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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Μαρτίου 2015
για τη χορήγηση παρεκκλίσεων σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη διαβίβαση των στατιστικών βάσει
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 1377]
(Τα κείμενα στην ολλανδική, αγγλική, ρουμανική και ισπανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (1),
και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών
σχετικά με τη δημόσια υγεία και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στατιστικές για τις δαπάνες και τη
χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008, εφόσον απαιτείται, θεσπίζονται
παρεκκλίσεις και μεταβατικές περίοδοι για τα κράτη μέλη, αμφότερες με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

(4)

Το Βασίλειο της Ισπανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βορείου Ιρλανδίας ζήτησαν παρεκκλίσεις λόγω της ανάγκης για σημαντικές προσαρμογές στα εθνικά στατιστικά
συστήματά τους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008.

(5)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χορηγηθούν οι παρεκκλίσεις που ζητήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού
στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι παρεκκλίσεις που παρατίθενται στο παράρτημα χορηγούνται στο Βασίλειο της Ισπανίας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη
Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Ισπανίας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015.
Για την Επιτροπή
Marianne THYSSEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Το Βασίλειο της Ισπανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βορείου Ιρλανδίας δεν θα υποβάλουν τις μεταβλητές που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Κράτος
μέλος

Ισπανία

Κάτω
Χώρες

Μεταβλητές και κατανομές

Λήξη ισχύος
της παρέκ
κλισης

1) Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα για το έτος αναφοράς 2014 υποβάλλονται το αργότερο έως
τις 31 Αυγούστου 2016.

Αύγουστος
2016

2) Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα για το έτος αναφοράς 2015 υποβάλλονται το αργότερο έως
τις 31 Αυγούστου 2017.

Αύγουστος
2017

3) Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα για το έτος αναφοράς 2016 υποβάλλονται το αργότερο έως
τις 31 Αυγούστου 2018.

Αύγουστος
2018

1) Τα αριθμητικά στοιχεία τόσο για όλους τους τύπους συστημάτων χρηματοδότησης (HF.1.1HF.4) όσο και για τις τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (άθροισμα των HF.1.1
έως HF.4) που κατανέμονται κατά:

Μάρτιος
2018

α. ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1) θα περιλαμβάνουν
επίσης την ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2)
β. ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2) δεν θα υποβάλλονται
γ. ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.1) θα περιλαμβάνουν επίσης
την ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2) και τη μακροχρόνια εξωνοσοκο
μειακή περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3)
δ. ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2) δεν θα υποβάλλονται
ε. μακροχρόνια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3) δεν θα υποβάλλονται
2) Τα αριθμητικά στοιχεία τόσο για όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (HP.1HP.9) όσο και για τις τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (άθροισμα των HP.1
έως HP.9) που κατανέμονται κατά:
α. ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1) θα περιλαμβάνουν
επίσης την ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2)
β. ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2) δεν θα υποβάλλονται
γ. ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.1) θα περιλαμβάνουν επίσης
την ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2) και τη μακροχρόνια εξωνοσοκο
μειακή περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3)
δ. ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2) δεν θα υποβάλλονται
ε. μακροχρόνια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3) δεν θα υποβάλλονται
3) Τα αριθμητικά στοιχεία για όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης
(HC.1.1·HC.2.1-HC.9) που κατανέμονται κατά:
α. υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και υποχρεωτικούς ιατρικούς αποτα
μιευτικούς λογαριασμούς (HF.1.2· HF.1.3) θα περιλαμβάνουν επίσης εν μέρει τις άμεσες πλη
ρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1) θα περιλαμβάνουν επίσης εν μέρει τις άμε
σες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
γ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3) δεν θα υποβάλλονται
4) Τα αριθμητικά στοιχεία για όλους τους τύπους παρόχων (HP.1-HP.9) που κατανέμονται κατά:
α. υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και υποχρεωτικούς ιατρικούς αποτα
μιευτικούς λογαριασμούς (HF.1.2· HF.1.3) θα περιλαμβάνουν επίσης εν μέρει τις άμεσες πλη
ρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
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β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1) θα περιλαμβάνουν επίσης εν μέρει τις άμε
σες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
γ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3) δεν θα υποβάλλονται
Ρουμανία

1) Για τον πίνακα των λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης κατά πάροχο υγειονομικής περίθαλ
ψης:

