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η διακυβέρνηση στο εθνικό σύστημα
υγείας - μία εμπειρική προσέγγιση

η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της υγείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι
εντυπωσιακή. η διεύρυνση της ιατρικής γνώσης, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει εκτοξεύσει το προσδόκιμο επιβίωσης κι εξασφαλίζει καλύτερη
ποιότητα ζωής. η σημασία της υγείας, αλλά και οι λόγοι που καθιστούν την ιατρική περίθαλψη δημόσιο αγαθό, έχουν καλά εμπεδωθεί σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο.
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σα από τη συγκρό1. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΚΥτησή της ιατρικής μέριΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
μνας σε οργανωμένο φοΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ρέα, παραμένει θέμα που
Σύμφωνα με τους δείκτες
διχάζει ακαδημαϊκούς και
διακυβέρνησης της ΠαγΚων. Καλλίας
Ν.Αγαλιωτη
κοινωνίες. Οποιαδήποτε Δημ.Ν. Κουφόπουλος
κόσμιας Τράπεζας για το
πρόταση για βελτίωση, κα2009 η Ελλάδα συγκαταλέλείται να συγκεράσει πλειάδα κοινωνικών, οικονομικών γεται στο 30% των 212 εξεταζόμενων χωρών με σχετικά
και πολιτικών επιταγών με αποτέλεσμα την έντονη ποικι- υψηλές βαθμολογίες στις επιμέρους διαστάσεις (αποτελελομορφία στα εθνικά συστήματα υγείας. Κι ενώ η μελέτη σματικότητα διακυβέρνησης, εφαρμογή του νόμου, λογοτων επιμέρους μοντέλων (αγγλοσαξονικού, σκανδιναβι- δοσία κτλ.). Ο ΟΟΣΑ σε μια πιο στοχευμένη μελέτη εστιάκού, ηπειρωτικού ή μεσογειακού) επαφίεται στους τεχνο- ζει στο εθνικό σύστημα υγείας παρατηρώντας ότι «η διακράτες της υγείας, πληθαίνουν οι φωνές που βάλλουν κυβέρνηση και η κατακερματισμένη συγκρότηση του συκατά των μηχανισμών διακυβέρνησης των εθνικών φο- στήματος χρήζουν αναθεώρησης… Ο εκσυγχρονισμός
ρέων υγείας. Τα συστήματα υγείας παραμένουν, στην ου- της νοσοκομειακής διοίκησης είναι αναγκαίος και προσία τους, κεντρικά σχεδιασμένοι μηχανισμοί κι ως τέτοιοι ϋποθέτει την αυτονομία αλλά κι ένα νέο σύστημα χρημακαλούνται να διαχειριστούν εγγενείς αδυναμίες. Για πα- τοδότησης». Ως κυριότερη παθογένεια του παρόντος συράδειγμα, από το 2008 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στήματος αναγνωρίζεται η γραφειοκρατική κι αναποτελε(ΠΟΥ), σε μια αποκαλυπτική έκθεσή του, προειδοποιούσε σματική κατανομή ανθρώπινου και υλικού δυναμικού. Ο
ότι «αντί να βελτιώνουν την ανταποκρισιμότητά τους και εκτεταμένος κρατικός παρεμβατισμός ακυρώνει οποιοδήνα μεριμνούν για τις νέες προκλήσεις, τα συστήματα υγεί- ποτε περιθώριο αυτοδιαχείρισης κι επιβάλει λύσεις μαζιας, μοιάζουν να αμφιταλαντεύονται μέσα σε κοντόφθαλ- κού χαρακτήρα στις ανομοιογενείς ανάγκες του κάθε νομους στόχους, σπασμωδικά, και χωρίς καμιά ένδειξη σηλευτικού ιδρύματος. Έτσι, προδικάζονται φαινόμενα
στρατηγικής κατεύθυνσης».
όπως οι ελλείψεις σε βασική ιατροφαρμακευτική ύλη, οι
μακριές λίστες αναμονής, η ανεπαρκής ξενοδοχειακή
εμμεση παραδοχή
υποδομή κι ιδίως το γνωστό «φακελάκι» που εξαχρειΟι πρόσφατες εισηγήσεις στη χώρα μας για αλλαγές στο ώνουν την κοινή γνώμη και δυναμιτίζουν οιαδήποτε κανοσοκομειακό χάρτη, μαζί με ένα νέο μοντέλο διοίκησης, λόπιστη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.
