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Θ ολοιμερθ λειτουργία (ΟΛ), πρϊθν απογευματινά ιατρεία, των Δθμόςιων Νοςοκομείων, 
αποτελεί μια από τισ πφλεσ ειςόδου των αςκενϊν ςτο Νοςοκομείο και μαηί με τα Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία (ΤΕΙ) και το Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ), εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα του πολίτθ ςε 
υπθρεςίεσ υγείασ, πζραν του τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ των Νοςοκομείων. Αρχικά, θ λειτουργία τουσ 
προβλζφκθκε το 2001 με το αρ. 9 του Ν. 2889/2001. Με τθ ςθμερινι μορφι τθσ ΟΛ τθν ευκφνθ για τθ 
λειτουργία τουσ ζχουν ο Διοικθτισ και ο εκάςτοτε Συντονιςτισ τθσ λειτουργίασ των απογευματινϊν 
ιατρείων του νοςοκομείου. Στθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ωσ άνω νόμου αποτυπϊνεται ο ςκοπόσ τθσ 
ρφκμιςθσ και ειδικότερα «δίνεται με αυτόν τον τρόπο θ δυνατότθτα ςτα νοςοκομεία να αυξιςουν τθν 
παραγωγικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ αξιοποιϊντασ τον υψθλισ τεχνολογίασ εξοπλιςμό τουσ, 
ςτουσ πολίτεσ να ζχουν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτον ιατρό επιλογισ τουσ, αλλά και ςτισ υψθλοφ επιπζδου 
υπθρεςίεσ του Ε.Σ.Υ.». 

 

Ανάλυςθ Δείγματοσ Ολοιμερθσ 
 
Από το ςφνολο 1285 υπαλλιλων του ΓΝΑ ΚΑΤ κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα65 

εργαηόμενοι, εκ των οποίων οι 25 γιατροί, 15 νοςθλευτζσ, 20 διοικθτικό προςωπικό, 2 τραυματιοφορείσ, 2 
τεχνολόγοι ακτινολογικοφ που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων. Το δείγμα 
κατθγοριοποιικθκε ανά διεφκυνςθ απαςχόλθςθσ, κατοχι κζςθσ ευκφνθσ και επίπεδο εκπαίδευςθσ και με 
βάςθ τα ιδιαίτερα δθμογραφικά του χαρακτθριςτικά όπωσ θλικία και φφλο. Ανταποκρίκθκαν30 
εργαηόμενοι όλων των ειδικοτιτων. Επίςθσ, θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν που επιςκζπτονται 
το νοςοκομείο μασ, βαςίςκθκε ςτο Υποκριτιριο 6.1/ΚΡΑ του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
όπου διανεμικθκαν 240 ζντυπα ερωτθματολόγια ςε αςκενείσ που επιςκζφκθκαν τα ιατρεία, τθν χρονικι 
περίοδο από 15

θ
Δεκζμβριου 2017- 15θ Ιανουαρίου 2018.Ανταποκρίκθκαν ςφνολο 101 αςκενείσ. Θ 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζγινε με το ςτατιςτικό εργαλείο SPSS.  
 
Θ ολομζλεια τθσ ομάδασ εργαςίασ τιρθςε τον απλό τρόπο βακμολόγθςθσ του ΚΡΑ. Σθμειϊνεται, 

ότι ςτθν ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ ςυμμετείχε ςτζλεχοσ τθσ Διοίκθςθσ, θ Διοικθτικι Δ/ντρια κα. Ρ. 
Ανδροφτςου, όπου ςυνζβαλε ςτθ διαμόρφωςθ προςδιοριςμζνων δράςεων βελτίωςθσ και ςτισ τρεισ δομζσ 
που εξετάςκθκαν. Σθμειϊνεται ότι, ςτθ βακμολόγθςθ των κριτθρίων ςυμμετείχαν επτά (7), εκ των εννζα 
(9) μελϊν τθσ ομάδασ, λόγω υποχρεϊςεων ςτθν υπθρεςία. 

 
Ακολουκεί θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και θ ζκκεςθ προτάςεων μζτρων 

βελτίωςθσ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αττικισ ΚΑΤ. 
 
Στθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ αυτισ ςυμμετείχαν τα μζλθ τθσ ομάδασ εφαρμογισ ΚΡΑ, Ευαγγελία 

Λάππα, Ελζνθ Σταματοποφλου, Ελζνθ Δανζβα, Θεανϊ Τςόγκα, Σταυροφλα Μακρι.  
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 1. ΗΓΕΣΙΑ  

 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ Διοικθτικι ιεραρχία διαμορφϊνει τθν αποςτολι μιασ δθμόςιασ οργάνωςθσ, 
διευκολφνουν τθν επίτευξι τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ του οράματοσ, εξαςφαλίηουν 
τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων αξιϊν και ςυμμετζχουν προςωπικά ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ 
και τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

Υποκριτιριο 1.1. 

 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ δίνει μία ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ ϊςτε να αναπτφξει και να 
γνωςτοποιιςει το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ. 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ανάπτυξθ και διαμόρφωςθ ενόσ οράματοσ (που κζλουμε να πάμε), και τθσ αποςτολισ (ποιοι 
είναι οι ςτόχοι μασ) τθσ οργάνωςθσ. 

 Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου αξιϊν και κωδίκων ςυμπεριφοράσ. 
 μετατροπι του οράματοσ και τθσ αποςτολισ ςε ςτρατθγικοφσ (μεςοπρόκεςμουσ) και 

επιχειρθςιακοφσ (ςυγκεκριμζνουσ και βραχυπρόκεςμουσ) ςτόχουσ και δράςεισ. 
 Συμμετοχι των μετόχων που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ ςτισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ του 

οράματοσ, τθσ αποςτολισ, του πλαιςίου αξιϊν, των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων (π.χ. 
υπάλλθλοι , πελάτεσ-πολίτεσ, κτλ.). 

 Ρροςαρμογι του οράματοσ, τθσ αποςτολισ και των αξιϊν ςτισ αλλαγζσ του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

 Γνωςτοποίθςθ του οράματοσ, τθσ αποςτολισ, των αξιϊν, τθσ ςτρατθγικισ και των επιχειρθςιακϊν 
ςτόχων ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ και μετόχουσ. 
 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 

 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ Ακινα, 17-3-2017 Αρικ.πρωτ.Γ2/Γ.Ρ.οικ. 20930 «Κακοριςμόσ 
ςτρατθγικϊν ςτόχων και αξόνων παρζμβαςθσ του Υπουργείου Υγείασ, για τισ Υπθρεςίεσ Υγείασ τθσ Χϊρασ, ζτουσ 
2017, (με χρονικι περίοδο εφαρμογισ τθν τριετία 2017- 2020)».  

 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Εγκφκλιοσ αρ. πρωτ. Γ2γ/οικ.22357/22.3.2017, κζμα: ζκδοςθ Υπουργικισ απόφαςθσ 
Στρατθγικϊν ςτόχων, εφαρμογισ του Συςτιματοσ Διοίκθςθσ μζςω ςτόχων για το ζτοσ 2017. 

 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ 1907/1 IOY. 2017, ν. 3754/2009 «φκμιςθ όρων απαςχόλθςθσ των Νοςοκομειακϊν 
γιατρϊν του ΕΣΥ, ςφμφωνα με το π.δ.76/2005 και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 43) 

 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ 145/11 ΙΟΥΛ. 2014 ν.4272, αρ.45 Ολοιμερθ λειτουργία νοςοκομείων-διενζργεια 
χειρουργικϊν επεμβάςεων ι άλλεσ επεμβατικζσ πράξεισ πζραν τθσ θμεριςιασ νοςθλείασ 

 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ 2012,ν.2889/01 με κζμα: Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ (άρκρα 6,7,8,11,13 παρ.14). 

 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ 129/3 ΑΥΓ. 2010, ν.3868 με κζμα: αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και 
λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ 1851/25 ΝΟΕ. 2010/ Ολοιμερθ λειτουργία Νοςοκομείων 

 Υπουργείο Υγείασ-Εγκφκλιοσ ΥΥ & ΚΑ 151359/02-12-2010, κζμα: εφαρμογι τθσ ΟΛ των νοςοκομείων 

 Υπουργείο Υγείασ, Ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και ςυςτινει μονάδεσ 
ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Απογευματινϊν Ιατρείων αρ.πρωτ. ΔΣ 319/18-04-2017  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Απόφαςθ Διοικθτι αρ. πρωτ. ΔΣ 257/23-3-2017, με κζμα: ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ 
απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Απόφαςθ Διοικθτι αρ. πρωτ. ΔΣ/ με κζμα: οριςμόσ ςυντονιςτϊν για τθν λειτουργία τθσ Ολοιμερθσ 
Λειτουργίασ του νοςοκομείου  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Συγκρότθςθ επιτροπισ Ελζγχου Ολοιμερθσ Λειτουργίασ772/13-7-2017  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Απόφαςθ ΔΣ ν.18/2008, με κζμα: ζγκριςθ διενζργειασ Μικρϊν Χειρουργικϊν Επεμβάςεων κατά τθν 
απογευματινι λειτουργία του νοςοκομείου. 
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Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ = 60,31 (ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ςε 100) 
 

Υποκριτιριο
1.1 

Μ/Ο 
Βακμολογ
ία μελϊν 
(0-100) 

Αντιςτοίχιςθ 
ςε Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ –επίπεδο 
(0-5) 

Βακμολογίασ 
Μελϊν 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνω

ν 
(-5) 

Αντιςτοίχιςθ ςε κλίμακα 
απαντιςεων 
εργαηομζνων 

(0-5) 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογ

ϊν(>1) 

Μθ 
ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

Βακμολογιϊ
ν 

(<1) 

ΣΥΝΟΛΟ 
60,31 
(3,59) 

3 (ΕΛΕΓΧΟΣ) 
39,33 
(2,36) 

2 (ΕΚΤΕΛΕΣΘ) 1,23  

 
Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 1.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ 
Deming και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ, κεωρεί ότι: προγραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα 
ςχζδιο δράςθσ (ζλεγχοσ) ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ κατεφκυνςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΟΛ. Από τθν 
ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των εργαηομζνων διαπιςτϊκθκε, ότι υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ, μζτριο 
επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (εκτζλεςθ) ςε: προςδιοριςμό και γνωςτοποίθςθ τθσ 
ςτοχοκεςίασ, διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, εργαςιακό περιβάλλον, ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν. Από τθν 
ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι  υπάρχει ςθμαντικι 
απόκλιςθ (p-value=1,23). 
 
Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ-ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία>50) ςε επιμζρουσ 
ερωτιματα του υποκριτθρίου 1.1: 
 

Α/Α  
ΗΓΕΣΙΑ 
1.1 

 
Ερωτιματα  

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 

 

(0-100) 

1.1.1  Σε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει προςδιορίςει τθν αποςτολι τθσ 
(ποιοι είναι οι ςτόχοι μασ), το όραμα τθσ (που κζλουμε να πάμε) με τθ ςυμμετοχι και των 
άλλων εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ κακϊσ και των υπαλλιλων τθσ; 

64,43 

1.1.2 Σε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει κακορίςει τουσ ςτρατθγικοφσ 
ςτόχουσ και τθν εξειδίκευςθ τουσ ςε επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και επίςθσ ζχει διαςφαλίςει 
τθν κοινοποίθςθ τουσ ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ και ςτουσ άλλουσ μετόχουσ 

60,7 

1.1.3  Σε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει κακορίςει πλαίςιο αξιϊν και 
ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων τθσ; 69,43 

1.1.5 Σε ποιο βακμό ανακεωρεί περιοδικά θ θγεςία τθν αποςτολι, το όραμα, τισ αξίεσ, τουσ 
ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, βάςει των αλλαγϊν του επιχειρθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ; 

61,43 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 
παρεμβάςεισ: 
Δεδομζνου, ότι ςφμφωνα με τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου (ΦΕΚ Οργανιςμοφ), 
είναι θ παροχι Ρρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτον πλθκυςμό 
ευκφνθσ τθσ 1

θσ
 ΥΡΕ Αττικισ, και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από άλλεσ ΥΡΕ, κακϊσ και θ εφαρμογι 

νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν, 
τίκενται βελτιωτικζσ προτάςεισ ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ υλοποίθςθσ του 
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ ςτθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων. Θ λειτουργία των απογευματινϊν 
ιατρείων (ΟΛ) κακοδθγείται από τον εκάςτοτε Διοικθτι και όλθ τθ Διοικθτικι ιεραρχία, εξαςφαλίηοντασ 
τθ βιωςιμότθτα τουσ, με τθν ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων. Για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ 
Διοίκθςθσ που κα διαδίδει ςτουσ εργαηόμενουσ «το που κζλουμε να πάμε» προτείνονται δράςεισ 
βελτίωςθσ: 

 Θ ανακεϊρθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα τθσ αποςτολισ και του οράματοσ λειτουργίασ των 
ιατρείων, με ςαφι κακοριςμό τθσ ςτοχοκεςίασ, προκειμζνου τθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων 
εμπιςτοςφνθσ και των ςυνκθκϊν επικοινωνίασ μεταξφ των εργαηομζνων και του μεςαίου επιπζδου 
διοικθτικισ ιεραρχίασ. Οι αξίεσ πρζπει να αποςαφθνιςτοφν ςε πλαίςιο εκπαίδευςθσ, αναφορικά με τισ 
αποφάςεισ που πρζπει να λαμβάνονται ςε ςυνκικεσ κρίςεωσ. 

  



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ςχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ επιχειρθςιακϊν ςτόχων, βάςει προτεραιοτιτων.  

 Ωσ δυνατό ςθμείο τθσ βελτιωτικισ πρόταςθσ αυτισ, κα μποροφςε να αποτελζςει θ παλαιότερθ ςχετικι 

απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ ν. 29-29/8/2013ανακαίνιςθσ Εξωτερικϊν Ιατρείων. (ακολουκεί αν. πίνακασ δυνατϊν και 
αδφνατων ςθμείων του υποκριτθρίου 1.1) 
 
Ε 1. ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ 1.1  
 
Δυνατϊν και Αδφνατων ςθμείων & βακμολόγθςθ Ομάδασ-εργαηομζνων/υποκριτιριο 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 1. Ηγεςία 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ Διοίκθςθ και θ μζςθ Διοικθτικι ιεραρχία διαμορφϊνουν τθν αποςτολι οργάνωςθσ τθσ 
Ολοιμερθσ Λειτουργίασ (ΟΛ), διευκολφνουν τθν επίτευξι τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ του 
οράματοσ, εξαςφαλίηουν τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων αξιϊν και ςυμμετζχουν προςωπικά ςτθν εξαςφάλιςθ 
τθσ ανάπτυξθσ και τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

Υποκριτιριο 1.2. 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ αναπτφςςει και εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ανάπτυξθ των οργανωτικϊν δομϊν και των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ςε αρμονία με τουσ ςτόχουσ τθσ 
οργάνωςθσ, τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των μετόχων. 

 Οριςμόσ των κατάλλθλων επιπζδων διοίκθςθσ, λειτουργιϊν, ευκυνϊν και αυτονομίασ. 
 Ανάπτυξθ και ςυμφωνία για τουσ μετριςιμουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ όλων των επιπζδων τθσ 

οργάνωςθσ. 
 Ρροςανατολιςμόσ προσ τισ εκροζσ και τα αποτελζςματα τθσ οργάνωςθσ εξιςορροπϊντασ τουσ με τισ 

ανάγκεσ και προςδοκίεσ των διαφορετικϊν μετόχων. 
 Θζςπιςθ ενόσ διοικθτικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με εςωτερικζσ επικεωριςεισ και ελζγχουσ. 
 Δθμιουργία κατάλλθλων πλαιςίων για εκπόνθςθ ζργων και ομαδικι εργαςία. 
 Μακροπρόκεςμθ χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ όπωσ το EFQM και το CAF. 
 Ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ επιχειρθςιακισ ςτοχοκεςίασ ι μζτρθςθσ απόδοςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001 ν. υπ. αρικμ. 2889/2001/Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. 

 ΦΕΚ 44/11.2.2004 Ν. 3230/2004-Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ 1.2= 53,59 (ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ςε 100) 
 

Υποκριτιριο 
1.2 

Μ/Ο 
Βακμολογία 

Μελϊν 
(0-100) 

Αντιςτοίχιςθ 
ςε Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ –
επίπεδο 

(0-5) 
Βακμολογία 

Μελϊν 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

(0-5) 

Αντιςτοίχιςθ ςε 
κλίμακα 

απαντιςεων 
εργαηομζνων 

(0-5) 

Σθμαντιι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
<1) 

ΣΥΝΟΛ 53,59 
(3,19) 

 

3 (ΕΛΕΓΧΟΣ) 38,00 
(2,28) 

2 (ΕΚΤΕΕΣΘ  0,91 

 

Γ 1. Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 1.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ 
Deming και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ, κεωρεί ότι: προγραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο 
δράςθσ για τον κακοριςμό των κατάλλθλων διοικθτικϊν δομϊν τθσ ΟΛ. Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 
των εργαηομζνων διαπιςτϊκθκε, ότι υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ, μζτριο επίπεδο επάρκειασ και 
αποτελεςματικότθτασ ςε: εντοπιςμό των αναγκϊν για αλλαγζσ ςτθ δομι, προςανατολιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ και 
τισ προςδοκίεσ των εξυπθρετοφντων από αυτιν. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-
εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε δεν ότι υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ (p-value=0,91). 
Γ.2 Γενικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αυτοαξιολόγθςθσ 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, αν και ςτο υποκριτιριο 1.2 εμφανίηονται αρκετά δυνατά ςθμεία, θ ομάδα 
εργαςίασ, κζτει μια ςειρά βελτιωτικϊν προτάςεων για τθ διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ τθσ διεφκυνςθσ, για να 
επιτευχκοφν οι αντικειμενικοί ςκοποί του οργανιςμοφ (ακολουκεί και πίνακασ δυνατϊν και αδφνατων 
ςθμείων). 
 
 
 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 9 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ-ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 1.2: 
 

Α/Α   
Ερϊτθςθ 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

1.2.1 Σε ποιο βακμό θ θγεςία αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ διαδικαςιϊν που να λαμβάνει υπόψθ το 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθν 
λειτουργία τθσ; 

571 

1.2.2  Σε ποιο βακμό θ οργάνωςθ εντοπίηει τισ ανάγκεσ για αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτισ ακολουκοφμενεσ 
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ϊςτε να εξυπθρετείται θ υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ; 

70,00 

1.. 
 Σε ποιο βακμό οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ προςδιορίηονται με ςυμφωνία 
μεταξφ των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν; 

50,00 

1.2.4 
 Σε ποιο βακμό το πλαίςιο και περιβάλλον λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, ευνοεί τθν ομαδικι 
εργαςία και τθ διοίκθςθ ζργων (projects); 

51,00 

1.2.5 
 Σε ποιο βακμό θ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, είναι προςανατολιςμζνθ ςτο να 
ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των προςϊπων ι φορζων, που 
εξυπθρετοφνται από αυτιν; 

8,14 

1.2.6  Σε ποιο βακμό οι Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν ςυμβάλλουν ςτθν άςκθςθ του 
εποπτικοφ ρόλου ι και ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων ελζγχου και παρακολοφκθςθσ τθσ 
λειτουργίασ από τθν θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

5,7 

1.28 
Σε ποιο βακμό αναγνωρίηονται, οριοκετοφνται και κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, οι ανάγκεσ για αναδιοργάνωςθ και 
αλλαγι; 

67,86 

 
E. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ  
 

 κακοριςμόσ των κατάλλθλων διοικθτικϊν δομϊν (λειτουργίασ, κακικοντα και αρμοδιότθτεσ 

προςωπικοφ) για τθν ςυνεχι βελτίωςθ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων 

 διαμόρφωςθ και ευκυγράμμιςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ με τουσ 
ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ τθσ Διοίκθςθσ, βάςει του ν.3230/2004/ ΦΕΚ 44/11.2.2004 
περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ 
ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Αναφζρεται ότι το δυνατό ςθμείο τθσ βελτιωτικισ πρόταςθσ αυτισ, 
αποτελεί το ιδθ υπάρχον Ρλθροφοριακό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ (κίνθςθσ αςκενϊν, κλείςιμο ραντεβοφ, 
χρεϊςεισ λογιςτικϊν πράξεων). (ακολουκεί αν. πίνακασ δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων του 
υποκριτθρίου 1.2) 

 ςχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ (MIS) διαχείριςθσ ποιότθτασ  

 ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ ποιότθτασ ISO 9001, BS 7799, BS 8800 

 ανάπτυξθ καινοτομίασ και μάκθςθσ, εξαςφαλίηοντασ ζνα περιβάλλον ανοικτό για αποτελεςματικι 

εςωτερικι και εξωτερικι επικοινωνία, και κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ομαδικισ εργαςίασ ανάπτυξθ υπό 

εφαρμογϊν (πλθροφοριακό ςφςτθμα) για τθν αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των 

απογευματινϊν ιατρείων και κατ’ επζκταςθ των τακτικϊν ιατρείων. 
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Ε 1.Ρίνακασ Δυνατϊν και Αδφνατων ςθμείων & βακμολόγθςθ Ομάδασ-εργαηομζνων/υποκριτιριο 

 

Α/Α 
1.2 

ΕΩΤΗΜΑΤΑ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑ
ΣΗ ΕΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΤΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΑΔΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙ 

ΡΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΛΩΝ  
(0-100) 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΓΑΖΟΜΕΝΩ
Ν 
 

ΣΤΟΙΧΕΑ 
ΑΣΗΣ 

1.2.1 

ςε ποιο βακμό για να διοικιςει τθν 
οργάνωςθ, τθν απόδοςι τθσ και τθ 
ςυνεχι βελτίωςι τθσ *1 Σε ποιο βακμό 
θ θγεςία αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα 
διοίκθςθσ διαδικαςιϊν .. 
 

√    58,71 2,43 

 

.2.2 
εντοπίηει τισ ανάγκεσ για αλλαγζσ ςτθ 
δομι … √    ,00 2,44 

 

1.2.3 

οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ προςδιορίηονται με 
ςυμφωνία μεταξφ των μετόχων, 
ςφμφωνα με τισ διαφορ ποιθμζνεσ 
ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν; 

√  √ √ 50,00 2,1 

 

12. 

το πλαίςιο και περιβάλλον 
λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, 
ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και τθ 
διοίκθςθ ζργων (projects); 

√  √  51,00 2,38 

 

1.2.5 

θ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ, εί αι προςανατολιςμζνθ 
ςτο να ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ και 
τισ ιαφ ροπ ιθμζνεσ ανάγκεσ των 
προςϊπων ι φορων, που 
εξυπθρετφνται από αυτιν; 

√    68,14 2,39 

 

1.2.6 

Σε ποιο βακμό οι Τεχνολογίεσ 
Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν 
ςυμβάλλουν ςτθν άςκθςθ του 
εποπτικφ ρόλου ι κα ςτθ βελτίωςθ 
των δυνατοτιτων  

√ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜ  ΘΔΙΚΑ 

√ √ 50,57 2,55 

 

1.2.7 
Σε ποιο βακμό εφαρμόηεται ςφςτθμα 
Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (Κ.Ρ.Α., 
E.F.Q.M., I.S.O.) 

  √ √ 10,00 1,96 
 

1.2.8 

αναγνωρίηονται, οριοκετοφνται και 
κοινοποιοφντι ςτο προςωπ κό και 
ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ λειτουργία 

√    7,8 2,22 

 

ΒΑΘΜΟΣ  
ΥΡΟΚΙΤ
ΗΙΟ  
Μ/0 

 

    
67,86 
(2,66) 

2,28 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 1. Ηγεςία 

Ο τρόποσ με τον οποίο ο ςυντονιςτισ και θ Διοίκθςθ διαμορφϊνουν τθν αποςτολι τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ, 
διευκολφνουν τθν επίτευξι τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ του οράματοσ, εξαςφαλίηουν τθν ανάπτυξθ 
των απαιτοφμενων αξιϊν και ςυμμετζχουν προςωπικά ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ υλοποίθςθσ του 
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ ΟΛ. 

Υποκριτιριο 1.3. 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ υποκινεί και υποςτθρίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ και δρα ωσ πρότυπο ρόλου. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Διατιρθςθ των προλθπτικϊν και τακτικϊν επαφϊν με τθν πολιτικι εξουςία ςτο εκτελεςτικό και νομοκετικό 
πεδίο. 

 Συμμετοχι των πολιτικϊν και άλλων μετόχων ςτθ διαδικαςία τθσ ςτοχοκεςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ των 
εκροϊν και αποτελεςμάτων όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν και των δικτφων με ςθμαντικοφσ μετόχουσ (πολίτεσ, μθ κυβερνθτικοφσ 
οργανιςμοφσ, ομάδεσ ςυμφερόντων, βιομθχανία, άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ, κτλ).  

 Συμμετοχι των πολιτικϊν και άλλων μετόχων ςτθ διαδικαςία τθσ ςτοχοκεςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ των 
εκροϊν και αποτελεςμάτων όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 Ρροςδιοριςμόσ ςθμαντικότερων υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων και ενθμερϊνονται 
ςχετικά οι εργαηόμενοι 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ για τα 
κοινά 

 Επιδίωξθ τθσ δθμόςιασ καταξίωςθσ, υπόλθψθσ και αναγνϊριςθσ τθσ οργάνωςθσ από το κοινό (π.χ. 
καλλιζργεια τθσ εικόνασ τθσ οργάνωςθσ). 

 Ανάπτυξθσ μιασ ζννοιασ διαφιμιςθσ και διάδοςθσ των παραγόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν τόςο 
εςωτερικά όςο και εξωτερικά. 

 Συμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ επαγγελματικϊν ενϊςεων, αντιπροςωπευτικϊν οργανϊςεων και ομάδων 
ςυμφερόντων. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 

 Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1 – 3/12/2017. Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ Θμερίδεσ, Συνζδρια (π.χ. 1ο Ρολυκεματικό 
Επιςτθμονικό Συνζδριο ΚΑΤ),  

 Επιμορφωτικά Ρρογράμματα Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτο χϊρο του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, τα οποία 
παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ 218 άτομα/2017.  

 ΓΝΑ ΚΑΤ Νοςθλευτικι Δ/νςθ, Γραφείο Εκπαίδευςθσ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ προϊςτάμενων νοςθλευτικϊν 
τμθμάτων, Χειρουργείων, ΜΕΘ,ΤΕΡ, ΤΕΙ, Αποςτείρωςθσ. Θζμα: ςυμμετοχι ςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ 
του ΙΝΕΡ, με τίτλο «Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδικισ ςυνεργαςίασ, διαχείριςθσ 
ςυγκροφςεων& κρίςεων» 29-2/4-3-2016, ςφνολο 35 ωρϊν.  

 Ενθμερϊςεισ Συντονιςτϊν προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε τακτό χρονικό διάςτθμα. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 1.3= 60,31 (ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ςε 100) 
 

Υποκριτιριο1.3. Μ/Ο 
Βακμολογία 

μελϊν 
(0-100) 

Αντιςτοίχιςθ 
ςε Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ –
επίπεδο 

(0-5) 
Βακολογίασ 

Μελϊν 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

(0-5) 

Αντιςτοίχιςθ ςε 
κλίμακα 

απαντιςεων 
εργαηομζνων 

(0) 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(<1) 

ΣΥΝΟΛΟ 60,31 
(3,59) 

3(ΕΛΕΓΧΟΣ) 33,00 
(1,98) 

2(ΕΚΤΕΛΕΣΘ) 1,61  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 1.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming, 

και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 60,31. Θεωρεί ότι: Ρρογραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο 

δράςθσ. Θ διοικθτικι ιεραρχία υποςτθρίηει τουσ εργαηόμενουσ, ωςτόςο οι προκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ 

υποκίνθςθσ (ενκάρρυνςθ) ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων, μποροφν να ενιςχυκοφν από τθ 

Νοςθλευτικι Δ/νςθ του νοςοκομείου. Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των εργαηομζνων διαπιςτϊκθκε, ότι 

υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ, μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςε: ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ 

θγεςίασ και εμπλεκόμενων φορζων ςτθν ανάπτυξθ μοντζλου διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ. Από τθν ςυγκριτικι 

ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ (P-value=1,61). 

Γ1. Γενικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αυτοαξιολόγθςθσ.  

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του 1.3 θ ομάδα εργαςίασ κζτει μια ςειρά βελτιωτικϊν προτάςεων ενκάρρυνςθσ, 
υποκίνθςθσ και υποςτιριξθσ τω ν εργαηομζνων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ, και τθν κακολικι 
ςυνειςφορά τουσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ. 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ -ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 1.3: 
 

Α/Α  
ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ  
1.3 

 
Ερϊτθςθ 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

1.3.5 Σε ποιο βακμό θ θγεςία ενκαρρφνει και δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν 
κατανομι κακθκόντων και τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν προσ τουσ υπαλλιλουσ; 

61,00 

1.3.7 Σε ποιο βακμό παρακολουκοφν οι υπάλλθλοι επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και τθν ανάπτυξθ των 
προςωπικϊν δεξιοτιτων τουσ; 

54,29 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 
 

 Γνωςτοποιιςεισ ενθμζρωςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων και προγραμμάτων για κάκε 
οργανωτικό πεδίο (email, ζντυπα) 

 Εξαςφάλιςθ ικανοποίθςθσ, αναγνϊριςθσ, αυτοπραγμάτωςθσ, ενκάρρυνςθσ και  παροχι κινιτρων ςτο 
προςωπικό που ςτελεχϊνει τθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων, ςφμφωνα με τισ αξίεσ και τουσ 
ςτόχουσ τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ του νοςοκομείου 

 Εξαςφάλιςθ οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν μακθμάτων ι  ςεμιναρίων για εμπλουτιςμό του διοικθτικοφ και 

νοςθλευτικοφ ζργου, γεγονόσ που κα δθμιουργιςει αναγνϊριςθ, επιβράβευςθ των προςπακειϊν μεταξφ 

των εργαηομζνων εμπλζκοντασ τουσ ςτθ διαδικαςία βελτίωςθσ με ομοφωνία ςτο τι πρζπει να γίνει, που 

κυρίωσ κα ςυμβάλλει και ςτθ μείωςθ χρόνου διαχείριςθσ των αςκενϊν και κα επιτευχκεί μεγαλφτερθ 

εξοικονόμθςθ πόρων με ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ιατρικισ και νοςθλευτικισ φροντίδασ. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 1. Ηγεςία 

 Ο τρόποσ με τον οποίο οι επικεφαλείσ και οι Διοικθτζσ διαμορφϊνουν τθν αποςτολι μιασ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ, διευκολφνουν τθν επίτευξι τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ του οράματοσ, 
εξαςφαλίηουν τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων αξιϊν και ςυμμετζχουν προςωπικά ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ 
ανάπτυξθσ και τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

Υποκριτιριο 1.4. 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ διαχειρίηεται τισ ςχζςεισ με τουσ πολιτικοφσ και με τισ άλλεσ ομάδεσ ςυμφερόντων. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Διατιρθςθ των προλθπτικϊν και τακτικϊν επαφϊν με τθν πολιτικι εξουςία ςτο εκτελεςτικό και νομοκετικό 
πεδίο. 