Μάρτιος
2017

α. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τα νοσοκομεία (HP.1) που κατανέμονται κατά όλους τους
τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από την ενδονο
σοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1) και την προληπτική
αγωγή (HC.6)
β. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τα καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης (HP.2)
που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης
(HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από την ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης
(HC.1.1·HC.2.1) και την ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (HC.3.1)
γ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε εξωτερικά ια
τρεία (HP.3) που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλ
ψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από την εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατά
στασης (HC.1.3·HC.2.3) και τη μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4)
δ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τους παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών (HP.4) που κατανέμο
νται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9)
εκτός από την εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.3·HC.2.3), τις
βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία) (HC.4) και την προληπτική
αγωγή (HC.6)
ε. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τους εμπόρους λιανικής πώλησης και λοιπούς προμηθευτές
ιατρικών προϊόντων (HP.5) που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονο
μικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από τα φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ια
τρικά αναλώσιμα (HC.5.1) και τις θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα
(HC.5.2)
στ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τους παρόχους προληπτικής αγωγής (HP.6) που κατανέμο
νται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9)
εκτός από την προληπτική αγωγή (HC.6)
ζ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τους παρόχους διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστη
μάτων υγειονομικής περίθαλψης (HP.7) που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουρ
γιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από τη διαχείριση και χρηματο
δότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (HC.7)
η. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τη λοιπή οικονομία (HP.8) που κατανέμονται κατά όλους
τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από τη μα
κροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4) και την προληπτική αγωγή (HC.6)
θ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για τον λοιπό κόσμο (HP.9) που κατανέμονται κατά όλους τους
τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης (HC1.1·HC2.1-HC.9) εκτός από την ενδονο
σοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1), την εξωνοσοκομειακή
αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.3·HC.2.3) και τις βοηθητικές υπηρεσίες (μη προ
σδιοριζόμενες κατά λειτουργία) (HC.4)
2) Για τον πίνακα των λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης κατά συστήματα χρηματοδότησης της
υγειονομικής περίθαλψης:
α. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα κρατικά συστήματα (HF.1.1) που κατανέμονται κατά ημερήσια
αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2), αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης
κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4), ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC 3.2), εξω
νοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC 3.3), θεραπευτικές συσκευές και
λοιπά ιατρικά προϊόντα (HC.5.2) και άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν κα
τατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.) (HC.9)
β. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και
τους υποχρεωτικούς ιατρικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς (HF.1.2· HF.1.3) που κατανέ
μονται κατά ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2), αγωγή θερα
πείας και αποκατάστασης κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4), ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περί
θαλψη (υγειονομική) (HC.3.1), ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2),
εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3) και προληπτική αγωγή
(HC.6)

Μάρτιος
2017
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γ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1) που κατανέ
μονται κατά ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2), αγωγή θερα
πείας και αποκατάστασης κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4), ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περί
θαλψη (υγειονομική) (HC.3.1), ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2),
εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3), μακροχρόνια περίθαλψη
κατ' οίκον (HC.3.4), φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (HC.5.1), θερα
πευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (HC.5.2) και προληπτική αγωγή (HC.6)
δ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
(HF.2.2) που κατανέμονται κατά ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)
(HC.3.1), ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2), εξωνοσοκομειακή μα
κροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3), βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες
κατά λειτουργία) (HC.4), φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (HC.5.1), θε
ραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (HC.5.2) και διαχείριση και χρηματοδότηση
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (HC.7)
ε. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις (HF.2.3) που
κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης
(HC.1.1·HC.2.1-HC.9)
στ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τις άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3) που κατανέμονται
κατά ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2), αγωγή θεραπείας και
αποκατάστασης κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4), ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη
(υγειονομική) (HC.3.1), ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2), εξωνοσο
κομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3), μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οί
κον (υγειονομική) (HC.3.4), προληπτική αγωγή (HC.6), διαχείριση και χρηματοδότηση των
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (HC.7) και άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.) (HC.9)
ζ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο (μη μόνιμοι
κάτοικοι) (HF.4) που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περί
θαλψης (HC.1.1·HC.2.1-HC.9)
3) Για τον πίνακα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης κατά συστήματα χρηματοδότησης της
υγειονομικής περίθαλψης:
α. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα κρατικά συστήματα (HF.1.1) κατά λοιπό κόσμο (HP.9)
β. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα υποχρεωτικά ανταποδοτικά συστήματα ασφάλισης υγείας και
τους υποχρεωτικούς ιατρικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς (HF.1.2· HF.1.3) που κατανέ
μονται κατά καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης (HP.2) και παρόχους της προ
ληπτικής αγωγής (HP.6)
γ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1) που κατανέ
μονται κατά καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης (HP.2), εμπόρους λιανικής πώ
λησης και λοιπούς προμηθευτές ιατρικών προϊόντων (HP.5), παρόχους προληπτικής αγωγής
(HP.6) λοιπή οικονομία (HP.8)
δ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
(HF.2.2) που κατανέμονται κατά παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών (HP.4), τους εμπόρους
λιανικής πώλησης και άλλους παρόχους ιατρικών προϊόντων (HP.5), παρόχους προληπτικής
αγωγής (HP.6), παρόχους διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγειονομικής πε
ρίθαλψης (HP.7), λοιπή οικονομία (HP.8) και λοιπό κόσμο (HP.9)
ε. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις (HF2.3) που κα
τανέμονται κατά όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (HP.1-HP.9)
στ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τις άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3) που κατανέμονται
κατά καταλύματα οικιακής μακροχρόνιας περίθαλψης (HP.2), παρόχους προληπτικής αγωγής
(HP.6), παρόχους διαχείρισης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλ
ψης (HP.7), λοιπή οικονομία (HP.8) και λοιπό κόσμο (HP.9)
ζ. Τα αριθμητικά στοιχεία για τα συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο (μη μόνιμοι
κάτοικοι) (HF.4) κατά όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (HP.1-HP.9)
Ηνωμένο
Βασίλεις

