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2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1979 - 1985
1985 - 1989
1989 - 2003
2001-2003
2003 - 2009
2010 - 2011
2011

Οργάνωση και διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Διεύθυνση Οικονομικού στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΚοργιαλένειοΜπενάκειο.
Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ).
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τεκμηρίωσης Ενεργειών για την Αξιολόγηση στόχων του
Μνημονίου για το Νοσοκομειακό Φάρμακο.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1969 - 1975
1975 - 1979
1975
1975
1978

1979
1985
1987
1989
1990
1992

1997
2000

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
ALLIANCE FRANCAISE, Παρίσι : Τμήματα Πρακτικής εξάσκησης για τη διδασκαλία της
Γαλλικής γλώσσας.
Proficiency Certificate in English (serial number G.1445/1971).
INSTITUT FRANCAIS D' ATHENES : Diplome d'Etudes Superieures με επάρκεια
διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Αρ.Πρωτ.Δ/34/52/19-10-81)
GOETHE INSTITUT: Grundstufe Diplom
ΕΛΚΕΠΑ: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πτυχίο Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Πληροφορικής
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διατμηματικό Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Μεθοδολογία της Έρευνας".
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ :
Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής. Τίτλος: «Σφαιρικός
Προϋπολογισμός. Μια μορφή χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Η περίπτωση του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού».
LSE Intensive Course: The Economic Evaluation of Medical Therapies and other Health Care
Technologies. London, U.K.
Training Courses: (a) Measuring Productivity (b) Measuring Utilities and Willingness-to-Pay
organized by International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR),
21-24 May, Arlington, Washington DC.
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2000
2001

2002

2003

2004

2006
2006

2007

2008

2011

Training Course: “Pharmacoeconomics” organized by International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 5-7 November, Antwerp, Belgium
Training Course: “Pharmaceutical pricing and pharmaeconomics” organized by International
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 11-13 November, Cannes,
France.
Training Course: “Transferability of cost-effectiveness data between countries” organized by
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 3-5
November, Rotterdam, The Netherlands.
Training Course: “Cost estimation and assessing financial (budget) impact of new healthcare
technologies” organized by International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR), 9-11 November, Barcelona, Spain.
Training Course: “Health Care and reimbursement systems in Europe” organized by
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), 24-26
October, Hamburg, Germany.
Training Course: “Forces of Change: New strategies for the evolving health care markrtplace”
organized by Harvard School of Public Health, June 29-30 Athens
Short Course; “Cost estimation and assessing financial impact of New Health Care
Technologies” organized by International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR), 29-31 October, Copenhagen, Denmark.
Stockholm School of Economics: European Health Policy Decision Makers Forum “Investing
into new medicines; balancing access, value and costs” organized by Stockholm School of
Economics (SSE) and The London School of Economics (LSE), 15-17 November, Stockholm.
ESSEC Business School: European Health Policy Decision Makers Forum “Innovative
medicines: how to ensure the best value for the society” organized by Stockholm School of
Economics (SSE) and The London School of Economics (LSE), 4-6 December, Paris.
LSE 4th European Healthcare Policy Deciders Forum 17th-18th February, London

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1989 - 2007

1993 - 1994

1990 - 2005

1994 - 2009

Επισκέπτης Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Θεματικές ενότητες
"Οικονομία της Υγείας", "Οικονομικά των Νοσοκομείων" "Πολιτική Υγείας" στα μεταπτυχιακά
τμήματα Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Γιατρών Εργασίας, Γενικών
Γιατρών και Υγιεινολόγων Μηχανικών.
Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ΠΑΤΕΣ/
ΣΕΛΕΤΕ Μαθήματα: α) Διοίκηση-Οργάνωση της Εκπαίδευσης β) Αρχές Δικαίου και
Οικονομίας.
Σειρά μαθημάτων: "Οικονομία της Υγείας και Εθνικά Συστήματα Υγείας" στα πλαίσια του
Προγράμματος (ΕΚΤ) των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΕΡΟΠΟ-ΡΙΑΣ, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΡΟΔΟΥ κ.ά.
Σειρά μαθημάτων : "Οικονομία της Υγείας" και "Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας"
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επιστημονική
Ευθύνη Μαθήματος.
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1994 - 1998
1995 - 1999

1995 - 2006

1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2005

1999

2000

Σειρά μαθημάτων : "Οικονομία της Υγείας" στην Ανωτάτη Σχολή Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων.
Ανάθεση διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ειδίκευση Οργάνωση και Διοίκηση
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών" του Νοσηλευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
γνωστικό αντικείμενο "Διαμόρφωση Προϋπολογισμών".
Επιστημονικός υπεύθυνος εκπαίδευσης και εισηγήτρια σε σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης σε θέματα Οικονομικών - Διαχείρισης Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας με
οργανωτές φορείς - ΚΕΚ όπως : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης,
Οικονομικό Επιμελητήριο, Ακαδημία Επαγγελμάτων Υγείας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
Δήμος Αθηναίων, Δημόσια Νοσοκομεία κ.ά.
Διδασκαλία μαθήματος "Οικονομία της Υγείας" στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στα
Τ.Ε.Ι Αθηνών.
Ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα «Οικονομία της Υγείας» και «Οργάνωση και Διαχείριση
Υπηρεσιών Διατροφής και Υγείας» στο Τμήμα Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Course manager και εισηγήτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: Training Programme
for Trainers in Health Administration and Economics. Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων:
Health Economics and Policy, Drugs’ Policy in EU and in Greece, Economic Evaluation of
Medical Technology. Διοργανωτές Υπουργείο Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας/ Τομέας
Οικονομικών της Υγείας και OECD-DAC .
Εισηγήτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: Health Administration in the Framework of
the Greek Presidency to the Black Sea Economic Co-operation. Παρουσίαση θεματικής
ενότητας με τίτλο : Cost containment and convergence policies in the health sector in Europe.
Διοργανωτές Υπουργείο Υγείας και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας/Τομέας Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας.
Επιστημονική Υπεύθυνος και εισηγήτρια στα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο : Ανάλυση
και έλεγχος κόστους-οφέλους - Σχεδιασμός και παρακολούθηση κλειστών προϋπολογισμών
(Ε102). Φορείς υλοποίησης τα ΚΕΚ Νοσοκομείων Ερυθρού Σταυρού και Παίδων “Αγλαΐα
Κυριακού” Έγκριση και ανάθεση ενέργειας από Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

2002

2003 - 2008

2003 - 2009

2009 –
σήμερα

Επιστημονική Υπεύθυνος και εισηγήτρια στο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης της Κύπρου σε Θέματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων» στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.
Φορέας υλοποίησης ΕΟΚΦ.
Επισκέπτης Καθηγητής και Επιστημονική Ευθύνη μαθήματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα
«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου
Πειραιά, της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Κρήτης.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδασκαλία
στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του στα γνωστικά αντικείμενα: Οικονομική της
Εργασίας, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Οικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων,
Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών, Οικονομική της Υγείας, Οικονομική
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας.
Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου. Διδασκαλία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του στα γνωστικά
αντικείμενα: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών, Οικονομική της Υγείας,
Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας, Management Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εισαγωγή
στην Οικονομική Επιστήμη.
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5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1991): Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο
διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3,(8): 9-16.
Γείτονα Μ., Νιάκας Δ., Κυριόπουλος Γ. (1991): Σφαιρικός Προϋπολογισμός Νοσοκομείων: Μια
πρόκληση για την ελληνική πραγματικότητα. Επιθεώρηση Υγείας, 2(4):35-38.
Γείτονα Μ.(1991) : Ενιαία Ευρώπη- Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας; Η Ευρώπη και εμείς, 2: 90-92.
Γείτονα Μ.(1991) : Το Νοσοκομείο το 2000. Συντονιστής και διαχειριστής της σύγχρονης τεχνολογίας.
Η Ευρώπη και Εμείς, 5: 48-49.
Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Δόλγερας Α. (1991): Τα Οικονομικά της Οδοντιατρικής Φροντίδας. Μια
πρώτη προσέγγιση των μηχανισμών διανομής και χρηματοδότησης. Σύγχρονος Οδοντίατρος 11(6) : 357363.
Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Μπαλασοπούλου Α.(1991): Μέθοδοι και κριτήρια χρηματοδότησης των
υπηρεσιών υγείας. Μια πρώτη προσέγγιση. Ιατρικό Βήμα, Δεκέμβριος,19-27.
Γείτονα Μ., Ανδρουτσόπουλος Δ., Δρίζη Μπ., Κυριόπουλος I. (1992): Ιδιωτική κατανάλωση
υπηρεσιών υγείας: Μετρήσεις και εξελίξεις 1957 - 1988. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4 (2) : 63-68.
Γεννηματά Α., Γείτονα Μ.(1992): Πολιτική Υγείας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η
Ευρώπη και Εμείς, 8(9): 50-52.
Γείτονα Μ.(1992): Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ισότητας στην Υγεία. Η Ευρώπη και Εμείς, 14(15): 54-56.
Δρίζη Μπ., Γείτονα Μ., Γεννηματά Α., Μπαλασοπούλου Α. (1992): Ιδιομορφίες της αγοράς
υπηρεσιών υγείας. Ιατρικό Βήμα. Αύγουστος, 19-25.
Μπαλασοπούλου Α., Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Δρίζη Μ. (1992): Ομοιογενείς Διαγνωστικές Ομάδες
-DRGs. Επιθεώρηση Υγείας, 3(5):42-46.
Γείτονα Μ., Κορνάρου Ε.,Κυριόπουλος Ι. (1993): Εναλλακτικές Πολιτικές στη Φροντίδα Ασθενών με
AIDS. Μαθήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινωνία Οικονομία και Υγεία, 2 (1): 49-62.
Κτενάς Ε., Γείτονα Μ. (1993): Χρόνος Επιβίωσης των Κρουσμάτων AIDS στην Ελλάδα. Επιθεώρηση
Υγείας, 4 (24): 53-55.
Κτενάς Ε., Γείτονα Μ. (1994) : Δημόσιες Δαπάνες Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκριτική Μελέτη των
Περιόδων : 1974-1981 και 1982-1989. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 78:20-28.
Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Γεννηματά Α. (1994) : Διαχειριστική Διαδικασία της Διασυνοριακής
Μετακίνησης για Νοσηλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνία Οικονομία και Υγεία, 3(2): 55-68.
Κορνάρου Ε., Γείτονα Μ., Ρουμελιώτου Α. (1994): Εναλλακτικές Μορφές Περίθαλψης των HIV
Θετικών Ατόμων. Η Διεθνής και η Ελληνική Εμπειρία. Ελληνικά Αρχεία AIDS, 2(2):154-162.
Κτενάς Ε., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1994): Διαχρονική Εξέλιξη των Κοινωνικών Δαπανών στην
Ελλάδα:1970-1989. Επιθεώρηση Υγείας, 5(6) : 70- 78.
Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (1995) : Μετακίνηση Ασθενών για Νοσηλεία στο Εξωτερικό. Επιθεώρηση
Υγείας, 6(2):53-56.
Γείτονα Μ., Υφαντόπουλος Γ. (1995): Η Διαχείριση των Δημοσίων Νοσοκομείων στην Ελλάδα, 19221992. Ιατρική, 67: 133-141.
Γείτονα Μ., Ξυπνητός Χ., Μονέδας Γ., Μπατίκας Α., Κυριόπουλος Γ.(1995): Τα χαρακτηριστικά του
Γενικού Γιατρού στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 7(3): 138-147.
Γείτονα Μ., Δρίτσας Σ., Καραλιώτας Κ., Παπαλημναίου Β., Ανθής Β., Ασράτ Μ., Λαοπόδης Β.
(1995): Πολιτικές διαχείρισης και κόστος νοσηλείας των αλλοδαπών στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Νοσοκομείο -ΝΕΕΣ. Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, 4(4), 231-240.
Γείτονα Μ. (1996): Πολιτικές σύγκλισης στην προστασία των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υγεία,1(5), 6- 10.
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23.
24.
25.

26.

27.

Γείτονα Μ.(1998): Μη αποτελεσματικές και μη αποδοτικές οι παραδοσιακές μέθοδοι χρηματοδότησης
των νοσοκομείων. Ιατρικές Εξελίξεις και Οικονομία, Ιανουάριος (4), 26- 31.
Γείτονα Μ.(1998): Τα αντίγραφα φάρμακα. Πολιτική Υγείας, Μάρτιος, 14-16.
Γείτονα Μ., Παπαδημητρίου Α., Κυριόπουλος Γ. (1999) : Οικονομική αξιολόγηση της προληπτικής
αντιμετώπισης των παθήσεων των αγγείων του εγκεφάλου με τη χορήγηση του συνδυασμού
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Επιστημονική

Εταιρεία

Φαρμακοοικονoμίας, Αθήνα.
11.

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (2007) Τα Οικονομικά της Υγείας : Μέθοδοι και εφαρμογές της
οικονομικής αξιολόγησης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
1.
2.
3.
4.

Ρουμελιώτου Α., Κορνάρου Ε., Γείτονα Μ. (1997) : Υγεία και Γυναίκες. Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας, Αθήνα.
Γείτονα Μ. , Κυριόπουλος Γ. (1999) : Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Θεμέλιο,
Αθήνα.
Διευθύντρια Σύνταξης της περιοδικής έκδοσης «ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (1999-2008).
Επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση των βιβλίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) :
4.1.

Whitehead M.(1990): The Concepts and Principles of Equity and Health. WHO, Copenhagen.
Τίτλος στην ελληνική : Έννοιες και Αρχές της Ισότητας στην Υγεία, Αθήνα, 1991. Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, α έκδοση 1992), Δ/νση Αγωγής Υγείας, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (β έκδοση 1994).
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5.
6.
7.

4.2.

Dahlgren G., Whitehead M.(1992): Policies and Strategies to Promote Equity in Health. WHO,
Copenhagen. Τίτλος στην ελληνική : Πολιτικές και Στρατηγικές Προώθησης της Ισότητας στην
Υγεία. (Δ/νση Αγωγής Υγείας, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α
έκδοση 1994).

4.3.

Wilkinson R., Marmot M.(1998): The solid facts. WHO, Copenhagen. Τίτλος στην ελληνική :
Τα αδιάσειστα γεγονότα. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα, 2000.

Κyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M. (Eds) (1996) AIDS Economics: Cost analysis, management
and prospective financing. Exandas, Athens.
Κyriopoulos J., Kornarou H., Paparizos V. Geitona M. (Eds) (1998) AIDS cost analysis and patient
classification. Exandas, Athens.
Γείτονα Μ. (2005) : Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
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Stavrianeas N. (2001): The impact of new antiretroic therapeutic schemes on the cost for AIDS
treatment in Greece. Journal of Medical Systems, 25(1): 73-85.
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Geitona M., Ζavras D., Hatzikou M., Kyriopoulos J. (2006): The generics market in Greece: the
pharmaceutical industry beliefs. Health Policy, 79(1):35-48.
Geitona M., Ζavras D., Kyriopoulos J. (2007): Determinants of health care utilization in Greece:
implications for decision- making. European Journal of General Practice (EJGP),13(3):144-150.
Geitona M., Hatzikou M. (2007): Cost estimation of neonatal intensive care in Greece: the case of
Athens maternity hospitals. Journal of Medical Economics (JME); 10(3):273-283.
Geitona M., Hatzikou M., Hatzistamatiou Z., Anastasiadou A., Theodoratou Th. (2007): The
economic burden of treating neonates in Intensive Care Units (ICUs) in Greece. Cost- Effectiveness and
Resource Allocation 2007, 5(9): 109-120
http://www.resource-allocation.com/content/5/1/9
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(2008): Costs and Effects of Paliperidone Extended Release compared with alternative oral
antipsychotic agents in patients with schizophrenia in Greece: a cost-effectiveness study. Annals of
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Geitona M., Ollandezos M., Souliotis K., Athanasakis K., Kyriopoulos J.(2008): Cost minimization
analysis of the oral anticoagulant therapy monitoring methods: the case of Prothrobin Time SelfMonitoring. Hellenic Journal of Cardiology, 49: 388-399
Geitona M., Kyriopoulos J., Zavras D., Theodoratou Th., Alexopoulos E. (2008) Medication use
and patient satisfaction: a population-based survey. Family Practice, 25: 362–369
Geitona M., Papanicolaou S., Ollandezos M., Kousoulakou Ch., Kyriopoulos J. (2008) The cost of
managing patients with schizophrenia in Greece Journal of European Economy, 7: 108-126
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Therapeutics, 34, 547–554
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Environ. Res. Public Health, 6(9), 2456-69; (http://www.mdpi.com/1660-4601/6/9/2456)
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sector in Greece: analysis of empirical findings. Journal of Economics, Administrative, International
Relations and Political Sciences, 9(3), 993-1006
Geitona M., Kanavos P. (2010) Colocteral cancer management and prevention policies in Greece Eur
J Health Econ, 10(1):27-33.
Geitona M, Androutsou L, Theodoratou D. (2010) Cost estimation of patients admitted to the
intensive care unit: a case study of the Teaching University Hospital of Thessaly Journal of Medical
Economics, 13(2):179-84
Athanasakis K. Ollandezos M., Angeli A, Gregoriou A, Geitona M, Kyriopoulos J. (2010)
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patient cost. Diabetic Medicine, 27(6):679-84
Verhoef IT., Redekop KW., Darba J., Geitona M., Hughes AD., Siebert U., De Boer A., Van der
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in treatment with coumarin derivatives. Pharmacogenomics, 11(7): 989–1002
Geitona Μ, Xaplanteris L. (2010). Data Collection and Conduction of Pharmacoeconomic Studies in
Greece. European Psychiatric Review, 3(1):21-5
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Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., Pararizos V. (1995): Estimates of HIV/AIDS Health Care
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12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

12. 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
* Προσκεκλημένη ομιλήτρια
1989*

1989*
1990*
1991*

1991*

1991*

1992*

1993*

1993*

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Διοικητικών Διευθυντών Νοσοκομείων. Υγειονομική Σχολή
Αθηνών.
ΘΕΜΑ : Σφαιρικός Προϋπολογισμός.
Β' Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας.
ΘΕΜΑ : Η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία. Αθήνα
Εθνικό Συμπόσιο Υγείας "Υγεία για όλους το 2.000"
ΘΕΜΑ : Χρηματοδότηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αθήνα
2ο Διεθνές Συμπόσιο Κοινωνικής Οδοντιατρικής.
ΘΕΜΑ : Κριτήρια και μηχανισμοί χρηματοδότησης της οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
Αθήνα.
Πρώτη επιστημονική ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
ΘΕΜΑ : Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα. Μύθος ή
πραγματικότητα. Αθήνα
3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
ΘΕΜΑ : Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας των ασθενών με AIDS.
Αθήνα.
Ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρίας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας "Η συμβολή του ιατρικού,
νοσηλευτικού και διοικητικού σώματος στη Διοίκηση και Διαχείριση του Νοσοκομείου"
ΘΕΜΑ : Σφαιρικός προϋπολογισμός στα Νοσοκομεία, η συμμετοχή και η ευθύνη των τριών
τμημάτων. Η εμπειρία της Γαλλίας., Αθήνα.
Εθνικό Συμπόσιο. Οικονομική Ανάλυση -Χρηματοδότηση της Φροντίδας Υγείας Ασθενών με
AIDS στην Ελλάδα : "Μεθοδολογικά Προβλήματα και Εμπειρικά Αποτελέσματα"
ΘΕΜΑ : Οργανωμένη Φροντίδα Ασθενών με AIDS και Προοπτική Χρηματοδότηση. Αθήνα.
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. "Υγεία και Υπηρεσίες
Υγείας στην Τρίτη Ηλικία" Αθήνα.
ΘΕΜΑ : Πολιτική και Κοινωνική Πολιτική στην Τρίτη Ηλικία : Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική
Εκδοχή. Αθήνα.
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1993*

1993*

1993*

1994*

1995*

1995 *

1996*

1996*
1996 *
1996*

1996*

1997*

1998*

1998*

5o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Δορυφορική Συνάντηση Εργασίας "Οικονομική Ανάλυση και
Προοπτική Χρηματοδότηση της Ιατρικής Φροντίδας Ασθενών με AIDS, στην Ελλάδα και την
Ευρώπη"
ΘΕΜΑ : Προγράμματα Οργανωμένης Φροντίδας Ασθενών με AIDS και Προοπτική
Χρηματοδότηση. Αθήνα.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής "Κοινωνική Προσέγγιση για Προστασία και
Περίθαλψη των Ηλικιωμένων με Προοπτική το 2000".
ΘΕΜΑ : Ο Ρόλος του Κράτους στην Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών για τους Ηλικιωμένους.
Αθήνα.
Επιστημονική Συνάντηση "Διασυνοριακή Ροή Ασθενών" με στελέχη των Ασφαλιστικών
Οργανισμών.
ΘΕΜΑ : Η Οικονομία της Διασυνοριακής Ροής Ασθενών. Η Ελληνική Εμπειρία και Προοπτική.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
ΘΕΜΑ : Κριτήρια Αποζημίωσης και Χρηματοδότησης των Νοσοκομείων. Επιστημονική Ημερίδα
"Τα Οικονομικά των Νοσοκομείων". Διοργανωτής επιστημονικό περιοδικό "Επιθεώρηση Υγείας".
Αθήνα.
ΘΕΜΑ : Ο Γενικός γιατρός ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη και τις υγειονομικές υπηρεσίες
και ως ρυθμιστής των δαπανών υγείας.
Επιστημονική Ημερίδα "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική στην Ελλάδα".
Διοργανωτής "Ακαδημία Επαγγελμάτων Υγείας", Πάτρα.
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με
θεματική στα Οικονομικά της Υγείας.
ΘΕΜΑ : Τρίτη Ηλικία : Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. Συμμετοχή σε στρογγυλό
τραπέζι με θεματική τις Υγειονομικές Επιπτώσεις της Χρήσης Φαρμάκων.
ΘΕΜΑ : Η ανάλυση κόστους-οφέλους στα φάρμακα. Αθήνα.
Υγεία ’96 Helexpo «Η Υγειονομική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα»
ΘΕΜΑ : Πολιτικές Ελέγχου του Κόστους. Θεσσαλονίκη.
Γ Πανελλήνιο Συνέδριο Αγωγής Υγείας.
ΘΕΜΑ : Ο Γενικός Γιατρός στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πάτρα.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας «Ενιαίος Φορέας Υγείας Πολιτικές, κοινωνικές
και διαχειριστικές συνιστώσες».
ΘΕΜΑ : Η άτυπη συμμετοχή το κόστος των υπηρεσιών υγείας από ίδιες πληρωμές και η
παραοικονομική δραστηριότητα.
Tομέας Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ. Καρπενήσι, 21-22 Ιουνίου.
Εθνικός Προγραμματισμός για το Νοσοκομείο του 2010 «Το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης»
ΘΕΜΑ : Οικονομική Διαχείριση και Επενδύσεις στα Δημόσια Νοσοκομεία. Εθνικό Δίκτυο
Επιστημόνων της Οικονομίας της Υγείας, Γλυφάδα.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας «Οικονομία και Πολιτική του Φαρμάκου στην
Ελλάδα»
ΘΕΜΑ : Αρχές και Μέθοδοι της Οικονομικής Αξιολόγησης του Φαρμάκου. ΕΣΔΥ-ΔΕΟΙΚΥΤΥΠΕΤ, 11-14 Ιουνίου, Ολυμπία.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. Συμμετοχή σε στρογγυλό
τραπέζι με θεματική «Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Περίθαλψης»
ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των φαρμάκων και μέτρηση της
ποιότητας ζωής. 23-25 Φεβρουαρίου, Αθήνα.
Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας.
Εισήγηση με τίτλο : Ισότητα στην πρόσβαση/χρησιμοποίηση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας.
25-27 Ιουνίου, Καστοριά.
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2002*

2002*

2003*

2003*

Γιωτάκης Φ., Κυριακίδη Μ., Γιαννίτση Σ., Δημολιάτης Ι., Γείτονα Μ., Μπούκα Ε., Λιάκος Α.
Παρουσίαση έρευνας: Μελέτη οικονομικών παραμέτρων λειτουργίας υπηρεσιών ψυχικής υγείας:
Μια πρώτη προσέγγιση. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας, Ιωάννινα.
Εισηγήτρια στο Σεμινάριο Φαρμακοοικονομικής Αξιολόγησης.
ΘΕΜΑ : Μέθοδοι Οικονομικής Αξιολόγησης του Φαρμάκου. Διοργάνωση Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας και Πανελλήνια Εταιρεία Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Μήθυμνα Λέσβος, 89 Οκτωβρίου.
Εισηγήτρια σε Σεμινάριο Φαρμακοοικονομίας.
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στη Φαρμακοοικονομία και παρουσίαση φαρμακοοικονομικών μελετών.
Διοργάνωση Εταιρεία SANOFI. 11 Ιανουαρίου, Αθήνα.
Κωνσταντοπούλου Ε., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ.
Παρουσίαση έρευνας: Συγκριτική αξιολόγηση της παραγωγικότητας τριών χειρουργικών τμημάτων
του ΠΓΝ Τζανείου με την εφαρμογή κλινικών προϋπολογισμών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας
Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ, 21-23 Φεβρουαρίου, Αθήνα.
Εισήγηση με τίτλο : Η Τεχνολογία στην Υγεία: εξελίξεις και προοπτικές.
Ημερίδα: Τεχνολογία–Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, 19 Οκτωβρίου.
Εισήγηση με τίτλο : Το κόστος της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.
Διοργάνωση: Πνευμονολογική Κλινική ΠΓΝ Νικαίας Πειραιώς. Αθήνα, 17 Μαρτίου.
Εισήγηση με τίτλο : Οικονομική Διάσταση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Ημερίδα με θέμα:
Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή στο Χώρο του Νοσοκομείου. Διοργάνωση: Ελληνική
Εταιρεία Μικροβιολογίας. Αθήνα 22 Μαρτίου.
Εισήγηση με τίτλο: Θέσπιση οδηγιών φαρμακοοικονομικών μελετών : η συμβολή της εθνικής
ταυτότητας. Ημερίδα «Το Παρόν και το Μέλλον της Φαρμακοοικονομίας στην Ελλάδα».
Διοργάνωση : Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, Αίγλη Ζαππείου, 14 Μαΐου.
Εισήγηση με τίτλο: Δράσεις για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Ημερίδα με θέμα: “Θετικές πρωτοβουλίες στήριξης οικογενειών για την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού”. Διοργάνωση : Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και HomeStart International. Αθήνα, 20 Ιουνίου.
Εισήγηση με τίτλο: Η μετάβαση από την Πρόνοια στην Κοινωνική Φροντίδα και η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου. Διοργάνωση : ΕΟΚΦ, 30 Σεπτεμβρίου, Αθήνα.
Εισήγηση με τίτλο: Οικονομικά της Υγείας και Φαρμακοοικονομία, σ’ ένα αποτελεσματικό και
διαφανές σύστημα κάλυψης φαρμάκων. Φαρμακευτικό Συνέδριο: Ο Έλληνας Φαρμακοποιός στην
παγκόσμια κοινωνία. Διοργανωτής : Pharma-Helxpo, 15-17 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
Εισήγηση με τίτλο: Κριτήρια ορθολογικής διαχείρισης και ελέγχου της κατανάλωσης φαρμάκων
στα δημόσια νοσοκομεία. Ημερίδα της ΠΕΦΝΙ Διοργανωτής : Pharma point 2002, Helxpo, 15-17
Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
Εισήγηση με τίτλο : Οικονομική Διάσταση Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Στρογγυλό Τραπέζι
«Θέματα Δημόσιας Υγείας στο Νοσοκομείο» Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μικροβιολογίας.
Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας. 1 Φεβρουαρίου, Αθήνα.
Εισήγηση με τίτλο : Σύγχρονες Διαστάσεις της Ιατρικής Τεχνολογίας. Διημερίδα «Υγεία Οικονομία
και Ανάπτυξη» Διοργάνωση: Forum για την Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας. 13-14 Φεβρουαρίου,
Αθήνα.