 Συμμετοχι των πολιτικϊν και άλλων μετόχων ςτθ διαδικαςία τθσ ςτοχοκεςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ των 
εκροϊν και αποτελεςμάτων όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν και των δικτφων με ςθμαντικοφσ μετόχουσ (πολίτεσ, μθ κυβερνθτικοφσ 
οργανιςμοφσ, ομάδεσ ςυμφερόντων, βιομθχανία, άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ, κτλ).  

 Συμμετοχι των πολιτικϊν και άλλων μετόχων ςτθ διαδικαςία τθσ ςτοχοκεςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ των 
εκροϊν και αποτελεςμάτων όπωσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 Ρροςδιοριςμόσ ςθμαντικότερων υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων και ενθμερϊνονται 
ςχετικά οι εργαηόμενοι 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ για τα 
κοινά 

 Επιδίωξθ τθσ δθμόςιασ καταξίωςθσ, υπόλθψθσ και αναγνϊριςθσ τθσ οργάνωςθσ από το κοινό (π.χ. 
καλλιζργεια τθσ εικόνασ τθσ οργάνωςθσ ανάπτυξθσ μιασ ζννοιασ διαφιμιςθσ και διάδοςθσ των 
παραγόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά. 

 Συμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ επαγγελματικϊν ενϊςεων, αντιπροςωπευτικϊν οργανϊςεων και ομάδων 
ςυμφερόντων. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 ΓΝΑ ΚΑΤ Νοςθλευτικι Δ/νςθ, Γραφείο Εκπαίδευςθσ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ προϊςτάμενων 
νοςθλευτικϊν τμθμάτων, Χειρουργείων, ΜΕΘ,ΤΕΡ, ΤΕΙ, Αποςτείρωςθσ. Θζμα: ςυμμετοχι ςε 
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ του ΙΝΕΡ, με τίτλο «Βελτίωςθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδικισ 
ςυνεργαςίασ, διαχείριςθσ ςυγκροφςεων& κρίςεων» 29-2/4-3-2016, ςφνολο 35 ωρϊν.  

 Ενθμερϊςεισ Συντονιςτϊν προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε τακτό χρονικό διάςτθμα. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 1.4= 45,57(ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ςε 100) 

Βακμολογία Ομάδασ Αυτοαξιολόγθςθσ και Εργαηομζνων 
Ρρογραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκριτιριο 
1.4. 

Μ/Ο 
Βακμολογία 

Μελϊν 
(0-100) 

Αντιςτοίχιςθ 
ςε Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ –
επίπεδο 

(0-5) 
Βακμολογίασ 

Μελϊν 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

(0-5 

Αντιςτοίχιςθ ςε 
κλίμακα 

απαντιςεων 
εργαηομζνων 

(0-5) 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(<1) 

ΣΥΝΟΛΟ 45,57 
(2,73) 

 
2(ΕΚΤΕΛΕΣΘ) 

         35,66 
(2,14) 

2(ΕΚΤΕΛΕΣΘ)  0,59  

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ, διαπίςτωςε ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 1.4, βάςει του κφκλου 
ποιότθτασ Deming και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 45,57. Θεωρεί ότι: Ρρογραμματίηεται και 
εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ με τθν πολιτικι θγεςία και τουσ άλλουσ μετόχουσ. Από τθν ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων των εργαηομζνων διαπιςτϊκθκε, ότι υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ, μζτριο επίπεδο επάρκειασ και 
αποτελεςματικότθτασ ςε: ςυςτθματικό ςχεδιαςμό ανακεϊρθςθσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων και ανάκεςθ ευκυνϊν 
και κακθκόντων ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτα ιατρεία.  
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Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 
απόκλιςθ (p-value=0,59). 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 1.4: 

 
Α/Α  
ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 
 1.4 

 
Ερϊτθςθ 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

1.4.1 Σε ποιο βακμό παρζχεται βοικεια ςτθν πολιτικι θγεςία για τον κακοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊ  που 
ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ; 

56,57 

.4.4 Σε ποιο βακμό υπάρχει θ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ 
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ; 

67,29 

1.4.8 Σε ποιο βακμό υπάρχει ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, 
αντιπροςωπευτικοφσ οργανιςμοφσ και ομάδεσ ςυμφερόντων; 

69,29 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

- Συμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και των άλλων μετόχων ςτον προςδιοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που 
είναι ςθμαντικζσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ ΟΛ. 

- Ρροβολι του ζργου με ανάπτυξθ (παραγωγι) video, για τθ δθμόςια προβολι των απογευματινϊν 
ιατρείων μζςω των ΜΜΕ. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 1
ου

 ΗΓΕΣΙΑ = 54,94 (ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ) 
ΥΡΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΔΑΣΕΩΝ 
 

Θ ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ από το ςφνολο των απαντιςεων των μελϊν και των εργαηομζνων, αποδίδει ςτο κριτιριο 

(1) το ςυνολικό βακμό 54,94 (CAF classical scoring). Στο ςφνολο των υποκριτθρίων που εξετάςκθκαν διαπιςτϊκθκε 

ικανοποίθςθ λειτουργίασ και καλό επίπεδο επάρκειασ (3 φάςθ κφκλου Deming) και αποτελεςματικότθτασ. 

Διαπιςτϊκθκε ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν εργαςίασ και των εργαηομζνων (p-

value=1,31). Θ βαςικότερθ διαπίςτωςθ μζςω των απαντιςεων είναι ότι: υπάρχει ικανοποίθςθ και καλό επίπεδο 

επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ, ςτον τρόπο με τον οποίο θ θγεςία του φορζα δίνει μια ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν 

οργάνωςθ, αναπτφςςοντασ τθν αποςτολι, το όραμα και τισ αξίεσ τθσ. 

Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν οργάνωςθ, ανάπτυξθ ςυςτθμάτων Διοίκθςθσ επιχειρθματικισ 

ευφυΐασ(MIS),τον ςαφι προκακοριςμό των μεταρρυκμιςτικϊν διαδικαςιϊν, τθν αξιοποίθςθ των εργαηομζνων ςτθν 

αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν, με ςκοπό τθ Διοικθτικι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου.  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ  

1 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

μελϊν 

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

εργαηομζνων 

Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Επίπεδο 

δραςτθριότθτασ 

(0-5) 

Σθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

(>1) 

Μθ ςθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (<1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

 

54,94 

(3,50) 

36,50 

(2,19) 

 

ςχετικι ικανοποίθςθ 

και μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και 

αποτελεςματικότθτασ 3  1,31 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

& ΔΑΣΕΙΣ  

 Ανακεϊρθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα τθσ αποςτολισ λειτουργίασ των ιατρείων, με ςαφι κακοριςμό 
τθσ ςτοχοκεςίασ, προκειμζνου τθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και των ςυνκθκϊν επικοινωνίασ 
μεταξφ των εργαηομζνων και του μεςαίου επιπζδου διοικθτικισ ιεραρχίασ. Οι αξίεσ πρζπει να 
αποςαφθνιςτοφν ςε πλαίςιο εκπαίδευςθσ, αναφορικά με τισ αποφάςεισ που πρζπει να λαμβάνονται ςε 
ςυνκικεσ κρίςεωσ. 

 Κοινοποίθςθ ςτοχοκεςίασ (ςτρατθγικισ και επιχειρθςιακισ) από πλευράσ τθσ θγεςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ για 
τθ διευκόλυνςθ ςτθν πραγματοποίθςθ του οράματοσ και τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ αποτελεςματικότθτασ 
των απογευματινϊν ιατρείων 

 Διαμόρφωςθ και ευκυγράμμιςθ τθσ ςτρατθγικισ του Υπουργείου/Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, με τουσ 
ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ τθσ Διοίκθςθσ, βάςει του ν.3230/2004/ ΦΕΚ 44/11.2.2004 περί 
κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ με ςτόχουσ, μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και άλλεσ διατάξεισ ςτον 
ευρφτερο δθμόςιο τομζα 

 Κακοριςμόσ των κατάλλθλων διοικθτικϊν δομϊν (επίπεδα, λειτουργίεσ, κακικοντα και αρμοδιότθτεσ), όπωσ 
προκφπτουν από τον οργανιςμό και τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 
ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ 

 Ανάπτυξθ καινοτομιϊν και μάκθςθσ, εξαςφαλίηοντασ ζνα περιβάλλον ανοικτό για αποτελεςματικι εςωτερικι 
και εξωτερικι επικοινωνία 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςυςτθμάτων επιχειρθματικισ ευφυΐασ (MIS) για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων, τον 
ζλεγχο των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των ιατρείων, κακϊσ και για τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν 
ομαδικισ εργαςίασ. 

 Ριςτοποίθςθ διοικθτικϊν –ιατρικϊν διαδικαςιϊνISO:9001 ι ΕΛΟΤ 1801 
 Δζςμευςθ τθσ θγεςίασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ικανοποίθςθσ, αναγνϊριςθσ, αυτοπραγμάτωςθσ, μζςα από τθν 

ενκάρρυνςθ παροχισ κινιτρων ςτο προςωπικό των ιατρείων, ςφμφωνα με τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ΟΛ 
 Εξαςφάλιςθ ςτουσ εργαηόμενουσ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων, γεγονόσ που κα 

δθμιουργιςει αναγνϊριςθ, επιβράβευςθ των προςπακειϊν μεταξφ των εργαηομζνων εμπλζκοντασ τουσ ςτθ 
διαδικαςία βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ομοφωνία ςτο τι πρζπει να γίνει 

 Συμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και των άλλων μετόχων ςτον προςδιοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που 
είναι ςθμαντικζσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ Ολοιμερθσ λειτουργίασ 

 Ρροβολι ζργου με ανάπτυξθ (παραγωγι)videoγια τθ δθμόςια προβολι των απογευματινϊν ιατρείων μζςω 
των ΜΜΕ 
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 ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 1
ου 

(ΗΓΕΣΙΑ) 
 
 Ραρατθριςεισ  

ΔΑΣΗ 1 
 Διαμόρφωςθ και ευκυγράμμιςθ τθσ ςτρατθγικισ του Υπουργείου 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ και 
επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ τθσ Διοίκθςθσ. 

Βάςει του ν.3230/2004/ 
ΦΕΚ 44/11.2.2004 περί 
κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ 
Διοίκθςθσ με ςτόχουσ, 
μζτρθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και άλλεσ 
διατάξεισ ςτον ευρφτερο 
δθμόςιο τομζα. 

ΧΟΗΓΟΣ ΣΥΝΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΓΝΑ ΚΑΤ & ΕΣΡΑ ΚΡΑ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ Ε. Λάππα  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ 
Τμιμα Ρλθροφορικισ και ο εκάςτοτε ςυντονιςτισ ι (εσ) Ολοιμερθσ 
Λειτουργίασ του νοςοκομείου, ομάδα ΚΡΑ 

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
t. 213 2086 083 email: library2@kat-hosp.gr 
 

 

ΣΚΟΡΟΣ 

 Ριςτοποίθςθ ISO:9001, 
 Ανάπτυξθ υπο-εφαρμογϊν ςυςτθμάτων επιχειρθματικισ ευφυΐασ 

(MIS) 
 Θλεκτρονικό πρωτόκολλο (ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ) 
 Ανάπτυξθ υποςυςτθμάτων (integrated information system) 

Ππ. βλ. επ./ υποκριτιριο  

ΜΕΤΟΧΟΙ 
1θ ΥΡΕ Αττικισ, Υπουργείου Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Υπουργείο Ψθφιακισ Ρολιτικισ  

 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ 

 Εφαρμογι προγράμματοσ ΘΔΙΚΑ (κίνθςθσ αςκενϊν, κλείςιμο 
ραντεβοφ, χρεϊςεισ λογιςτικϊν πράξεων, θλ. Υποβολι 
παραπεμπτικϊν/ΕΟΡΥΥ) 

 Δζςμευςθ Διοικθτι (ςτρατθγικοί άξονεσ και ςτόχοι 2018) 

Ππ. βλ. επ./ υποκριτιριο 

 
 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 Κεντρικι διαχείριςθ με δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ κα 
καταγραφισ των εργαςιϊν 

 Θλεκτρονικό πρωτόκολλο, αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν για τθν 
διαχείριςθ Αιτθμάτων αςκενϊν-εργαηομζνων/αιτιςεων, 
παραγγελιϊν/βλαβϊν 

 Ρροτυποποίθςθ διοικθτικϊν-ιατρικϊν διαδικαςιϊν 

Ππ. βλ. επ./ υποκριτιριο 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

 Ανάπτυξθ νζου HIS για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
απογευματινϊν ιατρείων 

 

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ  ΡΟΟΙ  
 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ 

Το ιδθ υπάρχον προςωπικό 
 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤΘΙΟ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΑ   

ΡΑΑΔΟΤΕΑ 
  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ 
  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

  

   

mailto:library2@kat-hosp.gr


Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 17 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 2. Στρατθγικι και Ρρογραμματιςμόσ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ υλοποιεί τθν αποςτολι τθσ μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 
προςανατολιςμζνθσ προσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων και υποςτθριηόμενθ από τισ αναγκαίεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, 
προγράμματα, ςκοποφσ, ςτόχουσ και διαδικαςίεσ. 

Υποκριτιριο2.1. 
Θ οργάνωςθ ςυλλζγει πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ρροςδιοριςμόσ όλων των ςχετικϊν μετόχων (πελάτεσ/πολίτεσ, εργαηόμενοι, κοινό, υπθρεςίεσ ελζγχου, 
μζςα μαηικισ επικοινωνίασ, προμθκευτζσ, Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ). 

 Συςτθματικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για ανάγκεσ και προςδοκίεσ των μετόχων, για ςθμαντικζσ 
μεταβλθτζσ, όπωσ είναι οι κοινωνικζσ, οι οικολογικζσ, οι οικονομικζσ, οι νομικζσ και οι δθμογραφικζσ 
εξελίξεισ. 

 Συχνι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των πλθροφοριϊν και του τρόπου που ςυλλζγονται για τισ ανάγκεσ των 
εμπλεκόμενων φορζων. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

χετικοί εγκφκλιοι περί εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν: 
 

 Υπουργείο Υγείασ ΒI. Health, Σφςτθμα επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕΣΥ ςε 
http://bi.moh.gov.gr/application/home 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(ΕΚΕΡΥ) , ζγγραφο προσ Γενικό Νοςοκομείο 
ΚΑΤ,υπ.αρ.πρωτ.Γ.ΕΚΕΡΥ/3240-13/10/2017, κζμα: Οργανιςμόσ Υπουργείου Υγείασ –ΕΚΕΡΥ 

 ΕΛΣΤΑΤ ζγγραφο προσ Διοικθτζσ, Αν. Διοικθτζσ, υπ. αρ. πρωτ. 231/9.1.2018, κζμα: ςυμπλιρωςθσ και 
υποβολισ Στατιςτικϊν Δελτίων, Τριμθνιαίασ και Ετιςιασ Ζρευνασ Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, για το Δϋ 
τρίμθνο του 2017 (201704) και το ετιςιο του 2017 9201705) 

 1θ ΥΡΕ Αττικισ, Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και Ρρογραμματιςμοφ, Χάρτθσ Υγείασ, email 2/2/2018, Θζμα: 
Καταχϊρθςθ ςτοιχείων BI Forms για το μινα Ιανουάριο 2018. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Διοικθτισ αίτθμα προσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ Τμιμα Εφαρμογϊν Νοςοκομείων, Θζμα: αίτθμα για ανζβαςμα 
εφαρμογϊν ςτα ςυςτιματα τθσ ΘΔΙΚΑ, αρ. πρωτ. ΔΣ1082-10/11/2015. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ Απόφαςθ ΔΣ ν. 15/02-08-2017 με κζμα: πιλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ ΒΙ εργαςτιριατου 
νοςοκομείου 

 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 2.1= 40,69 
 

Υποκριτιριο 
2.1 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
μελϊν 
(0-100) 
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Μ/0 
Βακμολογία 
εργαηομζνων  

Αντιςτοίχιςθ ςε 
κλίμακα 
απαντιςεων 
εργαηομζνων 
(0) 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογιϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 40,69 
(2,44) 

2 (ΕΚΤΕΛΕΣΘ) 41,16 
(2,47) 

2(ΕΚΤΕΛΕΣΘ)  0,47 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 2.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 40,69. Θεωρεί ότι: θ ςυλλογι πλθροφοριϊν γίνεται μζςα από 
προκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ. Για τθ ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν απαιτείται θ ανάπτυξθ 
υποεφαρμογϊν ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ (πχ. θλεκτρονικι κάρτα αςκενοφσ). Επίςθσ θ αυτοματοποίθςθ 
των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αςκενϊν, είναι ςθμαντικι για τθν καταγραφι ποιοτικϊν δεικτϊν μζτρθςθσ 
(λειτουργικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν) τθσ ΟΛ.Θ ςυμβολι ενόσ υποςυςτιματοσ ΒΙ πλθροφόρθςθσ κα βοθκιςει 
και ςτθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των κλινικϊν διαδικαςιϊν (benchmarking) του επείγοντοσ και με άλλα 
νοςοκομεία. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει 
ςθμαντικι απόκλιςθ (p-value=0,47). 
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Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία>50) ςε επιμζρουσ ερωτιματα 
του υποκριτθρίου2.1: 

 
Α/Α   

Ε ρϊτθςθ 
Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

2.1.1 Σε ποιο βακμό αναγνωρίηονται και καταγράφονται οι εμπλεκόμενοι ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

68,00 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ 

 
- Σχεδιαςμόσ- προγραμματιςμόσ εφαρμογϊν ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, με 

διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ του νοςοκομείου ςε ζνα μοντζλο οργανωςιακισ ανάπτυξθσ ποιοτικϊν 
δεικτϊν που πθγάηουν από τα απογευματινά ιατρεία:  

- Για τθν ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν των αςκενϊν που προςζρχονται ςτα απογευματινά 
ιατρεία, τθ λιψθ αποφάςεων και τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ προσ τθ Διοίκθςθ, Κλινικζσ, Εργαςτιρια, 
Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ, Ρλθροφορικι, Συντονιςτζσ ΒΙ, Στατιςτικό Επικεφαλι και τουσ μετόχουσ (ΕΛΣΤΑΤ, 
Υπουργείο- ΒΙ ςφςτθμα επιχειρθματικισ ευφυΐασ ΕΣΥ: http://bi.moh.gov.gr/application/home, 1θ ΥΡΕ 
Αττικισ) 

- Για τθν καταγραφι ζγκυρων ςτοιχείων ςτθν καρτζλα εξωτερικοφ αςκενοφσ ςε θλεκτρονικι μορφι. (βλ. 
αίτθμα πρϊθν Διοικθτι για ανζβαςμα νζων εφαρμογϊν ςτα ςυςτιματα τθσ ΘΔΙΚΑ 10/11/2015, & 
απόςπαςμα από τα πρακτικά ΔΣ ν. 15/02-08-2017 με κζμα: πιλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ ΒΙ ςτα 
εργαςτιρια του νοςοκομείου) 

- Για τθν αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ εξωτερικϊν αςκενϊν ΤΕΙ & Ολοιμερθ, για 
τον ζλεγχο τιρθςθσ των ιατρικϊν πρωτοκόλλων, εξετάςεων/αςκενι, οικονομικϊν καταςτάςεων  

- Για τθν ποιοτικι μζτρθςθ των κλινικϊν δράςεων και τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν 
(benchmarking) και με άλλα νοςοκομεία 

- Για τθ διαςφάλιςθ επικαιροποιθμζνων και ποιοτικά βελτιωμζνων ειςροϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
κλινικϊν αποφάςεων, διαχείριςθσ κινδφνων και διευκόλυνςθσ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ  

- Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων και το λεπτομερζςτερο ζλεγχο των λειτουργικϊν και 
οικονομικϊν μεγεκϊν. 
(ακολουκεί πίνακασ δυνατϊν και αδφνατων ςτοιχείων υποκριτθρίου 2.1). 
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Ε 1.Ρίνακασ Δυνατϊν και Αδφνατων ςθμείων & βακμολόγθςθ Ομάδασ-εργαηομζνων/υποκριτιριο 
 

Α/Α 
2.1 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ & 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ  

ΕΩΤΗΜΑΤΑ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΥΝΑΤΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΑΔΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

ΡΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΜΕΛΩΝ  
(0-100) 
 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΑΣΗΣ 

2.1 

ςυλλζξει πλροφ ρίεσ για τισ 
παροφςεσ και τισ μελλοντικζσ 
ανάγκεσ τωνμετόχων κακϊσ 
και π θροφορίεσ ςχετικζσ 
με τθ διοίκθςθ  

√ ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΔΙΚΑ 
(ΚΑΤΑΓΑΦΘ 
ΚΙΝΘΣΘΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ-
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ ΑΝΤΕΒΟΥ, 
ΧΕΩΣΕΙσ …) 

 √ 68,00 2,56 

 

.2 

αναπτφξει τθν ςτρατθγικι 
και τον προγαμτιςμό 
λαμάνοντασ υπόψθ τσ 
πλθροφορίεσ που ζχουν 
ςυλλεχκεί  

  

√ √ 32,00 2,32 

 

2.3 

αναπτφξει τθν ςτρατθγικι 
και τον προγραμματιςμό 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
πλθροφορίεσ που ζχουν 
ςυλλεχκεί *Σε ποιο βακμό 
επιδιϊκεται θ ςυμμετοχι 
των εμπλεκομζνων φορζων 
ςτθ τουργία τσ δθμόςιασ 
οργάωςθσ κατά τθν 
ανάπτυξθ του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ; 

  

√ √ 1,71 2,52 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ 
2.1 

   
  39,90 

 

ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ2.1-ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΤΩΝ & ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 2. Στρατθγικι και Ρρογραμματιςμόσ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ υλοποιεί τθν αποςτολι τθσ μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 
προςανατολιςμζνθσ προσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων και υποςτθριηόμενθ από τισ αναγκαίεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, 
προγράμματα, ςκοποφσ, ςτόχουσ και διαδικαςίεσ.  

Υποκριτιριο 2.2. 
Θ οργάνωςθ αναπτφςςει, ανακεωρεί και επικαιροποιεί τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 ςυμμετοχι των μετόχων ςτθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ, ανακεϊρθςθσ και επικαιροποίθςθσ τθσ 
ςτρατθγικισ και του προγραμματιςμοφ, όπωσ επίςθσ και ςτθ διαδικαςία ιεράρχθςθσ των προςδοκιϊν και 
αναγκϊν τουσ, βάςει του οράματοσ τθσ οργάνωςθσ, κακϊσ και με τισ δράςεισ κινδφνου. 

 ανάλυςθ των κινδφνων και ευκαιριϊν και επιςιμανςθ κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ μζςω τθσ 
ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ των παραγόντων που ανικουν ςτο περιβάλλον τθσ οργάνωςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτικϊν αλλαγϊν). 

 Συμμετοχι εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ του 
ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ. 

 Αξιολόγθςθ αςκοφμενων κακθκόντων από τουσ υπαλλιλουσ, ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα και τισ 
επιπτϊςεισ τουσ. 

 εξιςορρόπθςθ τόςο μεταξφ των ζργων και πόρων όςο και μεταξφ μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων 
πιζςεων ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ των μετόχων. 

 Βακμόσ ανάπτυξθσ τθσ πολιτικισ για τθν κοινωνικι ευκφνθ και ενςωμάτωςθ ςτθν ςτρατθγικι και 
προγραμματιςμό. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

Σχετικζσ Αποφάςεισ τθσ Διοικθτικισ ιεραρχίασ για τθν ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςθ των αναγκϊν λειτουργίασ 
του τμιματοσ, με ςτόχο τθν ζνταξθ ςτον ςχεδιαςμό νζων υπθρεςιϊν: 

 Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ (υπ’ αρικ. 441/8.6.2017, Απόφαςθ του Διοικθτι 
του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ), όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία & τθν Κ.Υ.Α. οικ. 146163 ‘Μζτρα για τθ 
Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων’ (Φ.Ε.Κ. 1537’, 8.5.2012, τ. Β’).  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Απόφαςθ Διοικθτι, υπ. αρικμ. Α.Ρ : 1253/16.12-2016. Θζμα: Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ιατρικϊν αποβλιτων. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ- Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εκτυπωτϊν για τθν ζναρξθ θλεκτρονικισ 
ςυνταγογράφθςθσ ςτα ΤΕΡ & ΤΕΙ. Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και πίςτωςθσ (ΑΡ ΔΣ 195/26-02-2016) 

 Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Απόφαςθ αρ. πρωτ. Οικ. 33312/2012. Θζμα: 
Ειδικό Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΣΔΕΑΑΥΜ). 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 2.2=26,50 
 

Υποκρ/ριο2.2
. 

Μ/0 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο 
δραςτθριότθτασ  
(0-5 

Βακμολογία  
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 26,50 
(1,57) 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ 

1 34,16 
(2,05) 

 -0,48 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 2.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 26,50. Θεωρεί ότι: είναι ςε φάςθ προγραμματιςμοφ και 
ανάπτυξθσ τθσ ςτρατθγικισ, χωρίσ επικαιροποίθςθ των αναγκϊν λειτουργίασ των ιατρείων. Από τθν ςυγκριτικι 
ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, παρότι θ 
ομάδα εργαςίασ, (p-value=-0,48). 
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Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Δεν διαπιςτϊκθκαν πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 2.2. 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 
 Ρρογραμματιςμόσ/ςχεδιαςμόσ λαμβάνοντασ τα δεδομζνα που πθγάηουν από το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

αςκενϊν, για τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων εργαςιϊν ςε επίπεδο εκροϊν και ποιοτικϊν 
αποτελεςμάτων, και για τθν κακοδιγθςθ των υφιςταμζνων ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Διοίκθςθσ. 

 Συντονιςμόσ και εναρμόνιςθ όλων των παραγωγικϊν πόρων (ανκρϊπινων, υλικϊν, τεχνικϊν) για να 
επιτευχκοφν τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα, βάςει των προτεραιοτιτων. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 2. Στρατθγικι και Ρρογραμματιςμόσ 
 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ υλοποιεί τθν αποςτολι τθσ μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 
προςανατολιςμζνθσ προσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων και υποςτθριηόμενθ από τισ αναγκαίεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, 
προγράμματα, ςκοποφσ, ςτόχουσ και διαδικαςίεσ. 

 

Υποκριτιριο 2.3. 
Θ οργάνωςθ εφαρμόηει τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό ςε όλθ τθν ζκταςι τθσ και να τθν ανακεωρεί ςε 
τακτικι βάςθ. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και του προγραμματιςμοφ κατόπιν ςυμφωνίασ κζτοντασ προτεραιότθτεσ και 
προςδιορίηοντασ το κατάλλθλο χρονοδιάγραμμα και τθν ανάλογθ οργανωτικι δομι. 

 Μετατροπι τθσ ςτρατθγικισ και των επιχειρθςιακϊν ςτόχων μιασ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςε προγράμματα 
και ζργα και ςφνδεςθ αυτϊν με τισ κφριεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 

 Ανάπτυξθ των εςωτερικϊν διαφλων επικοινωνίασ ϊςτε να διαδοκοφν οι ςκοποί, τα προγράμματα και τα 
ζργα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι μεκόδων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςε όλα τα επίπεδα. 
 Συγκρότθςθ και παρακολοφκθςθ ςυμβουλευτικϊν οργάνων διοίκθςθσ (π.χ. Συμβοφλιο Δθμόςιασ Ρολιτικισ, 

κλπ.). 
 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
Σχετικζσ Αποφάςεισ τθσ Διοικθτικισ ιεραρχίασ για τθν ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςθ των αναγκϊν λειτουργίασ 
του τμιματοσ, με ςτόχο τθν ζνταξθ ςτον ςχεδιαςμό νζων υπθρεςιϊν: 

 ΓΝΑ ΚΑΤ- Ειςιγθςθ προσ το ΔΣ του νοςοκομείου από ςυντονίςτρια τθσ ΟΛ. Θζμα: ζνταξθ ςε πρόγραμμα 
επιχειρθςιακισ ευφυΐασ πιλοτικά. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ- Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εκτυπωτϊν για τθν ζναρξθ θλεκτρονικισ 
ςυνταγογράφθςθσ ςτα ΤΕΡ & ΤΕΙ. Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και πίςτωςθσ (ΑΡ ΔΣ 195/26-02-2016). 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ2.3= 48,31 
Ρρογραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ 
 

Υποκρ/ριο 
 

2.3 

M/O 
Βακμολογία 

Μελϊν 
(0-100) 

 

Φάςθ 
κφκλου 

ποιότθτασ 
 

Επίπεδο 
δραςτθριότθτασ 

(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι  
Απόκλιςθ 

Βακμολογιϊν ( >1) 

Μθ 
 ςθμαντικι  
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 48,31 
(2,42) 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 32,16 
(1,93) 

 0,49 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 2.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ κεωρεί ότι: είναι ςε φάςθ προγραμματιςμοφ και ανάπτυξθσ τθσ ςτρατθγικισ για ζνα 
ςφνολο ςχεδιαςμζνων δραςτθριοτιτων ςε κεντρικό επίπεδο του νοςοκομείου. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ 
βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ (p-value=0,49). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου2.3.Αναφζρεται ότι θ υπάρχουςα εφαρμογι του ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ, κα 
μποροφςε να ςυμβάλλει, με τθν ανάπτυξθ επιπλζον υποεφαρμογϊν (δράςεισ), ςτθν μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου. 
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Α/Α 
Υποκριτιριο  
2.3 

Ερωτιματα  
 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

2.3.3 Σε ποιο βακμό οι ςτρατθγικοί και οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι υλοποιοφνται με ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και 
ανάκεςθ ευκυνϊν και κακθκόντων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μοvάδεσ και τουσ εργαηόμενουσ; 

5,71 

2.3.5 Σε ποιο βακμό αξιολογείται θ ανάγκθ για τθν ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ 
ςχεδιαςμοφ κακϊσ και για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ; 

5,14 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

 
- Υλοποίθςθ ςχετικϊν αποφάςεων για οργανωμζνθ παροχι υπθρεςιϊν, μζςα από τον κακοριςμό 

προτεραιοτιτων, όπωσ (θ Διαςφνδεςθ του υποςυςτιματοσ IS των απογευματινϊν ιατρείων με τα ΤΕΙ, 
εργαςτιρια, και τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου, που κα επιτρζπει τθν αυτοματοποιθμζνθ 
ςυλλογι ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν για τθν ζκβαςθ και των ςτατιςτικϊν αναφορϊν). 

- Ανάπτυξθ και εφαρμογι ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων για τθν μζτρθςθ, αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 
λειτουργίασ ΟΛ. 

- Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ για τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ, 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται μια αποτελεςματικι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 24 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 2. Στρατθγικι και Ρρογραμματιςμόσ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ υλοποιεί τθν αποςτολι τθσ μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 
προςανατολιςμζνθσ προσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων και υποςτθριηόμενθ από τισ αναγκαίεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, 
προγράμματα, ςκοποφσ, ςτόχουσ και διαδικαςίεσ. 