αποτελούν έμμεση παραδοχή ότι το υπάρχον σύστημα Ο ΟΟΣΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «παρόλο που οι Έλσυνιστά τον μεγάλο ασθενή. Η δαμόκλειος σπάθη της δη- ληνες ξεπερνούν τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ
μοσιονομικής στενωπού επιτείνει χρόνια ζητήματα όπως στους διάφορους δείκτες υγείας, θεωρούν το σύστημά
η καταπολέμηση της σπατάλης κι ο εξορθολογισμός της τους δυσλειτουργικό. Βασική αιτία δυσφορίας αποτελεί
οικονομικής διαχείρισης. Σε αναμονή εξελίξεων, η πα- και η μεγάλη δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία, με
ρούσα μελέτη επιχειρεί μια τομή στο status quo της διοί- μεγάλο μέρος της υπό τη μορφή ανεπίσημων πληρωμών,
κησης των δημόσιων νοσοκομείων, αναλύοντας τα χαρα- ενώ η δημόσια δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει
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οποιουδήποτε μέλους ορίζεται στα δύο έτη με δικαίωμα
ανανέωσής της από το Υπουργείο. Το Δ.Σ. συνεδριάζει
1. Μέσο μέγεθος Δ.Σ. για την περίοδο 2005-2008
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πά μέλη Δ.Σ. ευρώ 50 ανά συνεδρία (με πλαφόν τα ευρώ
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200 μηνιαίως). Τέλος, σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με την
τοποθέτηση κάθε μέλους Δ.Σ. ορίζεται κι ένα αναπληρωαπό τις μικρότερες μεταξύ των χωρών ΟΟΣΑ». Εγχώριες ματικό με αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός σκιώδους Δ.Σ.
μελέτες εμφανίζονται περισσότερο καυστικές και θέτουν για καθένα από τα υφιστάμενα.
μια ακόμη παράμετρο, την κομματοκρατία. Με τα νοσοκο- 3. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
μειακά Δ.Σ. να συγκροτούνται απευθείας από την πολιτι- Η παρούσα μελέτη είναι μέρος μιας γενικότερης προσπάκή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχουν παρέλθει από θειας του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυαυτά μέλη, ως επί το πλείστον ιατροί, που συχνά στερούν- βέρνησης η οποία άρχισε το 2007, με σκοπό τη μελέτη
ται οποιασδήποτε διοικητικής κατάρτισης κι εμπειρίας. πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο ελληνικό επιΜόλις το 2001 η πολιτεία αντιλήφθηκε έμπρακτα την χειρηματικό περιβάλλον. Στόχος της παρούσας μελέτης
ανάγκη για καταρτισμένους ανθρώπους - γνώστες των είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εταιρικής διακυσύγχρονων αρχών διοίκησης κι έκτοτε τα Δ.Σ. στελεχώ- βέρνησης των Δ.Σ. των ελληνικών νοσοκομείων. Για το
νονται με μέλη που εμπίπτουν (έστω και τυπικά) στην πα- σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν στοιχεία για τα Δ.Σ. σε 87 δηραπάνω κατηγορία - χωρίς πάντως να αναιρούνται τα πο- μόσια νοσοκομεία, για τα έτη 2005 έως 2008, από τα τεύλιτικά κριτήρια της επιλογής.
χη ΦΕΚ ΝΠΔΔ και ΥΟΔΔ του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ Δ.Σ.
Η μελέτη εστιάζει στις ακόλουθες μεταβλητές:
Τα ελληνικά κρατικά νοσοκομεία λειτουργούν υπό την • Συνολικό αριθμό θέσεων των Δ.Σ.
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας ως νομικά πρόσωπα δη- • Συνολικό αριθμό μελών στα Δ.Σ.
μοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και βάσει του γράμματος του νό- • Ύπαρξη κοινών μελών κατά την ίδια χρονική περίοδο
μου είναι αυτόνομοι, αυτοδιοικούμενοι και αυτοδιαχειρι- σε πάνω από ένα Δ.Σ.