2003*

Εισήγηση με τίτλο : Οικονομικά της Υγείας. Εκπαιδευτική Ημερίδα: Τα Οικονομικά της Υγείας στα
Δημόσια Νοσοκομεία. Διοργάνωση ΠεΣΥΠ Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαίδα, 21 Ιουνίου
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2003*

Εισήγηση με τίτλο: Οικονομικές διαστάσεις της ασθένειας..Στο Ημέρες Πνευμονολογίας.
Διοργάνωση: Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργαλαστή, Πήλιο, 19-21
Σεπτεμβρίου

2003*

Εισήγηση με τίτλο: Μέτρηση της Ποιότητας και Χρησιμότητας στην Υγεία. Ημερίδα: Αξιολόγηση
της Φαρμακευτικής και Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Διοργάνωση : ΕΣΔΥ και ΣΦΕΕ. 26
Σεπτεμβρίου, Πορταριά, Βόλος.

2003*

Εισήγηση με τίτλο: Η σημασία μέτρησης της παραγωγικότητας των Νοσοκομείων. Ημερίδα: Για την
Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας στο Ν. Τρικάλων. Διοργάνωση: ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας, 4 Οκτωβρίου
Τρίκαλα

2003*

Εισήγηση

με

τίτλο:

Επιχειρηματικότητα

&

ανταγωνιστικότητα

στις

υπηρεσίες

υγείας:

πραγματικότητα ή ουτοπία; Συνέδριο: Τα Οικονομικά της Υγείας. Διοργάνωση: ΕΞΠΡΕΣ & ΙΟΒΕ.
21-22 Οκτωβρίου, Αθήνα.
2004*

2004*

2005*

2005*

Εισήγηση με τίτλο : Όρια και Δυνατότητες της Φαρμακοοικονομικής Αξιολόγησης στην Ελλάδα.
Ημερίδα: Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής και Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Διοργάνωση : ΕΣΔΥ και
ΣΦΕΕ. 17 Ιουνίου, Ναύπλιο.
Εισήγηση με τίτλο : Οι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη των δομών υγείας στους ΟΤΑ:
προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις. Συνέδριο: Η πρόληψη της υγείας από οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρώπης. Διοργάνωση: Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών
Υγείας ΟΤΑ Αττικής. 12-13 Νοεμβρίου, Πεύκη.
Εισήγηση με τίτλο: Η οικονομική αξιολόγηση ως κριτήριο κατανομής των υγειονομικών πόρων.
Πανελλήνιο Συνέδριο: Ο ρυθμός αύξησης των φαρμακευτικών δαπανών είναι παράγοντας
προαγωγής της υγείας ή αδικαιολόγητη σπατάλη; Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών
Επισκεπτών. 25 Φεβρουαρίου, Αθήνα.
Εισήγηση με τίτλο: Μεθοδολογία οικονομικής αποτίμησης των ιατρικών πράξεων. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής. Διοργάνωση Ημερίδας Ορθοπεδική Κλινική, 14 Απριλίου, Λάρισα.

2005

Παρουσίαση έρευνας: Περιγραφική ανάλυση δημογραφικών και επιδημιολογικών στοιχείων
Νεογνολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννετικής
Ιατρικής, 13-15 Μαΐου, Ιωάννινα.

2005

Γείτονα Μ., Μούκας Θ., Οικονόμου Γ., Παπαδημητρίου Κ.
Παρουσίαση έρευνας: Χρησιμοποίηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Καστελλόριζο και
Ικανοποίηση των Χρηστών. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 4-8 Μαΐου, Χαλκιδική.

2005*

2005*

2005*

¨2005

Εισήγηση με τίτλο: Κοινωνική οικονομία, επιχειρηματικότητα, απασχόληση. Διεθνές Συνέδριο:
Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Απασχόληση. Διοργάνωση: Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου, Αθήνα
Εισήγηση με τίτλο: Τομείς Ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα και Επιπτώσεις
στην Απασχόληση Διεθνές Συνέδριο: Προοπτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην
Ελλάδα. Διοργάνωση: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: Δραστηριότητες στον τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας EQUAL. 26 Σεπτεμβρίου, Ζάππειο- Αθήνα.
Εισήγηση με τίτλο : Ο ρόλος της φαρμακοοικονομίας στην αξιολόγηση των καινοτόμων
ογκολογικών θεραπειών. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην
Υγεία. ΕΣΔΥ, 14-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
Νικολαίδης Γ., Ολλανδέζος Μ., Ζάβρας Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ.
Παρουσίαση έρευνας: Μελέτη της συνολικής αποτρεπτής θνησιμότητας στην Ελλάδα κατά τα έτη
1980-2003. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Υγεία. ΕΣΔΥ,
14-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
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2005

2006

2006

Ανδρούτσου Λ., Γείτονα Μ. Παρουσίαση έρευνας: Σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης των δημοσίων
νοσοκομείων: πιλοτική εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο: Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Υγεία. ΕΣΔΥ, 14-17
Δεκεμβρίου, Αθήνα.
Χατζίκου Μ., Γείτονα Μ., Χατζησταματίου Ζ. Παρουσίαση έρευνας: Κοστολόγηση της ΜΕΝΝ του
Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Καινοτομία και Διαρθρωτικές Αλλαγές στην
Υγεία. ΕΣΔΥ, 14-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
Χατζησταματίου Ζ., Χατζίκου Μ., Αναστασιάδου Α., Σδούκου Χ., Σεβαστιάδου Σ.,
Λαμπροπούλου Β., Κώσταλος Χ., Γείτονα Μ. Παρουσίαση εργασίας: Έκβαση, πόροι κατανάλωσης
και κόστος της ΜΕΝΝ του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας, 7-9
Απριλίου, Αθήνα.
Aγγελόπουλος Η., Γείτονα Μ., Ζαχαράκης Κ., Κακαβάς Π., Καρπούζα Β., Κεσίδου Σ.,
Κουσουλάκου X., Μπιλανάκης Ν., Ολλανδέζος Μ., Παπαμιχαήλ Ε., Παπανικολάου Σ., Χαϊδεμένος
A., Χαμογεωργάκης Θ., Κυριόπουλος Γ.

Παρουσίαση έρευνας : Το κόστος

διαχείρισης της

ο

σχιζοφρένειας στην Ελλάδα. 19 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου, Αθήνα.
2006*

Εισήγηση με τίτλο :Entrepreneurship and perspectives of generic market in Greece. 1st Forum of
Biopharmacy and Drug Technology: generics. University of Patras, Dept.of Pharmacy, 6-7 July,
Athens.

2006

Γείτονα Μ., Χάλκος Μ., Ζουμπουλάκης Μ., Κυριαζής Ν., Παπαρρηγόπουλος Ξ., Οικονόμου Χ.
Παρουσίαση έρευνας : Κοινωνική οικονομία, εθελοντισμός και αγορά εργασίας.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διαχείριση Έργων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» Τμήμα Διοίκησης
και Διαχείρισης Έργων, ΤΕΙ Λάρισας, 30/6-1/7 Λάρισα

2006

Geitona M. Guidelines and standards of cost of illness studies: the question of incomparability
among countries. International Conference on “Consolidation of the Statistical Systems of EU
Candidate Countries. University of Thessaly, 28-29th September, Volos.

2006*

Εισήγηση με τίτλο: Επιλογή της θεραπευτικής αγωγής: Επιπτώσεις στη διαχείριση των υγειονομικών
πόρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ,
13-16 Νοεμβρίου, Αθήνα.

2007*

Εισήγηση με τίτλο: Σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας και κοινωνικές τους
επιπτώσεις. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 8-11 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη

2007*

Εισήγηση με τίτλο: Πρόληψη της υγείας και των καταστροφικών δαπανών υγείας. 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η πρόληψη της υγείας
μέσω των Δήμων» 20-21 Απριλίου, Μαρούσι.

2007*

Εισήγηση με τίτλο: Η διάσταση του κόστους και του οφέλους από τη χρήση των βιοκτόνων
προϊόντων. Ημερίδα «Βιοκτόνα προϊόντα: θεωρία και πράξη. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
(ΠΕΦ), 19 Νοεμβρίου, Αθήνα

2007*

Εισήγηση με τίτλο: Το κόστος της επιδημίας AIDS στην Ελλάδα. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS.
23-25 Νοεμβρίου, Αθήνα.

2007

Ανδρούτσου Λ.,Μπούκη Λ., Κόκκινος Κ., Γείτονα Μ. Αξιολόγηση της λειτουργίας των
απογευματινών ιατρείων στο ΠΓΝ

Λάρισας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
2007

Σταχτέας Χ., Γείτονα Μ. Ανίχνευση της δυνατότητας που προσφέρει η νέα τεχνολογία στη
διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου: Μελέτη περίπτωσης για τους διευθυντές των Δημοτικών
σχολείων της Μαγνησίας. Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι
προκλήσεις της εποχής μας. Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
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2007

Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Κουσουλάκου Χ., Ολλανδέζος Μ., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. Οι
απόψεις των ιατρών για τις νέες φαρμακευτικές θεραπείες. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη
Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Ολλανδέζος Μ., Κουσουλάκου Χ., Γείτονα Μ., Καραμπλή Ελευθερία,
Κυριόπουλος Γ. Η επίδραση της κατάργησης του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις
συνταγογραφικές συνήθειες των ιατρών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά
και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2007

Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Καραμπλή Ε., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. Αντιλήψεις των επαγγελματιών
υγείας και των χρηστών υπηρεσιών υγείας για τις τιμές και το κόστος των φαρμάκων. 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου,
Αθήνα.

2007

Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Ολλανδέζος Μ., Κουσουλάκου Χ., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. Οι
απόψεις των ιατρών για τα γενόσημα σκευάσματα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα
Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα

2007

Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Γείτονα Μ., Καραμπλή Ε., Κυριόπουλος Γ. Κοινωνική εικόνα των
φαρμακευτικών εταιρειών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2007

Τσιάντου Β., Ζάβρας Δ., Γείτονα Μ., Καραμπλή Ε., Κυριόπουλος Γ. Στάση των εταίρων της
υγειονομικής αγοράς απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρείες. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη
Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2007

Θεοφίλου Π., Γείτονα Μ. Συγκριτική αποτίμηση των μεθόδων αιμοκάθαρσης με φύσιγγα και
διττανθρακικό διάλυμα και της αιμοδιαδιήθησης για την αντιμετώπιση της ΧΝΑ. 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου,
Αθήνα.

2007

Γείτονα Μ., Κουσουλάκου Χ., Ολλανδέζος Μ., Αθανασάκης Κ., Ζουζουλάς Ε., Παπανικολάου Σ.,
Κυριόπουλος Γ. Μελέτη κόστους-αποτελεσματικότητας της παλιπεριδόνης βραδείας αποδέσμευσης
στη θεραπεία της σχιζοφρένειας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις
Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2007

Γείτονα Μ., Ολλανδέζος Μ., Σουλιώτης Κ., Αθανασάκης Κ., Κυριόπουλος Γ. Μελέτη
ελαχιστοποίησης του κόστους των μεθόδων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής. Η περίπτωση
αυτοελέγχου του χρόνου προθρομβίνης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά
και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα. (Η εργασία πήρε έπαινο)

2007

Γείτονα Μ., Κουσουλάκου Χ. Από την Οικονομία στην Πολιτική Ψυχικής Υγείας. Ζήτημα υψηλής
προτεραιότητας. 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Γενικό Νοσοκομείο, Κοινωνία &
Ψυχιατρική». 13-16 Δεκεμβρίου, Ιωάννινα.

2007*

H οικονομική αξιολόγηση ως παράγοντας λήψης ορθολογικών αποφάσεων για την εισαγωγή νέων
θεραπευτικών επιλογών στη σχιζοφρένεια στην Ελλάδα. Στρογγυλό τραπέζι στο 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου,
Αθήνα.

2007*

Το κόστος της αντιυπερτασικής αγωγής στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της επιδημιολογικής μελέτης
ΕCON – APROS. Στρογγυλό τραπέζι στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά
και τις Πολιτικές Υγείας. ΕΣΔΥ, 12-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα

2008

Σταχτέας Χ., Γείτονα Μ. Διερεύνηση της κατανόησης της συνεισφοράς της πληροφορικής
τεχνολογίας στη διοίκηση της β/βάθμιας εκπαίδευσης. Διεθνές Συνέδριο «Αξιολόγηση και Διοίκηση
της εκπαίδευσης» Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΤΔΕ, Άρτα, 14-16 Μαρτίου.
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2009*
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2009

2010
2010

2011*
2011*
2011

Η οικονομική αξιολόγηση ως παράγοντας λήψης αποφάσεων για την επιλογή της φαρμακευτικής
αγωγής. Ημερίδα «Σχιζοφρένεια» Μύκονος 6-8 Ιουνίου.
Οι πρόσφατες οικονομικές συγκυρίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση των ασθενών στις
θεραπείες? 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών.
Θεσσαλονίκη, 19-22 Φεβρουαρίου.
Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της βιοτεχνολογίας στην υγεία. 5th International Greek
Biotechnology Forum. Zάππειο Μέγαρο, 8-9 Μαΐου
Κόστος και όφελος από τη χρήση των νέων βιολογικών θεραπειών. Ημερίδα «Κλινικές και
οικονομικές παράμετροι των νέων βιολογικών θεραπειών: η περίπτωση της αναιμίας»
Συνδιοργάνωση Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας και Roche, Αθήνα, 19
Νοεμβρίου.
Χατζίκου Μ., Γείτονα Μ. Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας ΜΕΝΝ παιδιατρικών
νοσοκομείων στην Ελλάδα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής,
ΤΟΕ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 26-28 Νοεμβρίου
Ζάβρας Δ., Γείτονα Μ. Παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή μεταξύ συνδυαστικής ή
αποκλειστικής χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα. Η περίπτωση των
ασφαλισμένων σε ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης
Οικονομικής, ΤΟΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 26-28 Νοεμβρίου
Η ανάγκη για εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών: Κανόνες τεκμηριωμένης Ιατρικής και
οικονομίες κλίμακος. 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 5-9 Μαΐου.
Στασινοπούλου Ε., Σουλιώτης Κ., Γείτονα Μ., Ανδρούτσου Λ., Λαδάκης Χ., Γκιώκα Μ., Μολές
Α., Γρηγοράκος Λ. Προσέγγιση του κόστους των ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομέα. Πολυθεματικό Ιατρικό
Συνέδριο Λακωνίας, 3-4 Ιουλίου, Λακωνία.
Ο υγειονομικός τομέας, πολιτική φαρμάκου και τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Διάλεξη στο
Δήμο Αμαρουσίου, 3 Μαρτίου, Μαρούσι.
Επεξεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση επίτευξης των στόχων του Μνημονίου. Κεντρικό
Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.), 21 Μαρτίου, Υπουργείο Υγείας -Μαρούσι
Γείτονα M., Μπραζιτίκου Σ. Διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας
από την παροχή ΠΦΥ σε κέντρο υγείας αστικού τύπου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης
Οικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,14 Απριλίου, Βόλος.

2011

Γείτονα M., Μπέλλου Ο. Διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας από
την ΠΦΥ στα ΚΥ του Ν. Τρικάλων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,14 Απριλίου, Βόλος.

2011

Η πολιτική φαρμάκου στα Δημόσια Νοσοκομεία. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Μνημόνιο και
Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί» Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
17-19 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη
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12.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
* Προσκεκλημένη ομιλήτρια
1991

Geitona M., Kyriopoulos J., Georgoussi E., Niakas D., Skoutelis G. Aids Direct and Indirect Cost
in Greece, 1989-1993. VII International Conference on AIDS. Florence, Italy.

1992*

Geitona M. Health and Social Inequalities in Greece : Past and present activities. W.H.O :
Business Meeting to Develop a five year action plan for Equity in Health. Temporary Adviser.
Gothenburg, Sweden.

1992

Gitona M., Yfantopoulos J. L'application du budget Global en Grèce. Une analyse comparative
entre la France et la Grèce. Colloque Europeen "de l'Analyse Economique aux Politiques de
Sante. Paris, France.

1992

Gennimata A., Kyriopoulos J., Georgoussi E.,Geitona M. La satisfaction des patients en Grèce
face aux services sanitaires publics Colloque Européen "de l'Analyse Economique aux Politique de
Santé. Paris, France.

1993*

Geitona M. Besoins et activités de formation continue en Εconomie de la Santé en Grèce.
Workshop "L'Economie et le Management de la Santé" Ecole de la Sante Publique, Athènes.

1994

Kyriopoulos J., Geitona M., Gennimata A., Karamalis E. Cross Border Flow of Health Care: the
Greek Experience. Second International Conference "Strategic Issues in Health Care
Management". University of St.Andrews, Scotland.

1994

Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., Roumeliotou A., Papaevangelou G. The Cost of AIDS in
Greece: Recent Estimations and Financing Problems. 10th International Conference on AIDS "The
Global Challenge of AIDS: Together for the Future. Yokohama, Japan.

1995*

Kyriopoulos J., Glavas A.,Geitona M. Multimedia in Health. Professionals Trainining The Example
of EcoMan Project in Health Economics. International meeting and presentation of the Ecoman
Project. National School of Public Health. Athens.

1996*

Geitona M. Health workforce characteristics, trends and implications for health cost containment
policies Research Meeting «Human Resources Supply and Cost Containment Policies in the Health
System» Organized by the Federation for International Cooperation of Health Services and Systems
Research Centers (FICOSSER), Delphi, 26 29 May.

1996

Geitona M., Kyriopoulos J., Karalis G., Georgoussi E. Greek Patients Mobility within the European
Union. The pre-authorized cross border care. Paper presented at 6th International Conference on
System Science in Health Care, SSHC’96, 16-20 September, Barcelona.

1996*

Geitona M., Kyriopoulos J. Cross-Border Health Care in Greece. EU-Concerted Action research
Meeting «Health Care Financing and the Single European Market» (SEM project) University of
Limburg and University of Ulm, 3-5 October, Rome.

1998*

Sissouras A., Karokis A., Geitona M. Member States’ experience with regard to responses to
rationing: the case of Greece”. Paper presented at the European Meeting “Priority Setting in Health
Policy” organized by National Center for Research Institute of Social Policy, Harokopio University
and LSE. 10-12 September, Marathon.

1999*

Συμμετοχή ως expert στο Colloquium Europe BLANCHE XXI, διοργάνωση του Institut des
Sciences de la Santé. Ελσίνκι, 1-2 Οκτωβρίου.

2000

Kyriopoulos J., Geitona M., Economou C. Karalis G. Health Inequalities and Equity Policies in
Greece. Paper presented at 7th International Conference on System Science in Health Care
“Sustainable structure for better health” 24-28 June, Budapest.
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2000

Kyriopoulos J., Economou C., Geitona M., Gregory S. Private insurance schemes versus integrated
public coverage: trends in the health sector in Greece. Paper presented at 7th International
Conference on System Science in Health Care “Sustainable structure for better health” 24-28 June,
Budapest.

2000

Geitona M., Kyriopoulos J., Geitonas C, Papademetriou A, Nikolaou V. Cost-effectiveness of
prevention of atherothrombotic disease with aspirin versus clopidogrel in Greece. Paper presented
at the ISPOR 3rd Annual European Conference. 5-7 November,Antwerp, Belgium.

2000

Kyriopoulos J, Geitona M, Karamalis E. The cost of stroke in Greece. Paper presented at the
ISPOR 3rd Annual European Conference. 5-7 November, Antwerp, Belgium.

2000*

Geitona M. The role of economic evaluation in Greece. Στο : Intensive 3-day course on Health
Economics in Decision-Making, organized by LSE.9-11 November, Athens.

2001

Leftakis A., Geitona M. Cost of hospitalization for thoracic surgery in patients with lung cancer in
Greece. Paper presented at the ISPOR 4rd Annual European Conference. 11-13 November, Cannes,
France.

2002*

Geitona M. Reforming Health Insurance in Greece. Speaker at the final plenary session of the 5th
Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers
(Ficosser) General Conference12-14 June, Crete.

2002

Geitona M, Karokis A, Vandoros C, Karamalis E. Assessment of proposed guidelines for
pharmacoeconomic submissions in Greece: Overview and implementation problems. Paper
presented at the 5th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes research (ISPOR), November 3-5 Rotterdam.

2003*

Geitona M. The potential impact of immigration on the EU labor market and health care systems.
Speaker at the Greek Presidency 2003 Conference “EU Enlargement, Health and Health Care:
prospects and challenges” European Union and Ministry of Health. 15-17 May, Vouliagmeni,
Greece.

2003

Geitona M, Kyriopoulos J., Zavras D., Karamouzis J. Market Share and Characteristics of Generic
Drugs in Greece. Paper presented at the 6th Annual European Congress of the International Society
for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), November 9-11 Barcelona, Spain.

2003*

Geitona M. Κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και περιφερειακή αποκέντρωση των δομών.
Διεθνές Συμπόσιο: Η Τρίτη Ηλικία στην Τρίτη Χιλιετία.. Διοργάνωση: Κοινωνική Αρωγή
Ελλάδος, 19-20 Ιουνίου Αθήνα

2004

Geitona M, Zavras D, Kyriopoulos J. Factors affecting the utilization of primary health care in
Greece. Paper presented at the 8th International Conference on System Science in Health Care
(ICSSHC).Health care systems: public and private management. Universite de Geneve, 1-4
Septembre, Geneve.

2004

Economou C, Karabli E, Geitona M, Kyriopoulos J. Fairness of health financing in the Greek
health care sector. Paper presented at the 8th International Conference on System Science in Health
Care (ICSSHC).Health care systems: public and private management. Universite de Geneve, 1-4
Septembre, Geneve.

2004

Kyriopoulos J, Zavras D, Geitona M. Regional differences in the determinants affecting the
utilization of primary health care in Greece. Paper presented at the 8th International Conference on
System Science in Health Care (ICSSHC).Health care systems: public and private management.
Universite de Geneve, 1-4 Septembre, Geneve.
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2004

Zavras D., Geitona M., Kyriopoulos J. Paying more money for better health care? Searching for
willingness to accept to pay in Greece. Paper presented at the 6th International Conference of
Strategic Issues in Health Care Management. University of St. Andrews, 2-4 September, St.
Andrews (paper awarded)

2004

Geitona M, Zavras D, Hatzikou M, Kyriopoulos J Willingness to Pay vs Out of Pocket Payments
for health services utlization in Greece. Paper presented at the 7th Annual European Congress of the
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), 24-26 October,
Hamburg, Germany (paper awarded).

2004

Geitona M, Sotirchou N. Economic evaluation between alternative patterns of outpatient care in
Greece:The case of IKA insurance fund. Paper presented at the 7th Annual European Congress of
the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), 24-26 October,
Hamburg, Germany (paper awarded).

2005

Geitona M, Zavras D, Kyriopoulos J. Pharmaceutical care in Greece: a citizen satisfaction survey.
8th Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
research (ISPOR), 6-8 November, Florence.

2005

Vandoros C, Geitona M, Kontozamanis V, Karokis A. Pharmaceutical policy in Greece: recent
developments and the role of pharmacoeconomics. 8th Annual European Congress of the
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), 6-8 November,
Florence.

2005

Maniadakis N., Tzanakis N., Geitona M., Fragoulakis V., Hatzikou M., Siafakas N. Economic
Evaluation of tiotropium and salmeterol in the treatment of COPD in Greece. 8th Annual European
Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), 6-8
November, Florence.

2005

Hatzikou M., Halkos G., Hatzistamatiou Z., Geitona M. The cost of prematurity: two neonatal
intensive care units (NICUS) from university hospitals of Athens. 8th Annual European Congress of
the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research (ISPOR), 6-8 November,
Florence.

2006

Aggelopoulos E., Geitona M., Zaharakis K., Kakavas P., Karpouza B., Kesidou S., Kousoulakou
C., Bilanakis N., Ollandezos M., Papamichael E., Papanicolaou S., Chaidemenos A.,
Chamogeorgakis T., Kyriopoulos J.
Treatment pathways and cost assessment of schizophrenia in Greece: a primary analysis 9th Annual
European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes research
(ISPOR), 28-31 October, Copenhangen, Sweden.

2006*

Η συμβολή της φαρμακοοικονομικής αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων. 5ο Παγκύπριο
Φαρμακευτικό Συνέδριο, 24-26 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

2007

Geitona M, Aggelopoulos E, Zaharakis K, Kakavas P, Karpouza V, Kesidou S, Kousoulakou C,
Bilanakis N, Ollandezos M, Papamichael E, Papanicolaou S, Chaidemenos A, Chamogeorgakis T,
Kyriopoulos J.
Medical Resource Utilization and Cost of Treating Schizophrenia in Greece. 8th Workshop on
Costs and Assessment in Psychiatry: Investing in Mental Health Policy and Economics Research,
Venice, Italy, March 9-11.

2007

Geitona M, Zavras D, Kyriopoulos J. Determinants of primary and secondary health care
utilization in Greece. 1st International Conference of the Journal of Public Health “Social, cultural
and economic determinants of health”. Royal Institute of Public Health, Lisbon, Portugal, 9-11
May.

24
2007

Geitona M, Petsetaki E., Kyriopoulos . Health reforms in Greece: conflicting values in the political
and social arena.. International Conference of the European Health Management Association
(HEMA), Lyon, 20-22 June.

2007

Tsiantou V., Zavras D., Geitona M., Kyriopoulos J. Profile of physicians’ prescription in Greece.
10th ISPOR Annual European Congress, Dublin, Ireland,20-23 October. (Value in Health
10(6):371)

2007

Kalampokas T., Maravelakis P., Gregory S., Athanasakis K., Geitona M., Kyriopoulos J.
Willingness to Pay of young Greek womenfor the new anti-human papiloma virus vaccine. 10th
ISPOR Annual European Congress, Dublin, Ireland,20-23 October. (Value in Health 10(6):379)

2007

Kyriopoulos J., Athanasakis K., Zavras A., Angeli A., Geitona M. Cost-effectiveness of
hypertension treatment in Greece : The ECON-APROS study. 10th ISPOR Annual European
Congress, Dublin, Ireland,20-23 October. (Value in Health 10(6):411)

2007

Geitona M., Athanasakis K., Angeli A., Hatzakis A., Kyriopoulos J. The impact of lowering systolic
blood pressure on the quality of life of hypertensive patients in Greece : The ECON-APROS study.
10th ISPOR Annual European Congress, Dublin, Ireland,20-23 October (Value in Health
10(6):432)

2007

Hadjistamatiou Z., Anastasiadou A., Sevastiadou S., Lampropoulou V., Kostalos C., Hatzikou M.,
Geitona M., Sdoukou C. Outcomes, resource consumption and cost estimation of a NICU in
Alexandra district general hospital of Athens. 25th INTERNATIONAL congress of Pediatrics,
Athens, 25-30 August.

2008

Geitona Μ., Papanicolaou S., Ollandezos M., Kousoulakou C., Kyriopoulos J. The cost of
managing patients with schizophrenia in Greece. International Conference on Applied Economics
(ICOAE), Kastoria, 15-17 May.