Υποκριτιριο 2.4. 
Θ οργάνωςθ ςχεδιάηει, εφαρμόηει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα για τθν καινοτομία και τθν αλλαγι. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Εφαρμογι μιασ νζασ οργανωτικισ κουλτοφρασ για καινοτομία, με ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ, τθ ςυγκριτικι 
μζτρθςθ ικανοτιτων και επιδόςεων και τα εργαςτιρια μάκθςθσ 

 Ανάγκεσ για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ, και ςχεδιαςμόσ 
ανάλογων δράςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθν λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ 

 Εφαρμογι κάποιου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ αλλαγϊν και καινοτόμων 
 Εξαςφάλιςθ απαραίτθτων πόρων για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται  
 Ρροϊκθςθ θ χριςθ εργαλείων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ αλλθλεπίδραςθ οργάνωςθσ πολίτθ / 
πελάτθ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 EC (2016) m.Health sub-group Report on national Mhealth strategies (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/mhealth-subgroup-outlines-set-actions) 

 WHO (2016) Regional Office for Europe From Innovation to implementation-E-Health in the WHO 
European Region( http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/from-innovation-to-
implementation-ehealth-in-the-who-european-region-2016) 

 Υπουργείο Υγείασ ΒI. Health, Σφςτθμα επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕΣΥ ςε 
http://bi.moh.gov.gr/application/home 

 Υπουργείο Υγείασ, ζγγραφο προσ τα Νοςοκομεία τθσ 1
θσ

 ΥΡΕ Αττικισ, αρ. πρωτ. 18747/17-7-2013, 
κζμα: επιπλζον οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ ςτοιχείων κίνθςθσ και προςωπικοφ ςτο 
ESY.net. 

 ΕΛΣΤΑΤ ζγγραφο προσ Διοικθτζσ, Αν. Διοικθτζσ, υπ. αρ. πρωτ. 231/9.1.2018, κζμα: ςυμπλιρωςθσ 
και υποβολισ Στατιςτικϊν Δελτίων, Τριμθνιαίασ και Ετιςιασ Ζρευνασ Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 
για το Δϋ τρίμθνο του 2017 (201704) και το ετιςιο του 2017(9201705) 

 1θ ΥΡΕ Αττικισ, Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και Ρρογραμματιςμοφ, Χάρτθσ Υγείασ, email 2/2/2018, Θζμα: 
Καταχϊρθςθ ςτοιχείων BI Forms για το μινα Ιανουάριο 2018. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Διοικθτισ αίτθμα προσ ΘΔΙΚΑ ΑΕ Τμιμα Εφαρμογϊν Νοςοκομείων, Θζμα: αίτθμα για 
ανζβαςμα εφαρμογϊν ςτα ςυςτιματα τθσ ΘΔΙΚΑ, αρ. πρωτ. ΔΣ1082-10/11/2015. 

 Υπουργείο Υγείασ, ζγγραφο προ Διοικθτζσ, Αν. Διοικθτζσ, υπ. αρ. πρωτ. ΟΙΚ4418/13.1.2011, κζμα: 
περαιτζρω οδθγίεσ για τθν ζγκριςθ και αξιόπιςτθ μθνιαία θλεκτρονικι αναφορά οικονομικϊν και 
άλλων ςτοιχείων ςτθν κεντρικι πλατφόρμα του ΥΥΚΑ. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 2.4= 34,89 

Προγραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ 
 

Υποκρ/ριο
2.4. 

M/O 
Βακμολογία  
Μελϊν  
(0-100) 
 

Μ/Ο 
Ααντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 34,89 1,74 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 1,75 
(35,09) 

 -0,01 

 

 

 

 

http://bi.moh.gov.gr/application/home


Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 25 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ, διαπίςτωςε ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου2.4, βάςει του κφκλου 
ποιότθτασ Deming και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 34,89.Θεωρεί ότι: είναι ςε φάςθ εκτζλεςθσ 
ςυγκεκριμζνων δράςεων. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν 
υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (p-value=-0,01). 

 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Δεν διαπιςτϊκθκαν πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 2.4. 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 

- Εκςυγχρονιςμόσ και εφαρμογι καινοτομίασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ αποδοτικοφ 
ςυςτιματοσ ολικισ ποιότθτασ. 

- Εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των απαιτοφμενων πόρων για τον εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων. 

- Ανάπτυξθ μιασ νζασ οργανωςιακισ κουλτοφρασ για τισ νζεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ προγραμμάτων 
εργαςίασ, μζςω τθσ επιμόρφωςθσ, τθσ ςυγκριτικισ μάκθςθσ και τθσ δθμιουργίασ εργαςτθρίων μάκθςθσ, ςε 
ςχζςθ με τθ χριςθ εργαλείων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 2ΟΥ (ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) = 37,40  

ΦΑΣΗ 2 (ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 
 

Θ ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ από το ςφνολο των απαντιςεων των μελϊν και των εργαηομζνων, αποδίδει ςτο 

κριτιριο (2) το ςυνολικό βακμό 38,89 (CAF classical scoring).Στο ςφνολο των υποκριτθρίων που εξετάςκθκαν 

διαπιςτϊκθκε ςχετικι ικανοποίθςθ λειτουργίασ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ (2 φάςθ κφκλου Deming) και 

αποτελεςματικότθτασ, χωρίσ ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν εργαςίασ και των 

εργαηομζνων (p-value=0,06).Ειδικότερα, θ βαςικότερθ διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ είναι ότι: ςτο ςφνολο 

των υποκριτθρίων που εξετάηονται διαπιςτϊκθκε ςχετικι ικανοποίθςθ με μζτριο επίπεδο επάρκειασ και 

αποτελεςματικότθτασ, ςτον τρόπο ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τισ παροφςεσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των 

μετόχων, κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν οργανωτικι απόδοςθ, ςτθν ανακεϊρθςθ των πρακτικϊν 

λειτουργίασ με εφαρμογι προγραμμάτων καινοτομίασ των ιατρείων χωρίσ ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ 

μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.  

Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ και προγραμματιςμοφ, για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςε κάκε οργανωτικό επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τθ 

λειτουργία των ιατρείων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ προςδοκίεσ των αςκενϊν κακϊσ και να διαςφαλίηει 

τθν ποιότθτα και τθν ορκι διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν με διαφάνεια. 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ 

2 

Μ/Ο 

Βακμολογί

α μελϊν 

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

εργαηομζνων 

Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Επίπεδο 

δραςτθριότθτασ 

DEMING 

(0-5) 

Σθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

(>1) 

Μθ ςθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (<1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

37,40 

(1,76) 

1,64 ςχετικι ικανοποίθςθ 

και μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και 

αποτελεςματικότθτασ 

2 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

 0,06 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

& ΔΑΣΕΙΣ  

Σχεδιαςμόσ- προγραμματιςμόσ εφαρμογϊν ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, με διαςφνδεςθ με το 
ςφςτθμα ΗΔΙΚΑ του νοςοκομείου ςε ζνα μοντζλο οργανωςιακισ ανάπτυξθσ νζων μεκόδων διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν 
δεικτϊν που πθγάηουν από τα απογευματινά ιατρεία, που να ζχουν υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία προσ τον αςκενι και 
τον εργαηόμενο: 

 
 Για τθ ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν των αςκενϊν που προςζρχονται ςτα απογευματινά ιατρεία, 

τθ λιψθ αποφάςεων και τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ προσ τθ Διοίκθςθ, Κλινικζσ, Εργαςτιρια , Διοικθτικζσ 
Υπθρεςίεσ, Ρλθροφορικι, Συντονιςτζσ ΒΙ, Στατιςτικό Επικεφαλι και τουσ μετόχουσ (ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείο- ΒΙ 
ςφςτθμα επιχειρθματικισ ευφυΐασ ΕΣΥ: http://bi.moh.gov.gr/application/home, 1θ ΥΡΕ Αττικισ.),  

 Για τθν καταγραφι ζγκυρων ςτοιχείων ςτθν καρτζλα εξωτερικοφ αςκενοφσ ςε θλεκτρονικι μορφι. (βλ. αίτθμα 
πρϊθν Διοικθτι για ανζβαςμα νζων εφαρμογϊν ςτα ςυςτιματα τθσ ΘΔΙΚΑ 10/11/2015, & απόςπαςμα από τα 
πρακτικά ΔΣ ν. 15/02-08-2017 με κζμα: πιλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ ΒΙ ςτα εργαςτιρια του νοςοκομείου ) 

 Για τθν ςυνολικι αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ εξωτερικϊν αςκενϊν ΤΕΙ & Ολοιμερθ,  
 Για τον ζλεγχο τιρθςθσ των ιατρικϊν πρωτοκόλλων, εξετάςεων/αςκενι, οικονομικϊν καταςτάςεων  

 Για τθν ποιοτικι μζτρθςθ των κλινικϊν δράςεων και τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν 
(Benchmarking) και με άλλα νοςοκομεία 

 Για τθ διαςφάλιςθ επικαιροποιθμζνων και ποιοτικά βελτιωμζνων ειςροϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ κλινικϊν 
αποφάςεων, διαχείριςθσ κινδφνων και διευκόλυνςθσ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ  

 Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων και το λεπτομερζςτερο ζλεγχο των λειτουργικϊν και 
οικονομικϊν μεγεκϊν.  

 Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των απαιτοφμενων πόρων για τον εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιϊν 
λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων 

 Για τθν ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων εργαςιϊν ςε επίπεδο εκροϊν και ποιοτικϊν 
αποτελεςμάτων 

 Για τον Εκςυγχρονιςμό, εφαρμογι καινοτομίασ και τθν αλλαγι ςτθν ανάπτυξθ ενόσ αποδοτικοφ ςυςτιματοσ 
ολικισ ποιότθτασ  

 Για τθν ανάπτυξθ μιασ νζασ οργανωςιακισ κουλτοφρασ για τισ νζεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ προγραμμάτων 
εργαςίασ, μζςω τθσ επιμόρφωςθσ, τθσ ςυγκριτικισ μάκθςθσ και τθσ δθμιουργίασ εργαςτθρίων μάκθςθσ, ςε 
ςχζςθ με τθ χριςθ εργαλείων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ 

 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 27 
 

 

 
 
 ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 2
ου  

(ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
 

 Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 2ου Ανάπτυξθ υποεφαρμογϊν MIS - Αυτοματοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ εξωτερικϊν αςκενϊν  

 

ΧΟΗΓΟΣ  Γ.Ν.Α. ΚΑΤ & ΕΣΡΑ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ   

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 080 email: itapog@kat-hosp.gr , a.moularakis@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ   ςυςτθματικι θλεκτρονικι καταγραφι πλθροφοριϊν των αςκενϊν που 
προςζρχονται ςτα απογευματινά ιατρεία, για τθ λιψθ αποφάςεων και τθ 
διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ προσ τθ Γραμματεία, Κλινικζσ, Εργαςτιρια, 
Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ, Ρλθροφορικι, Συντονιςτζσ ΒΙ, Στατιςτικό 
Επικεφαλι και τουσ μετόχουσ  

 αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ εξωτερικϊν αςκενϊν 
ΤΕΙ & Ολοιμερθ, ςε επίπεδο παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ  

 ζναρξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ των ιατρικϊν πράξεων και 
εξετάςεων (θλεκτρονικά παραπεμπτικά, παραγγελία κλινικϊν και 
παρακλινικϊν εξετάςεων) ςε εξωτερικοφσ αςκενοφσ ΤΕΙ & ΟΛ. Μζχρι 
ςιμερα παράγονται ζντυπεσ καρτζλεσ.  

 εξαςφάλιςθ ζγκυρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων λειτουργίασ ςτουσ μετόχουσ 
(ΕΛΣΤΑΤ, 1Θ ΥΡΕ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΚΑΒ) 

 διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ από τθ Διοικθτικι ιεραρχία ςε ζγκυρα 
ςτοιχεία λειτουργικότθτασ και αποδοτικότθτασ των ιατρείων 

 

Βλ. επίςθσ ςτθν ς. 
γενικοφ βακμοφ 
κριτθρίου 2ου. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  1Θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΘΔΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΚΑΒ  
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

ΣΥΣΤΘΜΑ ΘΔΙΚΑ Βλ.όπ./υποκριτιριο 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

Σφςτθμα καταγραφισ εξωτερικϊν αςκενϊν (HIS)  Βλ.όπ./Κριτιριο 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

Ανάπτυξθ υποεφαρμογισ νοςθλευτικισ κίνθςθσ τουσ ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ  Δεν υφίςταςτε τεχνικι υποςτιριξθ από τον οργανιςμό ΘΔΙΚΑ  

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ  

Δεν απαιτοφνται   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Συνολικά βλ. κριτιριο 9  

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ Εξαρτάται από τισ τελικζσ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ  
 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

Εκτιμάται θ μετάβαςθ από το ζντυπο ςε θλεκτρονικι μορφι κα ολοκλθρωκεί ςε 2 
μινεσ 

 

   

mailto:itapog@kat-hosp.gr
mailto:a.moularakis@kat-hosp.gr
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 3. Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, αναπτφςςει, απελευκερϊνει τισ γνϊςεισ και όλεσ τισ δυνατότθτεσ 
του προςωπικοφ τθσ ςε επίπεδο ατόμου, ομάδασ και υπθρεςίασ, και ςχεδιάηει τισ δράςεισ αυτζσ προκειμζνου να 
υποςτθρίξει τθν πολιτικι, τθ ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία του προςωπικοφ τθσ.  

Υποκριτήριο 3.1. 
Θ οργάνωςθ προγραμματίηει, διοικεί και βελτιϊνει το ανκρϊπινο δυναμικό ςε ςχζςθ με τθ ςτρατθγικι και τον 
προγραμματιςμό  
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ανάπτυξθ και γνωςτοποίθςθ τθσ πολιτικισ για το ανκρϊπινο δυναμικό που βαςίηεται ςτθ ςτρατθγικι και 
τον προγραμματιςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 

 Ανάλυςθ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα των τρεχουςϊν και μελλοντικϊν αναγκϊν ςε ανκρϊπινο 
δυναμικό ςυνεκτιμϊντασ τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των μετοχϊν. 

 Ανάπτυξθ και ςυμφωνία για μια ςαφι πολιτικι που περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτιρια όςον αφορά τισ 
προςλιψεισ, τισ προαγωγζσ, τισ αμοιβζσ και τθν ανάκεςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων (π.χ. δικαίωμα 
υπογραφισ). 

 Εναρμόνιςθ των περιγραφϊν κακθκόντων με τα ςχζδια πρόςλθψθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ. 

 Κακοριςμόσ των διοικθτικϊν και θγετικϊν ικανοτιτων που απαιτοφνται από τα διευκυντικά ςτελζχθ, κατά 
τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ. 

 Εξαςφάλιςθ καλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 
 Διαχείριςθ των προςλιψεων και τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με τθν αξιοκρατία και τισ ίςεσ 

ευκαιρίεσ ςτθν απαςχόλθςθ (π.χ. φφλο, αναπθρία, φυλι και κρθςκεία). 
 Μζριμνα για τισ προςωπικζσ ανάγκεσ των ατόμων με ειδικζσ δεξιότθτεσ και τισ ανάγκεσ τουσ ςε εξοπλιςμό. 
 Λαμβάνεται υπόψθ θ εξιςορρόπθςθ μεταξφ εργαςίασ και προςωπικισ ηωισ των υπαλλιλων 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Ιςχφουςα νομοκεςία Ολοιμερθσ Λειτουργίασ Νοςοκομείων του ΕΣΥ (ΦΕΚ Α 129/03-08-2010). 

 ΓΝΑ ΚΑΤ-Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων Π.Δ. 318/1992.  

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ν. 4369/2016. Θζμα: Αξιολόγθςθ Ρροϊςταμζνων από τουσ 
υφιςτάμενουσ. 

 Τποςπγείο Διοικητικήρ Ανασςγκπότησηρ, Ρ.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τα Ρ.Δ/τα 347/2003 (315Αϋ), 44/2005 (63Αϋ), 116/2006 (115Αϋ) και 146/2007 (185Αϋ), 
κακϊσ και με τουσ Ν. 4115/2013 (24Αϋ) και 4148/2013 (99Αϋ). Θζμα: Κωδικοποίθςθ προςοντολόγιο 
δθμοςίων υπαλλιλων. 

 Εγκύκλιορ ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟ/οικ.42334/8-2-2017 (ΑΔΑ:6ZEH465ΥΘΦ-0ΛΓ). Θέμα: πεπιγπάμματα θέσεων 

επγασίαρ. 
 ΓΝΑ ΚΑΣ, Σμήμα Πποσωπικού. Θέμα: καθοπισμόρ θέσεων για κάλςψη αναγκών τος νοσοκομείος με 

εσωτεπικέρ μετατάξειρ (ΑΠ Δ 482/31/5/2018). 
 ΓΝΑ ΚΑΣ, Κατανομή ωπών απογεςματινήρ ςπεπωπιακήρ, νςκτεπινήρ και εξαιπέσιμων ημεπών επγασίαρ τος 

μονίμος πποσωπικού (ΑΠ Δ 482/31/5/2018). 
 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 3.1= 47,22 
Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο
3.1. 

 
M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Μ/0 
Βακμολογία 
μελϊν 
(0-5) 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
Βακμολογιϊν 
( >1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογιϊν 

ΣΝΟΛΟ 47,22 2,36 2 ΕΚΤΕΛΕΣΘ  1,73 
(34,61) 

 0,63 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 3.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming, 
κεωρεί ότι: υπάρχει προγραμματιςμόσ βαςιςμζνοσ ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ του τμιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ανάγκεσ κάλυψθσ των εργαηομζνων και των μετόχων, με προτεραιότθτα τισ ανάγκεσ των αςκενϊν. Είναι ςε φάςθ 
εκτζλεςθσ τθσ ςτρατθγικισ και του προγραμματιςμοφ, μζςα από τον κακοριςμό των προτεραιοτιτων, τον 
προςδιοριςμό χρονοδιαγραμμάτων. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, 
διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ (p-value=0,63). 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 3.1: 

 
Α/α  

Ερωτιματα 

 

 
Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

3.1.1 Σε ποιο βακμό αναλφονται οι υφιςτάμενεσ και οι μελλοντικζσ ανάγκεσ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Oργάvωςθσ; 

52,29 

3.1.2 Σε ποιο βακμό θ πολιτικι για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ λαμβάνει υπόψθ μελλοντικζσ 
αρμοδιότθτεσ και κοινωνικά κριτιρια; 

60,00 

3.1.3 Σε ποιο βακμό εφαρμόηονται αντικειμενικά κριτιρια ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ, 
επιβραβεφςεισ και κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν; 

65,86 

3.1.4 Σε ποιο βακμό διαςφαλίηεται θ επάρκεια του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
αποςτολι τθσ οργάνωςθσ και θ εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων; 

59,43 

3.1.7 Σε ποιο βακμό παρζχεται θ απαραίτθτθ κατάρτιςθ και το απαραίτθτο πλαίςιο εργαςίασ ςτο ανκρϊπινο 
δυναμικό που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 
υπθρεςιϊν δικτφου; 

52,86 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

- Σχεδιαςμόσ περιγραμμάτων εργαςίασ, για τον κακοριςμό των κακθκόντων/ειδικότθτα ςτελζχωςθσ των 
απογευματινϊν ιατρείων  

- Αξιολόγθςθ των προϊςτάμενων και των εργαηομζνων, όπωσ ορίηεται από τθν ιςχφουςα εγκφκλιο του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 3. Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, αναπτφςςει, απελευκερϊνει τισ γνϊςεισ και όλεσ τισ δυνατότθτεσ 
του προςωπικοφ τθσ ςε επίπεδο ατόμου, ομάδασ και υπθρεςίασ, και ςχεδιάηει τισ δράςεισ αυτζσ προκειμζνου να 
υποςτθρίξει τθν πολιτικι, τθ ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία του προςωπικοφ τθσ.  

Υποκριτιριο 3.2. 
Θ οργάνωςθ προςδιορίηει, αναπτφςςει και χρθςιμοποιεί τισ ικανότθτεσ των υπαλλιλων εναρμονίηοντασ άτομα και 
ομάδεσ με τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ρροςδιοριςμόσ των ικανοτιτων, γνϊςεων και τθσ ςυμπεριφοράσ των ατόμων και τθσ οργάνωςθσ. 
 Διαμόρφωςθ και γνωςτοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ κατάρτιςθσ που κα βαςίηεται ςτισ τρζχουςεσ και 

μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και ατομικζσ ανάγκεσ (π.χ. είτε υποχρεωτικά είτε εκελοντικά). 
 Σχεδιαςμόσ επιμόρφωςθσ και εξζλιξθσ των υπαλλιλων φςτερα από ςυμφωνία με το προςωπικό. 
 Ανάπτυξθ των θγετικϊν ικανοτιτων ςε όλθ τθν οργάνωςθ. 
 Υποςτιριξθ και βοικεια προσ τουσ νζουσ υπαλλιλουσ (μζςω τθσ κακοδιγθςθσ από ζμπειρουσ 

εργαηομζνουσ και διδαςκαλία). 
 Ρροϊκθςθ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ κινθτικότθτασ των υπαλλιλων. 
 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ ςφγχρονων μεκόδων κατάρτιςθσ (π.χ. με πολυμζςα, κατάρτιςθ ςτο χϊρο 

εργαςίασ και θλεκτρονικι μάκθςθ). 
 Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των γενικϊν και ατομικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 
 Ανάπτυξθ και βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων ςτισ ςχζςεισ του με τουσ πελάτεσ-

πολίτεσ. 
 Ραρακολοφκθςθ του ποςοςτοφ των πόρων που διατίκενται για επιμόρφωςθ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΙΝΕΡ) που διεξάγονται και ςτο νοςοκομείο. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ ςχετικζσ αποφάςεισ εςωτ. – εξωτ. κινθτικότθτασ εργαηομζνων. 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 3.2= 47,39 
Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο
3.2. 

 
M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μεϊ 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 47,39 2,37 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 2,05 
(40,9) 

 0,3 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 3.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ κεωρεί ότι: υπάρχει προγραμματιςμόσ για τθν διαμόρφωςθ ςφγχρονων 
προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ κάλυψθσ των 
εργαηομζνων. Είναι ςε φάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςτρατθγικισ και του προγραμματιςμοφ ενεργοποίθςθσ των ικανοτιτων 
και δεξιοτιτων των εργαηομζνων, με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων λειτουργίασ των ιατρείων, μζςα από τον 
κακοριςμό των προτεραιοτιτων και τον προςδιοριςμό χρονοδιαγραμμάτων. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ 
βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (p-value=0,32). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 3.2: 
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Α/α  Ερωτιματα 

 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

3.2.1 Σε ποιο βακμό αναγνωρίηονται οι απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ατομικό και 
οργανωςιακό επίπεδο; 

52,00 

3.2.2 Σε ποιο βακμό δθμιουργείται ςυμφωνθμζνθ πολιτικι ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ατομικό και 
οργανωςιακό επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ ειδικζσ περιπτϊςεισ; 

62,14 

3.2.3 *Σε ποιο βακμό επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ ςφγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 
των υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με βάςθ τισ υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και 
ατομικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ; 

57,43 

3.2.4 Σε ποιο βακμό οι παλαιότεροι υπάλλθλοι ι και προϊςτάμενοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ βοθκοφν ι 
κακοδθγοφν τουσ νεότερουσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ; 

52,29 

3.2.5 Σε ποιο βακμό προωκείται θ εςωτερικι (εντόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ) ι θ εξωτερικι (ςε άλλουσ 
φορείσ) κινθτικότθτα των υπαλλιλων; 

62,86 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

- ςχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ ετιςιου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ για το προςωπικό/ειδικότθτα, με 
ςκοπό τθν ανάπτυξθ διοικθτικϊν και θγετικϊν προςωπικϊν ικανοτιτων,  

- προϊκθςθ νζων μοντζλων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ, όπωσ web seminars (online 
education). 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 3. Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, αναπτφςςει, απελευκερϊνει τισ γνϊςεισ καιόλεσ τισ δυνατότθτεσ 
του προςωπικοφ τθσ ςε επίπεδο ατόμου, ομάδασ και υπθρεςίασ, και ςχεδιάηει τισ δράςεισ αυτζσ προκειμζνου να 
υποςτθρίξει τθν πολιτικι, τθ ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία του προςωπικοφ τθσ.  

Υποκριτιριο 3.3. 
Θ οργάνωςθ ενεργοποιεί το προςωπικό μζςω τθσ ανάπτυξθσ του διαλόγου και τθσ ενδυνάμωςισ του. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
 Διαμόρφωςθ κλίματοσ και κουλτοφρασ ανοιχτισ, μθ ιεραρχικισ, επικοινωνίασ και διαλόγου. 
 Ενκάρρυνςθ των υπαλλιλων για διατφπωςθ των ιδεϊν και προτάςεϊν τουσ και ανάπτυξθ κατάλλθλων 

μθχανιςμϊν (ςχζδια και ζντυπα διατφπωςθσ ιδεϊν και προτάςεων, κτλ.). 
 Εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των υπαλλιλων ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων και ςτρατθγικϊν, ςτο 

ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν και ςτον προςδιοριςμό και εφαρμογι των δραςτθριοτιτων βελτίωςθσ. 
 Συμφωνία μεταξφ των προϊςταμζνων και των υπαλλιλων για τον προςδιοριςμό των ςκοπϊν και των 

τρόπων με τουσ οποίουσ μετριζται ο βακμόσ πραγματοποίθςθσ τουσ. 
 Συςτθματικι οργάνωςθ και διεξαγωγι ερευνϊν προςωπικοφ. 
 Ρρόςκλθςθ των υπαλλιλων να αξιολογιςουν τουσ ανωτζρουσ τουσ. 
 Συςκζψεισ με τουσ εκπροςϊπουσ των υπαλλιλων (π.χ. με τα ςυνδικάτα). 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Απόφαςθ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22/12/16. 
Θζμα: «Κακοριςμόσ τθσ μορφισ και του περιεχομζνου των Εντφπων Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν. 4369/2016». 

 ΓΝΑ ΚΑΤ- Ανακοίνωςθ αρ. πρωτ. 9/3/2018Διοικθτι προσ τουσ εργαηόμενουσ, κζμα: εκλογζσ για τθν 
ανάδειξθ μελϊν του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου. 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 3.3= 41,02 
Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο
3.3 

 
M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
Βακμολογιϊν 

ΣΥΝΟΛ 23,81 2,05 ΡΟΓΑΜ
ΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2 1,99 
(23,11) 

 0,06 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 3.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 41,02. Θεωρεί ότι: ενεργοποιεί τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ 
μζςω τθσ ανάπτυξθσ ανοικτοφ διαλόγου, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευθμερία του. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, δεν 
διεξάγονται ζρευνεσ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ. Δεδομζνου ότι το εργατικό δυναμικό των ιατρείων 
ςυμμετζχει ςτθν ανάπτυξθ ςτόχων και ςτον ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν του τμιματοσ, προτείνεται να δοκεί 
ζμφαςθ ςτθ μζτρθςθ τθσ διάςταςθσ τθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν εργαςιακι αποδοτικότθτα, ωσ 
μζςο αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του τμιματοσ. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-
εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=0,06). 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 3.3: 
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Υποκρ/ριο
3.3 

 Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ  
 
(0-100) 

3.3.3  Σε ποιο βακμό δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν υποβολι και προϊκθςθ 
ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν, προτάςεων των υπαλλιλων; 

0,0 

3.3.6  Σε ποιο βακμό δίνεται ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των κοινωνικά μειωνεκτοφντων 
εργαηομζνων και των ΑμεΑ; 

58,7 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

- Σχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ διεξαγωγισ ερευνϊν εργαςιακισ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ, ςε ςχζςθ 
με τουσ ατομικοφσ, επαγγελματικοφσ, οργανωτικοφσ παράγοντεσ λειτουργίασ των ιατρείων. 

- Διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ενκάρρυνςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των υπαλλιλων, ςτθ 
διαμόρφωςθ ςυλλογικισ εργαςίασ. 

- Σχεδιαςμόσ μεκόδων για τθν παροχι μθ-μιςκολογικϊν επιβραβεφςεων ςτουσ υπαλλιλουσ 
- Επαναςχεδιαςμόσ διοργάνωςθσ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων για τθν ευεξία και τθν ευθμερία των 

εργαηομζνων. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 3
ΟΥ

 (ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) = 39,48 

ΥΡΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΔΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ 2(ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 

 
Θ ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ από το ςφνολο των απαντιςεων των μελϊν και των εργαηομζνων, αποδίδει ςτο 

κριτιριο (3) το ςυνολικό βακμό 39,48 (CAFc lassical scoring).Στο ςφνολο των υποκριτθρίων που εξετάςκθκαν 

διαπιςτϊκθκε ςχετικι ικανοποίθςθ λειτουργίασ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ (2 φάςθ κφκλου Deming) και 

αποτελεςματικότθτασ, χωρίσ ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν εργαςίασ και των 

εργαηομζνων (p-value=0,34).Ειδικότερα θ βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αυτό-αξιολόγθςθσ είναι ότι: αν και ο 

ςυντονιςτισ των απογευματινϊν ιατρείων αναλφει τισ υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ ςε ανκρϊπινουσ 

πόρουσ, ςε τακτό χρονικό διάςτθμα, δεν διεξάγονται ζρευνεσ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ (self-assessment).  