1) Τα αριθμητικά στοιχεία για την ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)
(HC.3.1) που κατανέμονται κατά:
α. κρατικά συστήματα (HF.1.1)
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β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1)
γ. συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (HF.2.2)
δ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
2) Τα αριθμητικά στοιχεία για την ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2) που
κατανέμονται κατά:

Μάρτιος
2018

α. κρατικά συστήματα (HF.1.1)
β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1)
γ. συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (HF.2.2)
δ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
3) Τα αριθμητικά στοιχεία για την εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική)
(HC.3.3) που κατανέμονται κατά:

Μάρτιος
2018

α. κρατικά συστήματα (HF.1.1)
β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1)
γ. συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (HF.2.2)
δ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
4) Τα αριθμητικά στοιχεία τη μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4) που κατα
νέμονται κατά:

Μάρτιος
2018

α. κρατικά συστήματα (HF.1.1)
β. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1)
γ. συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (HF.2.2)
δ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
5) Τα αριθμητικά στοιχεία τόσο για τα συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο (HF.4)
όσο και για τις τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (άθροισμα των HF.1.1 έως
HF.4) που κατανέμονται κατά:

Μάρτιος
2018

α. ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1)
β. ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2)
γ. εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.3·HC.2.3)
δ. αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4)
ε. ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.1).
στ. ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2)
ζ. εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3)
η. μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4)
θ. βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία) (HC.4)
ι.

φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (HC.5.1)

ια. θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (HC.5.2)
ιβ. προληπτική αγωγή (HC.6)
ιγ. διαχείριση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (HC.7)
ιδ. άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.) (HC.9)
6) Τα στοιχεία για όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (HP.1-HP.9) που κατανέ
μονται κατά:
α. ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.1)
β. ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2)
γ. εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3)
δ. μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4)
ε. εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας (HF.2.1)

Μάρτιος
2019
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στ. συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (HF.2.2)
ζ. άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά (HF.3)
η. συστήματα χρηματοδότησης από τον λοιπό κόσμο (μη μόνιμοι κάτοικοι) (HF.4)
θ. τρέχουσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (άθροισμα των HF.1.1 έως HF.4)
7) Τα αριθμητικά στοιχεία για τη λοιπή οικονομία (HP.8), τον λοιπό κόσμο (HP.9) και τις τρέχουσες
δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (άθροισμα των HP.1 έως HP.9) που κατανέμονται κατά:

Μάρτιος
2019

α. ενδονοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.1·HC.2.1)
β. ημερήσια αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης (HC.1.2·HC.2.2)
γ. εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης 1.3 (HC.1.3·HC.2.3)
δ. αγωγή θεραπείας και αποκατάστασης κατ' οίκον (HC.1.4·HC.2.4)
ε. ενδονοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.1)
στ. ημερήσια μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2)
ζ. εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3)
η. μακροχρόνια περίθαλψη κατ' οίκον (υγειονομική) (HC.3.4)
θ. βοηθητικές υπηρεσίες (μη προσδιοριζόμενες κατά λειτουργία) (HC.4)
ι.

φαρμακευτικά προϊόντα και λοιπά ιατρικά αναλώσιμα (HC.5.1)

ια. θεραπευτικές συσκευές και λοιπά ιατρικά προϊόντα (HC.5.2)
ιβ. προληπτική αγωγή (HC.6)
ιγ. διαχείριση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (HC.7)
ιδ. άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που δεν κατατάσσονται αλλού (π.δ.κ.α.) (HC.9)
8) Τα αριθμητικά στοιχεία για όλους τους τύπους παρόχων υγειονομικής περίθαλψης (HP.1-HP.9)
που κατανέμονται κατά όλους τους τύπους λειτουργιών υγειονομικής περίθαλψης θα απαρτίζο
νται από τη χρηματοδότηση που καταγράφεται σύμφωνα με τα κρατικά συστήματα (HF.1.1)

Μάρτιος
2019