2008

Geitona Μ., Kousoulakou C., Ollandezos M., Athanasakis K., Papanicolaou S., Kyriopoulos J.
Costs and effects of paliperidone extended release compared with alternative oral antipsychotic
agents in patients with schizophrenia in Greece: a cost-effectiveness study. International
Conference on Applied Economics (ICOAE), Kastoria, 15-17 May.

2008

Hatzikou M, Ravikalis V, Steiropoulos P, Geitona M, Bouros D.
The hospitalization cost of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the
university hospital of Alexandroupolis. ISPOR 11th Annual European Congress, Athens 8-11
November.

2008

Geitona Μ, Kousoulakou C, Ollandezos M, Papanicolaou S, Athanasakis K, Tsiantou V,
Kyriopoulos J. Direct cost of treating patients with schizophrenia in Greece: earl world data from
the electronic schizophrenia treatment adherence registry

(E-STAR). ISPOR 11th Annual

European Congress, Athens 8-11 November.
2008

Androutsou L., Bouki L., Geitona M. Evaluation of the afternoon outpatient clinics operation at the
university hospital of Larissa. ISPOR 11th Annual European Congress, Athens 8-11 November.

2008

Hatzikou M, Geitona M. Neonatal Intensive Care Units (NICUS) in Greece: factors affecting the
length of stay (LOS) of the neonates and the drivers of cost. ISPOR 11th Annual European
Congress, Athens 8-11 November.

2008

Athanasakis K, Ollandezos M, Kousoulakou C, Aggeli A, Geitona Μ, Kyriopoulos J Estimating the
direct cost of type II diabetes in Greece. ISPOR 11th Annual European Congress, Athens 8-11
November

2009*

Introduction speech at the ISPOR SERBIA Chapter 1st International Conference “Health
Economics in the Context of Health Care System” Belgrade, 9-10 March

25
2009*

The impact of social economy on the Greek labor market. ROWER conference on repository of
occupational well-being economics research. Izmir, 23-25 April.

2009*

Introduction to Pharmacoeconomics. The EACPT summer school in clinical pharmacology and
therapeutics organized by the European Association of Clinical Pharmacology, Alexandroupolis,
19-22 September.

2009

Kousoulakou Ch., Papanikolaou S., Geitona M.HELSPOR’s assessment of the pharmaceutical
policy reforms in Greece: cost-containment and economic evaluation criteria. ISPOR 12th Annual
European Congress, Paris 24-27 October.

2009

Androutsou, L., Theodoratou D., Geitona M. Hospitalisation cost of patients admitted to the
Teaching University Hospital of Larissa in the region of Thessaly. ISPOR 12th Annual European
Congress, Paris 24-27 October.

2010

Zavras D., Geitona M., Kyriopoulos J., Determinants of Self-Rated Health in Greece. 2nd
Bulgarian Public Health Conference on “The Challenge of the Cross-Border Collaboration”
organized by the Medical University of Plovdiv, Plovdiv, 8-10 October

2010

Prapa P.M,.Geitona M,.Kythreotis P,.Nikolopoulos I, Gourgoulianis K. Cost estimation of
Obstructive Sleep Apnea / Hypopnea Syndrome (OSAHS) diagnosis in Greece. European
Respiratory Society (ERS), Annual Congress, Barcelona-Spain 18-22 September

2010*

Linking todays’s decisions with tomorrow’s possibilities: a perspective from Poland, Hungary,
Greece and Serbia . ISPOR 13th Annual European Congress, Prague 7-10 November

2010*

Greece’s national drug budget cut: what will be its impact on Europe? ISPOR 13th Annual
European Congress, Prague 7-10 November

2011*

The necessity of introducing HTA in Greece and its impact on Healthcare stakeholders and the
balance of power. 2nd Annual Pharma Pricing, Reimbursement and Market Access. Vienna, 6-7
April.

2011

Savings on pharmaceutical expenditure in Greek NHS hospitals under the shadow of the IMF.
ISPOR 14th Annual European Congress, Madrid, 6-9 November

2011

Assesment of the NHS hospitals’ productivity in the regional health authority of Thessaly, in
Greece. 14th Annual European Congress, Madrid, 6-9 November.

2011

Economic Evaluation of indacaterol vs tiotropium or formoterol for patients with moderate to
severe COPD in Grecce. ISPOR 14th Annual European Congress, Madrid, 6-9 November

2011

Striving for affordable treatments within the Greek environment: do epoetin biosimilars help?
ISPOR 14th Annual European Congress, Madrid, 6-9 November

2011

Considerable potential savings from change in distribution channel for serious diseases products in
Greece: the case of OGA social security fund. ISPOR 14th Annual European Congress, Madrid, 6-9
November

26

13. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

13.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1995

1996

1998 – 03

1998 – 99

2000 – 01

2000

2000

2002

2002
2003 – 04

Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος επιδοτούμενου από το ΕΚΤ με τίτλο «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών στη Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων στο Χώρο της Υγείας με τη Χρήση Νέας
Τεχνολογίας» Φορέας υλοποίησης: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Τόπος υλοποίησης:
Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας, Καστρί. Φορέας υλοποίησης Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.
Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων για την Ελλάδα στην έρευνα «Home Care in Europe» και
συγκεκριμένα στην εργασία του Wienke Boerma (1996) «Ηοme Care in Greece» στο J. Hutten
and A. Kerkstra. (eds). “Ηοme Care in Europe. An country specific guide to its organization and
financing”. Arena, London, 150-164
Deputy Course Manager of the “Training Programme for Trainers in Health Administration
and Economics” Organized by Dept. of Health Economics, National School of Public Health
and supported by Ministry of Health and OECD-DAC, Athens. . Φορέας υλοποίησης ΕΣΔΥ
Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εκπόνηση εργασίας με τίτλο «Μελέτη για την κατάσταση του
υγειονομικού συστήματος και για τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού υγείας
με επιτόπια έρευνα στις εμπλεκόμενες χώρες της Βαλκανικής» Ομάδα εργασίας: Γείτονα Μ.,
Οικονόμου Χ., Πολύζος Ν., Λέβετ Τζ., Λαναράς Α.
Χρηματοδότηση : Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας.
Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΣΥ με τίτλο: «Μέτρηση της
παραγωγικότητας του Κέντρου Υγείας Κορωπίου με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών
οικονομικής αξιολόγησης». Χρηματοδότηση : Υπουργείο Υγείας
Επιστημονικός υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Νοσοκομεία Παίδων
«Αγλ.Κυριακού» και Κοργιαλένειο-Μπενάκειο με τίτλο: Ανάλυση κόστους – οφέλους. Η
εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στα Νοσοκομεία.
Χρηματοδότηση : Υπουργείο Υγείας
Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας με σκοπό τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας
Ξενώνων και Οικοτροφείων των πασχόντων από ψυχικά νοσήματα. Στα πλαίσια του
προγράμματος για την ψυχική μεταρρύθμιση (ΨΥΧΑΡΓΩ). Υπεύθυνη της σύνταξης άρθρων
και εισηγήσεων σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τους προϋπολογισμούς των ξενώνων
και οικοτροφείων. Συνεργαζόμενοι φορείς : Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών και ΕΣΔΥ. Χρηματοδότηση : Ε.Ε.
Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Επιμόρφωσης Στελεχών Υπηρεσιών Δημόσιας
Διοίκησης της Κύπρου σε θέματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής & Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων. Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Χρηματοδότηση : Υπουργείο
Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και Ε.Ε.
Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Η αγορά γενοσήμων στην Ελλάδα: η θέση της
φαρμακοβιομηχανίας» Χρηματοδότηση : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Η κοινωνική προστασία των ηλικιωμένων στην
Ελλάδα: σύγχρονες πολιτικές αντιμετώπισης των κοινωνικών τους αναγκών» Χρηματοδότηση:
Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας.
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2004 – 05
2004 – 05

2005
2006 – 07
2006-07

2009-10

2010-13
2010-11

2011

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Οικονομικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος «Τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και
επιπτώσεις στην απασχόληση» Χρηματοδότηση : Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ
αρ.απ.112122/5.10.2004) Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος «Θέσεις και απόψεις για την απελευθέρωση του
ωραρίου εργασίας στο εμπορικό κέντρο του Βόλου» Χρηματοδότηση : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Οικονομικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ)
Επιστημονικός υπεύθυνος των Δράσεων του Προγράμματος EQUAL στα πλαίσια της ΑΣ
«ΕΝΤΑΞΗ» Δημιουργία Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της
τελικής
Αξιολόγησης του Προγράμματος. Εκπροσώπηση των εταίρων στις διακρατικές συναντήσεις.
Χρηματοδότηση : Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης. Φορέας υλοποίησης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μελέτη κόστους – οφέλους για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικά με τη χρήση
οπιοειδών στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση Schering-Plough. Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος
Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Μελέτη κόστους – οφέλους για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση NOVARTIS Hellas. Φορέας υλοποίησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Επιστημονικός υπεύθυνος του «Θερινού Σχολείου» στη θεματική ενότητα «Οικονομικά της
Υγείας κ Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

13.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.

«Χρηματοδότηση και Οικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών Υγείας»
Χρηματοδότηση : Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας (1988)

2.

«Ικανοποίηση των χρηστών/ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία»
Χρηματοδότηση : ΕΣΔΥ (1989)

3.

«Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000» Χρηματοδότηση : Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων / WHO, (1989)

4.

“Health and Social Protection in Aging” Funded by E.U. (1993)

5.

“Health Care Financing and the Single European Market” (Concerted Action) Funded by E.U, (1994)

6.

FORCE Project: “Computer Based Training in Health Economics and Management”. Funded by E.U
(1995)

7.

“A comparative study of the organization and financing of Home Care in the twelve countries of the
E.U” Funded by E.U. (1995)

8.

“AIDS Cost Analysis and Patient Classification” Funded by E.U. (1995)

9.

“Managing the Costs of HIV-infection” Funded by E.U. (1996)

10.

Επιστημονικός υπεύθυνος της εκπόνησης μελέτης για την οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου
Δυτικής Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» με απόφαση ανάθεσής της από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
(1996)

28
11.

«Ανάλυση κόστους της φροντίδας υγείας HIV/AIDS ασθενών κατά διαγνωστική κατηγορία και
διατύπωση υποδείγματος προοπτικής χρηματοδότησης»
Χρηματοδότηση : Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1997)

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

INTERREG II (1999-2001) Ομάδα Διακρατικής Συνεργασίας. Συμμετοχή σε Meetings και Workshops
στη Σόφια 20-23 June, 1999 και τα Τίρανα καθώς επίσης στην εκπαίδευση στελεχών στη διαχείριση
θεμάτων Δημόσιας Υγείας. Χρηματοδότηση : Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας. Επιτροπή Μελέτης για την Οικονομία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(1996-1997)
Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας. Συντάκτης του Προγράμματος για την Πρόληψη του Καρκίνου στις
Γυναίκες στην Περιφέρεια Α. Μακεδονίας και Θράκης (1998)
ΕCON –APROS Study (Assessment of Prognostic Risk Observational Survey) Κλινική μελέτη
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κόστους αντιμετώπισης της υπέρτασης στην Ελλάδα,
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥ – Παν.Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση : Sanofi-Aventis (2003-2005)
«Πολιτικές κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα με έμφαση στα βαρέα και
ανθυγιεινά «Ινστιτούτο Εργασίας-Γ.Σ.Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» Συνεργαζόμενοι φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας-Γ.Σ.Ε.Ε., ΕΣΔΥ, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, ΕΜΠ. (2003-2004)
«Μελέτη της αποτρεπτής θνησιμότητας στην Ελλάδα κατά τα έτη 1980-2003» Συνεργαζόμενοι φορείς:
ΕΣΔΥ, Πανεπιστήμια Θράκης, Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (2005 – 2007)
Project Title: “Comparing emerging ethical issues and legal differences impacting on European
clinical trials, including a training workshop for researchers in the New Member States” Project
Acronym: TWR., European grant awarding structure: Sixth Framework Programme, Priority:
Structuring the ERA Science and Society. Project Reference PL 016621-TWR Medical Economics
and Research Centre, Sheffield (MERCS), University of Sheffield (2006 –2007).
“Στάση των εταίρων της υγειονομικής αγοράς σε σχέση με τις φαρμακευτικές εταιρείες” Εθνική
Σχολή Υγείας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση: ΣΦΕΕ (2006 –2008)
ΕΗΜΑ Quality in and Equality of access to healthcare services: HealthQUEST.Project: Country report
for Greece. Συνεργαζόμενοι φορείς: EU, ΕΣΔΥ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Ένωση (2006-2007)
INTERREG III (2006-2008) Ομάδα Διακρατικής Συνεργασίας. Συμμετοχή σε Meetings, Workshops
και στην εκπαίδευση στελεχών σε θεματικές διοίκησης και διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας.
Χρηματοδότηση : Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διερεύνηση της σπατάλης στον υγειονομικό τομέα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Χρηματοδότηση: ΣΦΕΕ (2009-2010)

13.3 ΕΚΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
1997

Οικονομική αποτίμηση δύο νοοτρόπων φαρμάκων της Ανιρασετάμης και της Πιρακετάμης για
την αντιμετώπιση της ήπιας και μέτριας μορφής άνοιας τύπου Alzheimer. Χρηματοδότηση :
Roche –Hellas.

1997

Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση ελέγχου της θεραπευτικής αντιμετώπισης του μέτριου
άσθματος

με

δυο

εισπνεόμενα

βρογχοδιασταλτικά

(σαλβουταμόλη

και

διπροπιονική

βεκλομεταζόνη) χορηγούμενα με ειδική δοσιμετρική συσκευή εισπνοών (Metered-dose inhaler –
MDI) ή ειδική συσκευή ενεργοποιούμενη με την εισπνοή (Breath-actuated inhaler-BAI).
Χρηματοδότηση : Lavipharm.

29
1997

Χρηματοδότηση και Οικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας. Συντάκτες της μελέτης
εφαρμογής του σχεδίου νόμου (Ν.2519/97) “Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ
και οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις.
Ανάθεση Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

1998

Οικονομική αξιολόγηση της προληπτικής αντιμετώπισης των αγγειοεγκεφαλι-κών παθήσεων με
τη χορήγηση του συνδυασμού διπυριδαμόλης και ασπιρίνης δύο φορές ημερησίως.
Χρηματοδότηση : Boehringer-Ingelheim Hellas.

1998

Οικονομική Αξιολόγηση Δύο Θρομβολυτικών Αγωγών, της Στρεπτοκινάσης και του
Επιταχυνόμενου Ιστικού Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (t-PA ή Αλτεπλάσης) με
Ενδοφλέβια Ηπαρίνη για την Αντιμετώπιση του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου.
Χρηματοδότηση: Boehringer-Ingelheim Hellas.

1998

Μελέτη Βιωσιμότητας και Αναγκαιότητας του Ρόλου του Ινστιτούτου Ερεύνης Νοσημάτων
Θώρακος, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Νοέμβριος.

Χρηματοδότηση : Υπουργείο

Υγείας και Πρόνοιας.
1999

Οικονομική αξιολόγηση δύο αντιαιμοπεταλιακών αγωγών, της κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης
για την προληπτική αντιμετώπιση της αθηροθρομβωτικής νόσου. Χρηματοδότηση : SanofiSynthelabo και Bristol.

2000

Συμμετοχή στη συγγραφή κειμένων ως εμπειρογνώμων στη Μελέτη της Εταιρείας Deloitte &
Touche με τίτλο “Μελέτη Βελτίωσης και Ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Τομέα
Υγείας του ΙΚΑ». Αθήνα, 1999-2000 Χρηματοδότηση : ΙΚΑ

2001

Σύνταξη της μελέτης και του επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση του προγράμματος
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΑΧΕΠΑ : Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία». Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN,
Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπευθυνότητα προγράμματος : ΑΧΕΠΑ. Χρηματοδότηση :
Ε.Ε.

2003

Συγκριτική αποτίμηση του πρωτεινοηλεκτρικού και πολυμαλτοζικού υδροξειδίου του σιδήρου
για την αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση : ΕΛΠΕΝ ΑΕ

2006
2006
2006

2007

2003 – 07

2007
2007– 09

Μελέτη κοστολόγησης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση : Janssen-Cilag
Αξιολόγηση των μεθόδων μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης σε ασθενείς υπό αντιπηκτική
αγωγή. Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση : Roche
Αποτίμηση του κόστους ημερήσιας θεραπείας της ονυχομύκωσης με τη χρήση σκευάσματος
αμορολφίνης ΕΣΔΥ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Χρηματοδότηση: Galderma
Μελέτη κόστους –αποτελεσματικότητας της παλιπεριδόνης για την αντιμετώπιση της
σχιζοφρένειας. Συνεργαζόμενοι φορείς : ΕΣΔΥ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χρηματοδότηση :
Janssen-Cilag
Επιδημιολογική μελέτη αξιολόγησης της φαρμακευτικής θεραπείας των ασθενών με υπέρταση
(ΕCON – APROS) Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ZEINCRO
Χρηματοδότηση : Sanofi Hellas
Διαχείριση και οικονομική αξιολόγηση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα.
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΔΥ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση : Sanofi Hellas
Συμμετοχή ως εθνικός εμπειρογνώμων στο πρόγραμμα της Ε.Ε. «Europe against cancer» με
σκοπό τη συλλογή δεδομένων και τη σύνταξη της Brussels Declaration σχετικά με τη
δημιουργία European Guidelines on Colon Cancer Screening. Συνεργασία με LSE και Felix
Burda Foundation του Μονάχου.
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14. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΩΝ
2000

Coordinator in the Workshop “Public Health in the Balkan Region” Organized by NSPH and
ISTAME (A. Papandreou), Athens, 22 February.

2001

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας «Το Παρόν και το Μέλλον της Φαρμακοοικονομίας
στην Ελλάδα». Διοργάνωση : Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ).
Αθήνα, 14 Μαΐου

2003

Διοργάνωση Ημερίδας – Συντονισμός Consensus Panel με τίτλο: Αξιολόγηση Φαρμακευτικής και
Βιοιατρικής Τεχνολογίας. 26 Σεπτεμβρίου, Πορταριά, Πήλιο.

2003

Συνδιοργάνωση Ημερίδας Casus Sanitatis με τίτλο: Η Ποιότητα στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας.
ΣΦΕΕ, ΕΣΔΥ, Παν. Θεσσαλίας. 14-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2004

Διοργάνωση Ημερίδας – Συντονισμός Consensus Panel με τίτλο: Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στην
Ελλάδα: από την τεκμηρίωση στις πολιτικές. 17 Ιουνίου Ναύπλιο.

2004

Διοργάνωση Ημερίδας: Τα Οικονομικά της Υγείας και οι Προοπτικές στην Αγορά Εργασίας.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 14 Δεκεμβρίου, Βόλος.

2005

Επιστημονική Επιτροπή 1ου, 2ου, και 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και

2007

τις Πολιτικές Υγείας. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

2006

Επιστημονική Επιτροπή 6ου 7ου 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας,
Διοργανωτής ΕΣΔΥ, 13-15 Μαρτίου, Αθήνα.
Επιστημονική Επιτροπή 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διαχείριση Έργων σε Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις» Διοργάνωση: Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, ΤΕΙ Λάρισας, 30/6-1/7
Λάρισα.
Επιστημονική Επιτροπή 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» , 2-3
Μαρτίου , Αθήνα.
Διοργάνωση Ημερίδας: Προοπτικές Απασχόλησης των Οικονομολόγων. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 25
Απριλίου , Βόλος.
Διοργάνωση και επιστημονική επιμέλεια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αρχές Φαρμακοοικονομίας»
Νοέμβριο στην Αθήνα (Χίλτον). Χρηματοδότης Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία
Φαρμακοοικονομίας.
Διοργάνωση και επιστημονική επιμέλεια «Medeconomics Forum» with invited speakers Prof.
M.Drummond, University of York and Prof.A. McQuire, LSE, 28 Μαρτίου Αθήνα.
Διοργάνωση Ημερίδας: Οι προοπτικές απασχόλησης στον υγειονομικό τομέα Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, 8 Απριλίου , Βόλος.
Quality of life and knowledge about tobacco smoking toxicity among smokers with chronic
obstractive lung diseases in Poland and Greece. Organised by the ISPOR Poland and Greece
Regional Chapters. Paris, 24-27 October.
Διοργάνωση συνεδρίασης στο διεθνές συνέδριο ISPOR με τίτλο: Linking todays’s decisions with
tomorrow’s possibilities: a perspective from Poland, Hungary, Greece and Serbia . Organised by
ISPOR Chapters. Prague, 7-10 November.
Διοργάνωση συνεδρίασης στο διεθνές συνέδριο ISPOR με τίτλο: Greece’s National Drug Budget Cut
: what will be its impact on Europe? Organised by the Greek Chapter. Prague, 7-10 November .
Διοργάνωση συνεδρίασης στο διεθνές συνέδριο ISPOR με τίτλο: HTA DEVELOPMENTS IN THE
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REGION: LOCK, STOCK & BARREL IN
CHALLENGING TIMES σε συνεργασία με τα Regional Ispor Chapters στη Μαδρίτη , 6-9
Νοεμβρίου

2006

2006
2007
2007

2008
2008
2009

2010

2010
2011
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15. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
2004 - 09
2004 - 09
2003 - 07

2005

2006

2007

2007
2008

2008-11

2010
2010
2010
(έναρξη)
2010
(έναρξη)
2010
(έναρξη)
2010
(έναρξη)
2010

Ζάβρας Δημήτρης (επιβλέπουσα): Η χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χατζίκου Μάγδα (επιβλέπουσα): Διαχείριση και κόστος νοσηλείας των νεογνών στην
Ελλάδα. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σταχτέας Χαράλαμπος (επιβλέπουσα): Σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης της εκπαίδευσης:
Γνώσεις και απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων του νομού Μαγνησίας. Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Πιεράκος Γεώργιος: Ικανοποίηση των χρηστών από την παροχή ΠΦΥ στην Ελλάδα. Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (μέλος 7μελούς επιτροπής)
Βαράκης Χρήστος: Προτεραιότητες στην οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση της
ελληνικής υγειονομικής περιφέρειας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μέλος 7μελούς επιτροπής)
Ταργουτζίδης Αντώνης: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:οικονομική διάσταση και
μηχανισμοί πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μέλος 7μελούς επιτροπής).
Μπουσινάκης Δημήτρης. Η επίδραση ποιοτικών παραγόντων στην παραγωγικότητα. Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μέλος 3μελούς επιτροπής)
Βασιλόπουλος Γεώργιος. Ανάπτυξη συστήματος φαρμακοοικονομικής πολιτικής: η περίπτωση
της Ρουμανίας. Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(μέλος 7μελούς επιτροπής)
Ανδρούτσου Λορένα (επιβλέπουσα -μέλος 3μελούς επιτροπής) Σύγχρονα εργαλεία
διασφάλισης της ποιότητας & μέτρησης της αποδοτικότητας των μονάδων υγείας στην
περιφέρεια Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Θεοφίλου Παρασκευή, Ποιότητα ζωής και ψυχική υγεία ασθενών με ΧΝΑ τελικού σταδίου.
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο (μέλος 7μελούς επιτροπής)
Λαμπρέλλη Δήμητρα, Εμπειρική ανάλυση των δαπανών υγείας και των φαρμακευτικών
δαπανών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέλος 7μελούς επιτροπής)
Πουλιόπουλος Λεωνίδας, (επιβλέπουσα): Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγων
υπεραξίας για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τμήμα Κοινωνικής &
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σαραντόπουλος Γιάννης, (επιβλέπουσα) Θεσμικές, οργανωτικές & οικονομικές διαστάσεις
του ιατρικού τουρισμού. Η ελληνική περίπτωση. Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ξενάκης Παναγιώτης, (επιβλέπουσα) Σημασία των συστημάτων πιστοποίησης τροφίμων
στη δημόσια υγεία. Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
Τόσκα Ελένη, (επιβλέπουσα) Γνώσεις και στάσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,
σχετικά με την κατανάλωση φαρμάκων: Η περίπτωση των αντιβιοτικών. Τμήμα Κοινωνικής &
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σιάτης Ηλίας Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μέλος 7μελούς επιτροπής)
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16. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Member of the congress planning committee of 11th International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) European Conference in Athens, November 2008.

•

Co-chair in the research review committee of 11th International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) European Conference in Athens, November 2008.

•

Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (19982010).

•
•
•
•

Member of the ISPOR (2001-2011).
Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του ISPOR Greek Chapter (2007-09)
Πρόεδρος του ISPOR Greek Chapter (2010-11) .
Κριτής άρθρων και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) στα επιστημονικά
περιοδικά: Applied Health Economics and Health Policy, PharmacoEconomics, International Journal of
Integrated Care, Health Policy, European Journal of Health Economics, The Open Health Service and
Policy, Primary Health Care, International Journal of Equity in Health, Το Βήμα Κοινωνικών
Επιστημών.

•
•
•
•
•

Κριτής εργασιών που υποβάλλονται σε διεθνή συνέδρια και στην Ελλάδα.
Mέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής πολλών συνεδρίων
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS.
Mέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Μουσείων του Δήμου Αμαρουσίου (2007-11).
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
1.

Γείτονα Μ. (1992) : Σφαιρικός Προϋπολογισμός : Μια μορφή χρηματοδότησης των νοσοκομείων.
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής,. Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα (σελ.180).

Σκοπός της μελέτης ήταν η διαμόρφωση πρότασης σχετικά με τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του
συστήματος χρηματοδότησης και διαχείρισης της νοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Από την
αναλυτική και επισταμένη μελέτη των επικρατέστερων μεθόδων χρηματοδότησης των νοσοκομείων στις
αναπτυγμένες χώρες, διαπιστώνονται πολλές συγκλίσεις, χωρίς απαραίτητα αυτές να συνδέονται με τις
εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Ως επί το πλείστον οι
συγκλίσεις εστιάζονται σε μηχανισμούς και κριτήρια τα οποία κατευθύνουν την κατανομή και διαχείριση των
νοσοκομειακών πόρων ανάλογα με το παραγόμενο έργο της κάθε νοσηλευτικής μονάδας.
Το υλικό προέρχεται από τους εθνικούς λογαριασμούς του ΟΟΣΑ και της ΕΣΥΕ, τους κοινωνικούς
προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το ισχύον διαχρονικά νομοθετικό και διαχειριστικό
πλαίσιο σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση των δημοσίων νοσοκομείων και τα απολογιστικά
στοιχεία του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΝΕΕΣ) «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο».
Πρόκειται περί χρονολογικής σειράς η οποία αρχίζει από 1970 μέχρι 1990.
Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε, σε πρώτη φάση, στην εκτίμηση της διαχρονικής
μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας (ΑΕΠ, ΑΕΠ υγείας, Δημόσιες δαπάνες υγείας
νοσοκομειακής περίθαλψης). Σε δεύτερη φάση, δημιουργήθηκαν μικροοικονομικοί δείκτες
διερεύνηση των νοσηλευτικών και οικονομικών δεδομένων του ΝΕΕΣ. Η σύγκριση και
σχετικών δεικτών έγινε μετά από αποπληθωρισμό των τιμών τους.