Δεδομζνου, ότι το εργατικό δυναμικό (ιατροί, διοικθτικοί, νοςθλευτζσ, τεχνολόγοι ακτινολογικοφ, ταμίεσ) 

των ιατρείων ςυμμετζχει ςτθν ανάπτυξθ ςτόχων και ςτον ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν του τμιματοσ, προτείνεται να 

δοκεί ζμφαςθ ςε μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι υποκίνθςθσ των εργαηομζνων ςε ςχζςθ με τθ φφςθ τθσ εργαςίασ, 

που κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν αποτελεςματικι διάγνωςθ των αναγκϊν των και ςτθν επιλογι των κατάλλθλων 

τεχνικϊν μζτρθςθσ τθσ διάςταςθσ τθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν εργαςιακι αποδοτικότθτα. Θ 

διαδικαςία ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτα απογευματινά ιατρεία, γίνεται με απλι αίτθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ προσ το Διοικθτι του νοςοκομείου. Για το λόγο αυτό, προτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν 

επιλογι του προςωπικοφ, τον εμπλουτιςμό και τθ διεφρυνςθ εργαςίασ, θ οποία κα ςχετίηεται με τθν ιδιαιτερότθτα 

τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ και τθ ςτρατθγικι προγραμματιςμοφ διαχείριςθσ και ορκισ αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, που κα εμπλζκονται ςτθν ολοιμερθ λειτουργία. Θ δθμιουργία νζου πλαιςίου περιβάλλοντοσ εκτόσ του 

τακτικοφ ωραρίου εργαςίασ, κα επιτρζπει να αναπτφςςουν διαρκϊσ τισ προςωπικζσ τουσ ικανότθτεσ, τον 

ςυντονιςμό τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και κα ενιςχυκεί θ ευθμερία τουσ και θ 

παροχι ολοκλθρωμζνων ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ προσ τουσ αςκενείσ. 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ 

3ου 

Μ/Ο 

Βακμολογ

ία μελϊν 

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

εργαηομζνων 

Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Επίπεδο 

δραςτθριότθ

τασ (0-5) 

Σθμαντικι Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (<1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

39,48 

(2,26) 

 

1,92 

 

ςχετικι ικανοποίθςθ 

και μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και 

αποτελεςματικότθτασ 

2  0,34 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

& ΔΑΣΕΙΣ 

 Αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε τακτό χρονικό διάςτθμα βάςει του μεκοδολογικοφ πλαιςίου  
 Σχεδιαςμόσ περιγραμμάτων εργαςίασ, για τον κακοριςμό των κακθκόντων/ειδικότθτα ςτελζχωςθσ των 

απογευματινϊν ιατρείων 

 Σχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ/ειδικότθτα, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ διοικθτικϊν 
και θγετικϊν προςωπικϊν ικανοτιτων, και τθν προϊκθςθ νζων μοντζλων κατάρτιςθσ  

 Σχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ διεξαγωγισ ερευνϊν εργαςιακισ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ, ςε ςχζςθ με 
τουσ ατομικοφσ, επαγγελματικοφσ, οργανωτικοφσ παράγοντεσ λειτουργίασ των ιατρείων 

 Διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ενκάρρυνςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των υπαλλιλων, ςτθ 
διαμόρφωςθ ςυλλογικισ εργαςίασ 

 Σχεδιαςμόσ μεκόδων για τθν παροχι μθ-μιςκολογικϊν επιβραβεφςεων ςτουσ εργαηόμενουσ 
 Ραροχι κοινωνικϊν κινιτρων, όπωσ θ διοργάνωςθ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων ςτο χϊρο εργαςίασ ,για τθν 

ευεξία και τθν ευθμερία των εργαηομζνων  
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 ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 3
ΟΥ 

(ΑΝΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) 

Ραρατθριςεισ  

ΔΑΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛ ΚΑΙ 
ΚΑΘΙΕΩΣΘ ΤΟΥ ΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

 

ΧΟΗΓΟΣ  Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1θ ΥΡΕ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΘΜΕΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΟΛ   

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086075 email: grei1@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ   Διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ενκάρρυνςθ και τθν ενεργό 
ςυμμετοχι των υπαλλιλων, ςτθ διαμόρφωςθ ςυλλογικισ εργαςίασ 

Βλ.όπ./υποκριτιρ
ιο 

ΜΕΤΟΧΟΙ    
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Το φιλικό εργαςιακό περιβάλλον, οι προχποκζςεισ για τθν υποβολι 
και προϊκθςθ ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν, προτάςεων των 
υπαλλιλων προσ τθ Διοίκθςθ του νοςοκομείου 

 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

 Αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
 Σχεδιαςμόσ περιγραμμάτων εργαςίασ 

Ππ, αναφζρονται 
ςτθν ς. γενικοφ 
βακμοφ του 
κριτθρίου 3 
(πεδία βελτίωςθσ 
&Δράςεισ) 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

 Κακιζρωςθ χαρακτθριςτικϊν των εργαηομζνων ανά ειδικότθτα που 
κα ςυμμετζχουν ςτθν λειτουργία των ιατρείων  

 

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   Θ ΜΘ ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΡΕΙΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

 ΤΟ ΘΔΘ ΥΡΑΧΟΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟ  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Δεν απαιτείται   

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ  ΕΝΑΞΘ ΝΕΑΣ ΡΕΙΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ 
ΙΑΤΕΙΩΝ  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

 15 ΘΜΕΕΣ  
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 4. Εξωτερικζσ Συνεργαςίεσ και Ρόροι 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ 
εςωτερικοφσ πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ.  

Υποκριτιριο 4.1. 
Αναπτφξει και να διαχειριςτεί ςυνεργαςίεσ με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ. 
 
Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 

 Ρροςδιοριςμόσ των βαςικϊν εταίρων τθσ οργάνωςθσ 
 Ανάπτυξθ και διαχείριςθ των κατάλλθλων ςυμφωνιϊν ςυνεργαςίασ  
 Ρροςδιοριςμόσ κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθν μετακίνθςθ 

υπαλλιλων μεταξφ τθσ οργάνωςθσ και των άλλων φορζων (ςυνεργάτεσ) 
 Διαμόρφωςθ μακροχρόνιων ςυνεργαςιϊν με φορείσ του ιδιωτικοφ φορζα. 

 
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
 

 Μνθμόνιο Συνεργαςίασ μεταξφ τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρίασ ο «Σφλλογοσ Φίλων του 
Νοςοκομείου ΚΑΤ Κθφιςιάσ και του ΓΝΑ ΚΑΤ/2018, 

 Δωρεά του Ιδρφματοσ Στ. Νιάρχοσ ςτο Νοςοκομείο ο αξονικόσ τομογράφοσ, 2017. 
 Υπουργείο Υγείασ, ν. 4483/2017 Νομοςχζδιο Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ. 
 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ &ΚΟΙΝ. ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Ν.3527/9.2.2007/ΦΕΚ25/Τ.Αϋ. Εγκφκλιοσ 

αρ.86/αρ.πρωτ.ΔΙΡΣΘ/Φ60/167/40732/23.7.2017. Θζμα: Συνεργαςία μεταξφ νοςοκομείων του ΕΣΥ και 
Νοςοκομείων Ν.Ρ.Ι.Δ Κοινωφελοφσ μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα. 

 Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θζμα: Κανονιςμόσ Επικοινωνία Δθμοςίων Υπθρεςιϊν  
 ΦΕΚ Α 232: Ν. 3389/05. «Σφμπραξθ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ τομζα». 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 4.1=22,62 
 

 
Υποκρ/ριο
4.1 

M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 
 

Αντιςτοί
χιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι  
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 22,62 1,14 ΡΟΓΑΜ 
ΜΑΤΙΣΜΟΣ  

1 2,24 
(44,44) 

 -1,10 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 4.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 22,62. Θεωρεί ότι: ότι αν και το κεςμικό πλαίςιο επιτρζπει τθν 
ςφμπραξθ μεταξφ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, δεν παρζχεται θ δυνατότθτα 
ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν με τον ιδιωτικό τομζα παροχισ υγείασ. Σθμειϊνεται ότι ςε κακθμερινι βάςθ απαιτείται 
ςυνεργαςία με το ΕΚΑΒ, για τθν μεταφορά των αςκενϊν που εξετάηονται ςτα ιατρεία. Από τθν ςυγκριτικι 
ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ. (P-value=-1,10). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50) και 
απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων, ςε επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 4.1: 
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Α/Α 
Υποκριτιριο  
4.1 

Ερωτιματα 

 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

4.1.1 Σε ποιο βακμό προςδιορίηεται θ ςθμαςία των ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, με τουσ 
βαςικοφσ ςυνεργάτεσ αυτισ; (προμθκευτζσ, άλλεσ υπθρεςίεσ, προϊςτάμεvεσ αρxζσ κ.α.) 

67,86 

4.1.2 Ελζγχονται τα αποτελζςματα των ςυνεργαςιϊν αυτϊν και αν ναι ςε ποιο βακμό αξιολογοφνται ωσ 
ικανοποιθτικά; 

Πχι 

4.1.3  Σε ποιο βακμό είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφvεσ και αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ 
ςυνεργαςιϊν; 

Πχι 

41.4 Δθμιουργοφνται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθν μετακίνθςθ 
υπαλλιλων μεταξφ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και των δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων που 
αποτελοφν τουσ βαςικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ και αν ναι κατά πόςο αυτι θ διαδικαςία κρίνεται 
αποτελεςματικι; 

Πχι 

4.1.5 Δθμιουργοφνται εξειδικευμζνεσ ςυνεργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ζργου και τθν 
ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν projectσ  με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ; 

Πχι 

4.1.6 Δθμιουργοφνται και διαμορφϊνονται κατά περίπτωςθ μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ τθσ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ με φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα; 

Πχι 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ 
- Η ενίςχυςθ και θ οργάνωςθ των ςυνεργαςιϊν με δθμόςιουσ και ΝΡΙΔ φορείσ τθσ 1-2θσ Υγειονομικισ 

περιφζρειασ. 
- Η ανάπτυξθ, θ εφαρμογι και θ αξιολόγθςθ από κοινοφ προγραμμάτων με ςαφι προςδιοριςμό με άλλεσ 

δθμόςιεσ οργανϊςεισ. 
- Η ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν με τουσ εταίρουσ (ΕΚΑΒ, Αςφαλιςτικοφσ φορείσ, νοςοκομεία). 
- ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: θ αυτοτζλεια τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ των νοςοκομείων του ΕΣΥ, για τθν ορκι 

αποτελεςματικι διαχείριςθ και τθσ Διοίκθςθ τθσ, τθν κακοδιγθςθ, τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, τθν 
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με ομοειδείσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν ςυνολικι αποςτολι και όραμα του φορζα 
κακϊσ και ςφμφωνα με τισ βαςικζσ μεταρρυκμίςεισ του ν. 3868/2010, όπου κακιερϊνεται θ ολοιμερθ 
λειτουργία των νοςοκομείων ωσ υποχρεωτικόσ κεςμόσ για τθν κάλυψθ επιπλζον αναγκϊν πζραν του 
τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ αφορά τθν πολιτικι θγεςία. Απαιτεί 
τροποποίθςθ των οργανιςμϊν των δθμόςιων νοςοκομείων. 
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4

ΟΥ
 (ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) 

Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 4.1 / 4.2  ΑΝΑΡΤΥΞΘ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ & ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

 

ΧΟΗΓΟΣ  1
Θ
 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΟΛΟΘΜΕΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ  

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 075 email: grei1@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ   οργάνωςθ εξειδικευμζνων ςυνεργαςιϊν με 
Δθμόςιουσ & Ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ 1 & 
2

θσ
Υγειονομικισ περιφζρειασ Αττικισ 

 ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τουσ αςκενείσ-πολίτεσ 
 ςυςτθματικι ςφυγομζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των 

αςκενϊν-πολιτϊν  
 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ   1
θ
 ΥΡΕ Αττικισ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΡΥ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΣΟΤΥ, ΘΔΙΚΑ 

 Φίλοι Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  
 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

Από τα βαςικότερα δυνατά ςθμεία κεωρείται θ ιςχφουςα 
νομοκεςία 

Ππ. 
Ορίηονται/υποκ
ριτιριο 
 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

 θ αυτοτζλεια τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ των 
νοςοκομείων του ΕΣΥ 

 θ προϊκθςθ των ςυμπράξεων μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθν αντιμετϊπιςθ υφιςτάμενων προβλθμάτων 
λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων, όπωσ να 
καλφψει τθν κατ’ οίκον νοςθλεία, τθ μετά 
νοςοκομειακι φροντίδα, αποκατάςταςθσ κ.α.) 

Βλ. επ. Ρεδία 
Βελτίωςθσ & 
Δράςεισ/βακμ. 
κριτθρίου 4 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   Ζλλειψθ πλαιςίου κατανομισ των αρμοδιοτιτων.  
Θ ανάλθψθ οποιαςδιποτε πρωτοβουλίασ ςτον τομζα 
τθσ υγείασ με τθ ςφμπραξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ 
πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ςαφζσ πλαίςιο 
κατανομισ των αρμοδιοτιτων και ανάλθψθσ των 
ευκυνϊν. Σθμειϊνεται, θ διαδεδομζνθ εμπειρία των 
ςυμπράξεων δθμόςιου-ιδιωτικοφ ςτο NHS Μ. 
Βρετανίασ. 
 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ  

  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

  

mailto:grei1@kat-hosp.gr


Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 39 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 4. Εξωτερικζσ Συνεργαςίεσ και Ρόροι 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ 
εςωτερικοφσ πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ. 

Υποκριτιριο 4.3 
 

Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τα οικονομικά. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
Σα μζτρα είναι ςε κζςθ να: 

 Εναρμονίςουν τθν οικονομικι διαχείριςθ με τουσ ςτρατθγικοφσ ςκοποφσ. 
 Εξαςφαλίηουν τθ διαφάνεια ςτθν οικονομικι διαχείριςθ και ςτον προχπολογιςμό. 
 Ειςάγουν καινοτόμα ςυςτιματα κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ (π.χ. πολλαπλοί ετιςιοι 

προχπολογιςμοί, πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων). 
 Ελζγχουν το κόςτοσ τθσ παροχισ των κακιερωμζνων υπθρεςιϊν ι προϊόντων. 
 Εξαςφαλίηουν μια αποδοτικι ωσ προσ το κόςτοσ διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων. 
 Εκχωροφν τισ οικονομικζσ ευκφνεσ και τθν εξιςορρόπθςθσ τουσ με τον κεντρικό ζλεγχο. 
 Θεμελιϊςουν τον οικονομικό ζλεγχο βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ. 
 Αναλφουν τουσ κινδφνουσ και τισ δυνατότθτεσ των οικονομικϊν αποφάςεων. 
 Αναπτφςςουν και να ειςάγουν ςφγχρονουσ οικονομικοφσ ελζγχουσ (π.χ. μζςω εςωτερικϊν οικονομικϊν 

επικεωριςεων, κτλ). 
 Ρροωκοφν τθ διαφάνεια του οικονομικοφ ελζγχου για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ. 
 Χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τα κεφαλαιουχικά-περιουςιακά ςτοιχεία ϊςτε να υποςτθρίηονται οι 

ςτρατθγικοί ςκοποί τθσ οργάνωςθσ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Τριμελισ Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου του Γενικοφ Νοςοκομείου Αττικισ ΚΑΤ *υπ’ αρικ. 
9347/1.3.2017, Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 1θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Αττικισ (ΑΔΑ: 7ΙΡΦ469Θ26-
ΘΣ1).  

 Υπουργείο Οικονομικϊν, Ν. 3697/αρ. Φφλλου 194, αρ.1. Θζμα: Κατάργθςθ Ειδικϊν Λογαριαςμϊν 

ενςωμάτωςθ ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, 

 Υπουργείο Υγείασ- απόφαςθ απ. ΟΙΚ. 72944/1-8-2013. Θζμα: Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμόν 

Υ4α/147881ΚΥΑ ΦΕΚ 1958 / Βϋ / 12-8-2013, Αρικμ. ΟΙΚ. 72944, Άρκρο 3, Α και Β. Τροποποίθςθ τθσ υπ’ 

αρικμόν Υ4α/147881 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ, 

 (ΦΕΚ 1851 /Βϋ / 25-11-2010), περί τθσ Ολοιμερθσ λειτουργίασ Νοςοκομείων (ΦΕΚ 1851 Β 25-11-2010) 

περί τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ Νοςοκομείων. 

 ΦΕΚ 1851/25.11.2010. Θζμα: Ολοιμερθ Λειτουργία Νοςοκομείων, αρκ.,5
ο
 Κακοριςμόσ ποςοςτϊν, όροι 

και προχποκζςεισ διάκεςθσ εςόδων από επιςκζψεισ, εξετάςεισ κλπ., 

 ΘΔΙΚΑ- Σφςτθμα μθχανογραφικό του νοςοκομείου net-term,  

 Υπουργείο Υγείασ-Ρλατφόρμα καταχϊρθςθσ οικονομικϊν δεικτϊν ΒΙ formsτου Υπουργείου 

http://bi.moh.gov.gr/ΕΛΣΤΑΤ- Ρλατφόρμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτατιςτικϊν ερευνϊν δθμοςίου τομζα 

Http://www.statistics.gr 

 ΕΛΣΤΑΤ/Δ/νςθ Εκνικϊν παροχϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τον ςτατιςτικό νόμο 3882/2010 για τθν 

κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, επικφρωςθ και απόδειξθσ τθσ ορκότθτασ των ςτατιςτικϊν 

υπολογιςμϊν 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Τιρθςθ αναλυτικισ λογιςτικισ για τθν κατανομι του κόςτουσ ανά τμιμα και αξιολόγθςθ των 
δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ ςε επίπεδο κλινικισ-τμιματοσ (ςχετικά emails, 
ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, επιςτολζσ κλπ.) 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), Θζμα: «Ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό 
διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

http://www.statistics.gr/
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 ΓΝΑ ΚΑΤ, Δθμοςίευςθ μθνιαίασ εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ ςτο site του Νοςοκομείου και πρόγραμμα 
«Διαφγεια» (Αρικμ. ΔΘΔ/Φ.40/17742 ……. Υπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
«Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 10

α
 του ν.3861/2010, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 15 του ν. 

4305/2014»). 
 Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/2011), Θζμα: «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 
 Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ, Απόφαςθ αρ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/2017), Θζμα: «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
ςυμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)».  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Δθμοςίευςθ πίνακα ετιςιου απολογιςμοφ ςτον θμεριςιο τφπο. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ, Δθμοςίευςθ ςτο «Διαφγεια των οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ και τθσ εκκζςεωσ 

ελζγχου αυτϊν από ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ Δθμοςίευςθ πινάκων οικονομικϊν δεδομζνων ςτο Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕΣΥ BI 

FORMS του Υπουργείου Υγείασ. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ, Διατιρθςθ αρχείου εςόδων, εξόδων ΟΛ ςε excel  
 ΓΝΑ ΚΑΤ, Τριμθνιαίεσ και ετιςιεσ οικονομικζσ αναφορζσ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ. 
 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). 
 Υπουργείο Οικονομικϊν, Εγκφκλιοσ 2/51568/ΔΡΓΚ, Θζμα: «Κατάρτιςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ Οικονομικοφ Ζτουσ 2017» και «Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017» 
(Εγκφκλιοσ 2/99623/ΔΡΓΚ/29-12-2016 Υπουργείου Οικονομικϊν). 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Τιρθςθ αναλυτικισ λογιςτικισ για τθν κατανομι του κόςτουσ ανά τμιμα και αξιολόγθςθ των 
δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ ςε επίπεδο κλινικισ-τμιματοσ (ςχετικά emails, 
ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, επιςτολζσ κλπ.). 

 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 4.3=46,95 

 
Υποκρ/ριο 
4.3 

M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 
 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ  
ςθματικι  
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 46,95 2,35 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 2,1 
 
(41,95) 

 0,19 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 4.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ κεωρεί ότι: Ρρογραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ με βάςθ τα 
δεδομζνα τθσ ςυγκριτικισ επίδοςθσ και προςανατολίηεται ςτθν ειςαγωγι ςυςτθμάτων ανάλυςθσ κόςτουσ-ελζγχου 
των λειτουργιϊν εργαςίασ των ιατρείων. Σθμειϊνεται, ότι μετά τθν κατάργθςθ των ειδικϊν λογαριαςμϊν, οι πόροι 
των απογευματινϊν ιατρείων αποτελοφν δθμόςια ζςοδα και περιζρχονται αυτοδίκαια ςτον κρατικό 
προχπολογιςμό του νοςοκομείου, κατά τα οριηόμενα με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, 
από το 2008. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει 
ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=0,19). 
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Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 4.3: 

 
Α/Α 
Υποκριτιριο 
4.3 

 
ΕΩΤΗΑΤΑ 

Βακμολογία
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

4.3.1 Σε ποιο βακμό υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των οικονομικϊν πόρων και των ςτρατθγικϊν 
ςτόχων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

72,29 

4.3.4 Σε ποιο βακμό ειςάγονται καινοτόμα ςυςτιματα οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (πολλαπλοί 
ετιςιοι προχπολογιςμοί, πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε 
επίπεδο ζργου, προχπολογιςμόσ ανά μονάδα και όχι Κ.Α.Ε.,κτλ); 

87,29 

4.3.6 Σε ποιο βακμό θ οικονομικι διαχείριςθ είναι αποκεντρωμζνθ ςτισ κακ' φλθν οργανικζσ μοvάδεσ τθσ 
Δθμόςιασ Οργάvωςnσ με παράλλθλο κεντρικά επιτθροφμενο ζλεγχο των δαπανϊν; 

50,00 

4.3.7 Σε ποιο βακμό οι αποφάςεισ που ενζχουν κόςτοσ αναλφονται ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ; 52,86 

4.3.8 Σε ποιο βακμό πραγματοποιείται ανάλυςθ των πικανϊν κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν 
αποφάςεων; 

6,71 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ. 

 
Με ςκοπό τθ βελτίωςθ διαχείριςθσ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου προτείνεται: 
 

Αυτοδιαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων (ανακατανομι των εςόδων ολοιμερθσ λειτουργίασ). Δειγματολθπτικά 
αναφζρεται θ θμεριςια αποτφπωςθ εςόδων και εξόδων λειτουργίασ των ιατρείων:  
 

ΓΝΑ ΚΑΤ ΟΛ  ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΙΚΩΝ 
ΡΑΞΕΩΝ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
ΜΕΤΗΤΟΙΣ 

864,27  13 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ 
ΡΙΣΤΩΣΗ (ΕΟΡΥΥ) 

5985,51 
(ΔΕΝ ΕΙΣΡΑΤΟΝΤΑΙ) 

 26 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΓΙΑΤΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΑΡΟ 
ΡΣΟΣΤΑ  

 7388,62  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 
ΝΟΣΗΛ ΥΤΙΚΟΥ,ΣΥΝΤΟΝΙΣ
ΤΟΥ ..ΑΡΠ ΩΕΣ  

 1560,00  

 
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι οι πόροι του Λογαριαςμοφ εςόδων από τα απογευματινά ιατρεία, προζρχονται από τισ 
ειςπράξεισ που καταβάλλονται από τουσ αςκενείσ για τθν κάλυψθ τθσ επίςκεψθσ ςε γιατρό τθσ επιλογισ του, 
από τισ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ πράξεισ, χειρουργικζσ επεμβάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ πράξεισ όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται λεπτομερϊσ ςτθν αρικ.Υ4α/ΓΡ οικ. 40620/01 απόφαςθ. Ενδεικτικά αναφζρεται θ αμοιβι τθσ 
κλινικισ επίςκεψθσ ςε δθμόςιο νοςοκομείο είναι: Κακθγθτισ=72, Συντονιςτισ  Δ/ντισ=64, Δ/ντισ=60. 
Επιμ.Α=48, Επιμ.Β=36. 

 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ ςε 
ςχζςθ με κόςτοσ-όφελοσ για τθν ορκι λιψθ διοικθτικϊν και ιατρικϊν αποφάςεων. Ρροτείνεται ανάπτυξθ 
υποεφαρμογϊν, με δυνατότθτα ςυλλογισ και ανατροφοδότθςθσ των εςωτερικϊν διοικθτικϊν, ιατρικϊν, 
νοςθλευτικϊν ροϊν απόδοςθσ βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ λειτουργίασ των ιατρείων.  

 Επαναπροςδιοριςμόσ του κόςτουσ/ιατρικι επίςκεψθ ςτα απογευματινά ιατρεία των νοςοκομείων, με 
ςκοπό τθ μείωςθ επιπλζον του κόςτουσ/επίςκεψθ/βακμίδα ιατροφ. Θ πρόταςθ αυτι αφορά τθν πολιτικι 
θγεςία.  
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4ΟΥ 
(ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) 

 

ΔΑΣΗ 4.3 ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΣΟΔΩΝ ΟΛ  

ΧΟΗΓΟΣ  1θ ΥΡΕ, ΚΑΤΙΚΟΣ/ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΟΛ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ)  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ)  

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 303 email: evag.vafia@gmail.com , ekonom@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ   Θ αυτοδιαχείριςθ των εςόδων για τθν αποτελεςματικι και 
βιϊςιμθ λειτουργία των ιατρείων. Απαιτείται θ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ των 
ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ςε κεντρικό επίπεδο, όπου κα 
ορίηεται: θ ΟΛ ωσ αυτοτελζσ τμιμα ςτουσ οργανιςμοφσ, αντί να 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν διάρκρωςθ τθσ Διοικθτικισ-Οικονομικισ 
Υπθρεςίασ, όπωσ ιςχφει αρ.11 ΦΕΚ 3485/31 Δεκ.2013. 

Βλ.επ./υποκριτιριο 

ΜΕΤΟΧΟΙ   ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 1θσ ΥΡΕ  
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ ΟΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Από τα βαςικότερα δυνατά ςθμεία κεωρείται θ ιςχφουςα 
νομοκεςία 

Ππ. 
Ορίηονται/υποκριτιριο 
 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

Με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθν οικονομικά αποδοτικι, βιϊςιμθ και υπεφκυνθ 
διαχείριςθ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου: 

 Αυτοδιαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων  
 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου 

λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με κόςτοσ-όφελοσ για 
τθν ορκι λιψθ διοικθτικϊν και ιατρικϊν αποφάςεων. 
(Ρροτείνεται ανάπτυξθ υποεφαρμογϊν , με δυνατότθτα ςυλλογισ 
και ανατροφοδότθςθσ των εςωτερικϊν διοικθτικϊν, ιατρικϊν, 
νοςθλευτικϊν ροϊν απόδοςθσ βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-
οφζλουσ λειτουργίασ των ιατρείων).  

 Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων εντόσ του πλαιςίου τθσ ΟΛ του 
νοςοκομείου, όπωσ προβλζπεται ςε: αρ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 
1851 Β/25-11-2010)  

 Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ διάκεςθσ εςόδων ςυμμετοχισ ςτουσ 
γιατροφσ, όπωσ ορίηεται ςτο ν.3868/10 αρ. 

 Δθμιουργία αυτοτελοφσ τμιματοσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ, (Βλ. 
επ./υποκριτιριο Ρεδία βελτίωςθσ) 

Βλ.επ./ κριτιριο  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

 ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΕΟΡΥΥ   

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   Ο οργανιςμόσ του νοςοκομείου  
 Οι ιατροί που κα εκτελοφν επεμβάςεισ ςτθν ΟΛ του 

νοςοκομείου, υποχρεοφνται να ζχουν ςυμπλθρϊςει 
αντίςτοιχο αρικμό δωρεάν επεμβάςεων ςε εργάςιμεσ μζρεσ 
και ϊρεσ 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

 Για τθ διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων  
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΡΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ςτισ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΥΜΕΝΟ ΟΛΟ  
 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΑΛΥΨΘ ΕΙΣΦΟΩΝ ΕΟΡΡΥ  
 ΡΟΣΘΕΤΘ ΧΕΩΣΘ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΡΕΑΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΑΙΟΥ). Α. αμοιβι ςτο γιατρό 
€120,00 πλζον νοςθλειϊν & υλικϊν, Β. ΚΥΑ 1320/1998, ΚΕΝ 
+ 120€, Γ. Υπόλοιπεσ επεμβάςεισ Θ.Ν. +Υλικά + 120€. (ΚΥΑ 
ΟΙΚ.72944/1.8.2013) 

 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ Εξαρτάται από τισ τελικζσ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ  
 

 

mailto:evag.vafia@gmail.com
mailto:ekonom@kat-hosp.gr
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 4. Εξωτερικζσ Συνεργαςίεσ και Ρόροι 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ 
εςωτερικοφσ πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ. 

Υποκριτιριο 4.4. 
 

Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τθν πλθροφορία και τθ γνϊςθ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
Σα μζτρα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναπτφςςουν ςυςτιματα για τθ διαχείριςθ, διατιρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ ςτθ δθμόςια 
οργάνωςθ. 

 Εξαςφαλίηουν ότι θ γνϊςθ και οι πλθροφορίεσ διαχζονται ςτουσ ςυνεταίρουσ. 
 Ραρακολουκοφν τθ γνϊςθ που είναι διακζςιμθ ςτθν οργάνωςθ και εναρμόνιςι τθσ με το ςτρατθγικό 

ςχεδιαςμό και τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ όλων των μετόχων. 
 Εξαςφαλίηουν ότι όλοι οι υπάλλθλοι ζχουν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ που ςχετίηεται με τα ζργα και τουσ 

ςκοποφσ τουσ. 
 Εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ μετόχουσ. 
 Εξαςφαλίηουν τθν ορκότθτα, αξιοπιςτία και αςφάλεια τθσ πλθροφόρθςθσ. 
 Αναπτφςςουν εςωτερικοφσ διαφλουσ επικοινωνίασ ϊςτε να διαδίδεται θ πλθροφόρθςθ ςε ολόκλθρθ τθ 

δθμόςια οργάνωςθ (τοπικό δίκτυο, ενθμερωτικά φυλλάδια, εικονογραφθμζνα περιοδικά, κτλ.).  
 Ενιςχφουν τισ εςωτερικζσ ανταλλαγζσ πλθροφόρθςθσ μζςα ςτθ δθμόςια οργάνωςθ αλλά και με όλουσ τουσ 

ςχετιηόμενουσ μετόχουσ. 
 Εξαςφαλίηουν ότι οι πλθροφορίεσ που αντλοφνται από το εξωτερικό περιβάλλον αναλφονται και 

χρθςιμοποιοφνται αποτελεςματικά. 
 Ραρουςιάηουν τισ πλθροφορίεσ με φιλικό προσ τον χριςτθ τρόπο. 
 Εξαςφαλίηουν ότι οι γνϊςεισ των υπαλλιλων που αποχωροφν από τθν οργάνωςθ παραμζνουν ςε αυτι. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
ΓΝΑ ΚΑΣ -ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ site νοςοκομείου/ (http://www.kat-hosp.gr) 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ εργαηόμενουσ: 

 Διεκνείσ και Εκνικζσ ςυνεργαςίεσ με άλλουσ φορείσ γνϊςθσ (ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΕΕΥΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ, DIMDI/ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΒΙΟΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τθσ ΓΕΜΑΝΙΑΣ, κ.ά.). 

 Υπθρεςία Διαδανειςμοφ, ωσ μζλοσ τθσ εκνικισ κοινοπραξίασ Διαδανειςμοφ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ 
Ερευνϊν από το 1990, Ευρωπαϊκό Κζντρο SUBITO INTERLIBRARY SERVICES κά.). 

 Αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ από το Γερμανικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ Βιοϊατρικϊν Δεδομζνων τθσ Γερμανίασ 
DIMDI. 

ΓΝΑ ΚΑΣ Γενικζσ Γνωςτοποιιςεισ-ανακοινϊςεισ διαδικτυακζσ: 
 Αυτοτελζσ Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, Ζρευνασ& Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ 
 Γραμματεία Διοίκθςθσ. 
 Γραμματεία Γενικι (πρωτόκολλο) του νοςοκομείου ςτα email τμθμάτων, γραφείων. 
 Γραφείο εκπαίδευςθσ νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ προσ τουσ νοςθλευτζσ. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 4.4=70,62 

Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο
4.4. 