ζόμενοι οργανισμοί. Ανώτατο όργανο διοίκησης κάθε νο- • Μέσο μέγεθος Δ.Σ για την περίοδο 2005-2008
σοκομείου αποτελεί το διοικητικό του συμβούλιο. Η σύ- • Διάρκεια θητείας μελών Δ.Σ.
σταση του Δ.Σ. ποικίλλει ανάλογα με τη συνολική δύναμη • Αριθμό και διάρκεια θητείας διοικητών, αναπληρωτών
κλινών κι έχει ως εξής: διοικητής, αναπληρωτής διοικη- διοικητών κι αντιπροέδρων Δ.Σ.
τής (για ιδρύματα άνω των 399 κλινών), εκπρόσωπος του • Φύλλο και επαγγελματική ιδιότητα όλων των μελών Δ.Σ.
ιατρικού προσωπικού, εκπρόσωπος του λοιπού νοσοκο- 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
μειακού προσωπικού, διευθυντής νοσηλευτικής, και 3 • Συνολικός αριθμός θέσεων Δ.Σ., συνολικός αριθμός
λοιπά μέλη για νοσοκομεία έως 399 κλίνες ή 4 μέλη για μελών στα Δ.Σ. και κοινά μέλη
νοσοκομεία άνω των 399
Ο συνολικός αριθμός θέκλινών.
σεων του Δ.Σ. που προΟ διοικητής ασκεί συγέκυψαν στα δημόσια νο2. Μέση διάρκεια θητείας μελών Δ.Σ. σε μήνες
χρόνως χρέη προέδρου
σοκομεία κατά την περίοΔ.Σ. και μαζί με τον αναδο 2005-2008 ήταν 994 ή
πληρωτή διοικητή κατέ11,43 θέσεις για κάθε νο12 έως 24 μήνες
60,92%
χουν τις μόνες θέσεις Δ.Σ.
σοκομείο. Συνυπολογί39,08%
24
έως
36
μήνες
που απαιτούν πλήρη
ζοντας την συμμετοχή μεαπασχόληση. Το Δ.Σ. διαλών σε περισσότερα του
θέτει επίσης αντιπρόεδρο
ενός Δ.Σ., τις παραπάνω
που εκλέγεται από τα 3 ή
θέσεις κατέλαβαν 972 άτο4 λοιπά μέλη. Η θητεία
μα.
‰
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‰ Η επιμέρους ανάλυση των κοινών μελών γίνεται σε
δύο άξονες και ακραία ευρήματα μπορούν να βρεθούν
εκατέρωθεν. Σε ότι αφορά την ταυτόχρονη συμμετοχή, 3
μέλη κατείχαν θώκους σε 2 διαφορετικά Δ.Σ., ενώ 1 μέλος
συμμετείχε, παράλληλα, σε 4 Δ.Σ. Τέλος, 15 μέλη εξεδήλωσαν κινητικότητα με διαδοχικές συμμετοχές σε Δ.Σ. 14 εξ αυτών σε 2 διαφορετικά Δ.Σ. και 1 μέλος σε 3 διαφορετικά Δ.Σ.
• Μέγεθος Δ.Σ. και θητεία μελών
Το μέσο μέγεθος Δ.Σ. για την περίοδο 2005 έως 2008
ανήλθε στα 7,59 μέλη, με τυπική απόκλιση ενός περίπου
μέλους. Σε εναρμόνιση με το νόμο 3329/2005 που ορίζει
επταμελή ή εννεαμελή Δ.Σ., 77 νοσοκομεία (ή το 88,5%)
εμπίπτουν στο προβλεπόμενο εύρος. Τα υπόλοιπα 10 νοσοκομεία (ή το 11,5%) παρουσίαζαν πολυπληθέστερα Δ.Σ.
με 10 ή και 11 μέλη (Διάγραμμα 1).
Η μέση θητεία μελών στα Δ.Σ. διαμορφώθηκε στους 21,28
μήνες . Σε 53 νοσοκομεία (ή στο 60,92%) τα μέλη υπηρέτησαν μέχρι δύο έτη, ενώ στα υπόλοιπα 34 (ή στο 39,08%)
τα μέλη κάλυψαν μέρος τρίτου χρόνου θητείας, χωρίς κανένα μέλος όμως να συμπληρώσει τους 36 μήνες (Διάγραμμα 2).
• Αριθμός και θητεία διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, κι αντιπροέδρων Δ.Σ.