εξέλιξης των
και δαπάνες
μέσα από τη
ανάλυση των

Προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα της έρευνας:
¾ Η απουσία ορθολογικής πολιτικής τιμολόγησης στη νοσοκομειακή περίθαλψη έχει σαν συνέπεια τη
δημιουργία ελλειμμάτων στους νοσοκομειακούς προϋπολογισμούς
¾ Η παρουσία των ελλειμμάτων ενδυνάμωσε την εξάρτηση των νοσοκομείων από την Κεντρική Διοίκηση
με δυσμενείς συνέπειες στη διοικητική τους αυτονομία και αυτοδιαχείριση.
¾ Αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης ως πηγής χρηματοδότησης των νοσοκομείων από τον κρατικό
προϋπολογισμό
¾ Απουσία κριτηρίων αξιολόγησης του παραγόμενου νοσοκομειακού προϊόντος
Τα παραπάνω ευρήματα σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες και ομοιότητες των συστημάτων μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, ανέδειξαν ότι το γαλλικό σύστημα των κλειστών προϋπολογισμών στα νοσοκομεία
αποτελεί το πλέον κατάλληλο μηχανισμό κατανομής των νοσοκομειακών πόρων. Ως εκ τούτου, η πρόταση
της έρευνας εστιάστηκε στην υιοθέτηση του συστήματος των κλειστών προϋπολογισμών στη χώρα σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στους δύο νόμους περί ανασυγκρότησης του ΕΣΥ, του 2519/1997 και
1889/2000, η μεταρρύθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης επικεντρώνεται στην υιοθέτηση των κλειστών
προϋπολογισμών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει αποτελέσει τον άξονα αυτών των νομοθετικών
ρυθμίσεων.
2.

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (1995) : Η Διασυνοριακή Ροή Ασθενών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Εξάντας, Αθήνα (σελ.150).

Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης των ατόμων και κεφαλαίων στην ΕΕ εντάσσεται και το ζήτημα της
διασυνοριακής φροντίδας υγείας. Η παρούσα έκδοση επιχειρεί μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής,
ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης της διαχειριστικής διαδικασίας σχετικά με τη διασυνοριακή μετακίνηση
των Ευρωπαίων πολιτών στις διάφορες χώρες-μέλη της ΕΕ. Σκοπός της είναι η μελέτη του φαινομένου, σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η παρουσίαση της έκτασής του στην Ελλάδα και η ανάδειξη των
επικρατέστερων πολιτικών και δράσεων για την κοινή αντιμετώπισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκδοση
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αποτελεί μέρος υλικού έρευνας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEM project, BIOMED I, με τίτλο :
Financing Health Care in the Single European Market.
3.

Κυριόπουλος Ι., Γείτονα Μ.,Σκουρολιάκου Μ. (1996) : Φαρμακοοικονομία : Αρχές και μέθοδοι
αξιολόγησης. Εξάντας, Αθήνα (σελ.105).

Η πολυφαρμακία, η υπερκατανάλωση και η υψηλή φαρμακευτική δαπάνη, σε συνδυασμό με τις
αμφιλεγόμενες πρακτικές στη συνταγογραφία και τη φαρμακευτική θεραπευτική αντιμετώπιση αναδεικνύουν
το πρόβλημα της οικονομικής αξιολόγησης της φαρμακευτικής περίθαλψης σε μείζον θέμα. Το εγχειρίδιο
αποσκοπεί ακριβώς στην ανάδειξη του θέματος και στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στις
αρχές και τις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, υποδεικνύονται οι τεχνικές και τα
εργαλεία εκπόνησης μελετών οικονομικής ανάλυσης, αποτίμησης του κόστους της ασθένειας και συγκριτικής
κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης δύο παρεμβάσεων. Διατυπώνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης με έμφαση στην ποσοτική και ποιοτική μέτρηση των αποτελεσμάτων
στην υγεία. Στο τέλος, παρουσιάζονται οι τάσεις και προοπτικές της κατανάλωσης φαρμάκων στην Ελλάδα
και επισημαίνεται η σημαντικότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μελετών οικονομικής αξιολόγησης
στη λήψη αποφάσεων.
4.

Κοντούλη-Γείτονα Μ. (1997) : Πολιτική και Οικονομία της Υγείας. Εξάντας, Αθήνα (σελ. 191).

Η παρούσα έκδοση συνιστά ένα εγχείρημα το οποίο μέσα από τις θεωρητικές αναφορές και τα εμπειρικά
αποτελέσματα επιχειρεί να αναδείξει τους βασικότερους άξονες των οικονομικών της υγείας. Η σκοπιμότητα
της έκδοσης έγκειται στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα πολιτικής και οικονομίας της υγείας. Το βιβλίο έχει τη
μορφή ενός εισαγωγικού εγχειριδίου και έχει δομηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει αυτόνομα και
συνοπτικά το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο των οικονομικών της υγείας και παράλληλα να παρουσιάζονται
διαφορετικά υποδείγματα υπό το πρίσμα της διεθνούς εμπειρίας.
Στα επιμέρους κεφάλαια της έκδοσης διατυπώνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της αγοράς υπηρεσιών
υγείας καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον όγκο της ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών
υγείας. Περιγράφονται οι πολιτικές συγκράτησης του κόστους και ελέγχου των δαπανών μέσα από το πρίσμα
της διεθνούς πρακτικής. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους τρόπους διαχείρισης και χρηματοδότησης της
πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης και παρουσιάζονται εναλλακτικά πρότυπα οργάνωσηςδιοίκησης νοσοκομείων.
Με τη διαπίστωση ότι οι προβληματισμοί και οι συγκυρίες σε θέματα οικονομικών των υπηρεσιών υγείας
είναι ταυτόσημοι στα προηγμένα συστήματα υγείας, η συγγραφεύς στα τελευταία κεφάλαια παραθέτει τους
κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής υγείας.
Το βιβλίο έχει διανεμηθεί ως σύγγραμμα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Δημόσιας Υγείας της ΕΣΔΥ, στους φοιτητές του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Τμήματος του Παν. Θεσσαλίας, στο Τμήμα
Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στη νοσηλευτική Σχολή Αξιωματικών (ΣΑΝ).
5.

Κυριόπουλος Γ., Οικονόμου Χ., Γεωργούση Ε., Γείτονα Μ. (1999) : Τα Οικονομικά της Υγείας
από το Α ως το Ω. Εξάντας, Αθήνα (σελ. 235).

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα λεξικό των οικονομικών της υγείας. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανάγκης
υπέρβασης των μεθοδολογικών και εννοιολογικών δυσχερειών καθώς επίσης στην υπόδειξη της ακριβούς και
ορθής κατά-νόησης και χρήσης όρων και εννοιών που συναντώνται στο επιστημονικό πεδίο των οικονομικών
υγείας. Το λεξικό διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνεται η εννοιολογική ανάλυση των
λημμάτων τα οποία επιλέχθηκαν. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μετάφραση των όρων από την ελληνική
στην αγγλική γλώσσα, ενώ το τρίτο τη μετάφραση από την αγγλική στην Ελληνική. Το τέταρτο μέρος
περιλαμβάνει την αντιστοιχία ελληνικών και γαλλικών όρων, ενώ το πέμπτο το αντίστροφο.
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6.

Σειρά Βιβλίων με τίτλο:
1. Γείτονα Μ., Σουλιώτης Κ., Βανδώρου Χ., Κυριόπουλος Γ. (2003) : Οικονομικά της
Υγείας, ΕΣΔΥ, Αθήνα
2. Βανδώρου Χ., Γείτονα Μ., Δανιηλίδου Ν., Κυριόπουλος Γ. (2003) :
Φαρμακοοικονομία, ΕΣΔΥ, Αθήνα
3. Κάβουρα Μ., Γείτονα Μ., Βανδώρου Χ., Κυριόπουλος Γ.(2003): Ποιότητα Ζωής,
ΕΣΔΥ, Αθήνα
4. Γείτονα Μ., Παπανικολάου Σ., Βανδώρου Χ., Κυριόπουλος Γ. (2006): Οικονομική
Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας και η Ευρωπαϊκή της Διάσταση. Έκδοση της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονoμίας, Αθήνα.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι σειρά τεσσάρων βιβλίων με διαφορετικές θεματικές οι οποίες άπτονται των
βασικών πεδίων των οικονομικών της υγείας και της οικονομικής αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας (σελ.
150).
7.

Καραμπλή Ε., Ολλανδέζος Μ., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (2006) : Πολιτικές Ρύθμισης της
Αγοράς Φαρμάκου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (σελ. 154).

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η σφαιρική προσέγγιση της φαρμακευτικής αγοράς και παρουσιάζονται τα
κυριότερα μεγέθη της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, περιγράφεται ο ρόλος της φαρμακευτικής
βιομηχανίας, της κοινωνικής ασφάλισης, του ασθενούς και του κράτους στη λειτουργία της αγοράς
φαρμάκου. Επίσης, διατυπώνονται προτάσεις με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων διαμόρφωσης της πολιτικής
φαρμάκου στη χώρα.
8.

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (2007) : Τα Οικονομικά της Υγείας : Μέθοδοι και εφαρμογές της
οικονομικής αξιολόγησης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (σελ. 169).

Στο βιβλίο περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές έννοιες και μέθοδοι της οικονομικής αξιολόγησης μέσα από
την ιστορική ανασκόπηση των θεωρητικών περί κοινωνικού ωφελιμισμού και οικονομικής αριστοποίησης.
Αναλύονται μεθοδολογικά οι τεχνικές αποτίμησης και προσδιορισμού του κόστους και των επιπτώσεων μέσα
από την παρουσίαση των κοινωνικών και οικονομικών προσεγγίσεων της αξίας της ζωής με παράλληλη
κριτική αναφορά στα ζητήματα της κοινωνικής διανομής και μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
1.

Κyriopoulos J., Kornarou H., Gitona M. (Eds) (1996) : AIDS Economics: Cost analysis,
Management and Prospective financing. Exandas, Athens (σελ.142).

Στην έκδοση συμμετέχουν με τις εργασίες τους Ευρωπαίοι και Έλληνες ερευνητές οι οποίοι έχουν επί χρόνια
ασχοληθεί με τα οικονομικά του AIDS. Συνολικά περιλαμβάνονται 8 εργασίες από τις οποίες οι 6
προέρχονται από διεθνή ερευνητικά κέντρα και ερευνητές 6 διαφορετικών χωρών της ΕΕ. Σκοπός της έκδοσης
ήταν η αναζήτηση κοινής μεθοδολογίας οικονομικής από-τίμησης του νοσήματος με σκοπό τη σύγκριση και
αξιοποίηση των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων. Όλες οι θεματικές επικεντρώθηκαν σε μελέτες
οικονομικής ανάλυσης και αποτίμησης του AIDS με τη χρήση διαφορετικής μεθοδολογίας.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια των Ελλήνων ερευνητών (Γείτονα και συν.1996 και Νιάκας και συν 1996)
εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται πολιτικές διαχείρισης και χρηματοδότησης των ασθενών,
βασιζόμενες συνολικά στις επιμέρους εργασίες όλων των ξένων ερευνητών.
2.

Ρουμελιώτου Α., Κορνάρου Ε., Γείτονα Μ.(επιμ) (1997) : Υγεία και Γυναίκες. Έκδοση Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αθήνα (σελ.140).

Η έκδοση αυτή έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των προβλημάτων υγείας τα οποία αντιμετωπίζει η σύγχρονη
γυναίκα. Η θεματολογία της διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, επιχειρείται η σφαιρική παρουσίαση
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του πολύπλευρου ρόλου που κατέχει η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία και αναδεικνύεται η συμβολή της στο
σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο δεύτερο μέρος, περιλαμβάνονται κεφάλαια που
αναφέρονται σε σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως ο καρκίνος, η οστεοπόρωση, η μείωση της
αναπαραγωγικότητας, η διατροφική αγωγή της ίδιας και της οικογένειάς της κ.ά.
3.

Κyriopoulos J., Kornarou H., Paparizos V. Gitona M. (Eds) (1998) : AIDS cost analysis and
patient classification. Exandas, Athens (σελ.112).

Με αυτή την έκδοση ολοκληρώνεται σχεδόν η θεματική των οικονομικών του AIDS. Όπως και στην
προηγούμενη έκδοση συμμετείχαν με εργασίες τους Ευρωπαίοι και Έλληνες ερευνητές. Συνολικά
περιλαμβάνονται 8 εργασίες από τις οποίες οι 3 προέρχονται από διεθνή ερευνητικά κέντρα και ερευνητές
που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση και ταξινόμηση των ασθενών και με τη χρησιμοποίηση
εναλλακτικών κλινικών και οικονομικών κριτηρίων. Σκοπός της έκδοσης ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας των
Ελλήνων κλινικών ερευνητών και οικονομικών αναλυτών σχετικά με την αξιοποίηση των κλινικών και
οικονομικών δεδομένων προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα κοστολόγησης του νοσήματος και υιοθέτησης
των σύγχρονων συστημάτων χρηματοδότησης της φροντίδας υγείας. Τα κριτήρια που αναδείχθηκαν ως τα
σημαντικότερα στην ποσοτική πλέον ανάλυση της κατανάλωσης πόρων των πασχόντων από AIDS είναι η
ταξινόμηση των ασθενών κατά στάδιο εξέλιξης της νόσου και κατά σοβαρότητα, η ηλικία, το φύλο.
4.

Γείτονα Μ. , Κυριόπουλος Γ. (επιμ) (1999) : Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην Ελλάδα.
Θεμέλιο, Αθήνα (σελ.300).

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κινητοποίηση της προβληματικής και του δια-λόγου για τη φαρμακευτική
πολιτική, η οποία αποτελεί κρίσιμη υγειονομική και οικονομική διάσταση της εθνικής πολιτικής για την υγεία.
Περιλαμβάνει 12 κεφάλαια των οποίων η θεματολογία αναφέρεται στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
συνιστώσες της αγοράς του φαρμάκου και στις προοπτικές της, στη διερεύνηση της ζήτησης, προσφοράς και
κατανάλωσης του φαρμάκου, στις πολιτικές ελέγχου της φαρμακευτικής κατανάλωσης και στην υπόδειξη της
μεθοδολογίας και των τεχνικών κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησης του φαρμάκου. Έμφαση δίνεται στο
ζήτημα της συμπληρωματικότητας και της υποκατάστασης της φαρμακευτικής αγωγής από τα άλλα επίπεδα
περίθαλψης, ενώ σε αρκετές θεματικές διερευνάται και σχολιάζεται ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης και
των διεθνών ρυθμιστικών μηχανισμών και φορέων.
5.

Διευθύντρια Σύνταξης της επιστημονικής τριμηνιαίας έκδοσης «ΦΑΡΜΑΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» .

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του σωματείου της Ελληνικής Επιστημονικής
Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ). Σκοπός της έκδοσης αποτελεί η κάλυψη των κενών που υπάρχουν
στη χώρα στο πεδίο της οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας. Στην Επιστημονική
και Συντακτική Επιτροπή της έκδοσης συμμετέχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, έμπειροι επαγγελματίες
υγείας και ειδικοί τεχνοκράτες, επώνυμοι στον κλάδο των οικονομικών της υγείας. Η έκδοση της
ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ άρχισε τον Ιανουάριο του 2000, έχουν ήδη κυκλοφορήσει 40 τεύχη και
σταμάτησε το Δεκέμβριο του 2010. Στη θεματολογία της εμπεριέχονταν μελέτες οικονομικής ανάλυσης,
συγκριτικής οικονομικής αξιολόγησης θεραπευτικών παρεμβάσεων, κόστους, οφέλους, κόστους –
αποτελεσματικότητας, μελέτες κόστους του νοσήματος κ.ά. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στη χώρα
δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη έκδοση.
6.

Γείτονα Μ. (2004) : Επιστημονική Επιμέλεια. Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας:
Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος (σελ..302).

Πρόκειται για συλλογικό τόμο 18 κεφαλαίων στην οποία συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες στις
θεματικές της οικονομικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης της
τεχνολογίας υγείας. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται επιστημονική προσέγγιση της οικονομικής
ανάλυσης της τεχνολογίας ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εμπειρικές ερευνητικές τεχνικές και
μεθοδολογίες οι οποίες μπορεί να κατευθύνουν στην ορθολογική λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση
πολιτικών υγείας.
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1.

Γείτονα Μ. (1990) : Η χρηματοδότηση στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στο: Υγεία
για Όλους το 2000. Ινστιτούτο Μελέτης και Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας. Αθήνα, 137-142.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συστήματα χρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
όπως εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ. Γίνεται εκτενής αναφορά στις μεθόδους
αμοιβής του ιατρικού προσωπικού και των μονάδων που παρέχουν ΠΦΥ, τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά τους. Έμφαση δίνεται στα συστήματα χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στη
χώρα και να αποτελέσουν την αφετηρία για μεταρρύθμιση στην οργάνωση, διαχείριση και χρηματοδότηση της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2.

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Ι.,Δόλγερας Α. (1992) : Η χρηματοδότηση της οδοντιατρικής φροντίδας.
Στο: Τα Οικονομικά της Οδοντιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα. Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών
Επιστημών Υγείας, Αθήνα, 61-73.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα επικρατέστερα συστήματα οργάνωσης, διανομής και χρηματοδότησης
της οδοντιατρικής φροντίδας των χωρών-μελών της Ε.Ε. Διερευνώνται τα οικονομικά της οδοντιατρικής
φροντίδας στην Ελλάδα μέσα από την διερεύνηση του ειδικού πληθωρισμού, της κατά κεφαλή οδοντιατρικής
κατανάλωσης και της εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης για οδοντιατρικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα
αναλύεται κριτικά η οργάνωση και χρηματοδότησή της. Διαπιστώνονται σημαντικές ανισότητες στην παροχή
οδοντιατρικής φροντίδας μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων, βασισμένες στην κατά κεφαλή δαπάνη
ασφαλισμένου. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης έχει σαν συνέπεια την άρση της ισότητας στην παροχή
υπηρεσιών υγείας αλλά και συνεπάγεται υψηλή επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Κρίνεται
αναγκαία η αναδιάρθρωση των μηχανισμών παραγωγής, διανομής και χρηματοδότησης οδοντιατρικών
υπηρεσιών στη χώρα. Τα συμπεράσματα συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι, δεδομένων του υψηλού κόστους της
οδοντιατρικής φροντίδας και της αδυναμίας της ασφάλισης υγείας να την καλύψει, κρίνεται επιβεβλημένη η
συμμετοχή του χρήστη στη δαπάνη για οδοντιατρική φροντίδα με σκοπό τον περιορισμό της
υπερκατανάλωσης των χρηστών και της προκλητής ζήτησης των προμηθευτών.
3.

Δρίζη Μπ., Γείτονα Μ., Γεννηματά Α., Μπαλασοπούλου Α. (1992) : Η Αγορά Υπηρεσιών Υγείας.
Στο: Οικονομικά και Πολιτικές των Υπηρεσιών Υγείας. Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών
Υγείας, Αθήνα, 23-39.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο απαριθμούνται τα χαρακτηριστικά της αγοράς υπηρεσιών υγείας με βάση τις
αρχές και τα κριτήρια της οικονομικής επιστήμης. Διερευνούνται και σχολιάζονται οι ομοιότητες και
διαφορές υπό το πρίσμα των νόμων της αγοράς ή της κρατικής παρέμβασης. Το θεωρητικό πλαίσιο των
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς υπηρεσιών υγείας, όπως παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου,
κατευθύνει τον αναγνώστη στο να κατανοήσει τον ρόλο των οικονομικών της υγείας και τη σημαντικότητά
του ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας.
4.

Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Μπαλασοπούλου Α., Κυριόπουλος Γ. (1992) : Μέθοδοι και Κριτήρια
Χρηματοδότησης των Υπηρεσιών Υγείας. Στο: Οικονομικά και Πολιτικές των Υπηρεσιών Υγείας.
Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών Υγείας, Αθήνα, 57-76.

Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια κριτική έκθεση και ανάλυση των παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων
χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζονται στις βιομηχανικές χώρες. Έμφαση δίνεται στα
συστήματα της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ. Με δεδομένο τον πληθωριστικό χαρακτήρα των
παραδοσιακών μηχανισμών χρηματοδότησης της υγείας, οι σχεδιαστές πολιτικής υγείας εστράφησαν στην
αναζήτηση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης με σκοπό τον έλεγχο των δαπανών υγείας. Τα
σύγχρονα χρηματοδοτικά συστήματα βασίζονται στα «τελικά προϊόντα» των υπηρεσιών υγείας, ενώ
ταυτόχρονα προάγουν την οικονομική αξιολόγηση και την καλύτερη διαχείριση πόρων. Οι εναλλακτικές
προτάσεις σχετίζονται με σημαντικές δομικές αλλαγές, όπως την εισαγωγή στοιχείων αγοράς και ελεγχόμενου
ανταγωνισμού.
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5.

Μπαλασοπούλου Α., Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Δρίζη Μπ. (1992) : Ομοιογενείς Διαγνωστικές
Ομάδες. Στο: Οικονομικά και Πολιτικές των Υπηρεσιών Υγείας. Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών
Επιστημών Υγείας, Αθήνα, 77-92.

Με δεδομένο ότι στη χώρα η εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης και αξιολόγησης απουσιάζει από το
νοσοκομειακό τομέα, η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην υπόδειξη των πλέον απαραίτητων
προσαρμογών ώστε ο υγειονομικός τομέας να είναι έτοιμος να υποδεχθεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικές για τις χώρες που τις έχουν ήδη δοκιμάσει. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται
εκτενής παρουσίαση των Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) στις ΗΠΑ και σχολιάζεται θετικά ο
τρόπος που σταδιακά έχουν προσαρμοστεί στα συστήματα υγείας της Ευρώπης.
6.

Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., Κορνάρου Ε. (1993) : Προγράμματα Οργανωμένης Φροντίδας
Ασθενών με AIDS και Προοπτική Χρηματοδότηση. Στο: Οικονομικά και Διαχείριση του AIDS στην
Ελλάδα. Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών Υγείας, Αθήνα, 149-156.

Στην εργασία αυτή προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων οργανωμένης φροντίδας στους πάσχοντες από
AIDS. Παρουσιάζεται αναλυτικά και κριτικά το ισχύον νομοθετικό και διαχειριστικό πλαίσιο νοσηλείας και
θεραπευτικής αντιμετώπισης με σημαντικές ελλείψεις στη κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των
πασχόντων. Προτείνονται λύσεις ρυθμιστικού και οικονομικού χαρακτήρα οι οποίες πρέπει να προηγηθούν
της υιοθέτησης του συστήματος οργανωμένης φροντίδας. Αυτές κρίνεται σκόπιμο να επικεντρωθούν στη
μεταρρύθμιση του μηχανισμού χρηματοδότησης των πασχόντων από AIDS με κριτήρια όχι μόνο το κόστος
της κλινικής αντιμετώπισης αλλά και κάθε είδους υποστηρικτικής φροντίδας.
7.

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1993) : Πολιτική και Κοινωνική Πολιτική στην Τρίτη Ηλικία : Η
Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Εκδοχή. Στο: Υγεία και Κοινωνική Προστασία στην Τρίτη Ηλικία.
Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα, 319-329.

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται συνολικά οι πλευρές της κοινωνικής πολιτικής για την προστασία
των ηλικιωμένων, όπως αυτές εμφανίζονται στην Ε.Ε. Ειδικότερα διερευνούνται οι συγκλίσεις και αποκλίσεις
μεταξύ των πολιτικών προστασίας της τρίτης ηλικίας σχετικά με τις ισχύουσες πολιτικές κοινωνικού
σχεδιασμού, τις συνταξιοδοτικές, εισοδηματικές, τις πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας με
έμφαση στην ιατροκοινωνική και ψυχοσωματική υποστήριξη των ηλικιωμένων. Διαπιστώνονται σημαντικές
από-κλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών όχι ως προς την επιλογή και αποδοχή των πολιτικών αλλά κυρίως ως
προς την έκταση, την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων της κάθε πολιτικής. Όσον αφορά στην Ελλάδα,
οι αποκλίσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία της κεντρικής διοίκησης στο να συντονίσει και να
κατευθύνει δημιουργικά την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου της σε τομείς της
κοινωνικής μέριμνας και προστασίας.
8.

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1993) : Ανάπτυξη και Διάχυση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας : Η
Συμβολή της Οικονομικής Ανάλυσης. Στο: Η Διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Έκδοση Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα, 155-190.

Στο κεφάλαιο διερευνάται η επίδραση της βιοϊατρικής τεχνολογίας στην άσκηση της κλινικής πρακτικής, στο
μετασχηματισμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας, στην αύξηση του κόστους και
στη μεγέθυνση των συνολικών δαπανών υγείας. Έμφαση δίνεται στην οικονομική ανάλυση και διάσταση της
παραγωγής και διάχυσης της τεχνολογίας με γραφική απεικόνιση των καμπυλών παραγωγής, αδιαφορίας,
κόστους-οφέλους. Επιβεβαιώνεται ότι η οικονομική αξιολόγηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας θα συνέβαλε
καθοριστικά στην πλήρη αξιοποίηση της υφιστάμενης δομής, στην ορθολογική διάχυσή της και κατ΄
επέκταση στην κατανομή των σπάνιων πόρων στην υγεία.
9.

Κοντούλη-Γείτονα Μ.(1994) : Κοινωνική Προστασία και Τρίτη Ηλικία στην Ελλάδα. Στο: Υγεία
στην Τρίτη Ηλικία. Κεφάλαιο Πρώτο. Έκδοση της Νομαρχίας Αθηνών, Νομαρχιακή Επιτροπή
Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα.