 
M/O 

Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 

 

Αντιςοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 

ποιότθτασ 
 

Επίπεδο 
δραςτθριότθτασ 

0-5) 

Βακμολογί
αΕργαηομζ

νων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

ΣΝΟΛΟ 70,62 3,53 ΕΛΕΓΧΟΣ 3 2,16 
(43,21) 

1,3  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 4.4, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 

και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ, αποδίδει τον βακμό 70,62. Θεωρεί ότι: προγραμματίηεται, εφαρμόηεται και ελζγχεται 

ζνα ςχζδιο δράςθσ για τον ςαφι προςδιοριςμό των απαιτιςεων οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν που 

πθγάηουν από τθν ΟΛ για εςωτερικι χριςθ. Επίςθσ, παρζχεται πρόςβαςθ ςτουσ εργαηόμενουσ ςε βάςεισ 

δεδομζνων, μζςω τθσ Βιβλιοκικθσ του Νοςοκομείου (http://www.kat-hosp.gr/vivliothiki/parexomenes-

ypiresies/)ςε ζγκυρεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται (γνϊςθ). Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ 

ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε, ότι οι εργαηόμενοι δθλϊνουν ςχετικι ικανοποίθςθ με μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ, ωσ προσ τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ, με ςθμαντικι 

απόκλιςθ βακμολογίασ, (P-value=1,37). 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 4.4: 

 
 

Α/α 
Υποκρ/ριο 
4.4 

ΕΩΤΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ 
 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 

 
(0-100) 
 

4.4.1 Σε ποιο βακμό παρακολουκοφνται ςυςτθματικά οι εξελίξει (π.χ. νομοκεςία, νομολογία, επιςτιμθ) 
που είναι απαραίτθτεσ για τθν υποβοικθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ και τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ; 

80,71 

4.4.2 Σε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι χριςθ τθσ πλθροφορίασ-εvθμζρωςθσ που ζχει θ 
Δθμόςια Οργάνωςθ από το εξωτερικό τθσ περιβάλλον; 

67,29 

44.3 Σε ποιο βακμό παρακολουκείται τακτικά και αξιολογείται θ διακεςιμότθτα τθσ πλθροφορίασ και θ 
γνϊςθ και εναρμονίηεται με το ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και 
με τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν; 

7000 

4.4.4 Σε ποιο βακμό λειτουργοφν αποτελεςματικά, εςωτερικοί δίαυλοι ενθμζρωςθσ και διάδοςθσ τθσ 
διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ, για να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των υπαλλιλων ςτθ διοικθτικι 
γνϊςθ που είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ; 

70,0 

4.4.5 Σε ποιο βακμό οι διοικθτικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ, είναι ζγκυρεσ και 
παρουςιάηονται με φιλικό προσ τον χριςτθ τουσ τρόπο; 

69,29 
7000 

4.4.6 Σε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται ότι οι γνϊςεισ των υπαλλιλων παραμζνουν ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ 
ακόμθ κι αν αποχωριςουν από αυτι; 
 

66,43 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

Για τθν εξαςφάλιςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου ςτθν πλθροφορία και ςτθ γνϊςθ εκτόσ από τθν 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων για τθ διαχείριςθ, τθ διατιρθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ ςυνιςτάται: 

 Ανανζωςθ ςυμβάςεων πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων από τουσ διεκνείσ παρόχουσ διανομισ 
γνϊςθσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ τρζχουςασ γνϊςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ του νοςοκομείου 

 Ενζργειεσ για τθν ζνταξθ τθσ Ιατρικισ-νοςοκομειακισ Βιβλιοκικθσ ςτθν Ελλθνικι Κοινοπραξία 
Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν και Κζντρων Ρλθροφόρθςθσ  

 Ανάπτυξθ αςφρματου αςφαλοφσ δικτφου (WIFI) ςτο νοςοκομείο προσ χριςθ των 
νοςθλευομζνων, των επιςκεπτϊν και των εργαηομζνων για άμεςθ εςωτερικι ανταλλαγι 
πλθροφόρθςθσ και ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ ςτο επιςτθμονικό προςωπικό του νοςοκομείου ςε 
υπθρεςίεσ διαδικτφου Βιβλιοκικθσ (web, email, βάςεισ δεδομζνων, Portals επιςτθμϊν υγείασ), για 
απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ γνϊςεισ (knowledgeresources) που διατίκενται ςτθ 
ςυλλογι τθσ. 

http://www.kat-hosp.gr/vivliothiki/parexomenes-ypiresies/
http://www.kat-hosp.gr/vivliothiki/parexomenes-ypiresies/
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 4. Εξωτερικζσ Συνεργαςίεσ και Ρόροι 

 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ εςωτερικοφσ 
πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία των 
διαδικαςιϊν τθσ. 

Υποκριτιριο 4.5 
 

Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τθν τεχνολογία. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
Σα μζτρα είναι ςε κζςθ να: 

 Εφαρμόηουν μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι για τισ τεχνολογίεσ διοίκθςθσ ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ και 
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ. 

 Εφαρμόηουν αποτελεςματικά τθν κατάλλθλθ τεχνολογία ςτθ: 
- διαχείριςθ κινδφνων. 
- διαχείριςθ γνϊςθσ. 
- δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ και βελτίωςθσ. 
- διάδραςθ με τουσ μετόχουσ και τουσ ςυνεταίρουσ. 
- ανάπτυξθ και διατιρθςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν δικτφων. 

 Ραρακολουκοφν τθν τεχνολογικι πρόοδο και εφαρμογι των ςχετικϊν καινοτομιϊν. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Υπουργείο Υγείασ-Σφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕΣΥ ΒΙ FORMS ςε 

http://portal.bi.moh.gov.gr/el/user/login. 

 Υπουργείο Υγείασ, Εκνικόσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ περί εκςυγχρονιςμοφ του ΕΣΥ με κζμα «Στρατθγικοί 

ςτόχοι και άξονεσ παρζμβαςθσ του Υπουργείου Υγείασ, για τισ Υπθρεςίεσ Υγείασ τθσ Χϊρασ (με χρονικι 

περίοδο εφαρμογισ τθν τριετία 2017- 2020)» http://www.moh.gov.gr/articles/news/4541-strathgikoi-stoxwn-

kai-aksones-parembashs-toy-ypoyrgeioy-ygeias-gia-tis-yphresies-ygeias-ths-xwras-me-xronikh-periodo-

efarmoghs-thn-trietia-2017-2020-raquo. 

 Υπουργείο Υγείασ, Εγκφκλιοσ Ακινα, 22/3/2017 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρικ. πρωτ. Γ2γ/οικ.22357 «Ζκδοςθ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ Στρατθγικϊν Στόχων». 

 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ αρ. πρωτ. 24942/25.7/2017, 

κζμα: καινοτομία ςτο Δθμόςιο Τομζα. 

 ΚΕΕΛΡΝΟ, Σχζδιο ΡΟΚΟΥΣΤΘΣ. Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του νόμου (Αρ .Νόμου 4208- άρκρο 21, ΦΕΚ 

252-18/11/2013) και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο 

των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ Υγείασ» (ΦΕΚ 388 -

18/2/2014) οι δφο δείκτεσ που ιδθ επιτθροφνται από τα νοςοκομεία ςτα πλαίςια του Σχεδίου Δράςθσ 

«Ρροκροφςτθσ» εντάςςονται πλζον ςτθν υποχρεωτικι επιτιρθςθ (έναπξη τηρ επιτήπησηρ από τον Ιούλιο 

τος 2014) 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Ζγκριςθ 1
ου

 ςχεδίου δράςθσ αντιμετϊπιςθσ πολυανκεκτικϊν μικροβίων (ΡΑΜ)/2013. 

 ΔΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ 1Θ ΥΡΕ, Δ/νςθ Ρρογραμματιςμόσ & Ανάπτυξθσ πολιτικϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, 

απόφαςθ ΕΡΕΙΓΟΝ –ΑΡΟΘΤΟ, Θζμα: επιχειρθςιακό ςχζδιο εκκζνωςθσ νοςοκομείου ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, 

ςε cd-rom. 

 ΣΟΤΥ ζγγραφο αρ. πρωτ. Γ.ΣΟΤΥ/8-08/03/2006, Θζμα: προάςκθςθ «ΑΤΕΜΙΣΙ» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

γρίπθσ των πτθνϊν. 

 ΣΟΤΥ ζγγραφο αρ. πρωτ. 6712/5/12/-2005για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

ΒϋΔΥΡΕ Αττικισ. 

 Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ ΑΡΟΘΤΟ, κζμα: επιχειρθςιακό ςχζδιο «ΦΙΛΟΚΤΘΤΘΣ’ αρ.πρωτ.Φ55/122-

16.6.2004. 

 ΔΥΡΕ Βϋ, απόφαςθ αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 7258/21.18.2005, κζμα: ςχζδιο εκτάκτων αναγκϊν «ΡΕΣΕΑΣ» 

 ΓΝΑ ΚΑΤ Νομοκετικό και κεςμικό πλαίςιο περί εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ απογευματινϊν 
ιατρείων. 
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Γ. ΒΑΘΜΟΣ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 4.5 =45,86 
Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο δράςθσ 

 
 

Υποκρ/ριο 
4.5 

M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
 κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 45,8 2,29 2 ΕΚΤΕΛΕΣΘ    2,05 
(41,0) 
 

 0,24 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 4.5, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming και 
του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει τον βακμό 45,86.Θεωρείότι: προγραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ 
για τθ διαχείριςθ τθσ νοςθλευτικισ και οικονομικισ κίνθςθσ των ιατρείων, ςε επίπεδο εκτζλεςθσ. Σε κεντρικό επίπεδο 
χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα του ΘΔΙΚΑ, με περιοριςμζνεσ εφαρμογζσ, χωρίσ δυνατότθτα αποτίμθςθσ ελζγχου των 
διαδικαςιϊν λειτουργίασ, ϊςτε να υποςτθρίηονται οι κεςμικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
των υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Δεδομζνου ότι, οι ςχετικοί εγκφκλιοι του Υπουργείου Υγείασ, 
υποχρεϊνουν τα δθμόςια νοςοκομεία να υιοκετιςουν ςυςτιματα λογιςτικισ και διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ (MIS), 
για τθν κοςτολόγθςθ και ζλεγχο όλων των υπθρεςιϊν τουσ, κακϊσ και θ υποχρεωτικι μθνιαία καταγραφι των 
λειτουργικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν δεδομζνων ςτθν Ρλατφόρμα ΒΙ forms του Υπουργείου Υγείασ 
http://portal.bi.moh.gov.gr/el/user/login, προτείνονται βελτιωτικά μζτρα εκςυγχρονιςμοφ ςτον τομζα αυτό.Από τθν 
ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-
value=0,24). 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 4.5: 

Α/Α 
Υποκρ/ριο 
4.5 

 
ΕΩΤΗΜΑΑ  

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

4.5.3 Σε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ επικοινωνεί με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ με τθ 
χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν; (π.χ. διαδίκτυο, αςφρματα δίκτυα, εςωτερικό δίκτυο κτλ) 

51,43 

4.5.4 Σε ποιο βακμό θ χριςθ των ΤΡΕ ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ/πελάτεσ; 

50,71 

4.5.5 Σε ποιο βακμό παρακολουκείται και αξιολογείται το κόςτοσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται με 
τθ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία; 

47,43 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

 ε επίπεδο τμιματοσ: 
-Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, με Εκςυγχρονιςμό των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων με τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν 
διοικθτικισ, ιατρικισ πλθροφόρθςθσ (MIS), ςτοχεφοντασ ςτθν άμεςθ πλθροφόρθςθ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ λακϊν, 
ςτθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ διατιρθςθσ των εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν υπθρεςιϊν  
-Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν λειτουργίασ και διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα του ΗΔΙΚΑ για 
τθν καταγραφι εκβάςεων υγείασ (διαχείριςθ κινδφνων, κνθςιμότθτα, λοιμϊξεισ, αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν…) για τθν 
αποτελεςματικότερθ χριςθ των διακζςιμων πόρων. 
 ε επίπεδο νοςοκομείου: 
-Εκπαίδευςθ των γιατρϊν και του προςωπικοφ ολοιμερθσ ςε ςφςτθμα ιατρονοςθλευτικϊν ροϊν, ςφςτθμα 
ιατρικϊν εικόνων (Pacs) (Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Ρλθροφόρθςθσ)  
-Ανάπτυξθ εςωτερικϊν δίαυλων επικοινωνίασ, με τισ κλινικζσ, εργαςτιρια, αίκουςεσ χειρουργείων, διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ (γραφείο Κίνθςθσ αςκενϊν), για τθν διάδοςθ και ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που πθγάηουν από τα 
απογευματινά ιατρεία και ςαφϊσ για τθ βελτίωςθ των παροχϊν προσ τουσ αςκενείσ. 
-Υλοποίθςθ ςχετικϊν αποφάςεων Διοίκθςθσ: Εκςυγχρονιςμόσ των λειτουργιϊν, υπθρεςιϊν βάςθ του οριςμοφ τθσ 

 

http://portal.bi.moh.gov.gr/el/user/login
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καινοτομίασ, όπωσ αυτόσ παρζχεται ςτθν εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ με κζμα: καινοτομία ςτο Δθμόςιο τομζα. 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4ΟΥ 
(ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) 

Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 4.5 
ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΘΛΕΚΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ   

ΧΟΗΓΟΣ ΕΣΡΑ 2014-2020 Εκςυγχρονιςμοφ 

 

ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗ  Ε. ΛΑΡΡΑ, Ε. ΣΤΑΜΑΤΟΡΟΥΛΟΥ, Ε. ΔΑΝΕΒΑ   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ 
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΤΑΚΤΙΚΩΝ Εξωτερικϊν ιατρείων 
(ΤΕΙ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΟΛ, ΤΜΘΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
2132086083   

ΣΚΟΡΟΣ 

 ε επίπεδο τμιματοσ να εφαρμοςτεί ολοκλθρωμζνθ 
πολιτικι ειςαγωγισ: 
-Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, με Εκςυγχρονιςμό των ιδθ 
υπαρχόντων ςυςτθμάτων με τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν 
διοικθτικισ, ιατρικισ πλθροφόρθςθσ (MIS), ςτοχεφοντασ ςτθν 
άμεςθ πλθροφόρθςθ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ λακϊν, ςτθ 
διαφάνεια των διαδικαςιϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ 
και τθσ διατιρθςθσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 
υπθρεςιϊν  
-υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν τθσ ΟΛ και 
διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα του ΗΔΙΚΑ για τθν καταγραφι 
εκβάςεων υγείασ εξωτερικϊν αςκενϊν, βάςει των δεικτϊν 
υγείασ, όπωσ ορίηονται από τον WHO (διαχείριςθ κινδφνων, 
κνθςιμότθτα, λοιμϊξεισ, αντ μετϊπιςθ αςκενειϊν…)  

Βλ.επ./ 
υποκριτιριο/ 
κριτιριο  

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 1θσ ΥΡΕ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΚΕΡΥ, ΣΟΤΥ,ΚΕΣΥ  

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ 

 Από τα βαςικότερα δυνατά ςθμεία κεωρείται θ 
ιςχφουςα νομοκεςία περί εκςυγχρονιςμοφ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν υγείασ 

Ππ. Ορίηονται/ 
υποκριτιριο 
 

 
 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 Ππ. Ορίηονται/ 
κριτιριο  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ 
 ΡΟΟΙ  

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ 

Οι δθ υπάρχοντεσ   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 4. Εξωτερικζσ Συνεργαςίεσ και Ρόροι 

 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ 
εςωτερικοφσ πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ. 

Υποκριτιριο 4.6. 
 

Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τα κτίρια και τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
Σα μζτρα είναι ςε κζςθ να: 

 Εξιςορροποφν τθ ςχζςθ κόςτουσ-αποδοτικότθτασ ωσ προσ τθ χωροταξικι διαςπορά των κτιρίων ςε ςχζςθ 
με τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των χρθςτϊν (π.χ. ιςόρροπθ ςχζςθ μεταξφ τθσ αποδοτικισ χριςθσ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και των χρθςτϊν αυτϊν). 

 Εξαςφαλίηουν μια αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ των εγκαταςτάςεων γραφείου (π.χ. ανοιχτοί 
χϊροι γραφείων αντί ατομικϊν, κινθτά γραφεία) και του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ (π.χ. αρικμόσ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και φωτοτυπικά κατά υπθρεςία) λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτρατθγικοφσ και 
επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ, τισ προςωπικζσ ανάγκεσ των υπαλλιλων, τθν τοπικι 
νοοτροπία και οποιουςδιποτε φυςικοφσ περιοριςμοφσ. 

 Εφαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ωσ προσ τθ ςυντιρθςθ των κτιρίων, 
γραφείων και του εξοπλιςμοφ. 

 Χρθςιμοποιοφν αποδοτικά τα μεταφορικά μζςα και τουσ ενεργειακοφσ πόρουσ με ςκοπό τθ βιωςιμότθτά 
τουσ. 

 Εξαςφαλίηουν τθν κατάλλθλθ πρόςβαςθ ςτα κτίρια αντίςτοιχα με τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των 
υπαλλιλων και των πελατϊν-πολιτϊν (π.χ. πρόςβαςθ ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι δθμόςιεσ μεταφορζσ). 

 Αναπτφςςουν μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι διαχείριςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων π.χ. με τθσ 
απευκείασ διαχείριςθ ι με τθν ανάκεςθ ςε τρίτουσ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Απόφαςθ του Διοικθτι υπ’ αρικ. 1147/23.11.2016.Θζμα: Επιτροπι Χωροταξίασ.  

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Απόφαςθ ΔΣ ΕΘΔ 4. Βελτίωςθ τθσ κτιριολογικισ υποδομισ και προμικεια ξενοδοχειακοφ 

εξοπλιςμοφ ςτουσ κοιτϊνεσ των εφθμερευόντων Γιατρϊν ςτο Κτίριο τθσ Σχολισ. Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και 

πίςτωςθσ για τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ (26/10/2015). 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, ΕΘΔ 3. Μελζτθ πυραςφάλειασ του Νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ (26/10/2015). 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 4.6.  

Ρρογραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο 
4.6 

M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Αντιςτοίχιςθ 
 μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι  
Απόκλιςθ  
Βακμολογιϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι  
Απόκλιςθ  
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 54,40  2,72 ΕΛΕΓΧΟΣ 3 2,17 
(43,4) 

 0,55 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 4.6, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming και 
του υλικοφ τεκμθρίωςθσ κεωρεί ότι: προγραμματίηεται, εφαρμόηεται και επικεωρείται ζνα ςχζδιο διατιρθςθσ των 
ιδθ κτιριακϊν υποδομϊν. Σε ςυςτθματικι βάςθ γίνεται και μερικόσ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ των κτιριακισ και 
περιουςιακισ ζκταςθσ του νοςοκομείου. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, 
διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=0,55). 
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Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 4.6, όπου αφοροφν τισ ιδθ υπάρχουςεσ κτιριακζσ δομζσ ςτζγαςθσ των 
απογευματινϊν ιατρείων: 

 
Α/α   

ΕΩΤΗΜΑΤΑ  
Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

4.6.1 Σε ποιο βακμό οι υποδομζσ του φορζα εξαςφαλίηουν κλίμα ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ 
και ενκάρρυνςθσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ; 

54,29 

 
 
4.6. 

Σε ποιο βακμό θ τοποκεςία που βρίςκεται το κτίριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ, 
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των υπαλλιλων τθσ, αλλά και όςων ζρχονται ςε επαφι με αυτι; 

83,57 

4.6.6 Σε ποιο βακμό υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πολιτικι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για τθ διαχείριςθ των 
υποδομϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων; 

70,00 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ  

παρεμβάςεισ 

 

Από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Ηγεςίασ  
 Συςτθματικι Εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυντιρθςθ-βελτίωςθ των κτιριακϊν υποδομϊν, του 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, τθν αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου. 
 Εκςυγχρονιςμόσ ςτον τεχνολογικό εξοπλιςμό (κρεβάτια εξζταςθσ, διαφανοςκόπεια, PS, εκτυπωτζσ.., 
 Εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και αποδοτικισ χριςθσ των αικουςϊν εξζταςθσ των απογευματινϊν ιατρείων. 
 Υλοποίθςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ κτιριακισ βελτίωςθσ ςτζγαςθσ των απογευματινϊν ιατρείων 

και κατ’ επζκταςθ των τακτικϊν ιατρείων του νοςοκομείου. 
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4

ΟΥ
 (ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) 

Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 4.6 ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΚΤΘΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΛ  

ΧΟΗΓΟΣ  
1

θ
 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΓΝΑ ΚΑΤ  

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΟΛΟΘΜΕΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛ 

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 046 email: tech1@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ  
Η διαχείριςθ των 
εγκαταςτάςεων φιλοξενίασ των 
απογευματινϊν ιατρείων: 

Από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Διοικθτικισ Ιεραρχίασ των ιατρείων 
 Συςτθματικι Εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυντιρθςθ-

βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν, τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ΟΛ, 
Εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και αποδοτικισ χριςθσ των αικουςϊν 
εξζταςθσ των απογευματινϊν ιατρείων 

 Υλοποίθςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ κτιριακισ βελτίωςθσ 
ςτζγαςθσ των απογευματινϊν ιατρείων και κατ’ επζκταςθ των 
τακτικϊν ιατρείων του νοςοκομείου 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ    
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Από τα βαςικότερα δυνατά ςθμεία κεωρείται, θ ςχετικι 
απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ περί βελτίωςθσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων των ιατρείων του 2017. 

Ππ. 
Ορίηονται/υποκ
ριτιριο 
 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

 Κτιριακι υποδομι, ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, 
εξοπλιςμόσ αικουςϊν, ΘΥ, εκτυπωτζσ.. 

Βλ.επ./υποκριτ
ιριο  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

Από τα ζςοδα του νοςοκομείου  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   Θ γραφειοκρατία  
 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ  

Δεν απαιτοφνται   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ  ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΟ 
ΕΓΟ ΘΑ ΟΛΟΚΛΘΩΘΕΙ ΣΕ ΖΝΑ ΜΘΝΑ.  

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

1 (ΕΝΑΣ ΜΘΝΑΣ)  

   

mailto:tech1@kat-hosp.gr
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4
ΟΥ

 (ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) = 68,15 

ΥΡΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΜΟΓΗΣ & ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΔΑΣΕΩΝ 3 (ΕΛΕΓΧΟΣ) 
 

Θ ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ από το ςφνολο των απαντιςεων των μελϊν και των εργαηομζνων, αποδίδει 

ςτο κριτιριο (4) το ςυνολικό βακμό 68,15 (CAF classical scoring). Στο ςφνολο των υποκριτριϊν που εξετάςκθκαν 

διαπιςτϊκθκε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ λειτουργίασ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ (1 φάςθ κφκλου Deming) και 

αποτελεςματικότθτασ ςτθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυνεργαςιϊν με ςυναφείσ οργανϊςεισ και ςτθ διαχείριςθ 

τθσ τεχνολογίασ, χωρίσ ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν εργαςίασ και των εργαηομζνων 

(p-value=-0,01). 

Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ: τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ με ομοειδείσ 

οργανϊςεισ και με τουσ πολίτεσ/αςκενείσ, τθσ οικονομικά αποδοτικισ διαχείριςθσ των πόρων (οικονομικά, 

τεχνολογία, υποδομζσ), του προςδιοριςμοφ των αναγκϊν οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν και ζγκυρθσ 

πλθροφόρθςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ, τθσ διαχείριςθσ τθσ τεχνολογίασ με τθν υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων 

μάκθςθσ και βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ αςκενείσ, ςφμφωνα με τουσ επιχειρθςιακοφσ 

ςτόχουσ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου. 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ 

4ου 

M/O 
Βακμολογ
ία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

εργαηομζνων 

Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Επίπεδο 

δραςτθριότθτασ 

(0-5) 

Σθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

(>1) 

Μθ ςθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (<1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

68,15 

(2,56) 

 

2,13 

 

ςχετικι 

ικανοποίθςθ και 

μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και 

αποτελεςματικότθτ

ασ 

2 

(ΕΚΤΕΛΕΣΘ) 

 -0,01 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

& 

ΔΑΣΕΙΣ 

Με ςκοπό τθ βελτίωςθ Ολοιμερθσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ τθσ 
διοίκθςθσ:  

 Αυτοτζλεια τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ των νοςοκομείων του ΕΣΥ, για τθν ορκι αποτελεςματικι διαχείριςθ 
των εμπλεκομζνων και τθ διοίκθςθ τθσ, τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με 
ομοειδείσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν ςυνολικι αποςτολι και όραμα του φορζα κακϊσ και ςφμφωνα με τισ 
βαςικζσ μεταρρυκμίςεισ του ν. 3868/2010, όπου κακιερϊνεται θ ολοιμερθ λειτουργία των νοςοκομείων ωσ 
υποχρεωτικόσ κεςμόσ για τθν κάλυψθ επιπλζον αναγκϊν πζραν του τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ. 

 Ενίςχυςθ και οργάνωςθ εξειδικευμζνων ςυνεργαςιϊν με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, για να 
διαςφαλιςκεί θ ορκολογικι χριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν, υλικϊν και ανκρϊπινων υγειονομικϊν πόρων, 
αλλά και ο δθμόςιοσ χαρακτιρασ του ςυςτιματοσ υγείασ ςυνολικά. 

 Ανάπτυξθ, εφαρμογι από κοινοφ προγραμμάτων με ςαφι προςδιοριςμό των αρμοδιοτιτων και των 
ςυνεργαςιϊν με άλλεσ δθμόςιεσ οργανϊςεισ των υγειονομικϊν περιφερειϊν  

 Σφυγμομζτρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ (ανάλυςθ & αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ) για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ ςτθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων 

 Δθμοςίευςθ (ανάρτθςθ) ςτο site του νοςοκομείου των αποτελεςμάτων απόδοςθσ λειτουργίασ των 
απογευματινϊν ιατρείων ετθςίωσ  

 Διανομι ζντυπων φυλλαδίων ικανοποίθςθσ αςκενϊν με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 
ςε μετριςεισ ικανοποίθςθσ, ωσ ςυν-αξιολογθτζσ, για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

Με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθν οικονομικά αποδοτικι, βιϊςιμθ και υπεφκυνθ διαχείριςθ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου: 
 Αυτοδιαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων (ανακατονομι των εςόδων ολοιμερθσ λειτουργίασ)  
 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με 

κόςτοσ-όφελοσ για τθν ορκι λιψθ διοικθτικϊν και ιατρικϊν αποφάςεων. (Ρροτείνεται ανάπτυξθ 
υποεφαρμογϊν, με δυνατότθτα ςυλλογισ και ανατροφοδότθςθσ των εςωτερικϊν διοικθτικϊν, ιατρικϊν, 
νοςθλευτικϊν ροϊν απόδοςθσ βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ λειτουργίασ των ιατρείων).  

 Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων εντόσ του πλαιςίου τθσ ΟΛ του νοςοκομείου, όπωσ προβλζπεται ςε: αρ. 
Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010)  

 Μείωςθ του κόςτουσ/ιατρικι επίςκεψθ ΟΛ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με 
μικρότερο κόςτοσ, από πλευράσ του Υπουργείου Υγείασ. 

 Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ διάκεςθσ εςόδων ςυμμετοχισ ςτουσ γιατροφσ, όπωσ ορίηεται ςτο ν.3868/10 αρ. 
 

Με ςκοπό τθν διαχείριςθ των πλθροφοριϊν και τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ 
 Διαςφάλιςθ τθσ γνϊςθσ ςε ετιςια βάςθ ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ μετόχουσ (ανανζωςθ των ςυμβάςεων 

πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων από τουσ διεκνείσ παρόχουσ) 
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 Ζνταξθ τθσ Ιατρικισ Βιβλιοκικθσ του νοςοκομείου ςτθν Ελλθνικι Κοινοπραξία Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν και 
Κζντρων Ρλθροφόρθςθσ  

 Ανάπτυξθ αςφρματου αςφαλοφσ δικτφου (WIFI) ςτο νοςοκομείο προσ χριςθ των νοςθλευομζνων, των 
επιςκεπτϊν και των εργαηομζνων για άμεςθ εςωτερικι ανταλλαγι πλθροφόρθςθσ και ελεγχόμενθσ 
πρόςβαςθσ ςτο επιςτθμονικό προςωπικό του νοςοκομείου ςε υπθρεςίεσ διαδικτφου Βιβλιοκικθσ (web, 
email..βάςεισ δεδομζνων, Portals επιςτθμϊν υγείασ), για απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ   ςτισ πθγζσ γνϊςεισ 
(know ledge resources) που διατίκενται ςτθ ςυλλογι τθσ. 

Με ςκοπό τθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε επίπεδο τμιματοσ ΟΛ: 
 Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, με Εκςυγχρονιςμό των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων με τθν ειςαγωγι 

τεχνολογιϊν διοικθτικισ, ιατρικισ πλθροφόρθςθσ (MIS), ςτοχεφοντασ ςτθν άμεςθ πλθροφόρθςθ και ςτθν 
ελαχιςτοποίθςθ λακϊν, ςτθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 
διατιρθςθσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν υπθρεςιϊν  

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν λειτουργίασ και διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα του ΘΔΙΚΑ 
για τθν καταγραφι εκβάςεων υγείασ (διαχείριςθ κινδφνων, κνθςιμότθτα, λοιμϊξεισ, αντιμετϊπιςθ 
αςκενειϊν) για τθν αποτελεςματικότερθ χριςθ των διακζςιμων πόρων 

Με ςκοπό τθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε επίπεδο νοςοκομείου: 
 Εκπαίδευςθ των γιατρϊν και του προςωπικοφ ολοιμερθσ ςε ςφςτθμα ιατρονοςθλευτικϊν ροϊν, ςφςτθμα 

ιατρικϊν εικόνων (Pacs) (Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ & Ρλθροφόρθςθσ)  
 Ανάπτυξθ εςωτερικϊν δίαυλων επικοινωνίασ, με τισ κλινικζσ, εργαςτιρια, αίκουςεσ χειρουργείων, διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ (γραφείο Κίνθςθσ αςκενϊν)….., για τθν διάδοςθ και ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που πθγάηουν 
από τα απογευματινά ιατρεία και ςαφϊσ για τθ βελτίωςθ των παροχϊν προσ τουσ αςκενείσ 

 Υλοποίθςθ ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Διοίκθςθσ: Εκςυγχρονιςμόσ των λειτουργιϊν, υπθρεςιϊν βάςθ του 
οριςμοφ τθσ καινοτομίασ, όπωσ αυτόσ παρζχεται ςτθν εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ με κζμα: καινοτομία 
ςτο Δθμόςιο τομζα. 

Με ςκοπό τθ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων φιλοξενίασ των απογευματινϊν ιατρείων: 
 Από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Θγεςίασ  

 Συςτθματικι Εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για τθ ςυντιρθςθ-βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν, τεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ ΟΛ, Εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και αποδοτικισ χριςθσ των αικουςϊν εξζταςθσ των απογευματινϊν 
ιατρείων 

 Υλοποίθςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ κτιριακισ βελτίωςθσ ςτζγαςθσ των απογευματινϊν ιατρείων και 
κατ’ επζκταςθ των τακτικϊν ιατρείων του νοςοκομείου  
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 ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 4
ΟΥ

 

(ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ) 

Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 4.3 & 4.4  
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ HIS  

 

ΧΟΗΓΟΣ  1θ ΥΡΕ, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ  

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  Α.ΜΟΥΛΑΑΚΘΣ, Ε. ΛΑΡΡΑ   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  Ρροϊςτάμενοσ πλθροφορικισ, Γραμματείασ, Γραφείο κίνθςθσ αςκενϊν, ΤΕΙ, ΟΛ, 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ  

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 080 email: a.moularakis@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ ε επίπεδο νοςοκομείου οι ζξυπνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ απαιτοφν: 
 Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, με εκςυγχρονιςμό των ιδθ υπαρχόντων 

ςυςτθμάτων πλθροφόρθςθσ με τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν 
διοικθτικισ, ιατρικισ πλθροφόρθςθσ (MIS). 

