδρυμα παροχής
υπηρεσιών υγείας.
• Τα εισοδήματα των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας, θα είναι
ανάλογα με τον όγκο των προσφερόμενων υπηρεσιών
• Οι νέες συνθήκες στις οποίες θα βρεθούν τα κρατικά
νοσοκομεία, θα διαφέρουν σημαντικά από τη σημερινή
επικρατούσα κατάσταση στο δημόσιο τομέα παροχής υπηρεσιών
υγείας



ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ  ΓΕΣΥ

• Η δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα είναι ικανή να απορροφήσει 
το μεγαλύτερο όγκο εργασίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

• Η χρηματοδότηση σήμερα του δημόσιου τομέα γίνεται μέσω του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

• Η αποδοτικότητα, η επάρκεια και μέτρηση/αξιολόγηση της 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι σήμερα μία 
ουτοπία

• Η αποδοτικότητα και η ποιότητα θα λαμβάνονται πολύ σοβαρά
υπόψη από τον ασθενή όταν θα αποφασίζει ποιο ίδρυμα
/ νοσοκομείο



ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

• 4.-(1) Με τον παρόντα νόμο ιδρύονται πέντε Οργανισμοί με τις 
ακόλουθες αντίστοιχες επωνυμίες-

• (α) «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας»· 

• (β) «Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού»· 

• (γ) «Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας»· 

• (δ) «Γενικό Νοσοκομείο Πάφου»· 

• (ε) «Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου», 

• οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με συνεχή 
διαδοχή και σφραγίδα και με την εξουσία να αποκτούν, να κατέχουν 
και να διαθέτουν περιουσία, να συμβάλλονται, να ενάγουν και να 
ενάγονται με την επωνυμία τους και να πράττουν οτιδήποτε αναγκαίο 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014» 

• 4.-(1) Με τον παρόντα νόμο ιδρύονται πέντε Οργανισμοί με τις 
ακόλουθες αντίστοιχες επωνυμίες-

• (α) «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας»· 

• (β) «Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού»· 

• (γ) «Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας»· 

• (δ) «Γενικό Νοσοκομείο Πάφου»· 

• (ε) «Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου», 

• οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με συνεχή 
διαδοχή και σφραγίδα και με την εξουσία να αποκτούν, να κατέχουν 
και να διαθέτουν περιουσία, να συμβάλλονται, να ενάγουν και να 
ενάγονται με την επωνυμία τους και να πράττουν οτιδήποτε αναγκαίο 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 



ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

• 4.-(1) Με τον παρόντα νόμο ιδρύονται πέντε Οργανισμοί με τις 
ακόλουθες αντίστοιχες επωνυμίες-

• (α) «Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας»· 

• (β) «Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού»· 

• (γ) «Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας»· 

• (δ) «Γενικό Νοσοκομείο Πάφου»· 

• (ε) «Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου», 

οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου…… 



ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

4 (2)(β) Ο Υπουργός με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει σε ποιον 
Οργανισμό υπάγονται τα κρατικά αστικά και αγροτικά κέντρα, τα 
οποία λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 



6 (1) (ι) τηρουμένων των διατάξεων των περί του Συντονισμού 
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και 
Κοινότητες) Κανονισμών, οι Οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν 
σε συμβούλους ή/ και εμπειρογνώμονες συγκεκριμένες εργασίες 
αναγκαίες για την αντιμετώπιση ιατρικής φύσεως περιστατικών, 
είτε άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους όπως 
καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 



• (ιβ) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της 
Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 
Ασθενών Νόμου, να καθορίζουν τους κανόνες ή/ και τις 
διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται παράπονα που 
αφορούν τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής δέουσας έρευνας και 
λήψης σχετικής απόφασης για κάθε τέτοιο παράπονο όπως 
καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς· 



(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι 
Οργανισμοί–

• (α) συμμορφώνονται προς τις οδηγίες γενικής φύσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου 

• (β) συνεργάζονται με τον Υπουργό και με οποιεσδήποτε άλλες 
υπηρεσίες ή/και αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με θέματα 
που αφορούν στη λειτουργία τους και γενικότερα στον τομέα της 
υγείας και μεριμνούν για την εφαρμογή της κυβερνητικής 
πολιτικής στα θέματα αυτά. 

• (γ) αναλαμβάνουν να παρέχουν υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος όπως ορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδει ο 
Υπουργός, 

•



7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει σε κάθε 

Οργανισμό Διοικητικό Συμβούλιο. 