Στην έκδοση αυτή μου είχε ζητηθεί να παρουσιάσω σφαιρικά την υφιστάμενη δομή στη χώρα από την πλευρά
των προνομιακών παροχών και των υπηρεσιών υγείας των ηλικιωμένων. Ως εκ τούτου επιχειρήθηκε η
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συνολική καταγραφή όλων των μονάδων, φορέων, των προσφερομένων υπηρεσιών που συνθέτουν τη
διάρθρωση της κοινωνικής προστασίας στη τρίτη ηλικία. Στο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις κοινωνικές και
οικονομικές διαστάσεις του φαινομένου στη χώρα και στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου
δικτύου κοινωνικής προστασίας των ηλικιωμένων.
10. Γείτονα Μ. (1996) : Ο Γενικός Γιατρός ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη και τις
υγειονομικές υπηρεσίες και ως ρυθμιστής των δαπανών υγείας. Στο: H πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
στην Ελλάδα. Γ.Κυριόπουλος και Τ.Φιλαλήθης (επιμ). Θεμέλιο, Αθήνα, 149-158.
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η σφαιρική απεικόνιση της γενικής ιατρικής στη χώρα και ο ρόλος που θα
μπορούσε να διαδραματίσει στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπό αυτή την οπτική
παρουσιάζεται και σχολιάζεται η πρόσφατη εμπειρία της Μ. Βρετανίας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται εκτενής
αναφορά στην ανάθεση των νέων διαχειριστικών ρόλων στους γενικούς γιατρούς σχετικά με την πρόσβαση
και τον προσανατολισμό των ασθενών καθώς και τη συμμετοχή τους στη διαχείριση και έλεγχο των
προϋπολογισμών. Τέλος, διερευνάται και συζητείται η περίπτωση ανάθεσης αυτών των αρμοδιοτήτων στους
Έλληνες γενικούς γιατρούς.
11. Γείτονα Μ. (1996) : Πολιτικές ελέγχου του κόστους των υπηρεσιών υγείας. Στο: H Υγειονομική
Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Έκδοση της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 101-113.
Στην εργασία αυτή επιχειρείται ανασκόπηση των πολιτικών ελέγχου του κόστους και συγκράτησης των
δαπανών υγείας, όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί στις διάφορες χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η διάρθρωση του
κεφαλαίου δομείται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται και σχολιάζονται
πολιτικές συγκράτησης του κόστους οι οποίες αποβλέπουν σε μέτρα που ελέγχουν τη ζήτηση. Στη δεύτερη
ενότητα διερευνάται αντίστοιχα ο πόλος της προσφοράς ενώ στην τρίτη καταγράφονται οι ισχύουσες
πολιτικές ελέγχου στην Ελλάδα και σχολιάζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων τους. Το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με την υπόδειξη προτάσεων οι οποίες συνδυάζουν επιτυχώς την επίτευξη της
αποτελεσματικότερης και οικονομικότερης φροντίδας υγείας. Αφορούν κυρίως θεματικές οικονομικής
αξιολόγησης, εναλλακτικά πρότυπα διαχείρισης ασθενών και σύγχρονα συστήματα αποζημίωσης των
προμηθευτών.
12. Γείτονα Μ. (1997): Η Συμβολή της Γυναίκας στην Κοινωνική και Οικονομική Ευημερία : Μια
επένδυση υψηλής προτεραιότητας. Στο: Υγεία και Γυναίκες Α.Ρουμελιώτου και συν(επιμ). Έκδοση
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Αθήνα, 25- 36.
Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει την πολύπλευρη συμβολή της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.
Καταγράφονται οι πολιτικές υγείας όπως εφαρμόζονται διεθνώς με σκοπό την προαγωγή της υγείας των
γυναικών και αναπτύσσονται θεματικές σχετικές με την κοινωνική υπόσταση των γυναικών μέσα από τον
τρόπο συμμετοχής τους ή μη στην αγορά εργασίας, τις ανισότητες των φύλων κ.ά. Στο κείμενο εμπεριέχονται
σύγχρονοι και παραδοσιακοί δείκτες στους οποίους απεικονίζονται και συνδυάζονται τα μακροοικονομικά
μεγέθη διαφόρων χωρών με δείκτες επιδημιολογικούς, δημογραφικούς και άλλους κοινωνικούς π.χ
εκπαίδευση, ανεργία κ.ά. Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου, βασισμένη στις παραπάνω μετρήσεις,
διερευνά το ζήτημα της συμβολής της γυναίκας στην επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τίθεται το ζήτημα
της υγείας και εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας ως το σημαντικότερο κριτήριο μεγιστοποίησης της
συνολικής ωφελιμότητας του νοικοκυριού και εναλλακτικής αξιοποίησης του κόστους ευκαιρίας που αυτή
υφίσταται.
13. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Καραλής Γ. (1998) : H Άτυπη Συμμετοχή στο Κόστος των
Υπηρεσιών Υγείας από Ίδιες Πληρωμές και η Παραοικονομική Δραστηριότητα. Στο: Ενιαίος Φορέας
Υγείας : Αναγκαιότητα και Αυταπάτη. Γ. Κυριόπουλος και Α. Σισσούρας (επιμ) Θεμέλιο, Αθήνα, 284297.
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η εκτίμηση της παραοικονομίας στη υγεία και διερευνώνται οι πιθανοί
παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνονται
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αποκλίσεις μεταξύ της εθνικής δαπάνης, του δηλωθέντος εισοδήματος των επαγγελματιών υγείας και της
ιδιωτικής κατανάλωσης των νοικοκυριών για υγεία. Τα δεδομένα προέρχονται από του εθνικούς
λογαριασμούς, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενώ το δηλωθέν εισόδημα από το Υπουργείο
Οικονομικών. Υπολογίστηκε ότι το έτος 1994 η παραοικονομία στην υγεία προσέγγιζε το 1.13% του ΑΕΠ
ήτοι το 16.9% του συνόλου των δαπανών υγείας. Τέλος προτείνονται στρατηγικές ελέγχου της προσφοράς με
σκοπό τη μείωση του φαινομένου στη χώρα
14. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1999) : Κριτήρια και Τεχνικές Φαρμακοοικονομικής Ανάλυσης και
Αξιολόγησης. Στο:Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Μ. Γείτονα και Γ.
Κυριόπουλος (επιμ). Θεμέλιο, Αθήνα, 193-208.
Βασισμένοι στη γνώση ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ η εφαρμογή φαρμακοοικονομικών
μελετών έχει γίνει σχεδόν υποχρεωτική, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε
συστηματικά τις μεθόδους-τεχνικές οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης. Υποδεικνύονται η σκοπιμότητα,
αναγκαιότητα και η μεθοδολογία κάθε ανάλυσης και σχολιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτών.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση των ποσοτικών με τις ποιοτικές διαστάσεις των αποτελεσμάτων στην
υγεία και η προσαρμογή ή μη αυτών σε νομισματικές μονάδες. Το κεφάλαιο θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή
αναζήτησης της σωστής τεχνικής και υπόδειξης της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας σε άτομα των οποίων οι
γνώσεις δεν είναι επαρκείς στην οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση .
15. Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (1999) : Η αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα. Πολιτικές, οικονομικές
και υγειονομικές συνιστώσες. Στο: Πολιτική και Οικονομία του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Μ.Γείτονα
και Γ.Κυριόπουλος (επιμ). Θεμέλιο, Αθήνα, 19-47.
Το κεφάλαιο περιέχει δύο ενότητες. Στην πρώτη, παρουσιάζεται η αγορά του φαρμάκου μέσα από τη
διερεύνηση των νόμων της κλασικής οικονομικής θεωρίας, την προσφορά και τη ζήτηση (υπόδειγμα
Grossman) και διατυπώνονται θέσεις για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς του φαρμάκου. Στο
δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα μέσα από την ποσοτική ανάλυση της
παραγωγής, της διανομής και τη διαχρονική μελέτη της κατανάλωσης. Έμφαση δίνεται στο ζήτημα των
κριτηρίων τιμολόγησης των φαρμάκων, σχολιάζεται ευρέως ο ρόλος της λίστας συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και γίνονται προτάσεις υπέρβασης των περιοριστικών διοικητικών μηχανισμών παρέμβασης και
υιοθέτησης τεχνικών βασισμένων σε τεκμηριωμένα ευρήματα οικονομικών αναλύσεων και συγκριτικών
αξιολογήσεων.
16. Γείτονα Μ. Κυριόπουλος Γ.(2000) : Ισότητα και Αποδοτικότητα στην Υγεία : Θεωρητική ανάλυση
και εμπειρικές προσεγγίσεις. Στο: Ισότητα, Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες
Υγείας. Α. Δόλγερας και Γ. Κυριόπουλος (επιμ.) Θεμέλιο, Αθήνα, 35-54.
Στην εργασία αυτή επιχειρείται η περιεκτική παρουσίαση των συνιστωσών που συμβάλλουν στην ύπαρξη των
κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, με τη θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση των όρων ισότητα
και αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται η αξία και επάρκεια των δεικτών μέτρησης των ανισοτήτων
στην υγεία και ειδικότερα, η χρησιμοποίηση των κοινωνικών δεικτών και η συσχέτισή τους με τους δείκτες
υγείας. Απεικονίζονται ποσοτικά, συντίθενται, συγκρίνονται και σχολιάζονται ανάλογοι δείκτες από διεθνείς
πηγές. Έμφαση δίνεται στο ζήτημα της ισότητας υπό το πρίσμα της πρόσβασης και χρηματοδότησης των
υπηρεσιών υγείας. Η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου έγκειται στην ανίχνευση της δυνατότητας
σύζευξης της ισότητας με την αποδοτικότητα, διαμέσου της ισοκατανομής της χρησιμότητας και
ωφελιμότητας στο κοινωνικό σύνολο για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία.
17. Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., Οικονόμου Χαράλαμπος. (2000) : Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών
υγείας. A priori versus a posteriori κριτήρια αποζημίωσης;. Στο: Προτεραιότητες για την αναμόρφωση
της διοίκησης-διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας. Γ. Κυριόπουλος και συν. επιμ. Θεμέλιο,
Αθήνα, 215- 236.
Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα, οι μηχανισμοί και τα κριτήρια χρηματοδότησης και
αποζημίωσης των μονάδων υγείας και των προμηθευτών υπηρεσιών υγείας. Γίνεται συνοπτική αναδρομή στα
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παραδοσιακά συστήματα και σχολιάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις τους στα οικονομικά του συστήματος
υγείας. Το ενδιαφέρον των συγγραφέων επικεντρώνεται στα συστήματα προοπτικής χρηματοδότησης των
υπηρεσιών υγείας και στα επερχόμενα οφέλη από την υιοθέτησή τους στη χώρα σε όλα τα επίπεδα
περίθαλψης. Ως προϋπόθεση επιτυχίας της προτεινόμενης μεταρρύθμισης σχετικά με την εφαρμογή της
προοπτικής χρηματοδότησης στη χώρα, οι συγγραφείς αναφέρουν τη διοικητική και διαχειριστική
αποκέντρωση των μονάδων υγείας και την περιφερειακοποίηση του συστήματος υγείας γενικότερα.
18. Γείτονα Μ. (2004) : Οικονομία της Υγείας και Αξιολόγηση της Φροντίδας Υγείας. Στο Μ.Γείτονα
(επιμ) Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 15-28.
Στο κεφάλαιο επιχειρείται επιστημονική προσέγγιση και εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων,
τεχνικών και πεδίων που σχετίζονται με την οικονομική της υγείας. Δίνεται η δυνατότητα της κατανόησης και
απόκτησης γνώσεων βασικών εννοιών που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της
υγείας και της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη εστίαση στην οικονομική επιστήμη και τις επιστήμες της διοίκησης
και της υγείας. Κεντρική ιδέα του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη των αιτιών και των τρόπων που οι
προαναφερθέντες κλάδοι συγκλίνουν, διαμορφώνοντας το επιστημονικό πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης
της τεχνολογίας στην υγεία και γενικότερα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.
19. Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ., Οικονόμου Χ., Σουλιώτης Κ. (2004) : Η επίδραση των τιμών στις
αποφάσεις των καταναλωτών: η περίπτωση της υποκατάστασης της νοσοκομειακής από τη
φαρμακευτική περίθαλψη. Στο Μ.Γείτονα (επιμ) Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας:
Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 177-188.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αυτό αναδεικνύεται η σημασία της διερεύνησης των οικονομικών μεγεθών και
παρακολούθησης των μηχανισμών που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών υγείας, καθόσον οι
τιμές αποτελούν ασφαλή βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη βελτίωση των εργαλείων άσκησης
πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία επιχειρείται μέσα από τη διερεύνηση των μακρο και
μικροοικονομικών δεικτών υγείας, η ανάδειξη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη φαρμακευτική
κατανάλωση στη χώρα, με επικέντρωση στην κατανόηση της επίδρασης που ασκούν οι τιμές στους χρήστες
υπηρεσιών υγείας καθώς επίσης τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη λήψη αποφάσεων και στην
ανακατανομή των πόρων υγείας μέσα από την ερμηνεία του μηχανισμού υποκατάστασης.
20. Γείτονα Μ., Κάβουρα Μ., Βανδώρου Χ., Κυριόπουλος Γ. (2004) : Οικονομική αξιολόγηση και
ποιότητα ζωής. Στο Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων.
Μ.Γείτονα (επιμ) Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 231-242.
Το κεφάλαιο αναφέρεται σε τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους που μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο υγείας
ατομικά και συλλογικά και πέρα από τη βιολογική υπόστασης της υγείας επιτυγχάνουν την κοινωνική,
οικονομική και ψυχική ευημερία. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται μεθοδολογίες και προσεγγίσεις που έχουν
αναπτυχθεί από επιδημιολόγους, δημογράφους, οικονομολόγους, στατιστικούς και κοινωνιολόγους με κοινές
συνιστώσες τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την επίπτωσή τους στην κατανομή των
υγειονομικών πόρων.
21. Καναβός Π.,Γείτονα Μ. (2007) : Η Οικονομική Επιβάρυνση του Γενετικού Ελέγχου για τον
Καρκίνο του Μαστού. Στο Μουζάκα - Ιωαννίδου Λ., Μανδρέκα Α., Μπαρμπούνη Β.(επιμ)
Σύγχρονη Μαστολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα, κεφάλαιο 13, 163-182.
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η ανασκόπηση της διαθέσιμης δημοσιευμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τις
αναμενόμενες οικονομικές συνέπειες του γενετικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στην οργάνωση, την
παροχή και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης η διερεύνηση των ευρύτερων κοινωνικών,
νομικών, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών επιπτώσεων αυτού. Ειδικότερα, εξετάζονται το επιστημονικό
υπόβαθρο της γενετικής εξέτασης για τον καρκίνο του μαστού, η επιδημιολογία της ασθένειας, η τρέχουσα
γνώση σχετικά με τις μεταλλάξεις BRCA1/2, οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τη χρήση των γενετικών
ελέγχων και τέλος αποτιμάται το οικονομικό κόστος της γενετικής εξέτασης από την οπτική της ανάλυσης των
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συμμετεχόντων στην παροχή της φροντίδας υγείας. Η αποτίμηση του κόστους βασίζεται σε περιορισμένα
δημοσιευμένα στοιχεία των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου Βασιλείου, στην εκτίμηση του άμεσου κόστους του
ασθενούς και στην πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα συστήματα υγείας που θα επέλθει από την έκδοση
οδηγίας σχετικά με τη φροντίδα των γυναικών που κατατάσσονται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
μαστού.
22. Γείτονα Μ. (2007) : Η θέση της γυναίκας στην οικογένεια, την κοινωνία και την οικονομία. Στο Ε.
Κορνάρου και Α. Ρουμελιώτου (επιμ) Γυναίκα και Υγεία. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 35-52.
Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται θεματικές σχετικές με την κοινωνική υπόσταση των γυναικών
στην αγορά εργασίας, τις ανισότητες των φύλων κ.ά. Το κεφάλαιο στοχεύει στην ανάδειξη, κατανόηση και
χρήση δεικτών που χρησιμοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη μέτρηση των κοινωνικο
οικονομικών ανισοτήτων των γυναικών στην υγεία, την εργασία, την παιδεία και επικεντρώνεται στη
σημαντική συμβολή της γυναίκας στην επένδυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικότερα στη
μεγιστοποίηση της συνολικής ωφελιμότητας του νοικοκυριού.
23. Ζάβρας Δ, Γείτονα Μ.(2011) : Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη χρησιμοποίηση υπηρεσιών
υγείας: μεθοδολογικά ζητήματα και τεχνικές μέτρησης. Στο Χ. Οικονόμου (επιμ) Κοινωνικές και
οικονομικές ανισότητες στην υγεία στην Ελλάδα. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (υπό έκδοση 2011)
H μέτρηση των ανισοτήτων στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας συνδέεται με πληθώρα
μεθοδολογικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση μεταξύ της ανάγκης υγείας με τη
χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και το διαθέσιμο εισόδημα.
Μειονέκτημα της μέτρησης των ανισοτήτων στη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας είναι ότι δεν λαμβάνεται
υπόψη η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, επομένως είναι δυνατόν η μετρούμενη ανισότητα να είναι
φαινομενική. Η ευρύτητα της έννοιας της πρόσβασης σε συνδυασμό με την αμφίδρομη σχέση της με
τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας συνεπάγεται μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση των
ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας. Τα προβλήματα αυτά απορρέουν από το γεγονός ότι η ισότητα
στην πρόσβαση δεν παρατηρείται άμεσα καθόσον οι δείκτες πρόσβασης (διαθεσιμότητας ή
χρόνου) μερικώς περιγράφουν τις διαφορές στην πρόσβαση. Αντίστοιχα, τα προβλήματα σχετικά
με τη μέτρηση της ισότητας στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας απορρέουν από το γεγονός
ότι οι σχετικοί δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την
ποιότητά τους.

4.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1.

Κοντούλη-Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (1991) : Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3,(8): 9-16.

Στο άρθρο αναπτύσσονται διάφορα πρότυπα και μηχανισμοί οργάνωσης, παροχής και χρηματοδότησης της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και στις ΗΠΑ. Παράλληλα
με την ανάπτυξη της διεθνούς εμπειρίας, γίνεται αναφορά στα υγειονομικά συστήματα των υπό εξέταση
χωρών με σκοπό την κατανόηση των αιτίων που οδήγησαν στη υιοθέτηση αυτών των προτύπων και την
ανάδειξη ερωτημάτων τα οποία πρέπει η χώρα μας να είναι έτοιμη να επιλύσει.
2.

Κοντούλη-Γείτονα Μ., Νιάκας Δ., Κυριόπουλος Γ. (1991) : Σφαιρικός Προϋπολογισμός
Νοσοκομείων : Μια πρόκληση για την ελληνική πραγματικότητα. Επιθεώρηση Υγείας, 2(4):35-38.

Το άρθρο αναφέρεται σε σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης του νοσοκομείου και ειδικότερα επιχειρεί να
περιγράψει μια νέα μέθοδο χρηματοδότησης των νοσοκομείων, το σύστημα των σφαιρικών/κλειστών
προϋπολογισμών. Γίνεται εκτενής αναφορά στις επιπτώσεις από την εφαρμογή του στις διάφορες χώρες, με
επικέντρωση κυρίως στο γαλλικό πρότυπο, καθώς επίσης στις διάφορες ομοιότητες μεταξύ του γαλλικού και
ελληνικού συστήματος. Διαμορφώνονται προτάσεις οι οποίες ενισχύουν την υιοθέτηση αυτού του συστήματος
χρηματοδότησης της νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα.
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3.

Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Δόλγερας Α. (1991) : Τα Οικονομικά της Οδοντιατρικής Φροντίδας.
Μια πρώτη προσέγγιση των μηχανισμών διανομής και χρηματοδότησης. Σύγχρονος Οδοντίατρος
11(6): 357-363.

Το άρθρο αναφέρεται στα οικονομικά της οδοντιατρικής φροντίδας και ιδιαίτερα στη διερεύνηση των
μηχανισμών παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και χρηματοδότησης των οδοντιατρικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα, με παράλληλες συγκριτικές αναφορές σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Από τη διερεύνηση της κατά κεφαλή
οδοντιατρικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων και τη συνολική κατανάλωση οδοντιατρικής φροντίδας
διαπιστώθηκαν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων, συνεχής διόγκωση της ιδιωτικής
οδοντιατρικής δαπάνης με σαφείς ενδείξεις παραοικονομικής δραστηριότητας. Η υψηλή επίσης εισοδηματική
ελαστικότητα της ζήτησης για οδοντιατρική φροντίδα συνδέεται με την αδυναμία ελέγχου των οδοντιατρικών
δαπανών από τους υπάρχοντες μηχανισμούς και με τη χρησιμοποίηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών από
τμήματα του πληθυσμού υψηλής εισοδηματικής τάξης. Με βάση τις παραπάνω δια-πιστώσεις, προτείνεται η
ανασυγκρότηση της οδοντιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα με επανεξέταση του ρόλου της κοινωνικής
ασφάλισης υγείας, της συμμετοχής στο κόστος των χρηστών καθώς επίσης της ιδιωτικής ασφάλισης για
οδοντιατρική φροντίδα η οποία -την περίοδο τουλάχιστον συγγραφής της εργασίας- ήταν ανύπαρκτη.
4.

Γείτονα Μ., Ανδρουτσόπουλος Δ., Δρίζη Μπ., Κυριόπουλος I. (1992) : Ιδιωτική κατανάλωση
υπηρεσιών υγείας: Μετρήσεις και εξελίξεις 1957- 1988. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4(2): 63-68.

Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια εκτίμησης των διαχρονικών εξελίξεων και των τάσεων στην ιδιωτική
κατανάλωση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1957-1988. Τα δεδομένα της μελέτης
προέρχονται από τις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ. Τα συμπεράσματα συγκλίνουν στις
εξής διαπιστώσεις: συνεχής αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, ανισότητες στην
κατανάλωση κατά περιοχή και είδος πληθυσμού, συσχέτιση του ύψους της κατανάλωσης με κοινωνικούς και
οικονομικούς παράγοντες του αρχηγού του νοικοκυριού. Ανάλογα συμπεράσματα είναι χρήσιμα για τον
προσδιορισμό των στόχων της εθνικής πολιτικής υγείας.
5.

Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Μπαλασοπούλου Α. (1991) : Μέθοδοι και κριτήρια χρηματοδότησης
των υπηρεσιών υγείας Μια πρώτη προσέγγιση. Ιατρικό Βήμα, Δεκέμβριος, 19-27.

Στο κείμενο αυτό επιχειρείται κριτική έκθεση και ανάλυση των μεθόδων και κριτηρίων χρηματοδότησης των
υπηρεσιών υγείας που εφαρμόζονται στις βιομηχανικές χώρες. Είναι εμφανές από τη διεθνή εμπειρία ότι οι
παραδοσιακοί μηχανισμοί χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας είναι πληθωριστικοί. Το γεγονός αυτό
οδήγησε στην αναζήτηση νέων μηχανισμών χρηματοδότησης με σκοπό τον έλεγχο των δαπανών υγείας. Τα
σύγχρονα χρηματοδοτικά συστήματα βασίζονται στα τελικά προϊόντα των υπηρεσιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα
προάγουν την οικονομική αξιολόγηση και την καλύτερη διαχείριση πόρων. Οι εναλλακτικές προτάσεις
σχετίζονται με σημαντικές δομικές αλλαγές, όπως την εισαγωγή στοιχείων αγοράς και ελεγχόμενου
ανταγωνισμού.
6.

Δρίζη Μ., Γείτονα Μ., Γεννηματά Α., Μπαλασοπούλου Α. (1992) : Ιδιομορφίες της αγοράς
υπηρεσιών υγείας. Ιατρικό Βήμα. Αύγουστος, 19-25.

Στο άρθρο επιχειρείται η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τις οποίες εμφανίζει η αγορά
υπηρεσιών υγείας. Επισημαίνονται και διευκρινίζονται εννοιολογικά οι πολύπλευρες διαστάσεις της υγείας,
της φροντίδας υγείας και του συστήματος υγείας. Γενικότερα διερευνούνται οι μηχανισμοί από τους οποίους
παράγονται ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή, διανομή και
κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος και οι επιπτώσεις των δημογραφικών,
χωροταξικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία καθώς επίσης ο τρόπος
με τον οποίον αυτοί συντελούν στη διαμόρφωση, την προαγωγή και τη διατήρηση του επιπέδου υγείας ενός
πληθυσμού.
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7.

Μπαλασοπούλου Α.,Γεννηματά Α., Γείτονα Μ., Δρίζη Μ. (1992) : Ομοιογενείς Διαγνωστικές
Ομάδες -DRGs. Επιθεώρηση Υγείας, 3(5): 42-46.

Με δεδομένο ότι στη χώρα η εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης και αξιολόγησης απουσιάζει από το
νοσοκομειακό τομέα, η συγκεκριμένη εργασία αποσκοπεί στην υπόδειξη των πλέον απαραίτητων
προσαρμογών ώστε ο υγειονομικός τομέας να είναι έτοιμος να υποδεχθεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικές και αποδοτικές για τις χώρες που τις έχουν ήδη δοκιμάσει. Καταγράφονται
αναλυτικά τα μειονεκτήματα του ισχύοντος συστήματος χρηματοδότησης των νοσοκομείων στη χώρα και
προτείνεται η προσαρμογή και υιοθέτηση των διαγνωστικών κατηγοριών. Θεωρείται βέβαιο ότι η κατανομή
των ασθενών με βάση τις διαγνωστικές κατηγορίες μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μηχανισμό αποζημίωσης
της νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και κριτήριο αξιολόγησης της παραγωγικότητας των νοσηλευτικών
μονάδων και τμημάτων.
8.

Γείτονα Μ., Κορνάρου Ε., Κυριόπουλος Ι.(1993): Εναλλακτικές Πολιτικές στη Φροντίδα Ασθενών
με AIDS. Μαθήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοινωνία Οικονομία και Υγεία, 2(1) : 49-62.

Η κρίση στα υγειονομικά συστήματα έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων οργανωτικών και χρηματοδοτικών
επιλογών. Ο τύπος της συντονισμένης/οργανωμένης φροντίδας υγείας (managed care) όπως έχει επικρατήσει
στις ΗΠΑ, μέσα από τη δημιουργία των προγραμμάτων ελεγχόμενης φροντίδας υγείας στους πάσχοντες από
AIDS παρουσιάζεται και σχολιάζεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Γίνεται εκτενής αναφορά στα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα αυτού του προτύπου από την οπτική του τρόπου οργάνωσης και διανομής των υπηρεσιών
υγείας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης και αποζημίωσης των
προμηθευτών. Πιστεύεται ότι η ανάμειξη τεκμηριωμένων πολιτικών μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση
ανάλογων και στη χώρα, ιδιαίτερα σε νοσήματα που πλήττουν συνήθως συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες
και έχουν πολυδιάστατες επιπτώσεις.
9.

Κτενάς Ε.,Γείτονα Μ. (1993) : Χρόνος Επιβίωσης των Κρουσμάτων AIDS στην Ελλάδα.
Επιθεώρηση Υγείας, 4(24): 53-55.

Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση του χρόνου επιβίωσης των πασχόντων από AIDS. Το υλικό αφορούσε
τους θανάτους που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας από 1.1.84 μέχρι 31.12.92.
Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (απλή και πολλαπλή) καθώς επίσης η πολλαπλή κατά στάδια
παλινδρόμηση. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης όλων των κρουσμάτων ανήλθε στους 8.2 μήνες και η διάμεσος
στους 5.03 μήνες. Τον υψηλότερο χρόνο επιβίωσης παρουσίασαν κρούσματα με χορήγηση AZT,
ομοαμφιφυλόφιλοι, μεταγγιζόμενοι και κρούσματα με σάρκωμα kaposi. Ο χρόνος επιβίωσης των κρουσμάτων
επηρεάζεται από τη χορήγηση του AZT και την πιθανή πηγή λοίμωξης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι το φύλο
επηρεάζει το χρόνο επιβίωσης.
10. Κτενάς Ε., Γείτονα Μ.(1994) : Δημόσιες Δαπάνες Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκριτική Μελέτη
των Περιόδων: 1974-1981 και 1982-1989. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 78:20-28.
Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρήθηκε η συγκριτική μελέτη των δημοσίων δαπανών εκπαίδευσης σε δύο
χρονικές περιόδους, βασισμένες στη διάκριση μεταξύ τακτικών και επενδυτικών δαπανών και κατά βαθμίδα
εκπαίδευσης. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ο F έλεγχος (one way analysis of
variance) και η πολλαπλή παλινδρόμηση. Πέρα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της στατιστικής
ανάλυσης, η σκοπιμότητα του άρθρου έγκειται στην υπόδειξη προς τους υπευθύνους της εκπαιδευτικής
πολιτικής ότι η μελέτη των οικονομικών της εκπαίδευσης πρέπει πρωτίστως να εστιάζεται στην ουσιαστική
αξιολόγηση του «παραγόμενου προϊόντος» της εκπαίδευσης και δευτερευόντως σε ποσοτικές εκτιμήσεις. Γι
αυτό το λόγο, η εργασία δεν απεστάλη προς δημοσίευση σε οικονομικό περιοδικό αλλά σε αμιγές
επιστημονικό περιοδικό της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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11. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Γεννηματά Α. (1994) : Διαχειριστική Διαδικασία της Διασυνοριακής
Μετακίνησης για Νοσηλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνία Οικονομία και Υγεία, 3(2) : 55-68.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται εκτενώς το φαινόμενο της διασυνοριακής μετακίνησης Ελλήνων ασθενών
για νοσηλεία στο εξωτερικό από την οπτική του θεσμοθετημένου δικαιώματος του ευρωπαίου πολίτη, του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στη χώρα καθώς επίσης της υφιστάμενης διοικητικής και διαχειριστικής
πρακτικής εγκρίσεων. Παρουσιάζονται οι προβληματισμοί και τάσεις οι οποίες επικρατούν στο επίπεδο της
ΕΕ. Επισημαίνεται η ιδιάζουσα σημαντικότητα του φαινομένου στη χώρα μέσα από τη συνολική καταγραφή
της μετακίνησης ασθενών κατά χώρα και κατηγορία εγκρίσεων. Τα συμπεράσματα συγκλίνουν στη
διαπίστωση ότι η έκταση της διασυνοριακής μετακίνησης Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό αποτελεί μείζον
πρόβλημα για το λόγο ότι η ζήτηση τέτοιου είδους φροντίδας υγείας συνεπάγεται επιβαρύνσεις οικονομικές
όχι μόνο των ιδίων των χρηστών αλλά και των προϋπολογισμών υγείας της κοινωνικής ασφάλισης.
12. Κορνάρου Ε., Γείτονα Μ., Ρουμελιώτου Α. (1994) : Εναλλακτικές Μορφές Περίθαλψης των HIV
Θετικών Ατόμων. Η Διεθνής και η Ελληνική Εμπειρία. Ελληνικά Αρχεία AIDS, 2(2):154-162.
Η ασθένεια του AIDS με την αυξητική πορεία και τη χρόνια μορφή των κρουσμάτων της θέτει υπό
αμφισβήτηση το κόστος και την αποτελεσματικότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Με δεδομένο ότι στην
Ελλάδα οι εναλλακτικές μορφές περίθαλψης των ασθενών υπολείπονται σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία, στο
παρόν άρθρο προτείνεται η δημιουργία προτύπων συντονισμένης/οργανωμένης φροντίδας (managed care) για
του πάσχοντες από AIDS μέσα στο χώρο και υπό την εποπτεία του νοσοκομείου με τη μορφή του
Νοσοκομείου Ημέρας ή του Σαββατοκύριακου, των Μονάδων Βραχείας Νοσηλείας ή και έξω από το
νοσοκομείο με τη μορφή της Νοσηλείας στο Σπίτι, της Μετανοσοκομειακής Φροντίδας και των Ομάδων
Αυτοβοήθειας. Διαπιστώνεται ότι οι προτεινόμενες εναλλακτικές μορφές περίθαλψης μακροπρόθεσμα
εξασφαλίζουν ποιοτικά αναβαθμισμένη φροντίδα υγείας και πρόνοιας με το μικρότερο δυνατό κόστος.
13. Κτενάς Ε, Γείτονα Μ, Κυριόπουλος Γ. (1994) : Διαχρονική Εξέλιξη των Κοινωνικών Δαπανών
στην Ελλάδα: 1970 -1989. Επιθεώρηση Υγείας, 5 (6) : 70 - 78.
Διερευνήθηκε η διαχρονική εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών κατά είδος, όπως οι δαπάνες παιδείας, υγείας,
πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεις, από το 1970 μέχρι 1989. Η χρονολογική σειρά χωρίστηκε σε
δύο περιόδους προς διερεύνηση, 1974-1981 και 1982-1989. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας
από την ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών έδειξαν ότι όλες οι κοινωνικές δαπάνες παρουσιάζουν
αυξητικές τάσεις καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, διαπιστώθηκε η θετική τους εξάρτηση από το
ΑΕΠ, η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των κοινωνικών δαπανών είναι μεγαλύτερη της μονάδας και ότι
κατά τη δεύτερη περίοδο, οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς από την πρώτη.
Πιστεύεται ότι τα ευρήματα ανάλογων μελετών αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των
διαθέσιμων ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων και ιδιαίτερα δε στους τομείς που συνθέτουν το
σύστημα κοινωνικής προστασίας στη χώρα.
14. Κυριόπουλος Γ., Γείτονα Μ. (1995) : Μετακίνηση Ασθενών για Νοσηλεία στο Εξωτερικό.
Επιθεώρηση Υγείας, 6(2) : 53-56.
Διερευνάται το φαινόμενο της διασυνοριακής νοσηλείας των Ελλήνων. Έγινε συλλογή των νοσηλευθέντων
στο εξωτερικό ανά ασφαλιστικό οργανισμό και των αντίστοιχων δαπανών τους. Η στατιστική ανάλυση
βασίστηκε στις τεχνικές της απλής και πολλαπλής κατά στάδια παλινδρόμησης και στη χρήση
μακροοικονομικών μεγεθών όπως οι άδηλες πληρωμές για υγεία, οι δαπάνες υγείας, το ΑΕΠ, τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Διαπιστώθηκαν υψηλές συσχετίσεις
μεταξύ όλων των υπό εξέταση μεγεθών εκτός του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αυξητικές τάσεις σε όλα
τα υπό εξέταση μελέτη. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι οι άδηλες πληρωμές για την υγεία εξαρτώνται θετικά
από τις δαπάνες υγείας και το ΑΕΠ ενώ δεν υπάρχει καμιά εξάρτηση με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι η εξέλιξη του φαινομένου στη χώρα
συνδέεται με την παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία και ειδικότερα ότι οι αλλαγές στη
χρηματοδότηση των υπηρεσιών ή /και οι παροχές κινήτρων στους προμηθευτές επέδρασαν σημαντικά στη
μείωση της ζήτησης για νοσηλεία στο εξωτερικό.
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15. Γείτονα Μ., Υφαντόπουλος Γ. (1995) : Η Διαχείριση των Δημοσίων Νοσοκομείων στην Ελλάδα,
1922-1992. Ιατρική, 67: 133-141.
Η μελέτη αυτή διαπραγματεύεται το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και διοίκησης των δημοσίων νοσοκομείων
στην Ελλάδα για την περίοδο 1922-1992. Διερευνούνται και παρουσιάζονται οι οργανωτικές και διοικητικές
δυσλειτουργίες ως προς τη χρηματοδότηση και οικονομική αποδοτικότητα των νοσηλευτικών μονάδων.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις διαχρονικές διακυμάνσεις του νοσηλίου, των κρατικών επιχορηγήσεων και όλων
των εσόδων και δαπανών των νοσοκομείων. Διαμορφώθηκαν προτάσεις μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης
και βραχυπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής, οι οποίες κρίθηκαν σημαντικές για την ορθολογική και
αποδοτική διαχείριση των νοσοκομειακών πόρων καθώς επίσης για την εναρμόνιση της νοσοκομειακής
περίθαλψης της χώρας με τις ευρωπαϊκές επιταγές.
16. Γείτονα Μ., Ξυπνητός Χ., Μονέδας Γ., Μπατίκας Α., Κυριόπουλος Γ. (1995) : Τα
χαρακτηριστικά του Γενικού Γιατρού στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 7(3) : 138-147.
Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των στάσεων, των προ-τύπων και των χαρακτηριστικών
των γενικών γιατρών στην Ελλάδα. Διανεμήθηκαν 130 ερωτηματολόγια σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους
γενικούς γιατρούς με ποσοστό ανταπόκρισης 63.1%. Έγινε κωδικοποίηση, στατιστική ανάλυση των
μεταβλητών σχετικά με τα ατομικά, επαγγελματικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων γενικών
γιατρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την πληροφόρηση, γνώση
και αποδοχή τους για την πολύπλευρη και σύγχρονη άσκηση της Γενικής Ιατρικής με εστίαση τη συμμετοχή
των γενικών γιατρών στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας, την παροχή κινήτρων και την εμπλοκή
τους στην κλινική και οικονομική διαχείριση των ασθενών τους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη
μειονεκτική θέση της γενικής ιατρικής στη χώρα, σε σχέση όχι μόνο με την ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και
γενικά με την αποδοχή αυτής από το ίδιο το ιατρικό σώμα.
17. Γείτονα Μ., Δρίτσας Σ., Καραλιώτας Κ., Παπαλημναίου Β., Ανθής Β., Ασράτ Μ., Λαοπόδης Β.
(1995) : Πολιτικές διαχείρισης και κόστος νοση-λείας των αλλοδαπών στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Νοσοκομείο -ΝΕΕΣ. Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, 4(4), 231-240.
Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η εκτίμηση του κόστους νοσηλείας των αλλοδαπών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν
το 1993 στο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο (ΝΕΕΣ). Έγινε συλλογή των νοσηλευτικών και
οικονομικών δεδομένων του νοσοκομείου και κατανομή των αλλοδαπών κατά τμήμα, είδος φροντίδας υγείας,
ατομικά στοιχεία κ.ά. Πέρα από τον υπολογισμό του κόστους νοσηλείας των αλλοδαπών, η έρευνα
επεκτάθηκε στη διερεύνηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διαχείρισης της νοσηλείας των αλλοδαπών από
την πλευρά των δημοσίων νοσοκομείων και της κεντρικής διοίκησης. Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται
στην εγρήγορση της Πολιτείας με την ανάληψη μέτρων διοικητικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα με σκοπό τον
έλεγχο των νοσοκομειακών δαπανών και τη ρύθμιση συνολικά ενός φαινομένου με μελλοντικές οικονομικές
και κοινωνικές επιπτώσεις.
18. Γείτονα Μ. (1996) : Πολιτικές σύγκλισης στην προστασία των ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υγεία,1(5), 6- 10.
Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται συνολικά οι διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής για την προστασία
των ηλικιωμένων, όπως αυτές εμφανίζονται στην Ε.Ε. Ειδικότερα διερευνούνται οι συγκλίσεις και αποκλίσεις
πολιτικών προστασίας της τρίτης ηλικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σχετικά με τις ισχύουσες πολιτικές
κοινωνικού σχεδιασμού, τις συνταξιοδοτικές, εισοδηματικές, τις πολιτικές κοινωνικής φροντίδας και παροχής
φροντίδας υγείας με έμφαση στην ιατροκοινωνική και ψυχοσωματική υποστήριξη, επιμορφωτικές πολιτικές
κ.ά. Διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών όχι ως προς την επιλογή και αποδοχή
των πολιτικών αλλά κυρίως ως προς την έκταση, την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων της κάθε
πολιτικής. Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι αποκλίσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία της
κεντρικής διοίκησης στο να συντονίσει και να κατευθύνει δημιουργικά την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την
ενδυνάμωση του ρόλου της σε τομείς της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας.
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19. Γείτονα Μ., Παπαδημητρίου Α., Κυριόπουλος Γ. (1999) : Οικονομική αξιολόγηση της
προληπτικής αντιμετώπισης των παθήσεων των αγγείων του εγκεφάλου με τη χορήγηση του
συνδυασμού Διπυριδαμόλης και Ασπιρίνης δύο φορές ημερησίως. Νευρολογία, 8(3):250-7.
Για τη συγκριτική οικονομική αξιολόγηση των δύο φαρμακευτικών αγωγών δευτερογενούς πρόληψης των
παθήσεων των αγγείων του εγκεφάλου σε άτομα που είχαν ήδη υποστεί ένα πρώτο ισχαιμικό επεισόδιο,
εφαρμόστηκε η τεχνική της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε ευρήματα
διεθνών τυχαιοποιημένων και ελεγχόμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί και
αναφέρονται στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα με κριτήρια τη θνησιμότητα, την επανάληψη επεισοδίων,
το βαθμό σοβαρότητας του νοσήματος και την αναπηρία. Διερευνήθηκε η σχέση του οριακού κόστουςαποτελεσματικότητας με σκοπό τη σύγκριση του κόστους και του επερχόμενου αποτελέσματος από τη
χορήγηση του συνδυασμού ασπιρίνης και διπυριδαμόλης σε σχέση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη. Το
συγκριτικό πλεονέκτημα της υπό μελέτη προληπτικής αντιμετώπισης με τη χορήγηση του συνδυασμού
έγκειται στη διαπίστωση ότι οι πόροι που ήδη διατίθενται για τη θεραπευτική και κλινική αντιμετώπιση των
πασχόντων, είτε αφορούν το άμεσο είτε το έμμεσο κόστος της ασθένειας, υπερκαλύπτουν σε κάθε περίπτωση
το υψηλό κόστος εφαρμογής του προγράμματος δευτερογενούς πρόληψης με το συνδυασμό. Από τα
παραπάνω γίνεται εμφανές ότι στην επιλεγείσα μεθοδολογία εμπεριέχεται ο υπολογισμός του άμεσου και
έμμεσου κόστους του πάσχοντος από εγκεφαλικό επεισόδιο και ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος των
πασχόντων το έτος 1998.

20. Κυριόπουλος Γ., Γρηγορίου Α., Μαθιουδάκης Γ., Γείτονα Μ., Καραλής Γ, Ροτζιώκος Γ.,
Γεωργούση Ε., Δεδούση Α. (2000) :Συγκριτική οικονομική αξιολόγηση της δοσιμετρικής συσκευής
(MDI) και της ενεργοποιούμενης με την αναπνοή δοσιμετρικής (BAI) συσκευής στη θεραπεία του
άσθματος. Πνεύμων, 13(2): 123-136.
Σκοπός του άρθρου ήταν η συγκριτική οικονομική αξιολόγηση δύο συσκευών διαφορετικής τεχνολογίας
χορηγήσεως φαρμακευτικών ουσιών με εισπνοές, μέσω των συσκευών MDI και BAI οι οποίες χορηγούνται
σε ασθενείς πάσχοντες από ήπιο ή μέτριο άσθμα. Πρόκειται για την εφαρμογή της ανάλυσης
ελαχιστοποίησης του κόστους. Βασικές παράμετροι για την τεχνική που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το
διαφορετικό κόστος των δύο συσκευών, η διαφορά στα ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών και ως εκ
τούτου το διαφορετικό κόστος σε σχέση με τις επερχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χαμηλή
συμμόρφωση π.χ. ιατρική επίσκεψη, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ά. Η τεχνική της συγκριτικής οικονομικής
αξιολόγησης βασίστηκε σε δύο υποθέσεις: στην προοπτική της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης του
φαρμάκου και στη διακίνησή του στην ελεύθερη αγορά ανεξάρτητα της ασφαλιστικής σχέσης των χρηστών.
Διαπιστώθηκε και στις δύο περιπτώσεις ότι το υψηλό κόστος χρησιμοποίησης της συσκευής BAI
αντισταθμίζεται από το μεγαλύτερο συνολικό κόστος της συ-σκευής MDI, παρά τη χαμηλότερη τιμή της στην
αγορά και την ήδη έγκρισή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

21. Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ., Παπαδημητρίου Α., Νικολάου Β., Γείτονας Χ. (2000) :
Φαρμακοοικονομική ανάλυση δύο αντιαιμοπεταλιακών αγωγών. Χορήγηση ασπιρίνης ή
κλοπιδογρέλης για την προληπτική αντιμετώπιση της αθηροθρομβωτικής νόσου. Ιατρική, 77(6) :
548-555
Η τεχνική που εφαρμόστηκε ήταν η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας από την οπτική της επιβάρυνσης
της κοινωνικής ασφάλισης και του συστήματος υγείας. Από τη διερεύνηση της σχέσης κόστουςαποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο συγκρινόμενων θεραπειών προέκυψε ότι το πρόσθετο κόστος που
απαιτείται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πασχόντων από αθηροθρομβωτική νόσο με τη
χορήγηση κλοπιδογρέλης ανέρχεται σε 12.265.000 δρχ. ανά περιστατικό που επιβιώνει. Τα συμπεράσματα της
μελέτης συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η προληπτική χορήγηση κλοπιδογρέλης σε πάσχοντες από
αθηροθρομβωτικής μορφής νόσημα αποτελεί την πλέον αποδοτική και αποτελεσματική στρατηγική
δευτερογενούς πρόληψης. Οι βασικοί λόγοι, που στήριξαν αυτή τη διαπίστωση, ήταν ότι οι επιπρόσθετοι
πόροι που πρέπει να διατεθούν, μειώνουν τις πιθανότητες δυσμενούς έκβασης της νόσου και παράλληλα
αντανακλούν ένα σημαντικό όφελος στην κοινωνία με τα επιπρόσθετα έτη ζωής που κερδίζονται ετησίως.
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22. Γείτονα Μ., Μπέλος Γ., Παπαδημητρίου Κ., Γεωργούση Ε., Δεδούση Α., Κυριόπουλος Γ.
(2001): Μέτρηση της παραγωγικότητας του Κ.Υ Κορωπίου: Περιγραφική και ποσοτική ανάλυση των
δεδομένων. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 13(2): 69-77.
Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η ποσοτική ανάλυση των δεικτών παραγωγικότητας του Κέντρου
Υγείας Κορωπίου. Το υλικό της μελέτης προέρχεται από τα απολογιστικά κλινικά και οικονομικά δεδομένα
του έτους 1998 και από τη συλλογή 140 ερωτηματολογίων από τα 200 που διανεμήθηκαν επί ένα τρίμηνο σε
όλους τους εξερχομένους από το ΚΥ ασθενείς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει :
α)
τη διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας μέσα από τη χωροταξική μελέτη της περιοχής,
β)
τη μελέτη της διοικητικής–οργανωτικής δομής του, της υφιστάμενης κτιριακής και υλικοτεχνικής
υποδομής καθώς και της οικονομικής διαχείρισης και
γ)
την αναλυτική ποσοτική παρουσίαση των δεικτών λειτουργικότητάς του. Τα αποτελέσματα της
μελέτης εμφανίζουν ιδιαίτερα θετική την οργάνωση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ανθρώπινων και
υλικών πόρων, παρά τις διαπιστώσεις σχετικά με τη μη κάλυψη των ήδη προβλεπομένων θέσεων και
τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στη ζήτηση μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών.
Επιπρόσθετα, το υψηλό ποσοστό προσέλευσης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο
θετικής ανταπόκρισης του ΚΥ από τον πληθυσμό ευθύνης του. Συμπερασματικά διαπιστώθηκαν ουσιαστικές
δυσκολίες στη μέτρηση της παραγωγικότητας του ΚΥ με κριτήρια την κλινική αποτελεσματικότητα και την
οικονομική αποδοτικότητα. Η αδυναμία αυτή αντανακλάται και στη συγκριτική αξιολόγηση της
παραγωγικότητας όλων των ΚΥ και ενοχοποιείται σαφέστατα το ισχύον νομοθετικό και διαχειριστικό πλαίσιο
σχετικά με την οργάνωση και χρηματοδότηση της ΠΦΥ στη χώρα.
23. Γείτονα Μ. (2001) : Ο Χάρτης της Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ελλάδα : περιφερειακές
ανισότητες στην υγεία. Ιατρική, 79(3) : 259-267
Στο συγκεκριμένο άρθρο διερευνάται η κατανομή των νοσοκομειακών πόρων μέσα από τη σύνθεση των
γεωγραφικών, δημογραφικών και επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας με σκοπό την ανάδειξη
περιφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία. Τα επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα
προέρχονται από τις καταγραφές της ΕΣΥΕ και τα οικονομικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η
μεθοδολογία αναφέρεται στην περιγραφική ανάλυση των νοσοκομειακών πόρων (ανθρώπινων, υλικών,
οικονομικών) και στο συνδυασμό τους με τα οικονομικά, δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα του κάθε
γεωγραφικού διαμερίσματος. Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Αττικής και Μακεδονίας συγκεντρώνουν το
69.1% των νοσοκομειακών κλινών, το 74.8% των νοσοκομειακών γιατρών, το 66.8% του νοσηλευτικού
προσωπικού και την πλειοψηφία των νοσηλευθέντων σε όλες τις κατηγορίες νοσημάτων. Η άνιση αυτή
κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων στο νοσοκομειακό σύστημα, συμβάλλει σημαντικά στο ότι τα
προαναφερθέντα γεωγραφικά διαμερίσματα απορροφούν το 58% του ΑΕΙΙ, το 62.8% των λειτουργικών
δαπανών, το 62% των δαπανών εξοπλισμού και το 45.8% των δαπανών κατασκευών – συντήρησης των
δημοσίων νοσοκομείων της χώρας, το έτος 1998. Σημαντικές ανισότητες μεταξύ των γεωγραφικών
διαμερισμάτων υπάρχουν στην κατανομή των κλινών ανά κάτοικο, ανά ειδικότητα, ανά νοσοκομειακό γιατρό
και ανά νοσηλευτή καθώς και στην κατανομή των νοσηλευθέντων ανά δημόσια κλίνη. Επιπρόσθετα, έντονες
διαφοροποιήσεις εμφανίζονται ως προς τα οικονομικά της περίθαλψης το 1998, σύμφωνα με τα οποία το μέσο
ετήσιο κόστος δημόσιας κλίνης εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια δρχ., η μέση ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη και
το ημερήσιο κόστος νοσηλείας στις 96.000δρχ. ενώ το μέσο κόστος ασθενούς προσεγγίζει τις 830.000 δρχ.
Πέρα από την ύπαρξη ανισοτήτων στην περιφερειακή κατανομή των νοσοκομειακών πόρων γίνεται εμφανές
και το υψηλό κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης. Το ¼ του κατά κεφαλή ακαθάριστου εισοδήματος, που
διατίθεται για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, αποτελεί σαφέστατα μια σημαντική μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος. Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου το οποίο να καθορίζει την κατανομή των νοσοκομειακών
πόρων με σαφή κριτήρια και ειδικές τεχνικές αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στη χώρα.
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24. Γείτονα Μ. (2003) : Διαχρονική διερεύνηση των κοινωνικών δαπανών στην Ελλάδα: 1975-2000. Το
Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 36 (1):55-70.
Η εργασία αποσκοπούσε στη διερεύνηση των κοινωνικών δαπανών στη χώρα. Τα αποτελέσματα
αναδεικνύουν μεγαλύτερους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των κοινωνικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ
καθώς επίσης σημαντικές αυξήσεις καθόλη την υπό εξέταση χρονική περίοδο των δαπανών υγείας και
πρόνοιας σε σχέση με τις δαπάνες για συντάξεις. Επίσης, προέκυψε ότι τα ¾ των δαπανών για κοινωνική
προστασία διατίθενται από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης ενώ το ¼ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν έχει επιτύχει την καθολική
πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων και κάλυψη των κοινωνικών δαπανών, εξαιτίας της αποσπασματικής
ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους στη χώρα, διαχρονικά. Επισημαίνονται επίσης, σημαντικές οργανωτικές
και διαχειριστικές αδυναμίες οι οποίες εμποδίζουν το συντονισμό και τη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των
κοινωνικών υπηρεσιών
25. Γείτονα Μ., Μπούκουρα Ε. (2004) : Τρίτη Ηλικία: πολιτικές αντιμετώπισης των σύγχρονων
προκλήσεων στην Ελλάδα. Τετράδια Ψυχιατρικής, 85:114-124.
Στο άρθρο επιχειρείται η συγκριτική επισκόπηση των δημοσίων πολιτικών κοινωνικής προστασίας των
ηλικιωμένων, όπως εφαρμόζονται στην Ε.Ε. και την Ελλάδα. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην
καταγραφή των δημογραφικών, επιδημιολογικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των ηλικιωμένων σε
συνδυασμό με την κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης υποδομής και υπό το πρίσμα των υπό εξέλιξη
μεταρρυθμίσεων.
26. Γρηγορίου Α., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (2004) : Φαρμακοοικονομική αξιολόγηση της
αντιμετώπισης της Σιδηροπενικής Αναιμίας-Συγκριτική αποτίμηση του Πρωτεινοηλεκτρικού και
του Πολυμαλτοζικού Υδροξειδίου του Σιδήρου. Φαρμακοοικονομία ,17:5-22.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκριτική οικονομική αποτίμηση δύο σκευασμάτων σιδήρου κατά τη
χορήγησή τους για τη διόρθωση της σιδηροπενικής αναιμίας. Εφαρμόστηκε η ανάλυση ελαχιστοποίησης του
κόστους, εστιάζοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στη σύγκριση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης μεταξύ των δύο σκευασμάτων και ειδικότερα το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής, των
ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων.
27. Γείτονα Μ., Χάλκος Γ. (2005) : Η αξία της ανθρώπινης ζωής: Κοινωνικές και οικονομικές
διαστάσεις. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 4 (1):31-49.
Στο άρθρο επιχειρείται η αποτίµηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής µέσα από την ανάδειξη των κοινωνικών
και οικονοµικών διαστάσεών της. Η χρήση επιστημονικών εργαλείων και τεχνικών δίνει τη δυνατότητα
ορθολογικής λήψης αποφάσεων στον τοµέα της υγείας, συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού
οφέλους, στη δίκαιη κατανοµή των υγειονοµικών πόρων καθώς επίσης στη μέτρηση της ατοµικής και
συλλογικής χρησιµότητας και ευεξίας των ασθενών. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, ανάλογα του αν αποτιµάται
σε µετρήσεις ποιότητας ζωής ή νοµισµατικές µονάδες, πρέπει να βασίζεται σε τεκµηριωµένες κλινικές
πρακτικές ή και διατοµεακές δράσεις. Η αξιοποίηση των επιδηµιολογικών δεδοµένων πρέπει να αποτελούν
την αφετηρία κάθε οικονοµικής µελέτης. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση τέτοιων µελετών, αφενός µεν
κατευθύνει στην εκτίµηση του κοινωνικού κόστους ενός νοσήµατος και αφετέρου κρίνεται επιβεβληµένη για
την ιεράρχιση προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας
28. Γείτονα Μ., Ζάβρας Δ., Κυριόπουλος Γ. (2006) : Η αγορά generics στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, 18 (1):16-26
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των θέσεων και αντιλήψεων των φαρμακευτικών εταιρειών
για την αγορά γενοσήμων στη χώρα. Γι αυτό το σκοπό εστάλησαν ερωτηματολόγια σε όλες τις εταιρείες-μέλη
του ΣΦΕΕ- Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων περιελάμβανε τον υπολογισμό περιγραφικών μέτρων και
ελέγχους Fisher. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το 43% από τις εταιρείες που
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, δραστηριοποιούνται στην αγορά γενοσήμων με μέσο χρόνο δραστηριοποίησης
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τα 12 έτη. Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες δήλωσαν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένες από την επιχειρηματική
δραστηριότητά τους με τα γενόσημα, αξιολογούν θετικά την παράλληλη δραστηριοποίησή τους στον κλάδο
αυτό. Η πλειοψηφία των εταιρειών πιστεύει ότι η ελληνική πολιτεία δεν προάγει την αγορά γενοσήμων και
θεωρεί ως την καλύτερη στρατηγική προώθησής τους την υποχρεωτική εφαρμογή μελετών βιοισοδυναμίας.
Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζουν ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα για την προώθηση των γενοσήμων στην
ελληνική αγορά την εγγύηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καθώς επίσης το οικονομικό
όφελος που μπορεί να επιφέρουν στην κοινωνία. Τέλος, η πλειοψηφία των φαρμακευτικών εταιρειών δήλωσε
με υψηλό βαθμό σημαντικότητας την προτίμησή της στην καθιέρωση φαρμακοοικονομικών κριτηρίων ενώ
αντίθετα εξέφρασε επιφύλαξη στα κριτήρια του κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) και τις τιμές αναφοράς
για την αποζημίωση των φαρμάκων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
29. Ζάβρας Δ., Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ. (2006) : Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ικανοποίησης
από τη Φαρμακευτική Φροντίδα στην Ελλάδα. Ιατρική, 90(4): 326-337
Το υλικό της μελέτης προέρχεται από τηλεφωνικές συνεντεύξεις που έγιναν σε τυχαίο, στρωματοποιημένο
ανά βαθμό αστικότητας, ηλικία και φύλο, δείγμα 1.000 ενηλίκων ατόμων. Από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών και οι οποίοι
προσδιορίζουν τις διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης από τη φαρμακευτική φροντίδα στην Ελλάδα, είναι οι
επιδημιολογικοί (επίπεδο υγείας), οι δημογραφικοί (ηλικία), oι κοινωνικοοικονομικοί (κοινωνική τάξη ως
συνιστώσα του εισοδήματος, εκπαίδευσης και επαγγέλματος) και ο βαθμός αστικότητας του τόπου διαμονής.
Το επίπεδο υγείας φαίνεται να επηρεάζει την ικανοποίηση που σχετίζεται με την υποχώρηση των
συμπτωμάτων, τη μορφή του φαρμάκου, την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών και τη βελτίωση της υγείας.
Η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει την ικανοποίηση που σχετίζεται με την ανταπόκριση των επαγγελματιών
υγείας και την καταλληλότητα των τιμών. Όσον αφορά την ικανοποίηση των χρηστών από τις τιμές είναι
προφανές ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων ανταποκρίνονται
δυσκολότερα στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής και επομένως εκφράζουν χαμηλότερη ικανοποίηση.
30. Γείτονα, Μ., Χατζίκου Μ., Χατζησταματίου Ζ. (2007) : Κόστος Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
στα δημόσια μαιευτήρια της Αθήνας. Ιατρική, 91(5):416-421
Επιχειρήθηκε ο υπολογισμός του κόστους της εντατικής νοσηλείας νεογνών και η σύγκρισή του με το ποσό
που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για προοπτική μελέτη καταγραφής όλων των εισαγωγών
στις ΜΕΝΝ το 2004. Διαμορφώθηκαν ειδικά ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία καταγράφονταν τα
επιδημιολογικά, κλινικά και οικονομικά δεδομένα. Τα νεογνά που νοσηλεύθηκαν ταξινομήθηκαν ανάλογα με
το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης. Το μέσο κόστος εντατικής νοσηλείας νεογνού εκτιμήθηκε στα
€5,845 σε σύγκριση με τα €3,592 που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία στα νοσοκομεία. Ο μέσος χρόνος
εντατικής νοσηλείας των νεογνών προσεγγίζει τις 27.5 ημέρες. Το κόστος νοσηλείας παρουσιάζει
αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης. Η δυνατότητα αποζημίωσης του
κόστους νοσηλείας από την κοινωνική ασφάλιση, σε τιμές που πραγματικά επιβαρύνεται το σύστημα υγείας,
εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα συμβάλλει στην
κάλυψη της σχετικής ζήτησης, στην άρση της αναμονής και των ροών των ασθενών προς τα μεγάλα αστικά
κέντρα, στη γεωγραφική ισοκατανομή των κλινών και την ευχερή πρόσβαση των ασθενών στις μονάδες
εντατικής νοσηλείας.
31. Γείτονα M. Ολλανδέζος M, Κουσουλάκου X, Aγγελόπουλος και συν (2007) : Το Κόστος
Αντιμετώπισης της Σχιζοφρένειας στην Ελλάδα Ψυχιατρική, 18(1):49-60
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του άμεσου κόστους της διαχείρισης της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα. Η
συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη μεθοδολογία ποιοτικής προσέγγισης με consensus panel. H κοστολόγηση
του νοσήματος αναφέρεται σε ασθενείς σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, σε ανοικτή φροντίδα με χρήση
νοσοκομειακής περίθαλψης και σε ασθενείς σε παρατεταμένη περίθαλψη. Το ετήσιο κόστος θεραπείας
κυμαίνονταν το 2005 από 3,200 μέχρι 25.500 ευρώ κατά κατηγορία. Το κόστος του νοσήματος αυξάνεται με
τη σοβαρότητα της νόσου και τη χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης.
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32. Σταχτέας Χ., Γείτονα Μ. (2007) : Βασικά χαρακτηριστικά των διευθυντών των σχολικών μονάδων
της Μαγνησίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 150: 79-90
Στο άρθρο επιχειρείται αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διευθυντών των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας. Διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο και
τα χαρακτηριστικά των διευθυντών αναφέρονταν στην ηλικία, τις σπουδές, τη συνολική εκπαιδευτική
εμπειρία, τα έτη άσκησης διευθυντικών καθηκόντων κ.ά.
33. Σταχτέας Χ., Γείτονα Μ. (2008) : Διερεύνηση του Γνωστικού Υπόβαθρου Επιστημονικής
Διοίκησης των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Μαγνησίας. Επιστήμες Αγωγής, 4: 229-246.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου των απαραίτητων γνώσεων επιστημονικής διοίκησης
των διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού
Μαγνησίας. Το άρθρο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του επιπέδου αναγνώρισης και κατανόησης βασικών
εννοιών οι οποίες θεωρούνται ως οι ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης των γνώσεων επιστημονικής
διοίκησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν με την κατάλληλη αξιοποίηση να συμβάλλουν στο
σχεδιασμό ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και στην επέκταση των μεθόδων διοίκησης του ιδιωτικού
τομέα στη δημόσια εκπαίδευση.
34. Τσολάκη Ε., Αλεξόπουλος Ε., Γείτονα Μ. (2008) : Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της
παχυσαρκίας στο σύστημα υγείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 20(1) : 26-36.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της παχυσαρκίας και
η ανάδειξη προτάσεων και πολιτικών αντιμετώπισής της. Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
διαπιστώνεται ότι, παρά την πληθώρα μελετών που ασχολούνται με την παχυσαρκία, χρησιμοποιούνται σε
μεγάλη έκταση διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες δύσκολα δίνουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων τους και προτυποποίησης των τεχνικών εκείνων οι οποίες διαφαίνεται να έχουν πιο σαφή
και τεκμηριωμένα κλινικά και οικονομικά αποτελέσματα.
35. Γείτονα M. Ολλανδέζος M, Σουλιώτης Κ., Aθανασάκης Κ., Κυριόπουλος Γ. (2008) : Μελέτη
ελαχιστοποίησης του κόστους των μεθόδων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής: η περίπτωση
αυτοελέγχου του χρόνου προθρομβίνης. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 49: 66-75.
Το άρθρο αφορά μια οικονομική ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους και στοχεύει στη συγκριτική
οικονομική αποτίμηση δυο μεθόδων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής, της παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης
του χρόνου προθρομβίνης έναντι του αυτοελέγχου και ρύθμισης από τον ίδιο τον ασθενή με τη χρήση ειδικής
τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζουν ότι η εξοικονόμηση που επέρχεται στο σύστημα
υγείας από τη χρήση του αυτοελέγχου είναι σημαντική και ότι η διάχυση της συγκεκριμένης τεχνολογίας
συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των υγειονομικών πόρων.
36. Σταχτέας Χ., Γείτονα Μ,. (2010) : Γνώσεις και αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων
του Νομού Μαγνησίας για την αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας. Το Βήμα των Κοινωνικών
Επιστημών, 57: 55-78.
Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των γνώσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων του
νομού Μαγνησίας σχετικά με τη συμβολή της πληροφορικής τεχνολογίας στη διοίκηση της εκπαίδευσης.
Διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απεστάλη σε όλους τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού. Διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των γνώσεων των διευθυντών
σχετικά με τη χρησιμότητα της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό παρά τη
μικρή εξοικείωσή τους με τη χρήση αυτής.
37. Γείτονα Μ., Ανδρούτσου Λ., Μπούκη Λ., Κόκκινος Κ. (2010) : Αξιολόγηση της Λειτουργίας των
Απογευματινών Ιατρείων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Το Βήμα των
Κοινωνικών Επιστημών, 58: 139-157
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Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Η μεθοδολογία της έρευνας επικεντρώνεται στην περιγραφική και
συγκριτική ανάλυση των στοιχείων από το 2002 μέχρι 2006. Οι δείκτες αξιολόγησης αναφέρονται στη
νοσηλευτική και οικονομική δραστηριότητα κατά τομέα, τμήμα και επαγγελματική κατηγορία. Ο ρυθμός
μεταβολής της νοσηλευτικής κίνησης όλη την υπό εξέταση χρονική περίοδο και σε όλους τους τομείς
εμφανίζεται αυξητικός με έντονες διαφοροποιήσεις.
38. Κοντούλη-Γείτονα Μ. (2011) : Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των επιδημιών γρίπης.
Πνευμονολογικά Θέματα, 13-18
Στο άρθρου επιχειρείται η αποτύπωση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της γρίπης και η ανάδειξη της
ενδεδειγμένης μεθοδολογίας επί της οποίας πρέπει να δομείται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη
επιδημιολογική και οικονομική προσέγγιση της νόσου. Καταγράφονται αναλυτικά οι μεθοδολογικοί
περιορισμοί εκτίμησης της επιδημιολογίας της νόσου, τα κόστη και οφέλη του εμβολιασμού κατά της γρίπης
και οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις αυτής. Το άρθρο καταλήγει με σχετικές προτάσεις.