 Ραραμετροποίθςθ του Διοικθτικοικονομικοφ ςυςτιματοσ, ςε 
ςφςτθμα παραγωγισ οικονομικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν,… 

 Ανάπτυξθ υποςυςτθμάτων (Databases) παρακολοφκθςθσ δεικτϊν 
υγείασ (Ηealth Ιndicators/WHO) και διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα του 
ΗΔΙΚΑ.  

 Ανάπτυξθ εςωτερικϊν δίαυλων επικοινωνίασ, με τισ κλινικζσ, τα 
εργαςτιρια, το ακτινολογικό, αίκουςεσ χειρουργείων, φαρμακείο, 
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ (γραμματεία, γραφείο Κίνθςθσ αςκενϊν, 
προςωπικοφ, μιςκοδοςία, νοςθλεία, τθλ. κζντρο ραντεβοφ)….., για 
τθν διάδοςθ και ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που πθγάηουν από τα 
ιατρεία, και ςαφϊσ για τθ βελτίωςθ των παροχϊν προσ τουσ 
αςκενείσ.  

 ανάπτυξθ εξωτερικϊν δίαυλων επικοινωνίασ, όπωσ με το Εκνικό 
Δίκτυο Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ κ.ά. 

Βλ.επ./υποκριτ
ιριο/κριτιριο 

ΜΕΤΟΧΟΙ   ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, 1θ ΥΡΕ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΡΥ, ΚΕΕΛΡΝΟ ..  
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 
 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ, ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΡΑ: 

«Εκςυγχρονιςμόσ των λειτουργιϊν, υπθρεςιϊν βάςθ του οριςμοφ τθσ 
καινοτομίασ, όπωσ αυτόσ παρζχεται ςτθν εγκφκλιο του Υπουργείου 
Υγείασ με κζμα: καινοτομία ςτο Δθμόςιο τομζα» 

 Τεχνογνωςία  
 

Βλ.επ./υποκριτ
θριο 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

 
ΒΛ. Επίςθσ τα ΡΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ/ΥΡΟΚΙΤΘΙΟ  

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΟΟΙ 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

 
ΜΕ ΤΟ ΘΔΘ ΥΡΑΧΟΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
Εκτιμάται ςυνολικά ςτο κριτιριο 9 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ   
6μινεσ 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ  
Εξαρτάται από τουσ διακζςιμουσ πόρουσ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

  

mailto:a.moularakis@kat-hosp.gr
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 5. Διοίκθςθ Διαδικαςιϊν και Αλλαγϊν 
 

  Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, βελτιϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ τθσ για να 
διαμορφϊςει καινοτομίεσ και να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και τθ ςτρατθγικι τθσ και ταυτόχρονα να 
ικανοποιεί τουσ πελάτεσ-πολίτεσ και να βελτιϊνει τθν αξία τθσ για αυτοφσ και τουσ άλλουσ μετόχουσ. 

Υποκριτιριο 5.1. 
 

Θ οργάνωςθ προςδιορίηει, ςχεδιάηει, διαχειρίηεται και βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ τθσ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
Κοιτάξτε εάν θ οργάνωςθ: 

  Ρροςδιορίηει, περιγράφει και τεκμθριϊνει τισ βαςικζσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ. 
 Αναλφει και αξιολογεί τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ και 

τισ αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ. 
 Ρροςδιορίηει και ανακζτει κακικοντα ςτουσ υπεφκυνουσ των διαδικαςιϊν. 
 Καλεί ςε ςυμμετοχι τουσ εργαηόμενουσ και εξωτερικοφσ μετόχουσ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 

ανάπτυξθ των βαςικϊν διαδικαςιϊν. 
 Διαςφαλίηει ότι οι βαςικζσ διαδικαςίεσ υποςτθρίηουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ. 
 Κατανζμει τουσ πόρουσ ςτισ διαδικαςίεσ βάςει τθσ ςχετικισ τουσ ςθμαςίασ και τθσ ςυμβολισ τουσ 

ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν τθσ οργάνωςθσ. 
 Βελτιϊνει και προςαρμόηει ςυνεχϊσ τισ διαδικαςίεσ βάςει τθσ μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ. 
 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
 

 Ιςχφουςα νομοκεςία, εγκφκλιοι τθσ ΥΡΕ για τθν ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ ςτο δθμόςιο τομζα: 
 1θ ΥΡΕ ζγγραφο αρ. πρωτ. 32860/10/8/2017, κζμα: καινοτομία ςτο δθμόςιο τομζα προσ τισ 

Διοικιςεισ των νοςοκομείων. 
 Αρχι Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ), άρκρο 2 του ΡΔ 150/2001 ορίηεται ωσ 

«Ρροθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι» ι «ψθφιακι υπογραφι». 
 1θ ΥΡΕ ζγγραφο αρ. πρωτ. 32860/10/8/2017), Θζμα: ςυμμετοχι των νοςοκομείων ςτο πρόγραμμα τθσ 

ΕΕ “Horizon 2020-H2020” με ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων ςτο δθμόςιο. EE Ρρόγραμμα 
ζρευνασ και καινοτομίασ “Horizon 2020-H2020” ςε http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020 και 
http://yourdatastories.eu.  

 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, διαφάνειασ και ανκρωπίνων δικαιωμάτων, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ45), κζμα: 
Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 5.1=27,50 
Φπαρξθ προγ πραγματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων. 
 

Υποκρ/ρι
ο 5.1 

M/O 
Βακμολογί
α 
Μελϊν 
(0-100) 
 
 

Αντιςτοίχις
θ μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτα
σ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνω
ν 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊ
ν (>1) 

Μθ 
ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊ
ν 

ΣΥΝΟΛΟ 27,50 1,38 ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Σ 

1 1,97 
(39,25) 

 -0,60 

  
 ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 
Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 5.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ 
Deming και του υλικό τεκμθρίωςθσ κεωρεί ότι: Ρρογραμματίηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ ςε κομβικζσ διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ, με πολφ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν και τυποποιθμζνεσ πρακτικζσ.  
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ 

http://www.aped.gov.gr/2-uncategorised/9-aped.html
http://yourdatastories.eu/
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ανακεϊρθςθσ των βαςικϊν διαδικαςιϊν, και τθσ αποδοτικότθτάσ τθσ ΟΛ.  
Επίςθσ δεν μεταβάλλονται και οφτε ειςάγονται καινοτομίεσ ςτισ διαδικαςίεσ. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ 
βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι, (P-value=-0,60). 

 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα δεν παρουςιάηεται αποτελεςματικι λειτουργία ςε επιμζρουσ ερωτιματα του 
υποκριτθρίου 5.1, που αφοροφν κυρίωσ τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ που τθροφνται ςτθν ΟΛ.  
 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

 
 Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων λειτουργίασ (διοικθτικϊν – ιατρικϊν - νοςθλευτικϊν πράξεων) για τθν 

απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. 
 Εφαρμογι και χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ και κρυπτογράφθςθσ ςε ιατρικό προςωπικό και τθσ 

διοικθτικισ ιεραρχίασ των απογευματινϊν ιατρείων ΡΔ 150/2001. 
 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ ISO 9001:2015, για τον εντοπιςμό δυςλειτουργιϊν και 

παραγωγισ, μετριςιμων αποτελεςμάτων απόδοςθσ. 
 Διάκεςθ και κατανομι των πόρων των ιατρείων, με προτεραιότθτα. 
 Ειςαγωγι καινοτόμων διαδικαςιϊν που να βαςίηονται ςτθ διαδικαςία ςυγκριτικισ μάκθςθσ ςε 

τακτικό και διεκνζσ επίπεδο. 
ΡΟΤΑΣΗ: 

 Θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου να κζςει πρόταςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 1θ ΥΡΕ για τθν 
ςυμμετοχι του νοςοκομείου ςτο πρόγραμμα EE ζρευνασ και καινοτομίασ “Horizon 2020-H2020”, 
για τον εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων με τεχνολογίεσ 
πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ και κατ’ επζκταςθ του γενικοφ εκςυγχρονιςμοφ παροχισ 
υπθρεςιϊν, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
αςκενείσ. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 5. Διοίκθςθ Διαδικαςιϊν και Αλλαγϊν 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, βελτιϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ τθσ για να 
διαμορφϊςει καινοτομίεσ και να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και τθ ςτρατθγικι τθσ και ταυτόχρονα να ικανοποιεί 
τουσ πελάτεσ-πολίτεσ και να βελτιϊνει τθν αξία τθσ για αυτοφσ και τουσ άλλουσ μετόχουσ. 

Υποκριτιριο 5.2. 
 

Θ οργάνωςθ αναπτφςςει και παρζχει υπθρεςίεσ και προϊόντα με τθ ςυμμετοχι των πελατϊν-πολιτϊν. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
 

Κοιτάξτε εάν θ οργάνωςθ: 
 

 Διαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των πελατϊν-πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν και 
προϊόντων (π.χ. με διεξαγωγι ερευνϊν περί τθσ αντίλθψθσ ποιεσ υπθρεςίεσ ι προϊόντα είναι 
επικυμθτά και χριςιμα). 

 Διαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των πελατϊν-πολιτϊν και άλλων μετόχων ςτθν ανάπτυξθ ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τισ υπθρεςίεσ, τα προϊόντα και τισ πλθροφορίεσ. 

 Αναπτφςςει ςαφι και απλι νομοκεςία χρθςιμοποιϊντασ κατανοθτι γλϊςςα. 
 Διαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των πελατϊν-πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν 

πθγϊν και διαφλων επικοινωνίασ. 
 Διαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, βοικεια και υποςτιριξθ ςτουσ πελάτεσ-

πολίτεσ. 
 Βελτιϊνει τθν πρόςβαςθ ςτθν οργάνωςθ (π.χ. ευζλικτο ωράριο ζναρξθσ εργαςίασ και φπαρξθ εντφπων 

ςε χαρτί και ςε θλεκτρονικι μορφι). 
 Ρροωκεί τθν θλεκτρονικι επικοινωνία και τθ διάδραςθ με τουσ πελάτεσ-πολίτεσ. 
 Ζχει τθ δυνατότθτα απόκριςθσ και ανάπτυξθσ δυνατότθτασ ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 

παραπόνων. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Υπουργικισ Απόφαςθσ Α3δ/Γ.Ρ.οικ.10976 (Φ.Ε.Κ. 662/2.3.2017, τ. Β’) Γραφείο Ρροςταςίασ 

Δικαιωμάτων Λθπτϊν/ριϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ 

 Γραφείο Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων Λθπτϊν/τριϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ  

 Site ΓΝΑ ΚΑΤ: http://www.kat-hosp.gr/plirofories-gia-ton-astheni/grafeio-prostasias-

dikaiwmatwn-liptwn-ipiresiwn-ygeias/ 

 ΓΝΑ ΚΑΤ- Ετιςια ‘Ζκκεςθ Ελζγχου με αρ. πρωτ. 51/13.02.2013ΚΑΤ/ΕςωτερικόσΕλεγκτισ του 

νοςοκομείου. 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 5.2= 32,67 
 

Ρρογραμματίηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ. 
 

Υποκρ/ριο
5.2 

M/O 
Βακμολογία 
Μελϊν 
(0-100) 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ 
ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 32,67 2,08 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 1,89 
(29,68) 

 -0,25 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 5.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ 
Deming και του κφκλου ποιότθτασ αποδίδει το βακμό ςτο υποκριτιριο 5.2=32,67. Θεωρεί ότι: 
προγραμματίηεται και εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ διαχείριςθσ παραπόνων και προςταςίασ των 
δικαιωμάτων των αςκενϊν. Το Γραφείο Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων Λθπτϊν/τριϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ ςε 
ςυνεργαςία με κάκε ςυναρμόδια υπθρεςία και φορζα μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των αςκενϊν για τα 
δικαιϊματά τουσ κατά τθ λιψθ ενδονοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν υγείασ και παρακολουκεί και παρεμβαίνει για 
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τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τουσ, με μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ, λόγω τθσ 
ανεπαρκοφσ ςτελζχωςθσ. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι 
δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, P-value=-0,25. 

 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 5.2: 

 

Α/A 
Υποκρ/ριο 

5.2 

 
ΕΩΤΗΜΑΤΑ 

 

 
Βακμολογία 

ΜΕΛΩΝ 
 

(0-100) 

5.2.4 
Σε ποιο βακμό διατίκεται θ κατάλλθλθ και αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ και 
υποβοικθςθ των πολιτϊν; 

60,86 

5.2.5 
Σε ποιο βακμό είναι εφκολα προςβάςιμεσ ςτο κοινό οι παρεχόμεvεσ υπθρεςίεσ; (π.χ. διάκεςθ μζςω 
του διαδικτφου, διευρυμζνο ωράριο κτλ). 

58,00 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ 
 Ενδυνάμωςθ τθσ ςτελζχωςθσ του γραφείου Δικαιωμάτων Ρροςταςίασ πολιτϊν 

(κινθτικότθτα δθμοςίων υπαλλιλων ι εςωτερικι μετακίνθςθ υπαλλιλου). Μζχρι ςιμερα το 
γραφείο Δικαιωμάτων ςτελεχϊνεται από ζνα άτομο, όπου και προΐςταται (Οργανιςμόσ 
Νοςοκομείου ΦΕΚ 3485/31-12-2012). 

 Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ, παροχισ πλθροφοριϊν 
ςτουσ αςκενείσ, επζκταςθσ θμερϊν λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν Ετιςια ζκκεςθ ελζγχου του εςωτερικοφ Ελεγκτι με αρ. πρωτ. 
51/13.02.2013 ΚΑΤ, προσ τθν Επιτροπι Ελζγχου του νοςοκομείου.  

 Ανάπτυξθ αυτόματων ςυςτθμάτων παραπόνων και διαδικαςιϊν απάντθςθσ και 
διαχείριςθσ παραπόνων  
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Θ διεφρυνςθ του ωραρίου λειτουργίασ των ιατρείων, θ ςυςτθματικι 
ενθμζρωςθ των αςκενϊν για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν, πριν και μετά τθν 
εξζταςθ τουσ, με τθν παροχι εντφπων φυλλαδίων και με θλεκτρονικι-θχθτικι ειδοποίθςθ 
(ςφςτθμα Braillie), ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ ελλθνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 5. Διοίκθςθ Διαδικαςιϊν και Αλλαγϊν 

 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, βελτιϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ τθσ για να διαμορφϊςει 
καινοτομίεσ και να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και τθ ςτρατθγικι τθσ και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τουσ πελάτεσ-
πολίτεσ και να βελτιϊνει τθν αξία τθσ για αυτοφσ και τουσ άλλουσ μετόχουσ. 

Υποκριτιριο 5.3. 
 

Θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τον εκςυγχρονιςμό και τθν καινοτομία. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
 Συνεχισ παρακολοφκθςθ των εςωτερικϊν ενδείξεων για αλλαγι (π.χ. δυςμενείσ τάςεισ ςφαλμάτων, 

αυξθμζνα ποςοςτά παραπόνων) και των εξωτερικϊν πιζςεων για αλλαγι και καινοτομία. 
 Εφαρμογι ςυγκριτικϊν επιδόςεων για τθν προϊκθςθ τθσ διοικθτικισ βελτίωςθσ. 
 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των διαδικαςιϊν αλλαγισ «από τθν κορυφι προσ τθ βάςθ» και των 

ανάλογων από τθ «βάςθ προσ τθν κορυφι». 
 Ανάλυςθ κινδφνων και αναγνϊριςθ των κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ. 
 Αποτελεςματικι κακοδιγθςθ τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ (π.χ. χρθςιμοποιϊντασ ορόςθμα, ςυγκριτικζσ 

επιδόςεισ, ομάδεσ κακοδιγθςθσ, εκκζςεισ για τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. 
 Συηιτθςθ με όλουσ τουσ ςυνεταίρουσ, όπωσ είναι οι αντιπρόςωποι των ςυνδικαλιςτικϊν ενϊςεων, για τισ 

προγραμματιηόμενεσ και τισ υλοποιοφμενεσ αλλαγζσ. 
 Ραροχι των απαραίτθτων πόρων για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν αλλαγισ. 
 Αξιολόγθςθ και κακοδιγθςθ των διαδικαςιϊν αλλαγισ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Οργανιςμόσ Νοςοκομείου (ΦΕΚ 3485/31-12-2012) 
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ «ΘΔΙΚΑ» 
 Υπουργείο Υγείασ ν.4238/2014, Θζμα: θ δθμιουργία και τιρθςθ ΘΦΑ ςε δθμόςια νοςθλευτικά ιδρφματα 

τθσ χϊρασ 
 ΓΝΑ ΚΑΤ- Α7Ζκκεςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Δεκεμβρίου 2012. 

 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 5.3=38,94 
 

Υποκρ/ριο
5.3 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογί
α 
Εργ/μζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 38,94 1,95 ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 2,12 
(42,33) 

 -0,17 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 5.3, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ αποδίδει το βακμό ςτο υποκριτιριο 5.3=38,94. Θεωρεί ότι: προγραμματίηεται και 
εφαρμόηεται ζνα ςχζδιο δράςθσ, με ςτακερι τάςθ ςτθν ανταλλαγι δεδομζνων εςωτερικά των υπθρεςιϊν και των 
εταίρων. Χρθςιμοποιείται το πλθροφοριακό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ και ςτα απογευματινά ιατρεία, με περιοριςμζνεσ 
εφαρμογζσ. Το υπάρχον ςφςτθμα καλφπτει τθν καταγραφι τθσ οικονομικισ απόδοςθσ/χρεϊςεισ, καταγραφι 
ραντεβοφ/γιατρό), δεδομζνου ότι θ αποτελεςματικότθτα λειτουργίασ των ιατρείων εξαρτάται από το βακμό 
ανάπτυξθσ ςτρατθγικοφ ςυντονιςμοφ των διατμθματικϊν διαδικαςιϊν, και τθν ςυνεπακόλουκθ επίτευξθ 
ςυνεργαςιϊν με τουσ άλλουσ εταίρουσ. Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, 
διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=-017). 

 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
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Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου5.3: 

 

Υποκρ/ριο
5.3 

 
Ερωτιματα 

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 

 
(0-100) 

5.3.1 
 ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ *Σε ποιο βακμό 
προςδιορίηονται οι εταίροι τθσ οργάνωςθσ με τουσ οποίουσ θ τελευταία ςυνεργάηεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ;+ 

53,29 

5.3.5 
 ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ *Σε ποιο βακμό 
αναπτφςςεται μια νοοτροπία διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ, ςυντονίηοντασ τισ 
διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ ι αναπτφςςοντασ διατμθματικζσ διαδικαςίεσ;+ 

63,00 

 
 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ 

 Ανάπτυξθ ενόσ ευζλικτου κοινοφ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (HIS), με ςτόχο τθν 
ανταλλαγι δεδομζνων και τον ςυντονιςμό με άλλουσ φορείσ που αναπτφςςουν κοινζσ δραςτθριότθτεσ 
(ΘΔΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, 1ΥΡΕ), με ςκοπό και τθν ορκι εφαρμογι του ΡΔ 146/03-εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν ςφνοψθ των κυριοτζρων ευρθμάτων, που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ του εςωτερικοφ 
ελεγκτι (Α7 Ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου, 2012).  
 
Ρροτείνεται:  
 

 Για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ που κα επιτρζπει τθν αποτελεςματικι κακοδιγθςθ τθσ 
διαδικαςίασ αλλαγισ, χρθςιμοποιϊντασ ορόςθμα, ςυγκριτικζσ επιδόςεισ, ςυνιςτάται θ τροποποίθςθ του 
οργανιςμοφ του νοςοκομείου (ΦΕΚ 3485/31-12-2012), όπου θ Ολοιμερθ Λειτουργία να αποτελεί 
αυτοτελζσ τμιμα.  

 Επίςθσ, για να υποςτθρίηονται οι κεςμικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ του εκςυγχρονιςμοφ των 
υπθρεςιϊν υγείασ, ςφμφωνα με τον ςτρατθγικό –προγραμματιςμοφ 2015-2020 του Υπουργείου Υγείασ και 
βάςει του οριςμοφ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»: θ επζκταςθ του ιδθ ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ με υποεφαρμογζσ 
αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν διατμθματικϊν υπθρεςιϊν τθσ λειτουργίασ των ιατρείων, όπωσ δθλ. 
καταγραφισ και ανάλυςθσ κλινικϊν δεδομζνων/καρτζλα αςκενοφσ, ζκδοςθσ δθλ. γνωμάτευςθσ, αποτίμθςθ 
ανάλυςθσ κόςτουσ/υπθρεςίασ/προςωπικό, ζκδοςθ πεπραγμζνων… με ςκοπό τθν ςυςτθματικι 
ςυγκζντρωςθ, ανάλυςθ και αποτίμθςθ ελζγχου των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των ιατρείων, κακϊσ και τθν 
ςυςτθματικι καταχϊρθςθ, τεκμθρίωςθ δεδομζνων ςχετικά με ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ (πολιτικό-νομικζσ, 
κοινωνικό-πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, τεχνολογικζσ και δθμογραφικζσ εξελίξεισ. 

 Ανεφρεςθ εναλλακτικϊν Χρθματοδότθςθσ (ΕΣΡΑ-ΚΡΑ) ι ζγκριςθ ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ από 
τθν 1θ ΥΡΕ, για τθν υλοποίθςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ εκςυγχρονιςμοφ με τεχνολογίεσ καινοτομίασ 
ςτο νοςοκομείο. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 5
ΟΥ

 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) = 33,04 

ΥΡΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΔΑΣΕΩΝ, Φάςθ 2/ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Σφμφωνα με το ςφςτθμα απλισ βακμολόγθςθσ (CAF classical scoring), από το ςφνολο των απαντιςεων 

των μελϊν και των εργαηομζνων και του υλικοφ τεκμθρίωςθσ του 5
ΟΥ

 κριτθρίου, αποδίδεται ο ςυνολικόσ 

βακμόσ 33,04.Θ βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ είναι ότι: υπάρχει ςχετικι ικανοποίθςθ με μζτριο 

επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ, χωρίσ ςθμαντικι απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν 

και των εργαηομζνων (p-value=-0,34), ςτον προςδιοριςμό καινοτομιϊν ςε κομβικζσ, διοικθτικζσ και 

υποςτθρικτικζσ διαδικαςίεσ παροχισ υπθρεςιϊν, που ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτθν ςτοχοκεςία 

λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου, προςανατολιςμζνα ςτον αςκενι.  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ  

5
ου

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

μελϊν 

 

Μ/Ο 

Βακμολογία 

εργαηομζνω

ν 

Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Επίπεδο 

δραςτθριότθτα

σ (0-5) 

Σθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 

Απόκλιςθ 

βακμολογϊν 

(<1) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

33,04 
(1,65) 
 

1,99 
 

ςχετικι 

ικανοποίθςθ και 

μζτριο επίπεδο 

επάρκειασ και 

αποτελεςματικότ

θτασ 

2  -0,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

& ΔΑΣΕΙΣ 

 Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ μιασ οργανωςιακισ λειτουργίασ των ιατρείων, 
αποτελοφμενθ από ζνα οργανωμζνο ςφνολο αλλθλζνδετων κομβικϊν και υποςτθρικτικϊν διαδικαςιϊν, με τθν 
αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ, με ςκοπό να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ, του οράματοσ λειτουργίασ 
των, ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ που ζχει τεκεί από τθ Διοικθτικι ιεραρχία του νοςοκομείου και του 
Υπουργείου: 

 ανάπτυξθ πρωτοκόλλων λειτουργίασ (διοικθτικϊν-ιατρικϊν-νοςθλευτικϊν πράξεων), εφαρμογι και χριςθ 

ψθφιακισ υπογραφισ, για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, 

 ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ ISO 9001:2015, για τον εντοπιςμό δυςλειτουργιϊν και παραγωγισ μετριςιμων 

αποτελεςμάτων απόδοςθσ 

 ειςαγωγι καινοτόμων διαδικαςιϊν που να βαςίηονται ςτθ διαδικαςία ςυγκριτικισ μάκθςθσ ςε τακτικό, εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο 

 

ΡΟΤΑΣΗ 5.1: 
 

Τίκεται πρόταςθ ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, να εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςτθν 1θ ΥΡΕ, ςυμμετοχισ του 

νοςοκομείου ςτο πρόγραμμα EE ζρευνασ και καινοτομίασ “Horizon 2020-H2020”, για τον εκςυγχρονιςμό των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων με τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ και κατ’ 

επζκταςθ του γενικοφ εκςυγχρονιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ αςκενείσ:  

 

 Ενδυνάμωςθ τθσ ςτελζχωςθσ του γραφείου Δικαιωμάτων Ρροςταςίασ πολιτϊν (κινθτικότθτα δθμοςίων 

υπαλλιλων ι εςωτερικι μετακίνθςθ υπαλλιλου). 

 

 Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ, παροχισ πλθροφοριϊν ςτουσ αςκενείσ, επζκταςθ 

των θμερϊν λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων, όπωσ αναφζρεται ςτθν Ετιςια ζκκεςθ ελζγχου του 

εςωτερικοφ Ελεγκτι με αρ. πρωτ. 51/13.02.2013ΚΑΤ, προσ τθν Επιτροπι Ελζγχου του νοςοκομείου.  

 

 Ανάπτυξθ αυτόματων ςυςτθμάτων παραπόνων και διαδικαςιϊν απάντθςθσ και διαχείριςθσ παραπόνων. 

Η διεφρυνςθ του ωραρίου λειτουργίασ των ιατρείων 

 

 Συςτθματικι ενθμζρωςθ των αςκενϊν για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν, πριν και μετά τθν 

εξζταςθ τουσ, με τθν παροχι εντφπων φυλλαδίων και με θλεκτρονικι-θχθτικι ειδοποίθςθ (ςφςτθμα Braillie), 

ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ ελλθνικι, ευρωπαϊκι & διεκνι νομοκεςία. 

 

 Ανάπτυξθ ενόσ ευζλικτου κοινοφ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (HIS), με ςτόχο τθν ανταλλαγι 

δεδομζνων και τον ςυντονιςμό με άλλουσ φορείσ που αναπτφςςουν κοινζσ δραςτθριότθτεσ (ΘΔΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, 

1ΥΡΕ), με ςκοπό και τθν ορκι εφαρμογι του ΡΔ 146/03-εκκακάριςθ μιςκοδοςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτθν ςφνοψθ 

των κυριοτζρων ευρθμάτων, που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ του εςωτερικοφ ελεγκτι (Α7 Ζκκεςθ εςωτερικοφ 

ελζγχου, 2012).  
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ΡΟΤΑΣΗ 5.2: 
  
 Ρρόταςθ για ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και χρθματοδότθςθσ ςτθν 1θ ΥΡΕ για τθν υλοποίθςθ μελζτθσ 
«εκςυγχρονιςμόσ καινοτομία» των κομβικϊν, διοικθτικϊν και υποςτθρικτικϊν διαδικαςιϊν των τακτικϊν ιατρείων 
(ΤΕΙ) και κατ’ επζκταςθ των απογευματινϊν ιατρείων του νοςοκομείου, εφόςον ςτεγάηονται ςτον ίδιο χϊρο. 
Σθμειϊνεται, ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ επιςκζψεων το 2017 ςτα ΤΕΙ ανζρχεται ςε 101.401 (46%), ςτα ΤΕΡ ςε 95.954 
(43%) αντίςτοιχα ςτα απογευματινά ιατρεία ανζρχεται ςε 23.448 (11%), από τισ πφλεσ ειςόδου του νοςοκομείου. 
(Δθμόςιοσ απολογιςμόσ ζργου ΚΑΤ 2017) http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-
releases/5445-dhmosios-apologismos-kai-stoxothesia-toy-gna-kat 

 
ΡΟΤΑΣΗ 5.3: 
 
 Επίςθσ, για να υποςτθρίηονται οι κεςμικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ του εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν 

υγείασ, ςφμφωνα με τον ςτρατθγικό –προγραμματιςμοφ 2015-2020 του Υπουργείου Υγείασ και βάςει του οριςμοφ 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»: θ επζκταςθ του ιδθ ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ με υπό εφαρμογζσ αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν 

διατμθματικϊν υπθρεςιϊν τθσ λειτουργίασ των ιατρείων, όπωσ δθλ. καταγραφισ και ανάλυςθσ κλινικϊν 

δεδομζνων/καρτζλα αςκενοφσ, ζκδοςθσ δθλ. γνωμάτευςθσ, αποτίμθςθ ανάλυςθσ κόςτουσ/υπθρεςίασ/προςωπικό, 

ζκδοςθ πεπραγμζνων… με ςκοπό τθν ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ, ανάλυςθ και αποτίμθςθ ελζγχου των διαδικαςιϊν 

λειτουργίασ των ιατρείων, κακϊσ και τθν ςυςτθματικι καταχϊρθςθ, τεκμθρίωςθ δεδομζνων ςχετικά με ςθμαντικζσ 

μεταβλθτζσ (πολιτικό-νομικζσ, κοινωνικό-πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, τεχνολογικζσ και 

δθμογραφικζσ εξελίξεισ 

 Αφξθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν 1θ ΥΡΕ, για τθν υλοποίθςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ εκςυγχρονιςμοφ με 

τεχνολογίεσ καινοτομίασ ςτο νοςοκομείο. 

 

 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5445-dhmosios-apologismos-kai-stoxothesia-toy-gna-kat
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5445-dhmosios-apologismos-kai-stoxothesia-toy-gna-kat
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 
5ΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) 

Ραρατθριςεισ  

ΔΑΣΗ 5/1.2.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΡΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ.) 

 

ΧΟΗΓΟΣ  1θ ΥΡΕ Γ.Ν.Α. ΚΑΤ- ΕΣΡΑ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  Ε. ΛΑΡΡΑ   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ  

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086 083 email: library2@kat-hosp.gr   

ΣΚΟΡΟΣ 
ωσ προσ τθν ανάπτυξθ μιασ 
οργανωςιακισ λειτουργίασ των 
ιατρείων, αποτελοφμενθ από 
ζνα οργανωμζνο ςφνολο 
αλλθλζνδετων κομβικϊν και 
υποςτθρικτικϊν διαδικαςιϊν, 
με τθν αξιοποίθςθ τθσ 
καινοτομίασ: 

 
 κρίςιμθσ ςθμαςίασ θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ για τθν παροχι ποιοτικϊν 
υπθρεςιϊν προσ τουσ αςκενείσ: 

 
 θ διαχείριςθ και θ διακίνθςθ των κλινικϊν πλθροφοριϊν που 

πθγάηουν από τα ιατρεία, όπωσ τιρθςθ Θλεκτρονικοφ φακζλου 
αςκενοφσ (ΘΦΑ), θλ. Κάρτασ, μζςω εφαρμογϊν Webservices. 