Ο διοικητής πέρα από επικεφαλής της οργανωτικής πυραμίδας του νοσοκομείου, βάσει του νόμου 3329/2005,
ασκεί χρέη προέδρου Δ.Σ. Η συγκέντρωση πολλών αρμοδιοτήτων στο ρόλο του διοικητή, οδήγησε σε περαιτέρω
έρευνα και ανάλυση, αφού αποτελεί κορυφαίο, σημαντικό
και ρυθμιστικό παράγοντα στα Δ.Σ. των ελληνικών νοσοκομείων. Έτσι, κατά την περίοδο 2005-2008 προέκυψαν
συνολικά 162 θέσεις διοικητών ή 1,46 θέσεις για κάθε
νοσοκομείο. Αναλυτικά, 32 νοσοκομεία (ή το 36,8%) διατήρησαν τον ίδιο διοικητή, 40 νοσοκομεία (ή το 46%) σημείωσαν μία αλλαγή, 12 νοσοκομεία (ή το 13,8%) άλλαξαν
διοικητή δύο φορές, 2 νοσοκομεία (ή το 2,3%) τέσσερις
φορές, και 1 νοσοκομείο (ή το 1,1 %) γνώρισε έξι διαφορετικούς διοικητές. Η μέση θητεία διοικητή, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, διαμορφώθηκε στους 19,29 μήνες. Η
πιο σύντομη θητεία διήρκεσε 7 μήνες ενώ η μακροβιότερη 43 μήνες. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι
μόλις 13 νοσοκομεία (ή το 14,96%) διατήρησαν τον ίδιο
διοικητή για μία επιπλέον θητεία .
Ο συνολικός αριθμός θέσεων αναπληρωτών διοικητών
που δημιουργήθηκαν, κατά την περίοδο 2005-2008, ήταν
47, με μέση θητεία τους 19,2 μήνες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων αντιπροέδρων Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν, κατά την περίοδο 2005-2008, ήταν 126,
με μέση θητεία τους 27,88 μήνες. Σημειώνεται η περίπτωση ενός Δ.Σ. που καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο λει-
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τουργούσε χωρίς να περιλαμβάνει τέτοια θέση.
Συγκριτικά, οι περισσότερες θέσεις που προέκυψαν ήταν
θέσεις διοικητή (162), ενώ η θέση του αντιπροέδρου του
Δ.Σ. είχε, κατά μέσο όρο, τη μακροβιότερη θητεία (27,88
μήνες).
• Φύλλο κι επαγγελματική ιδιότητα μελών Δ.Σ.
Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία συμμετοχή στις ανώτατες διοικητικές θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων, η παρούσα
μελέτη κομίζει ενθαρρυντικά μηνύματα. Κατά την περίοδο 2005-2008, πάνω από το 1/3 (34,4%) των συνολικών
μελών Δ.Σ. ήταν γυναίκες. Η αναλογία αυτή υπερτερεί
σημαντικά εκείνων που έχουν καταγραφεί από προγενέστερες έρευνες του ΕΠΕΔ για τις εισηγμένες εταιρείες του
Χ.Α., τις ΔΕΚΟ, τις ναυτιλιακές, και τις ποδοσφαιρικές
εταιρείες. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι θέσεις του διοικητή,
αναπληρωτή διοικητή και του αντιπροέδρου Δ.Σ. εξακολουθούν να ανδροκρατούνται κατά 92%, 82,9% και
88,9% αντίστοιχα, υποδεικνύει σημαντικά περιθώρια για
περαιτέρω βελτίωση.