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
5.1
1.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Kyriopoulos J., Kornarou H., Gitona M., Pararizos V.(1995) : Estimates of HIV/AIDS Health
Care Expenditure in Greece: An Analytic Approach for Prospective Financing. In D.FitzSimons.,
V.Hardy and K.Tolley (Eds) The Economic and Social Impact of AIDS in Europe. National Aids
Trust, Cassell, London, 54-62.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο καταγράφονται οι ελληνικές μελέτες που αναφέρο-νται σε εκτιμήσεις του
κόστους του AIDS από το 1987 μέχρι 1993. Γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων των
μελετών και αξιολόγηση της χρησιμοποιηθείσας μεθοδολογίας τους σε σχέση με τις διεθνείς μελέτες. Οι
αποκλίσεις στις εκτιμήσεις του κόστους μεταξύ των Ελλήνων ερευνητών οφείλονται στη χρησιμοποίηση
διαφορετικής μεθοδολογίας και ως εκ τούτου επιχειρήθηκε η επαναταξινόμηση των ήδη ερευνητικών
δεδομένων των μελετών κατά κατηγορία κόστους, κατά τύπο του νοσήματος και αιτία μόλυνσης. Οι μεγάλες
αποκλίσεις μεταξύ των μελετών στη χώρα, αναδεικνύουν την υιοθέτηση πρωτοκόλλων και λεπτομερών
ταξινομήσεων των πασχόντων, όπως αυτές εμφανίζονται στη διεθνή πρακτική, με σκοπό την πραγματική και
όχι αδρή εκτίμηση του κόστους των πασχόντων από AIDS. Στην έκδοση αυτή συμμετέχει μια ερευνητική
ομάδα από κάθε χώρα της ΕΕ για την κάλυψη της θεματολογίας σχετικά με τα οικονομικά του AIDS.
2.

Gitona M., Kornarou H., Kyriopoulos J., Paparizos V. (1996) : A planned-market model for
AIDS patients based on national cost estimates and managerial deficits. In J. Kyriopoulos et al.(Eds)
AIDS Economics. Exandas, Athens, 103-111.

Στα πλαίσια της διεθνούς μεταρρυθμιστικής κινητικότητας σχετικά με την υιοθέτηση της προοπτικής
χρηματοδότησης της φροντίδας υγείας και την εγκατάλειψη της αναδρομικής, επικεντρώθηκε η σκοπιμότητα
της παρούσας εργασίας. Η υπάρχουσα εμπειρία στον τρόπο της σφαιρικής αντιμετώπισης των πασχόντων από
AIDS και οι οικονομικές επιπτώσεις του νοσήματος στη χώρα όπως επανειλημμένα έχουν διερευνηθεί,
έδωσαν τη δυνατότητα δημιουργίας δέσμης προτάσεων διοικητικού και διαχειριστικού χαρακτήρα. Οι
προτάσεις αυτές, αφενός μεν θα ελαφρύνουν τους νοσοκομειακούς προϋπολογισμούς που μέχρι σήμερα
επιβαρύνονται ανεξέλεγκτα από τη νοσηλεία των πασχόντων από AIDS, και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα
είσπραξης των νοσηλίων από τους ασφαλιστικούς φορείς των πασχόντων σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμών.
Κατά συνέπεια η προτυποποίηση των νοσοκομειακών δεδομένων και η ταξινόμηση των πασχόντων
βασισμένες στο συνδυασμό των κλινικών και οικονομικών δεδομένων, αποτελούν τις βάσεις για την
υιοθέτηση της προοπτικής χρηματοδότησης των πασχόντων από AIDS στη χώρα
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3.

Kyriopoulos J., Gitona M. (1998) : Cross-Border Care in Greece : A Macro- and Micro-Analysis
ofPre-Authorized Care. In R.Leidl (Ed) Health Care and its Financing in the Single European
Market. IOS Press, Amsterdam, 312-323.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται περιγραφικά και ποσοτικά η διακίνηση των Ελλήνων ασθενών για
νοσηλεία στο εξωτερικό στα πλαίσια της εγκεκριμένης φροντίδας υγείας είτε μέσω της υφιστάμενης
ευρωπαϊκής διαδικασίας των ειδικών εντύπων είτε μέσω διμερών συμβάσεων. Από τη στατιστική ανάλυση
των μακροοικονομικών μεγεθών διαπιστώθηκε η συσχέτιση των καταβεβλημένων δαπανών υγείας για
νοσηλεία στο εξωτερικό με τις συνολικές δαπάνες υγείας και το ΑΕΠ. Όσον αφορά δε τα αποτελέσματα της
μικροοικονομικής ανάλυσης προέκυψαν εκτιμήσεις του κόστους νοσηλείας και συνολικά κόστη κατά ασθενή,
νόσημα, ασφαλιστικό φορέα και χώρα νοσηλείας /υποδοχής. Οι σημαντικότερες διαπιστώσεις
επικεντρώθηκαν στα κριτήρια επιλογής και στην ανάδειξη των χωρών υποδοχής των ασθενών. Τέλος, από τη
διερεύνηση του νοσολογικού φάσματος των ασθενών προσδιορίζονται σαφέστατα οι παράγοντες που
συμβάλλουν στη ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες, και ως εκ τούτου αναδεικνύονται οι πολιτικές οι οποίες
μπορούν να τη συγκρατήσουν. Στην εργασία εμπεριέχονται ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πολιτικών. Σε αυτή την έκδοση κλήθηκαν ερευνητές από την ΕΕ οι
οποίοι είχαν ασχοληθεί με τη διασυνοριακή νοσηλεία να παρουσιάσουν την έκταση και τις επιπτώσεις του
φαινομένου στη χώρα τους
4.

Kyriopoulos J., Gitona M., Karalis G. (1998) : Hidden Εconomy, Private Spending and Informal
Copayment in Health Care : The role of the medical manpower in Greece. In D.Heffley et al (Eds).
Human resources supply and cost containment in the health system, FICOSSER-NSPH- Exandas ,
269- 281.

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η εκτίμηση της παραοικονομίας στη υγεία βασισμένη στη κλασική
μεθοδολογία της μικροοικονομικής προσέγγισης. Αναλύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή
της και προτείνονται τακτικές ελέγχου της προσφοράς με σκοπό τη μείωση του φαινομένου στη χώρα, Από
την ποσοτική διερεύνηση των δεδομένων διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ της εθνικής δαπάνης, του
δηλωθέντος εισοδήματος των επαγγελματιών υγείας και της ιδιωτικής κατανάλωσης των νοικοκυριών για
υγεία. Τα δεδομένα προέρχονται από του εθνικούς λογαριασμούς, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενώ
το δηλωθέν εισόδημα από το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά το γεγονός ότι αυτή η τεχνική ενοχοποιείται για
την υποεκτίμηση των αποτελεσμάτων της, διαπιστώθηκε ότι το 1994 η παραοικονομία στην υγεία προσέγγιζε
το 1.13% του ΑΕΠ ήτοι το 16.9% του συνόλου των δαπανών υγείας. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει 19
κεφάλαια ξένων και Ελλήνων ερευνητών και προέκυψε από τη συνεργασία FICOSSER* και ΕΣΔΥ. (*
Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers- Paris)
5.

Gitona M., Margaritidou V., Kyriopoulos J. (1998) : Nursing Manpower Requirements in Greece:
The case of Private non Qualified Nurses. In D.Heffley, et al (Eds). Human resources supply and cost
containment in the health system, FICOSSER-NSPH- Exandas , 229-239.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται κατανομή του υπηρετούντος νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ
κατά ειδικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης με εστίαση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο ρόλο και την
προσφορά των «αποκλειστικών» νοσοκόμων. Σχολιάζονται κριτικά τα επαγγελματικά, διοικητικά και
οικονομικά θέματα που απασχολούν συνολικά τον κλάδο των επαγγελματιών νοσηλευτών με σκοπό την
αναζήτηση των αιτιών της συνεχούς επέκτασης του φαινομένου και διαμορφώνονται εναλλακτικά σενάρια και
προτάσεις. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης καταλήγουν σ΄ένα υψηλό κόστος των αποκλειστικών
νοσοκόμων, του οποίου οι ποιοτικές διαστάσεις των προσφερομένων υπηρεσιών τους είναι σαφέστατα
αδιερεύνητες και αμφιλεγόμενες. Με δεδομένη τη μοναδικότητα που κατέχει η χώρα στην εμφάνιση αυτού
του φαινομένου, κρίνεται σκόπιμη η παρέμβαση της Πολιτείας με την παροχή κινήτρων στο ήδη υπηρετούν
προσωπικό αλλά και η δυνατότητα ελέγχου και επιμόρφωσης των «αποκλειστικών» προκειμένου να τους
απορροφήσει και να αξιοποιήσει το ήδη διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η
έκδοση αυτή περιλαμβάνει 19 κεφάλαια ξένων και Ελλήνων ερευνητών και προέκυψε από τη συνεργασία
FICOSSER* και ΕΣΔΥ. (* Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research
Centers- Paris)
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6.

Gitona M. Kyriopoulos J. (1998) : The introduction of a managed care scheme for AIDS patients in
Greece. An optimistic proposal versus the pessimistic reality. In J.Kyriopoulos et al.(Eds), AIDS cost
analysis and patient classification, Exandas, 101- 109.

Στην εργασία αυτή προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων οργανωμένης φροντίδας στους πάσχοντες από
AIDS. Παρουσιάζεται αναλυτικά και κριτικά το ισχύον νομοθετικό και διαχειριστικό πλαίσιο νοσηλείας και
θεραπευτικής αντιμετώπισης με σημαντικές ελλείψεις στη κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των
πασχόντων. Προτείνονται λύσεις ρυθμιστικού και οικονομικού χαρακτήρα οι οποίες πρέπει να προηγηθούν
της υιοθέτησης του συστήματος οργανωμένης φροντίδας. Αυτές κρίνεται σκόπιμο να επικεντρωθούν στη
μεταρρύθμιση του μηχανισμού χρηματοδότησης των πασχόντων από AIDS με κριτή-ρια όχι μόνο το κόστος
της κλινικής αντιμετώπισης αλλά και κάθε είδους υποστηρικτικής φροντίδας.
7.

Petsetaki E., Geitona M. (1999) : The Main Health Challenges and Priorities: Greece. In A.
Ritsatakis et al (ed) Neighbours in the Balkans: Initiating a Dialogue for Health. WHO and NSPH
1999; Athens, 129-132.

Στη συγκεκριμένη έκδοση κληθήκαμε να παρουσιάσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η χώρα μας ως μόνη χώρα της Βαλκανικής χερσονήσου, μέλος της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση εδόθη
στην παρουσίαση των πλέον πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στη χώρα, με επικέντρωση στη διερεύνηση της
σκοπιμότητας, της επιτυχίας και αποτελεσματικότητάς τους. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι θέσεις,
δραστηριότητες και οι προοπτικές της Πολιτείας σχετικά με την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ο ρόλος
τον οποίο πρέπει να αναλάβει η χώρα μας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και βαλκανικής πολιτικής και της
γεωγραφικής της ένταξης. Στη συγκεκριμένη έκδοση συμμετέχουν με τη συγγραφή κειμένων εκπρόσωποι της
ΠΟΥ, της ΕΕ, όλων των Βαλκανικών χωρών και μέλη του ΔΕΠ της ΕΣΔΥ.
8.

Geitona M., Economou Ch., Kyriopoulos J. (2004) : Reforming health system in Greece: a
political debate or a national issue? In J. Kyriopoulos (Eds) Health Systems in the World. Papazisis
Publishers. Ficosser/ Athens, 657-682.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κριτική ανασκόπηση όλων των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα
στον υγειονομικό τομέα στην Ελλάδα μετά την ίδρυση του ΕΣΥ και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς
τους. Για την επίτευξη αυτού, έγινε περιγραφική ανάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνοντας έμφαση
στην οργανωτική του δομή και στη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών ροών του. Η μέτρηση της
παραγωγικότητας του ΕΣΥ βασίστηκε στα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το
κεφάλαιο κλείνει με διαπιστώσεις σχετικά με τις υφιστάμενες οργανωτικές και διαχειριστικές δυσλειτουργίες
και οι συγγραφείς προβαίνουν σε προτάσεις για την επιτυχή μεταρρύθμιση του ΕΣΥ
9.

Zavras D., Geitona M., Kyriopoulos J. (2005) : Paying more money for better health care?
Searching for Willingness to Accept to Pay in Greece. In M. Tavakoli and D.Huw Reforming Health
Systems: analysis and evidence. Strategic Issues in Health Care Management. University of St.
Andrews, Scotland, 9-18. http://www.st-andrews.ac.uk/management/text/proceedings.htm

Το κεφάλαιο στοχεύει στη συγκριτική παρουσίαση δύο εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των
προσφερομένων υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Γι αυτό το σκοπό γίνεται κριτική αναφορά στη χρήση της
μεθοδολογίας μέτρησης της ανταποκρισιμότητας έναντι της παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης της
ικανοποίησης των χρηστών. Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στην τεχνική της αποδοχής των χρηστών
υπηρεσιών υγείας να πληρώσουν (willingness to accept to pay) προκειμένου να επιτύχουν ένα μεγαλύτερο
βαθμό ανταπόκρισης από τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα άτομα
που δήλωσαν χαμηλή ανταποκρισιμότητα από το σύστημα υγείας αποδέχονται να καταβάλλουν επιπρόσθετες
πληρωμές προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή φροντίδας υγείας. Επίσης, διαπιστώθηκε η επίδραση που έχει η
ύπαρξη της ασφάλισης υγείας στην παροχή υπηρεσιών υγείας και αναδεικνύεται η χρησιμότητα των δύο
εργαλείων στην αξιολόγηση των συστημάτων υγείας, δεδομένου ότι σε αυτά εμπεριέχονται ως κριτήριο οι
προσδοκίες των χρηστών.
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10. Geitona Μ., (2008) : Country report for Greece In ΕΗΜΑ Quality in and Equality of access to
healthcare services. European Commission Health QUEST.Project Report, Brussels.
(healthquest_greece_eu.pdf)
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, μου ανατέθηκε στο κεφάλαιο της παρουσίασης
της δομής του κοινωνικού κράτους της Ελλάδος, η περιγραφή και κριτική προσέγγιση του υγειονομικού τομέα
της χώρας με αναφορά τη διερεύνηση ύπαρξης κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση και
τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.
11. Zavras D, Geitona M, Kyriopoulos J. (2011) : Determinants of Self-Rated Health in Greece. Ιn J.
Kyriopoulos and D. Dimitrova (Eds). Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The
Challenge of the Cross-border Collaboration in Times of Financial Crisis. Papazissis 2011, Athens.
423-428.
O δείκτης αυτοεκτίμησης του επιπέδου υγείας (SRH) αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης του επιπέδου
υγείας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. Στο κεφάλαιο στοχεύει στη διερεύνηση κοινωνικών, δημογραφικών
και σχετιζόμενων με νοσήματα παραγόντων που επηρεάζουν το δείκτη αυτοεκτίμησης του επιπέδου υγείας
(SRH) στην Ελλάδα. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εισόδημα, η εκπαίδευση, η ηλικία και η ύπαρξη χρόνιου
νοσήματος επηρεάζουν το δείκτη SRH και ειδικότερα ότι άτομα μεγάλης ηλικίας και χαμηλότερων επιπέδων
εκπαίδευσης και εισοδήματος τυγχάνουν και χαμηλότερης αυτοεκτίμησης στην υγεία τους.
12. Geitona M. (2011) : The social and economic role of women in developed countries. In.
A.Roumelioti et al. (Eds) Health and Women Papazissis, Athens (forthcoming in 2011)
Tο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των δυο φύλων αναδεικνύοντας
το σύνθετο κοινωνικό ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Η συμβολή του άρθρου έγκειται στην
παρουσίαση των δεικτών μέτρησης των ανισοτήτων μεταξύ των δυο φύλων διεθνώς, στην αποσαφήνιση και
επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και στο σχολιασμό αυτών. Οι δείκτες αναφέρονται στην υγεία,
παιδεία, εργασία, κοινωνική ένταξη, πολιτική εκπροσώπηση, οικογενειακή, μισθολογική και οικονομική
κατάσταση, ανάπτυξη, διατροφή κ.ά. και γίνεται σύνθεση αυτών των διαστάσεων μεταξύ των δυο φύλων.
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5.2 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1.

Kyriopoulos J.,Drizi B.,Georgoussi E.,Gennimata A., Gitona M.,Balasopoulou A.(1993): Sistema
Sanitario Nationale in Grecia. Sviluppi nel sistema ospedaliero. Guaderni di Tecnica e Gestione
Ospedaliera, 3(1-2): 24-31.

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην περιγραφική παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της
Ελλάδας. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και της ασφάλισης
υγείας ενώ ο προβληματισμός που αναπτύσσεται αφορά θέματα ανισοκατανομής στην περιφερειακή
κατανομή των πόρων, την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία και ελλειμμάτων στους
προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση δέσμης προτάσεων οι
οποίες κρίνονται αναγκαίες στη χώρα.
2.

Kyriopoulos J., Gitona M., Drizi B. (1994) : Depenses et Investissements de Sante en Grece :
Tendances et Perspectives. Journal d’ Economie Medicale, 12(2-3): 159-166.

Στο άρθρο επιχειρήθηκε η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών και των επενδύ-σεων στην υγεία από το 1970
μέχρι το 1990. Διερευνήθηκαν μακροοικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ, και οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες
υγείας κατά πηγή προέλευσης (ΟΟΣΑ, ΕΣΥΕ, BASYS) και από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μετά
τη στατιστική ανάλυση, αιτιολογήθηκε η πορεία εξέλιξης κάθε επί μέρους δαπάνης, τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, και έγινε προβολή των μακροοικονομικών μεγεθών μέχρι το 2000. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αφορούν ποσοτικές εκτιμήσεις και απεικονίζονται στο άρθρο γραφικά. Βασικές αιτίες της συνεχούς αυξητικής
τάσης των δαπανών υγείας αυτή την περίοδο αναφέρονται η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ στη χώρα και η απουσία
μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και προτάσεις των συγγραφέων της μελέτης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μεθοδολογικά προβλήματα υπολογισμού των προαναφερθέντων μεγεθών και
στην αναγκαιότητα παρέμβασης και ενιαίας καταγραφής των ποσοτικών δεδομένων στη χώρα.
3.

Kyriopoulos J. Michail-Merianou V., Gitona M.(1995) : Blood Tranfusion Economics in Greece.
TCB, 5:387-394.