 θ ενςωμάτωςθ διεκνϊν πρακτικϊν τεχνικισ ανάλυςθσ κειμζνων που 
τα ςυςτιματα ΒΙ βρίςκουν ευρεία εφαρμογι ςτθν κλινικι αξιολόγθςθ, 
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα λειτουργίασ  

 θ υιοκζτθςθ τθσ ςυγκριτικισ προτυποποίθςθσ (benchmarking) ςτο 
νοςοκομείο, 

 θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των γιατρϊν του νοςοκομείου με τθν 
διεπιςτθμονικι Τοπικι Ομάδα Υγείασ (Τ.ΟΜ.Υ.) και τθν τροφοδότθςθ 
πλθροφοριϊν, όπωσ κακορίηεται ςτον.4461/2017 ΦΕΚ 38/Αϋ/2017-
Ατομικόσ Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Υγείασ (ΑΘΦΥ). 

 

(Βλ., επίςθσ 
Ρεδία 
βελτίωςθσ/υ
ποκριτιριο & 
ςυγκεντρωτικ
ό κριτιριου 
5ου) 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ  Υπουργείο Υγείασ, 1θ ΥΡΕ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΘΔΙΚΑ, ΚΕΣΥ  
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Υπουργείο Υγείασ ν.4238/2014, Θζμα: θ δθμιουργία και τιρθςθ ΘΦΑ 
ςε δθμόςια νοςθλευτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ (ΕΕ ευρωπαϊκόσ 
κανονιςμόσ 679/2016) 

 

Βλ.επ./υποκριτ
ιριο 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

Βλ. επίςθσ/υποκριτιριο & ςυγκεντρωτικό βακμολογίασ κριτθρίου 5ου.  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΟΟΙ 
 ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑ  

 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

ΟΧΙ   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ  Σε ςυνολικό επίπεδο 6-μινεσ   

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

  

   

mailto:library2@kat-hosp.gr
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 6. Αποτελζςματα προςανατολιςμζνα προσ τον 
πελάτθ-πολίτθ 
 
Τα αποτελζςματα που πετυχαίνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν τθσ πελατϊν. 

Υποκριτιριο 6.1. 
Αποτελζςματα των μετριςεων ικανοποίθςθσ των πελατϊν-πολιτϊν. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων 
 

 Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ οργάνωςθσ, ςτα άμεςα μζτρα ικανοποίθςθσ των πελατϊν-πολιτϊν μπορεί να 
περιλαμβάνονται: 
Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυνολικι εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ 

 Βακμόσ ικανοποίθςθσ από τθν απόδοςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 
 Φιλικι και δίκαιθ μεταχείριςθ. 
 Ανταπόκριςθ και προλθπτικι δράςθ. 
 Ευελιξία και ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ ιδιαίτερων καταςτάςεων. 
 Διάκεςθ αποδοχισ των αλλαγϊν. 
 Αναηιτθςθ προτάςεων και ςυλλογι ιδεϊν για βελτίωςθ. 
 Επίπτωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ ςτθν ποιότθτα ηωισ των πελατϊν-πολιτϊν. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυμμετοχι 

 Ρροςπάκειεσ ςυμμετοχισ των πελατϊν-πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν ι προϊόντων. 
και ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν πρόςβαςθ 

 Χρόνοσ αναμονισ. 
 Ροςότθτα και ποιότθτα τθσ πλθροφορίασ που είναι διακζςιμθ, προςβάςιμθ και διαφανισ. 
 Ρροςπάκειεσ που ζχουν ςτόχο τθν απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν και τθ χριςθ απλισ γλϊςςασ. 
 Τοποκεςία κτιρίων (εγγφτθτα με τα δθμόςια μζςα μεταφοράσ, υποδομζσ χϊρων ςτάκμευςθσ). 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν προϊόντα και υπθρεςίεσ 

 Ροιότθτα, αξιοπιςτία, ςυμφωνία με τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, χάρτεσ χρθςτϊν ι πολιτϊν. 
 Χρόνοσ διεκπεραίωςθσ . 
 Ροιότθτα των ςυμβουλϊν που δίνονται ςτουσ πελάτεσ-πολίτεσ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Ερωτθματολόγιο ΚΡΑ 6.1.  
 Ρίνακεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ SPSS απαντιςεων ικανοποίθςθσ αςκενϊν απογευματινϊν 

ιατρείων. 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 6.1= 64,19 
 

Υποκρ/ριο 
 
6.1 

Μ/Ο 
Βακμολογίασ 
Μελϊν  
(0-100) 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Βακμολογία 
Αςκενϊν  

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ   ΣΤΑΘΕΑ 
ΑΝΟΔΙΚΘ ΤΑΣΘ  

64,19 
(3,21) 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Το υποκριτθρίου 6.1, βαςίςκθκε ςε ζρευνα ικανοποίθςθσ αςκενϊν. Μοιράςτθκαν 240 ερωτθματολόγια εκ των 
οποίων ςυμπλθρϊκθκαν 101 από τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ κατά τθν αποχϊρθςθ τουσ ι κατά τθ διάρκεια 
αναμονισ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ τθν χρονικι περίοδο 2017-10 Ιανουαρίου2018. Από το ςφνολο των 
απαντιςεων το μεγαλφτερο ποςοςτό ιταν γυναίκεσ (51), θλικίασ άνω 46ετϊν (60), τελείωςαν το λφκειο (47), με 
τόπο διαμονισ ςτο Ν. Αττικισ (98), άλλο (3), υπθκοότθτα ελλθνικι (95), άλλο (6). 
 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 64 
 

Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε το εργαλείο ςτατιςτικισ SPSS. Σθμειϊνεται, 
ότι ο Μ/Ο απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ του υποκριτθρίου 6.1 ΚΡΑ-μζτρθςθ αντίλθψθσ των πολιτϊν για τθν 
οργάνωςθ (απαντιςτε ςχετικά με το βακμό που κρίνετε αποτελεςματικι τθ λειτουργία τθσ ολοιμερθσ 
λειτουργίασ του νοςοκομείου) ανζρχεται ςτο64,19%,επίπεδο 4=71-90 (ανάδραςθ), όπου δθλϊνεται ο υψθλόσ 
βακμόσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν, με πολφ καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τα 
αποτελζςματα που ζχει επιτφχει για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των αςκενϊν-πολιτϊν τθσ. 
Γενικότερα οι απαντιςεισ των αςκενϊν ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ, τθν μεταχείριςθ των υποκζςεων των 
αςκενϊν (ευελιξία, φιλικότθτα, υποδοχι, εμπιςτοςφνθ, αξιοπιςτία), αποδεικνφουν ότι θ αντίλθψθ των αςκενϊν 
ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι εικόνα λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθ 
δθμόςια φιμθ που ζχει, οδθγεί ςε υψθλό ποςοςτό ικανοποίθςθσ τουσ. Σαφϊσ προτάκθκαν και μζτρα 
βελτίωςθσ, όπωσ το δικαίωμα τθσ κοινισ γνϊμθσ να είναι μετριςιμο ςυςτθματικά από τουσ πολίτεσ, να 
βελτιωκεί θ προςβαςιμότθτα, ο χϊροσ ςτάκμευςθσ με ειδικζσ προβλζψεισ για ΑΜΕΑ, θ ςυνολικι κτθριακι 
εικόνα των αικουςϊν εξζταςθσ, εκςυγχρονιςμόσ διαδικαςιϊν κ.ά. 

 

 
Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 6.1: 
 

Α/Α 
Υποκρ/ριο 

6.1 
 

Ερωτιματα  Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

6.1.1 
Σε ποιο βακμό κρίνετε τθ μεταχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ 
ωσ φιλικι και δίκαιθ; 66,33 

6.1.2 
Σε ποιο βακμό κρίνετε τθ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ευζλικτθ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων προβλθμάτων των πολιτϊν ; 

62,14 

6.1.3 
Σε ποιο βακμό είςτε ικανοποιθμζνοι από τισ προλθπτικζσ ενζργειεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ 
για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται; 

6.1.3 

6.1.4 
 Σε ποιο βακμό κρίνετε ότι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τουσ; (π.χ λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ 
τουσ;) 

62,30 

6.1.5 
Σε ποιο βακμό κεωρείται εφκολθ θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται 
(πχ μιασ ςτάςθσ ι παρζχονται… 63,31 

6.1.6 

Σε ποιο βακμό είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται; (Ρ.χ 
παρζχονται υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ι παρζχονται υπθρεςίεσ με μεκόδουσ θλεκτρονικισ 
εξυπθρζτθςθσ μζςω του διαδικτφου) 

63,13 

6.1.7 
Σε ποιο βακμό κρίνονται ωσ ποιοτικζσ, επίκαιρεσ και ζγκυρεσ οι πλθροφορίεσ που παρζχει θ 
Δθμόςια Οργάνωςθ ( με κάκε διακζςιμο μζςο) ςτουσ πολίτεσ, για διοικθτικζσ υποκζςεισ που 
ςασ αφοροφν;  

64,79 

6.1.8 
Σε ποιο βακμό κρίνετε αξιόπιςτεσ τισ ςυμβουλζσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ προσ τουσ 
πολίτεσ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων που τουσ αφοροφν;  66,28 

6.1.9 
Σε ποιο βακμό ανταποκρίνεται θ οργάνωςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 
διαφορετικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία κτλ;  67,04 

6.1.10 
Σε ποιο βακμό διενεργοφνται ζρευνεσ γνϊμθσ των πολιτϊν/πελατϊν για τθν οργάνωςθ και τισ 
παρεχόμενεσ από αυτι υπθρεςίεσ 64,19 

 

 
Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςειράσ προτεραιοτιτων για βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ 

 
 Εκςυγχρονιςμόσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθν άμεςθ παροχι των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν ςτουσ 

αςκενείσ, μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ του νοςοκομείου.  
 Σφνταξθ Σχεδίου Εκτάκτου Αναγκϊν (disaster & recoveryplan),το οποίο κα περιγράφει τισ ενζργειεσ του 
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τμιματοσ Ρλθροφορικισ και όχι μόνο, που απαιτοφνται για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων των αςκενϊν, ςε 
περίπτωςθ επζλευςθσ καταςτροφικισ ενζργειασ, όπωσ αναφζρεται ςτθν ςφνοψθ των κυριοτζρων ευρθμάτων, 
που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ του εςωτερικοφ ελεγκτι (Α7 Ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου, 2012).  
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςτοιχείων αςκενϊν, πχ θλεκτρονικό αρχείο αςκενϊν απογευματινϊν 
ιατρείων, με διαςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα νοςθλευτικισ κίνθςθσ του ΘΔΙΚΑ, PACS ακτινοδιαγνωςτικοφ και 
δυνατότθτα εκτφπωςθσ του φφλλου εξωτερικοφ αςκενοφσ Απογευματινϊν Ιατρείων-Ιατρικισ 
Βεβαίωςθσ/Γνωμάτευςθσ κά. (βλ., επίςθσ ζντυπο δράςεων κριτθρίου 5

ου
). 

 
 Βελτίωςθ Ρροςβαςιμότθτασ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ για τα ΑμεΑ. 
 Μείωςθ κόςτουσ/επίςκεψθ. 
 Υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ περί Βελτίωςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (ζχει 
κατατεκεί πρόταςθ ςυντονιςτϊν ΟΛ προσ Διοίκθςθ το 2015). 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 6. Αποτελζςματα προςανατολιςμζνα προσ τον 
πελάτθ-πολίτθ 
 

Τα αποτελζςματα που πετυχαίνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν τθσ πελατϊν. 

 Υποκριτιριο 6.2. 
 

Δείκτεσ που αφοροφν τισ μετριςεισ με προςανατολιςμό ςτον πελάτθ-πολίτθ  
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 Οι δθμόςιεσ οργανϊςεισ ζχουν ζνα ευρφ φάςμα εςωτερικϊν δεικτϊν που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να μετριςουν τα αποτελζςματα που επιτυγχάνουν για τουσ πελάτεσ-πολίτεσ. Ανάλογα 
με τθ φφςθ τθσ οργάνωςθσ, ςτουσ εςωτερικοφσ αυτοφσ δείκτεσ περιλαμβάνονται: 
 

 Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυνολικι εικόνα τθσ οργάνωςθσ 
 Αρικμόσ παραπόνων 
 Εφροσ των προςπακειϊν για τθ βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ ςτθ δθμόςια οργάνωςθ, ςτισ 
υπθρεςίεσ τθσ ι τα προϊόντα τθσ. 
 Χρόνοσ που απαιτείται για τον χειριςμό των παραπόνων. 
 Αρικμόσ παρεμβάςεων από το διαμεςολαβθτι (υνιγοροσ του Πολίτθ). 
 Χρόνοσ διεκπεραίωςθσ 
 Αρικμόσ εκπαιδευόμενου προςωπικοφ με ςκοπό τθν αποτελεςματικι και φιλικι επικοινωνία των 
πελατϊν-πολιτϊν. 
 

 Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυμμετοχι 
 Βακμόσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτο ςχεδιαςμό και τθν παροχι των υπθρεςιϊν και των προϊόντων 
ι/ και ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 
 Τποβολι προτάςεων και καταγραφι τουσ. 
 Εφαρμογι και βακμόσ τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων μεκόδων που αφοροφν τισ υποκζςεισ με τουσ 
πελάτεσ-πολίτεσ. 
 

 Αποτελζςματα που αφοροφν προϊόντα και υπθρεςίεσ 
 Πιςτι τιρθςθ των δθμοςιευμζνων προδιαγραφϊν υπθρεςιϊν (π.χ. χάρτεσ πολιτϊν). 
 Αρικμόσ φακζλων που επιςτρζφονται πίςω λόγω λακϊν και υποκζςεισ που απαιτοφν αποηθμίωςθ. 
 Εφροσ προςπακειϊν για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, ακρίβειασ και διαφάνειασ τθσ 
πλθροφορίασ. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Σφςτθμα μθχανογραφικό ΘΔΙΚΑ 
 Ππ.5.2 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 6.2=33,57 

 
Υποκρ/ριο 
6.2 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 33,57 
 

1,68 ΣΤΑΘΕΘ ΤΑΣΘ 
ι ΕΛΑΦΑ 
ΡΟΟΔΟΣ 

2,24 
(44,76) 

 0,56 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 6.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και των αποτελεςμάτων κεωρεί ότι: θ εκτζλεςθ για τθν αποτίμθςθ εςωτερικϊν δεικτϊν εςωτερικισ διαχείριςθσ, 
γίνεται μζςα από προκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ ςε τακτικι βάςθ. Εφαρμόηεται το μθχανογραφικό ςφςτθμα του 
οργανιςμοφ ΘΔΙΚΑ ςε κομβικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ καταχϊρθςθ των επιςκζψεων, θ τιμολόγθςθ πράξεων.., με 
περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ, με ςυνζπεια θ μθ δυνατότθτα ζκβαςθσ δεικτϊν εςωτερικισ διαχείριςθσ (χρόνοσ 
διεκπεραίωςθσ, αναμονισ, αρικμόσ παραπόνων), ϊςτε να υποςτθρίηονται οι κεςμικζσ και οργανωτικζσ 
παρεμβάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Από τθν ςυγκριτικι 
ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ,  
(P-value=0,56). 
 

 
Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 6.2: 

 

Α/Α 
Υποκρ/ριο 

6.2 

 
Ερωτιματα  

Βακμολογία  
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

6.2.7 

Σε ποιο βακμό κρίνετε ωσ ικανοποιθτικι τθν προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, 
ακρίβειασ και διαφάνειασ τθσ πλθροφόρθςθσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ 
που ςυναλλάςςονται με αυτιν; 

56,00 

6.2.8 

Σε ποιο βακμό κρίνετε ότι οι χρθςιμοποιοφμενοι δίαυλοι επικοινωνίασ ανταποκρίνονται 
αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν; 

60,86 

 
 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με προςανατολιςμό τθν μεγαλφτερθ 
ικανοποίθςθ του αςκενοφσ- πελάτθ προτείνεται θ ςυςτθματικι μζτρθςθ και ποιοτικι τεκμθρίωςθ των 
αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τουσ δείκτεσ εςωτερικισ διαχείριςθσ κίνθςθσ αςκενϊν των 
απογευματινϊν ιατρείων (ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ):  
Ειδικότερα:  

 Γ 1. χετικά με τθ ςυμμετοχι: 
Ανάπτυξθ νζων καινοτόμων μεκόδων ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ (ςυναλλαγζσ) με τουσ πολίτεσ (βλ. όπ. 
Ραράγραφοσ 4.2 & 5.2 πεδία βελτίωςθσ). 
ςυςτθματικι αναςκόπθςθ μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των μετόχων (αςκενείσ, εργαηόμενοι, ςυνοδοί). 
 

 Γ 2. χετικά με τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ των ιατρείων: 
Αυτοματοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθ μείωςθ χρόνου διαχείριςθσ (ειςαγωγι 
αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ προτεραιότθτασ, ειςαγωγι τραπεηικοφ μθχανιματοσ είςπραξθσ). 
 

 Γ 3. χετικά με τθ διαφάνεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων:  
Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ εςωτερικϊν δεικτϊν τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ 
διαςφνδεςθ των υποςυςτθμάτων με το κεντρικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ για τθν καταγραφι εκβάςεω νυγείασ 
(διαχείριςθ κινδφνων, λοιμϊξεισ, αίτιο-ζκβαςθ ςυμβάντοσ, διακεςιμότθτα). 
 

 Γ 4. χετικά με τθν ποιότθτα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
Τιρθςθ διαφάνειασ ςε διεκπεραιϊςεισ λακϊν βάςει των νομοκετικϊν απαιτιςεων προςταςίασ του 
πελάτθ. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 6
ΟΥ

=33,57 

(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΛΙΤΗ/ΡΕΛΑΤΗ) 

 
Σφμφωνα με το ςφςτθμα απλισ βακμολόγθςθσ (CAF classical scoring), από το ςφνολο των απαντιςεων 

των μελϊν και των εργαηομζνων του κριτθρίου 6, αποδίδεται ο βακμόσ 33,57.Θ βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ 
αξιολόγθςθσ είναι, ότι θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν γίνεται μζςα από προκακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ και 
αρμοδιότθτεσ οι οποίεσ κατανζμονται ςτα ςχετικά τμιματα (Ρλθροφορικισ, Νοςιλια, Γραμματεία, Λογιςτθρίου) 
του νοςοκομείου ςε τακτικι βάςθ. Σχετικά με τθ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν που επιςκζφκθκαν τα 
απογευματινά ιατρεία του νοςοκομείου, δθλϊνει τθν υψθλι ικανοποίθςθ τουσ από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
ιατρικισ και νοςθλευτικισ φροντίδασ. Ωςτόςο διαπιςτϊκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτο φψοσ τθσ 
ικανοποίθςθσ, πχ. ςτθν προςβαςιμότθτα για τα ΑΜΕΑ. Γενικά τα αποτελζςματα δείχνουν ςτακερι τάςθ ςτο 
εφροσ τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων τρόπων κατά τισ ςυναλλαγζσ με τθν Γραμματεία και τα ταμεία χωρίσ 
απόκλιςθ βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων (p-value=-0,56), ςε ςχζςθ με: τα αποτελζςματα 
τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ των αςκενϊν και των δεικτϊν απόδοςθσ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου. 
Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
προςανατολιςμό τθν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του αςκενοφσ- πελάτθ. Επίςθσ προτείνεται θ ςυςτθματικι 
μζτρθςθ και ποιοτικι τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τουσ δείκτεσ εςωτερικισ 
διαχείριςθσ κίνθςθσ αςκενϊν των απογευματινϊν ιατρείων . 

 
 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΙΤΗΙΟΥ  

6ου 

Μ/Ο 
Βακμολ
ογία 
μελϊν 
 

 
Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

Μ/Ο 
Βακμολογ
ία 
αςκενϊν-
πολιτϊν 
 

Κατεφκυνςθ 
τάςεων  

Επίπεδο Υλοποίθςθσ ςτόχων  
 
 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογιϊν (<1) 

 

 

33,57 
(1,68) 
 

2,24 64,19 

(3,21) 

Στακερι τάςθ & 

μζτρια πρόοδοσ  

Ελάχιςτοι ςτόχοι 

επιτυγχάνονται  

-0,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΔΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 ΔΑΣΕΙΣ  

Για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με προςανατολιςμό τθν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του 
αςκενοφσ- πελάτθ προτείνεται θ ςυςτθματικι μζτρθςθ και ποιοτικι τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν 
από τουσ δείκτεσ εςωτερικισ διαχείριςθσ κίνθςθσ αςκενϊν των απογευματινϊν ιατρείων (ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ):  
Ειδικότερα:  

 

Γ 1. Σχετικά με τθ ςυμμετοχι: 
 

 

 Ανάπτυξθ νζων καινοτόμων μεκόδων ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ (ςυναλλαγζσ) με τουσ πολίτεσ  

(βλ. όπ. Ραράγραφοσ 4.2 & 5.2 πεδία βελτίωςθσ) για τθν άμεςθ παροχι των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν ςτουσ 
αςκενείσ, μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ του νοςοκομείου. Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςτοιχείων αςκενϊν πχ 
θλεκτρονικό αρχείο αςκενϊν απογευματινϊν ιατρείων, με διαςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα νοςθλευτικισ κίνθςθσ 
του ΘΔΙΚΑ, PACS 
ακτινοδιαγνωςτικοφ και δυνατότθτα εκτφπωςθσ του φφλλου εξωτερικοφ αςκενοφσ  
Απογευματινϊν Ιατρείων-Ιατρικισ Βεβαίωςθσ/Γνωμάτευςθσ κ.ά.  

 Σφνταξθ Σχεδίου Εκτάκτου Αναγκϊν (disaster&recovery plan),το οποίο κα περιγράφει τισ ενζργειεσ του 

τμιματοσ Ρλθροφορικισ και όχι μόνο, που απαιτοφνται για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων των αςκενϊν, ςε 

περίπτωςθ επζλευςθσ καταςτροφικισ ενζργειασ, όπωσ αναφζρεται ςτθν ςφνοψθ των κυριοτζρων 

ευρθμάτων, που υπζπεςαν ςτθν αντίλθψθ του εςωτερικοφ ελεγκτι (Α7 ‘Ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου, 2012).  

 Συςτθματικι αναςκόπθςθ μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των μετόχων (αςκενείσ, εργαηόμενοι, ςυνοδοί) 

Γ 2. Σχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ των ιατρείων: 
 

 Αγορά υπθρεςιϊν τθλ. επικ. από τον ιδιωτικό τομζα για το κλείςιμο ραντεβοφ ςτα ιατρεία (ΤΕΙ, ΟΛ) 

 Αυτοματοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθ μείωςθ χρόνου διαχείριςθσ  

(ειςαγωγι αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ προτεραιότθτασ, ειςαγωγι τραπεηικοφ μθχανιματοσ 

 είςπραξθσ) 

 Βελτίωςθ Ρροςβαςιμότθτασ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ για τα ΑμεΑ 

 Υλοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ περί Βελτίωςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (ζχει 

κατατεκεί πρόταςθ ςυντονιςτϊν ΟΛ προσ Διοίκθςθ το 2015) 

Γ 3. Σχετικά με τθ διαφάνεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων:  
 

 Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ εςωτερικϊν δεικτϊν τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ 

 Διαςφνδεςθ των υποςυςτθμάτων με το κεντρικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ για τθν καταγραφι εκβάςεων υγείασ 

(διαχείριςθ κινδφνων, λοιμϊξεισ, αίτιο-ζκβαςθ ςυμβάντοσ, διακεςιμότθτα) 
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Γ 4. Σχετικά με τθν ποιότθτα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
 

 Διαφάνεια ςε διεκπεραιϊςεισ λακϊν βάςει των νομοκετικϊν απαιτιςεων προςταςίασ του πελάτθ 

 
ΡΟΤΑΣΗ 5.3: 

 Επίςθσ, για να υποςτθρίηονται οι κεςμικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ του εκςυγχρονιςμοφ των 

υπθρεςιϊν υγείασ, ςφμφωνα με τον ςτρατθγικό –προγραμματιςμοφ 2015-2020 του Υπουργείου Υγείασ και 

βάςει του οριςμοφ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»: θ επζκταςθ του ιδθ ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ με υποεφαρμογζσ 

αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν διατμθματικϊν υπθρεςιϊν τθσ λειτουργίασ των ιατρείων, όπωσ δθλ. 

καταγραφισ και ανάλυςθσ κλινικϊν δεδομζνων/καρτζλα αςκενοφσ, ζκδοςθσ δθλ. γνωμάτευςθσ, αποτίμθςθ 

ανάλυςθσ κόςτουσ/υπθρεςίασ/προςωπικό, ζκδοςθ πεπραγμζνων… με ςκοπό τθν ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ, 

ανάλυςθ και αποτίμθςθ ελζγχου των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των ιατρείων, κακϊσ και τθν ςυςτθματικι 

καταχϊρθςθ, τεκμθρίωςθ δεδομζνων ςχετικά με ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ (πολιτικό-νομικζσ, κοινωνικό-

πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, τεχνολογικζσ και δθμογραφικζσ εξελίξεισ). 

 Αφξθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν1θ ΥΡΕ, για τθν υλοποίθςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ εκςυγχρονιςμοφ με 

τεχνολογίεσ καινοτομίασ ςτο νοςοκομείο. 

 

 

 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 70 
 

 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 6

ΟΥ
 (ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΛΙΤΗ/ΡΕΛΑΤΗ) 
 

Ραρατθριςεισ  

ΔΑΣΗ 6 Ρεριοδικι διενζργεια ερευνϊν με τθ διανομι και ςυμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίων προσ τουσ πολίτεσ-αςκενείσ 

 

ΧΟΗΓΟΣ  Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 
 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΟΣ, ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΛΘΡΤΩΝ /ΤΙΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΤΜΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΟΣ, ΜΕΛΘ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΑ  

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 213-2086335 Email: info@kat-hosp.gr  

ΣΚΟΡΟΣ   Για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με 
προςανατολιςμό τθν μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του αςκενοφσ- πελάτθ 
προτείνεται θ ςυςτθματικι μζτρθςθ και ποιοτικι τεκμθρίωςθ των 
αποτελεςμάτων που προκφπτουν από τουσ δείκτεσ εςωτερικισ 
διαχείριςθσ κίνθςθσ αςκενϊν των απογευματινϊν ιατρείων (ςφςτθμα 
ΘΔΙΚΑ). 

βλ.όπ./υποκ
ριτιριο  

ΜΕΤΟΧΟΙ  1
θ
ΥΡΕ, Υπουργείο Υγείασ  

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  Βλ.όπ./υποκ
ριτιριο 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

 βλ.όπ./κριτ
ιριο 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

 Εκελοντζσ, φοιτθτζσ  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   Γραφειοκρατία 
 Ανκρϊπινο δυναμικό 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ  

  

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ  Εξαρτάται από τθν τελικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  

  

   



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 71 
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 7.  
Τα αποτελζςματα τα οποία επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
 
Τα αποτελζςματα τθσ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ και τθσ μζτρθςθσ τθσ υποκίνθςθσ. 

Υποκριτιριο 7.1. 
 

Δείκτεσ που αφοροφν τισ μετριςεισ με προςανατολιςμό ςτον πελάτθ-πολίτθ  
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 

 Οι άμεςεσ μετριςεισ των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ και τθν υποκίνθςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ μπορεί να περιλαμβάνουν: 
 

 Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυνολικι ικανοποίθςθ ςχετικά με: 
 Σθ ςυνολικι εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 
 Σθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 
 Σθ ςχετικι ςυνειςφορά τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςτθν κοινωνία. 
 Σισ ςχζςεισ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με τουσ πολίτεσ και τθν κοινωνία. 
 το βακμό ςυμμετοχισ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και τθσ αποςτολισ τθσ. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν ικανοποίθςθ του προςωπικοφ ςχετικά με τθ διοίκθςθ και τα 

ςυςτιματα διοίκθςθσ: 
 Ικανότθτα των ανϊτερων και μεςαίων ςτελεχϊν να κατευκφνουν τθ δθμόςια οργάνωςθ και 

να επικοινωνοφν. 
 Ο κακοριςμόσ κακθκόντων, τα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ, ο κακοριςμόσ των 

ςτόχων και θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, κακϊσ και θ επιβράβευςθ των ατομικϊν και των 
ομαδικϊν προςπακειϊν. 

 Ο ςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ. 
 Ο προςανατολιςμόσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ για τθν αλλαγι και τον εκςυγχρονιςμό. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν ικανοποίθςθ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ εργαςίεσ 

 Ο ςχεδιαςμόσ του εργαςιακοφ χϊρου. 
 Η ατμόςφαιρα του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και θ διοικθτικι κουλτοφρα. 
 Οι εγκαταςτάςεισ χϊρων αναψυχισ. 
 Η αντιμετϊπιςθ των ίςων ευκαιριϊν και δίκαιθσ μεταχείριςθσ ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 
 Η ελαςτικότθτα του ωραρίου εργαςίασ και θ δυνατότθτα εξιςορρόπθςθσ τθσ οικογενειακισ 

ηωισ και των προςωπικϊν υποκζςεων. 
 Ο τρόποσ με τον οποίο χειρίηεται θ δθμόςια οργάνωςθ τα προςωπικά προβλιματα. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν υποκίνθςθ και τθν ικανοποίθςθ του προςωπικοφ από τθ 

ςταδιοδρομία και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων του: 
 Σθ διοίκθςθ των ανκρωπίνων πόρων (π.χ. εκπαίδευςθ και ευκαιρίεσ ςταδιοδρομίασ). 
 Σθν υποκίνθςθ των εργαηομζνων. 
 Σθ γνϊςθ των εργαηομζνων για τουσ ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ. 
 Σθν προκυμία να δεχκεί αλλαγζσ. 
 Σθν προκυμία εργαςίασ πζραν του κανονικοφ ωραρίου ςε ειδικζσ περιςτάςεισ. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν ικανοποίθςθ ςχετικά με: 

 Σθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ των αποφάςεων. 
 Σθ ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ βελτίωςθσ. 
 Σισ ςυςκζψεισ και τουσ μθχανιςμοφσ διαλόγου. 
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Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Ιςχφουςα νομοκεςία, κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ ΟΛ των νοςοκομείων (όπ. Κριτιριο 1). 
 1

θ
 ΥΡΕ Αττικισ, ζγγραφο προσ το τμιμα Ρροςωπικοφ αρ. πρωτ. 7942/16/2/2016. Θζμα: ςχετικά με τθν 

ιδιότθτα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο ΚΑΤ. 
 Υπουργείο Υγείασ, ΦΕΚ Α.ΦΥΛΛΟΥ 1851/25.11.2010 ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, άρκρο 

5ο- κακοριςμόσ ποςοςτϊν, όροι και προχποκζςεισ διάκεςθσ εςόδων από επιςκζψεισ, εξετάςεισ κλπ 
 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-Εγκφκλιοσ του Υπουργείου υπ.αρκΥ4α οικ., Γ.Ρ.45784/21-12/2001, κζμα περί 

αμοιβϊν, ποςοςτά εμπλεκομζνων ςτα απογευματινά ιατρεία. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ-Εςωτερικόσ κανονιςμόσ ΟΛ. Λειτουργίασ.  
 ΓΝΑ ΚΑΤ-Ετιςια Επιτροπι Ελζγχου ΟΛ. Λειτουργίασ.  
 ΚΕΕΛΡΝΟ, Σχζδιο ΡΟΚΟΥΣΤΘΣ. Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του νόμου (Αρ .Νόμου 4208- άρκρο 21, 

ΦΕΚ 252-18/11/2013) και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Μζτρα, όροι και διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ και 
τον ζλεγχο των λοιμϊξεων που ςυνδζονται με τθ νοςθλεία των αςκενϊν ςτουσ Χϊρουσ Ραροχισ 
Υγείασ» (ΦΕΚ 388 -18/2/2014) οι δφο δείκτεσ που ιδθ επιτθροφνται από τα νοςοκομεία ςτα πλαίςια του 
Σχεδίου Δράςθσ «Ρροκροφςτθσ» εντάςςονται πλζον ςτθν υποχρεωτικι επιτιρθςθ (ζναρξθ τθσ 
επιτιρθςθσ από τον Ιοφλιο του 2014). 