Για την μελέτη των επαγγελματικών ιδιοτήτων των μελών
του Δ.Σ. γίνεται χρήση του συστήματος ταξινόμησης
ISCO-08 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η κατανομή
των επαγγελμάτων 786 μελών, από τα συνολικά 972, βάσει των 5 βασικών ομάδων του ISCO-08 έχει ως εξής:
79,89% ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή
επαγγέλματα - 1,5% υπηρετούν ως μέλη βουλευόμενων
σωμάτων/ανώτερα στελέχη του δημόσιου κι ιδιωτικού τομέα - 7,6% είναι τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί ή ασκούν
συναφή επαγγέλματα - 5,7% υπάλληλοι γραφείου - 4,7%
συνταξιούχοι - και 0,6% στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για τα εναπομείναντα 186 μέλη, η εξεύρεση της σχετικής πληροφόρησης δεν κατέστη δυνατή όπως συνέβη
και για την πλειονότητα των διοικητών.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο εκπεφρασμένος στόχος του ΕΣΥ από τη σύστασή του το
1981 παραμένει η δημιουργία ενός οικονομικά βιώσιμου
συστήματος, ικανού να παράσχει ποιοτική περίθαλψη
στον πάσχοντα. Ωστόσο τριάντα χρόνια μετά, το εθνικό
σύστημα υγείας φέρει ακέραιες όλες τις παθογένειες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Απαξιωμένος θα παραμένει
κι ο θεσμικός ρόλος των νοσοκομειακών Δ.Σ. όσο αυτά
δεν απαλλάσσονται από τα βαρίδια του πνιγηρού κρατικού παρεμβατισμού και της μικροπολιτικής. Ουσιαστικές
εξουσίες αυτοδιαχείρισης στα Δ.Σ. θα προσέφεραν στέρεο
έδαφος για αξιολόγηση (και μέσα από μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους), θα επέτρεπαν στα μέλη Δ.Σ. να αντλήσουν υπερηφάνεια από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους
και θα ενίσχυαν τον υγιή ανταγωνισμό με τον ασθενή να
καρπώνεται τα τελικά οφέλη. Ωστόσο, έως σήμερα, τέτοιες
εξουσίες δεν παρέχονται.

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η έρευνα στα νοσοκομειακά Δ.Σ. ανέδειξε, κατ’ αρχήν,
τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η σύστασή
τους. Τα μέλη Δ.Σ. αναμένονται να παραμείνουν στις θέσεις τους για 22 περίπου μήνες. Ειδικότερα, ο μέσος όρος
θητείας του διοικητή διαμορφώνεται στους 19,29 μήνες,
του αναπληρωτή διοικητή στους 19,2 μήνες και του αντιπροέδρου Δ.Σ. στους 27,88 μήνες.
Το σημαντικότερο εύρημα σχετίζεται με τη γυναικεία συμμετοχή. Καταλαμβάνοντας περίπου το 1/3 των συνολικών
θέσεων Δ.Σ., η εκπροσώπησή των γυναικών στον τομέα
της υγείας υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη που προγενέστερες έρευνες του ΕΠΕΔ έχουν καταγράψει σε άλλους χώρους (ναυτιλία, ΔΕΚΟ, εισηγμένες του ΧΑΑ, ποδοσφαιρικές εταιρείες). Το μέσο μέγεθος Δ.Σ. κατά τα έτη 20052008 ανέρχεται στα 7,5 μέλη με την επιμέρους κατανομή
να πιστοποιεί ότι ο νόμος 3329/2005 που προβλέπει
επταμελή ή εννεαμελή Δ.Σ., ανάλογα με την δύναμη κλινών, εν πολλοίς εφαρμόζεται.
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Οι Ερευνητές του Ελληνικού Παρατηρητήριου Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΕΠΕΔ) κ.κ. Ιωάννης Π. Γκλιάτης, Βασίλειος
Ζούμπος, Αντώνιος Καλλίας, Ασπασία Πάστρα, Κώστας Διαμαντής και Μαρία Αργυροπούλου συνετέλεσαν στη συλλογή,
επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων καθώς και στη συγγραφή της έρευνας αυτής.

Η δυαδικότητα στην κορυφή των Δ.Σ. είναι θεσμικά κατοχυρωμένη οπότε ο διοικητής του νοσοκομείου πάντοτε
ασκεί και καθήκοντα προέδρου Δ.Σ. Ο διοικητής όπως και
όλα τα υπόλοιπα μέλη Δ.Σ. επιλέγονται και τοποθετούνται
απευθείας από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός των «εκλεκτών» για τους συγκεκριμένους
θώκους στην εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε στους 972 σε
σύνολο 994 θέσεων.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των Δ.Σ των δημόσιων νοσοκομείων. Πιστεύουμε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά για την άσκηση της διακυβέρνησης στα πλαίσια
του εθνικού συστήματος υγείας και μπορούν να δώσουν
τροφή για περαιτέρω ανάλυση.
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