Στο άρθρο επιχειρείται η περιγραφή και ανάλυση των διαχειριστικών, οικονομικών και κοινωνικών
παραμέτρων που διέπουν την αγορά αίματος στην Ελλάδα. Διερευνάται η παραγωγή και κατανομή των
μονάδων αίματος κατά είδος, προέλευση και νοσολογικό τύπο παροχής και εκτιμάται το κόστος της
μετάγγισης αίματος στη χώρα. Η οικονομική ανάλυση γίνεται από την οπτική της ζήτησης και προσφοράς
αίματος και αφετέρου από την οπτική της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι γεγονός ότι η
γνώση των παραγόντων που συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση της ζήτησης αίματος κατέχει καθοριστικό ρόλο,
όχι μόνο στην ορθολογικότερη κατανομή του αίματος στη χώρα, αλλά και στην οικονομικότερη πολιτική
κοστολόγησης και χρηματοδότησής του είτε αυτή προέρχεται από το κράτος ή από τους άλλους αρμόδιους
φορείς.
4.

Kyriopoulos J., Gitona M.(1996) : Hospitalisation a l'Etranger de Patients Grecs. Journal
d'Economie Medicale, 14 (3),181-191.

Στο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται η σφαιρική παρουσίαση του φαινομένου της διασυνοριακής νοσηλείας
μέσα από τη διερεύνηση των τάσεων και εξελίξεων των μακροοικονομικών μεγεθών και την ποσοτική
αναλυτική καταγραφή των μικροοικονομικών δεδομένων. Από τη στατιστική επεξεργασία διαπιστώθηκαν
συσχετίσεις μεταξύ των άδηλων πληρωμών για υγεία, των δαπανών υγείας και του ΑΕΠ. Εξηγούνται και
σχολιάζονται οι λόγοι που συνδράμουν στην αυξητική τάση του φαινομένου. Από την ποσοτική ανάλυση των
μικροοικονομικών δεδομένων διαπιστώθηκαν ανισότητες στην κατά κεφαλή δαπάνη των ασφαλιστικών
φορέων για νοσηλεία των δικαιούχων τους στο εξωτερικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται στον έλεγχο και την
ενιαία αντιμετώπιση του φαινόμενου στο επίπεδο της ΕΕ αλλά και σε εθνικό. Επίσης επισημαίνεται και
τεκμηριώνεται ποσοτικά ο ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξει ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην απορρόφηση της
υπάρχουσας ζήτησης στο εξωτερικό με αλλαγή βέβαια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την
υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτικών μονάδων.
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5.

Kyriopoulos J., Geitona M., Paparizos V., Kyriakis K., Papastamopoulos V., Botsi C.,
Stavrianeas N.(2001). The impact of new antiretroic therapeutic schemes on the cost for AIDS
treatment in Greece. Journal of Medical Systems, 25(1): 73-85.

Η εργασία αναφέρεται στη συγκριτική οικονομική αξιολόγηση δύο αντιρετροϊκών θεραπευτικών σχημάτων
για την αντιμετώπιση των πασχόντων από AIDS. Διερευνήθηκαν συγκριτικά τα επερχόμενα κλινικά και
οικονομικά οφέλη από τη χορήγηση στους πάσχοντες της διπλής ή τριπλής αντιρετροϊκής αγωγής. Τα κλινικά
και οικονομικά δεδομένα προέρχονται αναδρομικά από τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο
Συγγρός τα έτη 1996 και 1997. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε συγκρίσεις των ασθενών, ανάλογα με
τη χορηγηθείσα θεραπεία, σχετικά με την έκβαση της νόσου και το άμεσο ετήσιο κόστος θεραπείας. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν σαφέστατη υπεροχή των κλινικών αποτελεσμάτων σχετικά με την έκβαση
της νόσου στους ασθενείς που χορηγήθηκε η τριπλή αγωγή, με εστίαση κυρίως στη μείωση της διάρκειας
νοσηλείας, των ευκαιριακών λοιμώξεων, των θανάτων και την απώλεια παραγωγικότητας αυτών. Οι
οικονομικές επιπτώσεις από τη χορήγηση της τριπλής αγωγής έδειξαν ελάχιστη μείωση του ετήσιου κόστους
του ασθενούς, όπου όλες οι μεταβλητές του κόστους μειώνονται εκτός από το κόστος της φαρμακευτικής
αγωγής που διπλασιάζεται. Η σημαντικότητα όμως των ευρημάτων της μελέτης έγκειται στο ότι με την τριπλή
αγωγή, αν και είναι ακριβότερη, διαπιστώθηκε όχι μόνο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μειώνοντας λίγο
μεν το συνολικό ετήσιο κόστος του ασθενούς, αλλά και υποκατάσταση της νοσοκομειακής περίθαλψης από
τη φαρμακευτική. Ως εκ τούτου η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας από τη χορήγηση της τριπλής
θεραπευτικής αγωγής των πασχόντων από AIDS αποδείχθηκε θετική.
6.

Leftakis A., Geitona M.(2001) : Cost analysis and estimation of thoracic surgical patients with lung
cancer in Greece: the case of SOTIRIA ICU. Intensive and Critical Nursing Care, 17(6):322-330.

Στο άρθρο επιχειρείται η εκτίμηση του κόστους νοσηλείας των χειρουργικών ασθενών πασχόντων από
καρκίνο του πνεύμονα οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην εντατική μονάδα νοσηλείας του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ.
Πρόκειται περί προοπτικής μελέτης της οποίας η συλλογή των νοσηλευτικών και οικονομικών δεδομένων
αφορά χρονική περίοδο έξη μηνών, του έτους 1998. Το δείγμα αποτελείτο από 95 χειρουργημένους ασθενείς.
Έγινε περιγραφική στατιστική επεξεργασία και υπολογίστηκαν οι συχνότητες σχετικά με το φύλο, την ηλικία,
τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ και γενικά στο νοσοκομείο (προ και μεταεγχειρητικό στάδιο), την
κατανάλωση πόρων, το θάνατο και την επιβίωση. Τα σημαντικότερα συνθετικά του κόστους νοσηλείας, όπως
προέκυψαν από την οικονομική ανάλυση ήταν η μισθοδοσία του προσωπικού, οι διαγνωστικές εξετάσεις και
τα φάρμακα, ενώ σημαντική απεδείχθη η λογιστική διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού κόστους
νοσηλείας του ασθενούς. Τέλος, επιχειρείται η γενίκευση των αποτελεσμάτων στη χώρα μέσα από την
επιστημονική τεκμηρίωση του ρόλου και της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης ΜΕΘ και την ποσοτική
κατανομή των κλινών και των ροών των ασθενών στις ΜΕΘ της χώρας κατά ειδικότητα και γεωγραφικό
διαμέρισμα.
7.

Geitona M., Ζavras D., Hatzikou M., Kyriopoulos J. (2006) : The generics market in Greece: the
pharmaceutical industry beliefs. Health Policy, 79(1):35-48.

Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων των φαρμακευτικών εταιρειών για την
αγορά γενοσήμων στη χώρα. Εστάλησαν ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια στις 58 εταιρείες-μέλη του
ΣΦΕΕ- από το Νοέμβριο 2002 μέχρι Φεβρουάριο 2003 από τις οποίες ανταποκρίθηκε το 52%. Το
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των εταιρειών με
τα γενόσημα, τον κύκλο εργασιών τους, τη γνώμη τους για τα γενόσημα με βάση τα κριτήρια οικονομικής
αποδοτικότητας και κλινικής αποτελεσματικότητας και τέλος, τις απόψεις τους για τη θέση της πολιτείας και
ιδιαίτερα την άσκηση της κρατικής παρέμβασης. Η πλειοψηφία των εταιρειών διάκειται ευμενώς παρά τη
μικρή θέση που τα γενόσημα κατέχουν στην ελληνική αγορά. Καταγράφονται και αιτιολογούνται οι λόγοι για
τους οποίους η χώρα μας υστερεί και υποδεικνύονται οι τρόποι που πιστεύουν ότι μπορεί να συμβάλλουν στη
μεγέθυνση της αγοράς γενοσήμων στη χώρα. Τέλος, η έρευνα καταλήγει με σχολιασμό των προτάσεων των
εταιρειών σχετικά με την αποζημίωση των γενοσήμων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
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8.

Geitona M., Ζavras D., Kyriopoulos J. (2007): Determinants of health care utilization in Greece:
implications for decision- making. European Journal of General Practice (EJGP),13(3):144-150.

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης στην
Ελλάδα. Έγινε γεωγραφική διαστρωμάτωση του δείγματος και απεστάλησαν 5.000 ερωτηματολόγια. Η
ανταπόκριση έφτασε στο 41%. Η χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης φάνηκε να εξαρτάται από το
επίπεδο αυτοεκτίμησης του επιπέδου υγείας των πολιτών (SRH), την ηλικία, το εισόδημα και το γεωγραφικό
διαμέρισμα. Η χρήση νοσοκομειακής φροντίδας φάνηκε να εξαρτάται από το (SRH) και την ύπαρξη
κοινωνικής ασφάλισης για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η συστηματική εκπόνηση ανάλογων μελετών
βελτιώνει το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και κατευθύνει σε ορθολογική κατανομή των υγειονομικών
πόρων.
9.

Geitona M., Hatzikou M. (2007) : Cost estimation of neonatal intensive care in Greece: the case of
Athens maternity hospitals. Journal of Medical Economics (JME); 10(3):273-283.

Σκοπός της έρευνας ήταν ο υπολογισμός του κόστους νοσηλείας νεογνών που νοσηλεύθηκαν στα μεγαλύτερα
δημόσια μαιευτήρια της Αθήνας το 2004. Η μελέτη ήταν προοπτική και συνελέγησαν δεδομένα τα οποία
προέκυψαν μέσα από τη διαμόρφωση ειδικού πρωτοκόλλου. Νοσηλεύθηκαν 99 νεογνά τα οποία
ταξινομήθηκαν κατά κατηγορία βάρους και ηλικία κύησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Διαπιστώθηκαν
αποκλίσεις μεταξύ κόστους νοσηλείας και αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία κατά κατηγορία. Σχετικά
με την κατανομή των συνθετικών του κόστους προέκυψε ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας έφταναν στο 59.9 %,
16.1% για εντερική/παρεντερική διατροφή, 11.1 % για φάρμακα και 12.9 % για τα λοιπά λειτουργικά κόστη.
του συνολικού κόστους.
10. Geitona M., Hatzikou M., Hatzistamatiou Z., Anastasiadou A., Theodoratou Th. (2007) : The
economic burden of treating neonates in Intensive Care Units (ICUs) in Greece. Cost- Effectiveness
and Resource Allocation 5(9): 109-120 http://www.resource-allocation.com/content/5/1/9
Το άρθρο στοχεύει στη μεθοδολογική και κριτική προσέγγιση του κόστους νοσηλείας νεογνών στην Ελλάδα
και προτείνει τρόπους συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την κάλυψη της
συγκεκριμένης ζήτησης. Δίνεται έμφαση στο σημαντικό ρόλο που έχει η χρήση τεχνολογίας στην επιβίωση
των νεογνών και τεκμηριώνεται ότι η επένδυση της πολιτείας σε μονάδες νοσηλείας νεογνών είναι
συμφέρουσα από κοινωνικής και οικονομικής σκοπιάς (cost-effective) ακόμη και μέσω της αποζημίωσης του
κόστους των ιδιωτικών μαιευτηρίων καθόσον σώζονται ανθρώπινες ζωές.
11. Geitona M., Ollandezos M., Souliotis K., Athanasakis K., Kyriopoulos J. (2008) : Cost
minimization analysis of the oral anticoagulant therapy monitoring methods: the case of Prothrobin
Time Self-Monitoring. Hellenic Journal of Cardiology, 49: 388-399
Είναι μια ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους και στοχεύει στη συγκριτική οικονομική αποτίμηση δυο
μεθόδων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής, της παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης
έναντι του αυτοελέγχου και ρύθμισης από τον ίδιο τον ασθενή με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζουν ότι η εξοικονόμηση που επέρχεται στο σύστημα υγείας από τη
χρήση του αυτοελέγχου προσεγγίζει τα 2,473,317 ευρώ την πενταετία, 3,096,000 ευρώ από τη μείωση της
ιδιωτικής δαπάνης αντίστοιχα και 10% αποτιμάται το συνολικό οικονομικό όφελος από τη χρήση της
συγκεκριμένης τεχνολογίας στον πληθυσμό στον οποίο χορηγείται αντιπηκτική αγωγή στην Ελλάδα.
12. Geitona M., Kyriopoulos J., Zavras D., Theodoratou Th., Alexopoulos E. (2008) : Medication use
and patient satisfaction: a population-based survey. Family Practice, 25: 362–369
Διαμορφώθηκε διαστρωματοποιημένο δείγμα 1000 νοικοκυριών με τα οποία έγινε τηλεφωνική συνέντευξη το
2005 σχετικά με τη χρήση και την ικανοποίησή τους από τη φαρμακευτική αγωγή και από τους επαγγελματίες
υγείας που τη χορηγούν. Από το δείγμα το 36.9% είχε κάνει χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων εκ των
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οποίων το 28.6% έκανε χρόνια χρήση και το 8.3% περιστασιακή. Το 52.8% απάντησε ότι κάνει
περιστασιακή χρήση φαρμάκων χωρίς συνταγογράφηση γιατρού. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση
διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, η κοινωνική ασφάλιση και ο δείκτης αυτοαξιολόγησης του
επιπέδου υγείας εξαρτώνται με διαφορετικές πλευρές της ικανοποίησης από τη φαρμακευτική αγωγή.
13. Geitona M., Papanicolaou S., Ollandezos M., Kousoulakou Ch., Kyriopoulos J. (2008) : The
cost of managing patients with schizophrenia in Greece Journal of European Economy, 7: 108-126
Η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση του ετήσιου άμεσου ιατρικού κόστους αντιμετώπισης της
σχιζοφρένειας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι σχετικά κόστη δεν υπάρχουν στη χώρα, χρησιμοποιήθηκε
συγκεκριμένη μεθοδολογία (consensus panel) προκειμένου να καταγραφούν η διαχείριση των ασθενών και η
σχετική η κατανάλωση πόρων. Στο άρθρο αναλύεται συστηματικά ο υπολογισμός του κόστους κατά
κατηγορία ασθενών και σοβαρότητα του νοσήματος. Η οικονομική αποτίμηση του νοσήματος έδωσε τη
δυνατότητα στη συνέχεια εκπόνησης σχετικής μελέτης κόστους – αποτελεσματικότητας η οποία παρατίθεται
παρακάτω.
14. Geitona M., Kousoulakou Ch, Ollandezos M., Athanasakis K., Papanicolaou S., Kyriopoulos
J. (2008): Costs and Effects of Paliperidone Extended Release compared with alternative oral
antipsychotic agents in patients with schizophrenia in Greece: a cost-effectiveness study. Annals of
General Psychiatry, 7:16
http://www.annals-general-psychiatry.com/content/7/1/16
Η μελέτη αποσκοπούσε στη σύγκριση του κόστους και οφέλους μεταξύ εναλλακτικών θεραπειών για την
αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στην Ελλάδα. Διαμορφώθηκε δέντρο λήψης αποφάσεων του νοσήματος
βασισμένο στα ελληνικά δεδομένα και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης κόστους–
αποτελεσματικότητας. Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση παλιπεριδόνης ER μπορεί να συμβάλει στην επαύξηση
του αριθμού των σταθερών (χωρίς παροξύνσεις) ημερών στους πάσχοντες και με χαμηλότερο κόστος σε
σχέση με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές.
15. Tsiantou V., Zavras D., Kousoulakou H., Geitona M., Kyriopoulos, J. (2009) Generic
medicines: Greek Physicians’ perceptions and prescribing practices. Journal of Clinical Pharmacy
and Therapeutics, 34, 547–554
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του συνταγογραφικού προτύπου των γιατρών στην Ελλάδα δίνοντας
έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων. Επιλέχθηκε τυχαίο
δείγμα 1463 γιατρών στρωματοποιημένο κατά φύλο, ειδικότητα και γεωγραφικό διαμέρισμα. Ο βαθμός
ανταπόκρισης ήταν 82.3%. Βασικοί παράγοντες της συνταγογράφησης γενοσήμων ήταν η ηλικία του γιατρού,
η αποτελεσματικότητα και δραστικότητα του φαρμάκου καθώς και η εμφάνιση παρενεργειών.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τη συνταγογράφησή τους ήταν η ύπαρξη ασφάλισης υγείας στους
ασθενείς, το εισόδημά τους και η τιμή του φαρμάκου. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι, αν και η
συνταγογράφηση γενοσήμων είναι πολύ χαμηλή στη χώρα, οι γιατροί είναι πρόθυμοι να υποκαθιστούν
πρωτότυπα από γενόσημα φάρμακα.
16. Alexopoulos E., Geitona M. (2009) Self-Rated Health: Inequalities and Potential Determinants.
Int. J. Environ. Res. Public Health, 6(9), 2456-69; (http://www.mdpi.com/1660-4601/6/9/2456)
Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ύπαρξης ανισοτήτων στην υγεία μέσα από την επεξεργασία
επιδημιολογικών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν το δείκτη
αυτοαξιολόγησης του επιπέδου υγείας στον πληθυσμό. Έγινε διαστρωμάτωση του δείγματος και επιλογή 1000
ατόμων με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές ανισότητες. Τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης
έδειξαν ότι οι πάσχοντες από χρόνιο νόσημα και ειδικότερα από παθήσεις του καρδιαγγειακού, του
μυοσκελετικού και του νευρολογικού συστήματος αξιολογούν πολύ χαμηλά την υγεία τους. Το εισόδημα δεν
φάνηκε να συσχετίζεται αλλά οι συγγραφείς αιτιολογούν το εύρημα στην ύπαρξη της κοινωνικής ασφάλισης
υγείας μέσα στην οποία αντανακλώνται το επίπεδο εκπαίδευσης, το εισόδημα και ο τόπος κατοικίας των
πολιτών.
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17. Geitona M., Androutsou L.(2009) Health safety and life protection coverage in the social economy
sector in Greece: analysis of empirical findings. Journal of Economics, Administrative, International
Relations and Political Sciences, 9(3), 993-1006
Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα με έμφαση στη
διερεύνηση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων και εθελοντών αναφορικά με το δικαίωμά τους
στην ασφάλεια και προστασία της υγείας κατά την εργασία. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη συμβολή του
κοινωνικού τομέα κατά 10% στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς επίσης ότι το 21,5% των
εργαζομένων ήταν πλήρως καλυμμένοι για πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους, το 9.9% ήταν μερικώς
απασχολούμενοι, πλήρως καλυμμένοι για πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους αλλά με σοβαρούς
περιορισμούς στο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Όμως το 68.6% ήταν εθελοντές χωρίς κοινωνική ασφάλιση
υγείας και προστασία από τους επαγγελματικούς κινδύνους. Η μη ασφάλεια και προστασία των εθελοντών
από επαγγελματικούς κινδύνους σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα ασφαλιστικής τους κάλυψης αποτελούν
πρωταρχικές αιτίες υποβάθμισης του εθελοντισμού στη χώρα.
18. Geitona M., Kanavos P. (2010) : Colocteral cancer management and prevention policies in Greece
Eur J Health Econ, 10(1):27-33.
Το άρθρο επικεντρώνεται στον καρκίνο του εντέρου και επιχειρεί την παρουσίαση της διαχείρισης του
νοσήματος στην Ελλάδα, την καταγραφή της κατανάλωσης πόρων και χρήσης υπηρεσιών υγείας μέσα από
την υφιστάμενη δομή του ΕΣΥ. Επίσης, αποσκοπεί στη διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών σχετιζόμενων
με την παροχή υπηρεσιών πρόληψης στους πάσχοντες, δημιουργίας κλινικών οδηγιών , θεραπευτικών
πρωτοκόλλων και εθνικών επιδημιολογικών δεδομένων που απουσιάζουν από τη χώρα. Η αποδοχή των
προτάσεων θα συμβάλλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην πρόσβαση για θεραπεία των
πασχόντων από καρκίνο του εντέρου.
19. Geitona M, Androutsou L, Theodoratou D. (2010) : Cost estimation of patients admitted to the
intensive care unit: a case study of the Teaching University Hospital of Thessaly. Journal of Medical
Economics, 13(2):179-84
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του κόστους νοσηλείας ατόμων που νοσηλεύθηκαν στη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της
μικρο κοστολόγησης και συνελέγησαν 312 περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι νοσηλεύθηκαν το 2006. Το μέσο
ετήσιο κόστος νοσηλευθέντος στη ΜΕΘ υπολογίστηκε στα 16,516 ευρώ ενώ η κοινωνική ασφάλιση
αποζημιώνει με 1,671 ευρώ καλύπτοντας μόνο το 10% περίπου του πραγματικού κόστους νοσηλείας. Οι
σημαντικότεροι συντελεστές κόστους ήταν η δαπάνη μισθοδοσίας, οι υποδομές και χρήση τεχνολογίας και
μετά η χορήγηση φαρμάκων. Το άρθρο καταλήγει με προτάσεις σχετιζόμενες με την αναγκαιότητα αλλαγής
του συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομείων και κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα.
20. Athanasakis K. Ollandezos M., Angeli A, Gregoriou A, Geitona M, Kyriopoulos J. (2010) :
Estimating the direct cost of Type 2 diabetes in Greece: the effects of blood glucose regulation on
patient cost. Diabetic Medicine, 27(6):679-84
Το άρθρο αναφέρεται στον υπολογισμό του ετήσιου κόστους θεραπείας των πασχόντων από διαβήτη τύπου 2
στην Ελλάδα και στη διερεύνηση της επίδρασης που επιφέρει η ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος στο
κόστος αντιμετώπισης του διαβήτη. Στον υπολογισμό του κόστους δεν συμπεριελήφθη το κόστος νοσηλείας
το σχετιζόμενο με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, ενώ συμπεριελήφθησαν τα κόστη της
φαρμακευτικής αγωγής, των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και οι ιατρικές επισκέψεις.
Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι η μη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος στους πάσχοντες επιβαρύνει κατά
59.5% το μέσο ετήσιο κόστος θεραπείας τους.
21. Verhoef IT., Redekop KW., Darba J., Geitona M., Hughes AD., Siebert U., De Boer A., Van der
Zee AH. (2010) A systematic review of cost–effectiveness analyses of pharmacogenetic-guided
dosing in treatment with coumarin derivatives. Pharmacogenomics, 11(7): 989–1002
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Το άρθρο αφορά τη συστηματική ανασκόπηση μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας για τη χρήση
φαρμακογενετικά καθοδηγούμενης δοσολογίας παραγώγων κουμαρίνης.
Η φαρμακογενετική-καθοδηγούμενη δόση κουμαρίνης έχει προταθεί ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη
μείωση των ποσοστών αιμορραγίας. Στο άρθρο περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της συστηματικής
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας μελετών κόστους-αποτελεσματικότητας των εν λόγω παραγόντων.
Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν συγκριτικά οι ομοιότητες και διαφορές στις προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς και η ποιότητα των δημοσιευμένων μελετών. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από τη συστηματική ανασκόπηση δεν ήταν ικανά ώστε να αναδείξουν κατά πόσο η χρήση
φαρμακογενετικά καθοδηγούμενης δόσης παραγώγων κουμαρίνης είναι οικονομικά αποδοτική. Πιο
αξιόπιστες εκτιμήσεις κόστους-αποτελεσματικότητας πρέπει να καταστούν διαθέσιμες, ώστε να διαφανεί κατά
πόσο η εν λόγω χρήση της είναι αποδοτική στην κλινική πράξη.
22. Geitona Μ, Xaplanteris L. (2010) : Data Collection and Conduction of Pharmacoeconomic
Studies in Greece. European Psychiatric Review, 3(1):21-5
Το άρθρο αναδεικνύει την απουσία οικονομικής αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση
ιατρικής τεχνολογίας στη χώρα. Γι αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί δυο μελέτες περιπτώσεων (case-studies)
σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας στη χώρα και επιβεβαιώνει την
αναγκαιότητα υιοθέτησης της κοινωνικοοικονομκιής αξιολόγησης και δημιουργίας ανάλογου φορέα (Health
Technology Assessment) στη χώρα. Επίσης, προτείνονται μέτρα για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων οι
οποίες θα διευκολύνουν την υλοποίηση των σχετικών μελετών και κατ’επέκταση τη λήψη κλινικών και
οικονομικών αποφάσεων για τη χρήση της τεχνολογίας στην υγεία.
23. Geitona M, Hatzikou M, Steiropoulos P, Alexopoulos E, Bouros D. (2011) : The cost of COPD
exarcebations: a university hospital – based study in Greece Respiratory Medicine 105, 402-409
Το άρθρο στοχεύει στον υπολογισμό του κόστους νοσηλείας των νοσηλευθέντων από Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (COPD) με σοβαρές εξάρσεις στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης τα έτη 2006 και 2007. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 142
νοσηλευθέντες, η ταξινόμηση των ασθενών έγινε με βάση τη διεθνή ταξινόμηση και η συλλογή των
δεδομένων της κατανάλωσης πόρων έγινε αναδρομικά. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μεγάλη απόκλιση
μεταξύ του πραγματικού κόστους νοσηλείας με την αποζημίωση των ασφαλιστικών ταμείων και ότι το κόστος
νοσηλείας αυξάνεται με τη σοβαρότητα του νοσήματος, καθόσον η διάρκεια νοσηλείας, η νοσηλεία στη ΜΕΘ
και η σοβαρότητα της νόσου σχετίζονται θετικά με το κόστος νοσηλείας.
24. Androutsou L, Geitona M, Yfantopoulos J. (2011) : Measuring Efficiency and Productivity Across
Hospitals in the Regional Health Authority of Thessaly, in Greece. Journal of Health Management
13(2): 121–140
Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της παραγωγικότητας σε ομοιογενείς κλινικές σε όλα τα δημόσια
νοσοκομεία του ΕΣΥ στην υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 2002-2006. Η Data
Envelopment Analysis και κατ’ επέκταση το μοντέλο Malmquist Productivity Index χρησιμοποιήθηκαν για να
μετρήσουν την τεχνική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα των κλινικών μετρήθηκε
σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας, και πως αυτή επηρεάζει την παραγωγικότητα της όσο αφορά στον
αριθμό των νοσηλευομένων και τις ημέρες νοσηλείας τους. Ως εισροές χρησιμοποιήθηκαν το ανθρώπινο
δυναμικό των κλινικών και ως κεφάλαιο τα κρεβάτια ενώ ως εκροές χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός των
νοσηλευόμενων ασθενών και οι ημέρες νοσηλείας. Η ανάλυση της DEA έχει προσανατολισμό εξόδου (οutput
oriented) και υποθέτει σταθερές CRS – (Constant Returns to Scale) και μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας VRS
– (Variable Returns to Scale) ενώ ο δείκτης παραγωγικότητας Output Malmquist υπολογίζεται υποθέτοντας οι
κλινικές έχουν τεχνολογία παραγωγής με κλίμακα μεταβλητών αποδόσεων (VRS). Σύμφωνα με τη συνολική
εικόνα του δείκτη παραγωγικότητας Malmquist Productivity Index παρατηρήθηκε ότι όλες οι κλινικές
διαχρονικά παρουσίασαν πρόοδο με μεγαλύτερο δείκτη παραγωγικότητας οι γυναικολογικές κλινικές για όλη
την υπό εξέταση χρονική περίοδο.