• (2) Κάθε Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από -
• (α) τον πρόεδρο που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 

• (β) τον αντιπρόεδρο που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 

• (γ) ένα διοριζόμενο μέλος που αντιπροσωπεύει την Κυβέρνηση, 

• (δ) δύο εκ καθέδρας (ex-officio) μέλη που είναι οι Γενικοί Διευθυντές των 
Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας ή εκπρόσωποί τους, 

• (ε) τρία μέλη από τη Διευθυντική Ομάδα, τον εκάστοτε Γενικό Εκτελεστικό 
Διευθυντή ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του Συμβουλίου, τον 
Αναπληρωτή Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού ο οποίος είναι 
ο εκάστοτε Γενικός Ιατρικός Διευθυντής του Οργανισμού και τον Γενικό 
Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία του 
Συμβουλίου 

• (στ) ένα εκπρόσωπο των ασθενών. 



Προσωπικό Οργανισμών. 

• 38.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου 
νόμου, το προσωπικό των Οργανισμών … (Το κείμενο θα 
διαμορφωθεί μετά τη συζήτηση του στην Μεικτή Επιτροπή 
Προσωπικού) 



ΜΕΡΟΣ VI – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• 39.-(1) Οι Οργανισμοί δύνανται να εκδίδουν Κανονισμούς, οι οποίοι υποβάλλονται μέσω 
του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. των διατάξεων -

• (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ’ αυτό 
Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τα πιο κάτω θέματα: 

• (α) τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους όρους εργοδότησης όλης της Διευθυντικής Ομάδας που 
περιλαμβάνουν τα γενικά καθήκοντα, τις ευθύνες και προσόντα που απαιτούνται για τις εν 
λόγω θέσεις∙ 

• (β) τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους όρους εργασίας του προσωπικού∙ 

• (γ) τις διαδικασίες και τα κριτήρια προαγωγής και αξιολόγησης του προσωπικού των 
Οργανισμών∙ 

• (δ) τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού των Οργανισμών· 

• (ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, η σε σχέση με το 
οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.



Κύρια Μέρη λειτουργίας 

Νοσοκομείου

Διαχείριση Εξοπλισμού, 

Προμηθειών και κτιρίων

Διαχείριση 

Ανθρώπινων Πόρων

Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις

Διαχείριση 

Οικονομικών Πόρων



Πλαίσιο Αλλαγής

σ’ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Μέγεθος της 

Κύπρου

Πολιτική 

Επίδραση

Επιρροή 

Κοινωνικών 

Επιστημών

Κρατικό 

Σύστημα 

Υγείας

Θεσμός 

Δημόσιας 

Υπηρεσίας

Ανάπτυξη 

Ιδιωτικού 

Τομέα

Οικονομικές 

Πιέσεις

Επιδημιολογικοί και 

Δημογραφικοί 

Παράγοντες



ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

•Αναχρονιστική Δομή Υπουργείου Υγείας.

•Απουσία στρατηγικής πολιτικής.

•Απουσία διαχειριστικής κουλτούρας.

•Απουσία συστήματος πληροφοριών.

•Απουσία πρωτοκόλλων και επιπέδων.

•Απουσία συστήματος ποιοτικής διασφάλισης

•Υποτυπώδης Ανάπτυξη της Διοίκησης στην     

Επαρχία

•Υπερσυγκεντρωτισμός στη Διαχείριση 



Προετοιμασία

Τοποθέτηση

Εκχώρηση Εξουσιών

Αειφόρος Υποστήριξη

ΦΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ιαν. Ιούν. Δεκ.Δεκ.

2001 2002



ΣΧΟΛΙΑ

• Ο νόμος περιέχει γενικότητες χωρίς να αγγίζει την ουσία του θέματος

• Δεν λέει ξεκάθαρα Τις Εξουσίες που Εκχωρηθούν  στα νοσοκομεία

• Ο Νομοθέτης δεν έχει καλούς συμβούλους που να κατέχουν το θέμα της 
Οργανωτικής Δομής των Νοσοκομείων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) και τις εμπειρίες 
άλλων χωρών.

• Τα Νοσοκομεία δε θα ελέγχουν το προσωπικό τους

• Οι Δυνάμεις της Αγοράς θα λειτουργήσουν σε βάρος των Νοσοκομείων 
άμεσα.

• Ως ΝΠΔΔ θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της ελεύθερης 
αγοράς.

• Οι αποφάσεις θα παίρνονται με γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. 



ΣΧΟΛΙΑ

• Η Λειτουργία των Νοσοκομείων έχει άμεση σχέση με την όλη 
φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

• Αυτή δε λήφθηκε καθόλου υπόψη στην ετοιμασία του νομοσχεδίου

• Από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση για να 
λειτουργήσουν σε ένα χρόνο τα νοσοκομεία και να ανταγωνιστούν 
τον ιδιωτικό τομέα. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική αποστολή του κρατικού 
νοσοκομείου.



ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ελεύθερη 

Επιλογή

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ

ΡΟΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

1.Δυνάμεις Αγοράς
2.Ευελιξία
3.Ωράριο
4.Τοποθεσία Πλεονεκτεί
5.Διαφήμιση

1.Δυνάμεις Αγοράς
2.Δημόσια Υπηρεσία
3. Ανελαστικότητα
4.Τοποθεσία Μειονεκτεί



Any ????