 ΓΝΑ ΚΑΤ, Ζγκριςθ 1
ου

 ςχεδίου δράςθσ αντιμετϊπιςθσ πολυανκεκτικϊν μικροβίων (ΡΑΜ)/2013. 
 ΓΝΑ ΚΑΤ-Σφςτθμα (database) διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ τμιματοσ ΑΔτου νοςοκομείου  
 ΓΝΑ ΚΑΤ- Σφςτθμα (database) εμπλεκόμενων ςτθν Ολοιμερθ Λειτουργία του νοςοκομείου.  
 Υπουργείο Υγείασ Ρλατφόρμα - ΒΙ forms πίνακασ 15/καταςτάςεισ προςωπικοφ νοςοκομείου. 
 Υπουργείο Υγείασ ΦΕΚ αρ. φφλλου 145/11-7/2014 , ν.4272, αρ 45. Θζμα: Διενζργεια χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που ενδεχομζνωσ να απαιτοφν παραμονι ςτο νοςοκομείο πζραν τθσ θμεριςιασ 
νοςθλείασ, κατά τθν ΟΛ των νοςοκομείων. 

 ΓΝΑ ΚΑΤΔΣ ν.18/2008 απόφαςθ διενζργειασ μικρϊν επεμβάςεων κατά τθν απογευματινι λειτουργία 
του νοςοκομείου. 

 ΓΝΑ ΚΑΤ ΔΣ ν.21/28-5-2013 αποφαςίηει τθν κατανομι από το υπόλοιπο ποςό (5-15%τθσ Γ4, άρκρο 5 τθσ 
ΚΥΑ Υ4α/1147881/25-11-2010 ποςοςτό 7%, για τθν αμοιβι ςυμμετεχόντων του Ακτινολογικοφ 
Τμιματοσ πζραν του τακτικοφ ωραρίου λειτουργίασ του νοςοκομείου. 

 ΡΔ 768/1980 περί τιρθςθσ &εκκακαρίςεωσ των αρχείων των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου 
εγγράφων: μθτρϊα αςκενϊν 50 χρόνια, μθτρϊα αςκενϊν χρόνιων παςχόντων εισ το διενεκζσ, 
ευρετιρια μθτρϊων αςκενϊν όςο και των αντίςτοιχων μθτρϊων, φάκελοι αςκενϊν 20 χρόνια από τθσ 
εξόδου. 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 7.1=43,92 
 

Υποκρ/ριο
7.1 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
μελϊν 

(0-100) 
 
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου ποιότθτασ  
 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 43,92 2,20 ΣΤΑΘΕΘ ΤΑΣΘ ι ΕΛΑΦΑ 
ΡΟΟΔΟΣ 

    2,26 
 (45,11) 

 -0,06 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 7.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και των αποτελεςμάτων αποδίδει τον βακμό 43,92. Θεωρεί ότι, ωσ προσ το ανκρϊπινο δυναμικό, 
αντιλαμβάνεται τθ λειτουργία των απογευματινϊν ιατρείων, ωσ ελκυςτικό χϊρο εργαςίασ με επιπλζον 
οικονομικζσ απολαβζσ, πζραν του τακτικοφ ωραρίου κακθμερινισ απαςχόλθςθσ τουσ. Το ςφνολο των 
εργαηομζνων δθλϊνει τθν ςχετικι ικανοποίθςθ του, με μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ, ωσ 
προσ τθν ςυνολικι απόδοςθ λειτουργίασ των ιατρείων για τουσ πολίτεσ και τουσ ίδιουσ.  
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Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 
απόκλιςθ, (P-value=-0,06). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου7.1 

 

Α/Α 
Υποκρ/ριο 

7.1 

Ερωτιματα  Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 

 
(0-100) 

7.1.1 
των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε ποιο 
βακμό κρίνετε ικανοποιθτικι τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ οργάνωςθσ ςε ςχζςθ με το ευρφτερο 
περιβάλλον εντόσ του οποίου λειτουργεί;+ 

63,57 

7.1.6 
 των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε 
ποιο βακμό κρίνετε ωσ αποτελεςματικό τον τρόπο διoίκnςnσ τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςnσ;+ 

54,43 

7.1.8 
των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε ποιο 
βακμό κεωρείτε ικαvoπoιnτικοφσ τουσ εςωτερικoφσ μθχαvιςμoφσ διαλόγου-επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο 
τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ;+ 

64,43 

7.1.10 
 των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε 
ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικζσ τισ προςπάκειεσ διοικθτικοφ εκςυγχρονιςμοφ που καταβάλλει θ 
Δθμόςια Οργάνωςθ;+ 

65,00 

7.1.12 
των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε ποιο 
βακμό διευκολφνει θ Δθμόςια Οργάνωςθ τουσ υπαλλιλουσ τθσ, ςτθν προςπάκεια αvαντιμετϊπιςθσ 
προςωπικϊν προβλθμάτων;+ 

62,14 

7.1.13 
 των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε 
ποιο βακμό το ωράριο λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςθσ διευκολφνει τθν ικανοποίθςθ των 
προςωπικϊν και οικογενειακϊν αναγκϊν των υπαλλιλων+ 

53,71 

7.1.14 
 των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε 
ποιο βακμό θ πζραν του κανονικοφ ωραρίου εργαςία ςε ειδικζσ περιςτάςεισ, γίνεται όχι 
καταναγκαςτικά, αλλά με τθν ςυναίνεςθ και προκυμία των υπαλλιλων;+ 

69,43 

7.1.19 

 των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ *Σε 
ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ αναπτφςςει ςυςτθματικά τισ δυvατότθτεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςχζςθ και με τουσ ςτόχουσ που τίκενται; (π.χ. ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
πλθροφορικισ ςε ςυνδυαςμό με το ςτόχο για τθν αφξθςθ των θλεκτρονικά παρεχόμενων υπθρεςιϊν)+ 

57,14 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 
Γ1. Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυνολικι αντίλθψθ των εργαηομζνων ςτα απογευματινά ιατρεία  
 

 Εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των ιατρείων για τθν αφξθςθ λειτουργίασ τθσ απόδοςθσ 
και τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν και των εργαηομζνων, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ 
διοίκθςθσ.  

 Ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, ςχετικά με δραςτθριότθτεσ 
βελτίωςθσ των ιατρείων. 

 Συςτθματοποίθςθ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ των αςκενϊν. 
 Ζγκριςθ των κζςεων περιγραφισ (jobdescription) εμπλεκομζνων/ειδικότθτα ςτα απογευματινά ιατρεία. 

(Ρρακτικά Επιτροπισ Ελζγχου 10/5/2017). 
 

Σφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αττικισ ΚΑΤ (Φ.Ε.Κ. 3485/31.12.2012) ςυνιςτάται θ 

εφαρμογι νζων μεκόδων & μορφϊν περίκαλψθσ, θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν οι οποίεσ διευκολφνουν τουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το Υπουργείο Υγείασ, τθν 1θ ΥΡΕ Αττικισ & το Ενιαίο Συλλογικό Πργανο 

Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, με ςτόχο τθν αποτελεςματικι προϊκθςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν: 

ΔΑΣΕΙΣ:  

 Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων ςτθν ΟΛ του νοςοκομείου, βάςει ιςχφουςασ νομοκεςίασ 

ν.2889/1.1.2001, Θζμα: Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του ΕΣΥ και άλλεσ διατάξεισ, κακιερϊνεται θ 

λειτουργία απογευματινϊν ιατρείων και θ διενζργεια διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν πράξεων ςτα 

νοςοκομεία του ΕΣΥ, μετά το τακτικό ωράριο (ΦΕΚ αρ. φφλλου 37/2 Μαρτίου, 2001, άρκρο 9
ο&

 ΦΕΚ αρ. 
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φφλλου 145/11-7/2014 , ν.4272, αρ 45. Θζμα: Διενζργεια χειρουργικϊν επεμβάςεων που ενδεχομζνωσ 

να απαιτοφν παραμονι ςτο νοςοκομείο πζραν τθσ θμεριςιασ νοςθλείασ, κατά τθν ΟΛ των 

νοςοκομείων. 

 Ρρογραμματιςμόσ- ςχεδιαςμόσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ ανάπτυξθσ υποςυςτιματοσ (MIS) 

για τθν αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν Ολοιμερθσ λειτουργίασ, όπωσ διαχείριςθσ αςκενϊν, 

επεμβατικϊν πράξεων, μιςκοδοςίασ, θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, ανοιχτϊν προτφπων, ανάπτυξθ 

εκκζςεων απόδοςθσ, θλεκτρονικι αποςτολι ςτο ΒΙ πλατφόρμα του Υπουργείου κ.ά. 

 Σχεδιαςμόσ Ηλεκτρονικισ κάρτασ αςκενοφσ εξ. Ιατρείων για τθν ορκι τιρθςθ των αρχείων, βάςει του 

ΡΔ 768/1980 περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου εγγράφων.  

 Ρρογραμματιςμόσ ελζγχου ςτο ςφςτθμα καταγραφισ αςκενϊν του ΗΔΙΚΑ για τον εντοπιςμό λακϊν 

καταχϊρθςθσ πολλαπλϊν αρικμϊν μθτρϊου/αςκενι.  

 Αγορά υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό τομζα για το κλείςιμο ραντεβοφ ςτα απογευματινά ιατρεία και 

κατ’ επζκταςθ ςτα ΤΕΙ του νοςοκομείου. 

 

Γ2. Για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν αντίλθψθ του ΑΔ για τθ διοίκθςθ και τα ςυςτιματα διοίκθςθσ  

 Οριςμόσ προϊςταμζνου ΟΛ με θγετικό προφίλ, για να μπορεί να εφαρμόηει μοντζλο διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ και να μεριμνά: για τθν ευκφνθ προγραμματιςμοφ των ιατρείων, τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, τθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ΟΛ, τθν τιρθςθ τθσ αναφερόμενθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ, τθν ειςιγθςθ κεμάτων ςτο ΔΣ του νοςοκομείου, τθ διαχείριςθ και επίλυςθ 

κεμάτων με δίκαιθ ςυμπεριφορά και τθν εφαρμογι και ςυντονιςμό αναγκαίων ενεργειϊν υγιεινισ, 

αςφάλειασ των εργαηομζνων. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ:  

 

 Επαναπροςδιοριςμόσ διανομισ του 40% ποςοςτοφ ςτουσ εμπλεκόμενουσ, όπωσ ορίηεται το φψοσ των 

αμοιβϊν ςτθν Εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ υπ.αρκΥ4α οικ., Γ.Ρ.45784/21-12/2001 &ΓΝΑ ΚΑΤ ΔΣ 

ν.21/28-5-2013. 

 Κακοριςμόσ ποςοςτοφ 0,5% επί τθσ ςυνολικισ είςπραξθσ κλινικϊν επιςκζψεων/ςυντονιςτι/μθνιαία, 

αντί τθσ ωριαίασ κάλυψθσ με €8,10 μικτό Χ 88ϊρεσ/μθνιαίωσ. Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο εξεταςκζντων 

(κλινικισ και απεικονιςτικισ εξζταςθσ) ςτα απογευματινά ιατρεία τον Γενάρθ του 2018 ανζρχεται ςτισ 

3.517. (πθγι ΒΙ Νοςοκομείου). Δειγματολθπτικά αναφζρεται θ αμοιβι πζραν του τακτικοφ 

ωραρίου/ειδικότθτα/μθνιαία κακαρά; κλινικόσ Δ/ντισ γιατρόσ Μ/0 40 επιςκζψεισ=1180, Δ/ντισ 

Ακτινολογικοφ 30% απεικονιςτικϊν πράξεων =1600, Συντονιςτισ Ακτινολογικοφ 5% επί του ςυνόλου 

απεικονιςτικϊν πράξεων = 4000, διοικθτικόσ, νοςθλευτισ Μ/Ο 35ϊρεσ μθνιαίωσ= 220. 

 

Γ3. Για τα αποτελζςματα μετριςεων ςχετικά με τθν αντίλθψθ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ 

 Ρρογραμματιςμόσ – ςχεδιαςμόσ ςεμιναρίων, ςτο πλαίςιο εκπαίδευςθσ του νοςοκομείου, για τθν 

προϊκθςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτουσ εργαηόμενουσ.  

 Ζγκριςθ πρόταςθσ (αρ. πρωτ. βελτίωςθσ των κτιριακϊν υποδομϊν φιλοξενίασ των ιατρείων από το ΔΣ 

του νοςοκομείου. 

 

Γ4. Για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν αντίλθψθ τθσ ςταδιοδρομίασ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων  

 Ενκάρρυνςθ και παροχι κινιτρων ςτουσ εργαηόμενουσ για τθν ςυνεχι και ποιοτικι 

αποτελεςματικότατα.  
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 7.  
Τα αποτελζςματα τα οποία επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
Τα αποτελζςματα τα οποία επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ. 

Υποκριτιριο 7.2. 
 

Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 

 Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ οι εςωτερικοί δείκτεσ μποροφν να περιλαμβάνουν: 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν ικανοποίθςθ: 

 αρικμόσ απουςιϊν ι αςκζνειασ 
 βακμόσ κινθτικότθτασ του προςωπικοφ 
 αρικμόσ παραπόνων, απεργιϊν, κτλ. 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν απόδοςθ: 

 μζτρα παραγωγικότθτασ 
 αποτελζςματα αξιολόγθςθσ προςωπικοφ 
 ςχζςθ μεταξφ τθσ προςωπικισ απόδοςθσ και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ι των προϊόντων 
 αποτελζςματα από τθν χριςθ δεικτϊν απόδοςθσ των ατόμων 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων: 

 ποςοςτά ςυμμετοχισ και επιτυχίασ ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ  
 ποςοςτό του προχπολογιςμοφ που διατίκεται για επιμόρφωςθ 
 χριςθ τθσ πλθροφορικισ από τουσ εργαηομζνουσ 
 αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τουσ πελάτεσ-πολίτεσ και ανταπόκριςθσ 

ςτισ ανάγκεσ τουσ. 
 εναλλαγι του προςωπικοφ μζςα ςτθν οργάνωςθ (κινθτικότθτα). 

 
 Αποτελζςματα που αφοροφν τθν υποκίνθςθ και τθ ςυμμετοχι: 

 ποςοςτά ανταπόκριςθσ ςτισ ζρευνεσ για το προςωπικό 
 ςυμμετοχι ςτθ βελτίωςθ των δραςτθριοτιτων και τθσ οργανωτικισ δομισ (όπωσ προγράμματα 

κατάκεςθσ προτάςεων). 
 ςυμμετοχι ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ 
 ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εςωτερικοφ διαλόγου, ςυςκζψεισ με το γενικό διευκυντι ι ςυναντιςεισ 

όλου του προςωπικοφ. 
 προκυμία να δζχεται τισ αλλαγζσ 
 προκυμία εργαςίασ πζραν του κανονικοφ ωραρίου ςε ειδικζσ περιςτάςεισ. 

 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
 Αποτελζςματα απαντιςεων ερωτθματολογίου ΚΡΑ 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 7.2=29,70 
 
 

Υποκρ/ριο 
7.2 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 29,70 1,49 ΣΤΑΘΕΘΤΑΣΘ     2,31 
(46,04) 

 -0,83 

 

 



Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΘΜΕΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ (ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΕΙΑ)  

Επιμζλεια - Σφνταξθ ζκκεςθσ Αυτο-αξιολόγθςθσ ΟΛ/ Ε. Λάππα , Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Θ. Τςόγκα, Στ. Μακρι 

Σελίδα 76 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 7.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming και 
των αποτελεςμάτων κεωρεί ότι: τα αποτελζςματα δείχνουν μιασ μικρισ εμβζλειασ πρόοδο μζτρθςθσ 
αποτελεςματικότθτασ των εμπλεκομζνων ςτθν ΟΛ. Οι δείκτεσ μζτρθςθσ αφοροφν μόνο το επίπεδο ςυμμετοχισ των. 
Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι 
απόκλιςθ, (P-value=-0,83). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Αναλφονται τα πεδία που παρουςιάηουν αποτελεςματικι λειτουργία (βακμολογία Μελϊν εφαρμογισ>50, ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα του υποκριτθρίου 7.2: 

 

A/A 
Υποκρ/ριο

7.2 

 
Ερωτιματα  

Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 
 
(0-100) 

7.2.3 

 δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ *Σε ποιο βακμό το προςωπικό υποβάλλει 
παράπονα για υπθρεςιακά κζματα;+ 

50,00 

7.2.7 
δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ *Σε ποιο βακμό το προςωπικό ανταποκρίνεται 
επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ;+ 

71,00 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Ρρογραμματιςμόσ-ςχεδιαςμόσ υποςυςτιματοσ (MIS) με ςκοπό τθν μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ των εργαηομζνων. 

 Συςτθματικι εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςε επίπεδο χριςθσ τεχνολογιϊν, πλθροφόρθςθσ και 
επικοινωνίασ που απαιτοφνται για τθν αφξθςθ των επιδόςεων, τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, και το επίπεδο 
γνωςιακισ κουλτοφρασ αυτϊν. 

 Απόδοςθ κινιτρων για τθν αφξθςθ επιπζδου εκελοντικισ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτθν ΟΛ. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 7
ΟΥ

 =36,81 

(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) 
 

Σφμφωνα με το ςφςτθμα απλισ βακμολόγθςθσ (CAF classical scoring), από το ςφνολο των απαντιςεων των μελϊν 
και των εργαηομζνων του κριτθρίου 7,θ ςυνολικι βακμολογία είναι 36,81.Θ βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ 
αξιολόγθςθσ είναι ότι: τα αποτελζςματα δείχνουν μιασ μικρισ εμβζλειασ πρόοδο, χωρίσ απόκλιςθ 
βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων (p-value=-0,45),ςε ςχζςθ με: τα αποτελζςματα τθσ 
μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ και των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθ λειτουργία των 
απογευματινϊν ιατρείων. 
Ρροτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τεκμθριωμζνων μεκόδων μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ των εργαηομζνων για τθν ΟΛ. Σθμειϊνεται ο αρκ. 

ςτελζχωςθσ ςτα απογευματινά ιατρεία ςιμερα είναι: 30 ιατροί (467), 40 νοςθλευτζσ (640), 60 διοικθτικοί (178), 

10 τεχνολόγοι ακτινολογικοφ (30). 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΙΤΗΙΟΥ  
7 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
μελϊν 
 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

Κατεφκυνςθ 
τάςεων  

Επίπεδο 
δραςτθριότθτασ 
 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
Βακμολογϊν 
(<1) 

 
 
 

38,57 
 

(1,84) 
 

 
 

2,29 
 

Στακερι τάςθ 

αποτελζςματα 
δείχνουν μιασ μικρισ 

εμβζλειασ πρόοδο 
ελάχιςτοι ςτόχοι 
επιτυγχάνονται 

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΡΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
& 
ΔΑΣΕΙΣ 

 
Γ1. Αποτελζςματα που αφοροφν τθ ςυνολικι αντίλθψθ των εργαηομζνων ςτα απογευματινά ιατρεία:  
 

 Εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν λειτουργίασ των ιατρείων για τθν αφξθςθ λειτουργίασ τθσ απόδοςθσ και τθσ 
ικανοποίθςθσ των πολιτϊν και των εργαηομζνων, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ διοίκθςθσ.  

 Ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, ςχετικά με δραςτθριότθτεσ βελτίωςθσ 
των ιατρείων. 

 Συςτθματοποίθςθ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ των αςκενϊν  
 Ζγκριςθ των περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ (job description)/ειδικότθτα ςτα απογευματινά ιατρεία. 

(Ρρακτικά Επιτροπισ Ελζγχου 10/5/2017). 
 
ΡΟΤΕIΝΕΤΑΙ:  
 

 Θ Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων ςτθν ΟΛ του νοςοκομείου, βάςει ιςχφουςασ νομοκεςίασ ν.2889/1.1.2001, 
Θζμα: Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του ΕΣΥ και άλλεσ διατάξεισ, κακιερϊνεται θ λειτουργία απογευματινϊν 
ιατρείων και θ διενζργεια διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν πράξεων ςτα νοςοκομεία του ΕΣΥ, μετά το τακτικό 
ωράριο (ΦΕΚ αρ. φφλλου 37/2 Μαρτίου, 2001, άρκρο 9ο& ΦΕΚ αρ. φφλλου 145/11-7/2014 , ν.4272, αρ 45. Θζμα: 
Διενζργεια χειρουργικϊν επεμβάςεων που ενδεχομζνωσ να απαιτοφν παραμονι ςτο νοςοκομείο πζραν τθσ 
θμεριςιασ νοςθλείασ, κατά τθν ΟΛ των νοςοκομείων. 

 Ο Ρρογραμματιςμόσ- ςχεδιαςμόσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ και δαπάνθσ ανάπτυξθσ υποςυςτιματοσ (MIS) για τθν 
αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν Ολοιμερθσ λειτουργίασ, όπωσ διαχείριςθσ αςκενϊν, επεμβατικϊν 
πράξεων, μιςκοδοςίασ, θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, ανοιχτϊν προτφπων, ανάπτυξθ εκκζςεων απόδοςθσ, 
θλεκτρονικι αποςτολι ςτο ΒΙ πλατφόρμα του Υπουργείου ..κ.ά. 

 Ο Σχεδιαςμόσ Θλεκτρονικισ κάρτασ αςκενοφσ εξ. Ιατρείων για τθν ορκι τιρθςθ των αρχείων, βάςει του ΡΔ 
768/1980 περί τιρθςθσ &εκκακαρίςεωσ των αρχείων των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου εγγράφων. 
(όπ., αναφζρεται ςτο κριτιριο 5-διαδικαςίεσ) 

 Ρρογραμματιςμόσ ελζγχου ςτο ςφςτθμα καταγραφισ αςκενϊν του ΘΔΙΚΑ για τον εντοπιςμό λακϊν 
καταχϊρθςθσ πολλαπλϊν αρικμϊν μθτρϊου/αςκενι  

 Αγορά υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό τομζα για το κλείςιμο ραντεβοφ ςτα απογευματινά ιατρεία και κατ’ 
επζκταςθ ςτα ΤΕΙ του νοςοκομείου. 

 
Γ2. Για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν αντίλθψθ του ΑΔ για τθ διοίκθςθ και τα ςυςτιματα διοίκθςθσ 
 

 Οριςμόσ προϊςταμζνου ΟΛ με θγετικό προφίλ, για να μπορεί να εφαρμόηει μοντζλο διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ 
και να μεριμνά: για τθν ευκφνθ προγραμματιςμοφ των ιατρείων, τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν 
πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ΟΛ, τθν τιρθςθ τθσ αναφερόμενθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, τθν 
ειςιγθςθ κεμάτων ςτο ΔΣ του νοςοκομείου, τθ διαχείριςθ και επίλυςθ κεμάτων με δίκαιθ ςυμπεριφορά και τθν 
εφαρμογι και ςυντονιςμό αναγκαίων ενεργειϊν υγιεινισ, αςφάλειασ των εργαηομζνων. 
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ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ:  
 

 Επαναπροςδιοριςμόσ διανομισ του 40% ποςοςτοφ ςτουσ εμπλεκόμενουσ, όπωσ ορίηεται το φψοσ των αμοιβϊν 
ςτθν Εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ υπ.αρκΥ4α οικ., Γ.Ρ.45784/21-12/2001 &ΓΝΑ ΚΑΤ ΔΣ ν.21/28-5-2013. 
 

 Κακοριςμόσ ποςοςτοφ 0,5% επί τθσ ςυνολικισ είςπραξθσ κλινικϊν επιςκζψεων/ςυντονιςτι/μθνιαία, αντί τθσ 
ωριαίασ κάλυψθσ με €8,10 μικτό Χ 88ϊρεσ/μθνιαίωσ. Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο εξεταςκζντων (κλινικισ και 
απεικονιςτικισ εξζταςθσ) ςτα απογευματινά ιατρεία τον Γενάρθ του 2018 ανζρχεται ςτισ 3.517. (πθγι ΒΙ 
Νοςοκομείου). Δειγματολθπτικά αναφζρεται θ αμοιβι πζραν του τακτικοφ ωραρίου/ειδικότθτα/μθνιαία 
κακαρά; κλινικόσ Δ/ντισ γιατρόσ Μ/0 40 επιςκζψεισ=€1180, Δ/ντισ Ακτινολογικοφ 30% απεικονιςτικϊν πράξεων 
=€1600, Συντονιςτισ Ακτινολογικοφ 5% επί του ςυνόλου απεικονιςτικϊν πράξεων = €4000, διοικθτικόσ, 
νοςθλευτισ Μ/Ο 35ϊρεσ μθνιαίωσ= €220. Συντονιςτισ Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ =€265. 
 

Γ3. Για τα αποτελζςματα μετριςεων ςχετικά με τθν αντίλθψθ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ: 
 Ρρογραμματιςμόσ – ςχεδιαςμόσ ςεμιναρίων, ςτο πλαίςιο εκπαίδευςθσ του νοςοκομείου, για τθν προϊκθςθ τθσ 

οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτουσ εργαηόμενουσ  
 Ζγκριςθ πρόταςθσ (αρ. πρωτ. βελτίωςθσ των κτιριακϊν υποδομϊν φιλοξενίασ των ιατρείων από το ΔΣ του 

νοςοκομείου 
 
Γ4. Για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν αντίλθψθ τθσ ςταδιοδρομίασ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων  

 
 Ενκάρρυνςθ και παροχι κινιτρων ςτουσ εργαηόμενουσ για τθν ςυνεχι και ποιοτικι αποτελεςματικότατα  
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 7

ου
 

(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) 
 

Ραρατθριςεισ  

ΔΑΣΗ 7 Υποκίνθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μεταχείριςθ των 
υπαλλιλων με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ 

 

ΧΟΗΓΟΣ  Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1
θ
 ΥΡΕ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΟΛΟΘΜΕΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ    

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 213-2086075 E. mail: ellapi@kat-hosp.gr 
 

 

ΣΚΟΡΟΣ  Από τα ςυμπεράςματα και τισ διαβουλεφςεισ τθσ ομάδασ με τουσ 
ςυντονιςτζσ, τθν επιτροπι ελζγχου ΟΛ, και τισ μετριςεισ απόδοςθσ που 
χρθςιμοποιοφνται (databases) για τον εςωτερικό ζλεγχο, προκφπτουν 
διάφορα προβλιματα ςτθν κακθμερινι λειτουργία. Για τθν ικανοποίθςθ 
των εργαηομζνων και των αςκενϊν προτείνονται δράςεισ: 

 Κακοριςμόσ ποςοςτοφ 0,5% επί τθσ ςυνολικισ είςπραξθσ 
κλινικϊν επιςκζψεων/ςυντονιςτι/μθνιαία 

 Επαναπροςδιοριςμόσ διανομισ του 40% ποςοςτοφ ςτουσ 
εμπλεκόμενουσ 

 Θ Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων ςτθν ΟΛ του νοςοκομείου,  
 Ο Σχεδιαςμόσ-προγραμματιςμόσ Θλεκτρονικισ κάρτασ αςκενοφσ 

εξ. Ιατρείων  
 

Βλ.επ./ 
υποκριτιριο 

ΜΕΤΟΧΟΙ  • Εργαηόμενοι, Αςκενείσ, ΣΕΥΡ, 1
θ 

ΥΡΕ  
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Βλ. επίςθσ/ 
υποκριτιριο 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

Βλ. επίςθσ ςτα προτεινόμενα πεδία βελτίωςθσ και Δράςεισ 
ςτθ γενικι βακμολογία του κριτθρίου 8. 

Βλ.επ./ 
κριτιριο  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

  

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ  ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΕΙΑ, ΡΟΟΙ  

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ   

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

ΡΑΑΔΟΤΕΑ    

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ Με τθν τελικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

  

mailto:ellapi@kat-hosp.gr
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 8. Αποτελζςματα ςχετικά με τθν Κοινωνία 

 
Τι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ τοπικισ, εκνικισ 
και διεκνοφσ κοινωνίασ γενικότερα (ανάλογα με τθν περίπτωςθ). Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο κεϊρθςθσ από τθ 
δθμόςια οργάνωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςθσ των παγκόςμιων πόρων όπωσ 
επίςθσ και τα εςωτερικά μζτρα τθσ οργάνωςθσ για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται οι 
ςχζςεισ τθσ με τισ άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ οι οποίοι επθρεάηουν και ρυκμίηουν τθν επιχειρθςιακι τθσ 
λειτουργία. 
 

Υποκριτιριο 8.1. 
 

Τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ αντίλθψθσ τθσ κοινωνίασ για τθν κοινωνικι απόδοςθ τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων  
 

 Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και τθν αποςτολι τθσ, οι δείκτεσ μποροφν να 
περιλαμβάνουν: 

 Σθν επίπτωςθ ςτθν τοπικι, εκνικι και διεκνι οικονομία και κοινωνία. 
 Σθν ποιότθτα και τθ ςυχνότθτα των επαφϊν με τουσ τοπικοφσ και κοινωνιακοφσ εταίρουσ. 
 Σθν θκικι ςυμπεριφορά τθσ οργάνωςθσ. 
 Σθ ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα ςτθν οποία θ οργάνωςθ βαςίηεται μζςω τθσ υποςτιριξθσ 

(οικονομικισ ι άλλθσ) για τισ τοπικζσ και κοινωνιακζσ (κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ) 
δραςτθριότθτεσ. 

 Σθν υποςτιριξθ των ατόμων που είναι κοινωνικά ςε μειονεκτικι κζςθ (π.χ. πρόβλεψθ για τθν 
απόκτθςθ εργαςιακισ τουσ εμπειρίασ και τθν φπαρξθ κζςεων εργαςίασ). 

 Σον αρικμόσ των προγραμμάτων υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ του τρίτου κόςμου. 
 Σθ γνϊςθ από τουσ ανκρϊπουσ τθσ επίδραςθσ τθσ οργάνωςθσ ςτθν ποιότθτα ηωισ των 

πολιτϊν. 
 Σο εφροσ υποςτιριξθσ για τθν κοινωνικι δζςμευςθ τόςο των πολιτϊν όςο και του προςωπικοφ. 
 Σο φφοσ τθσ δθμοςιογραφικισ κάλυψθσ. 
 Σο εφροσ τθσ ενςωμάτωςθσ των κοινωνικϊν αλλαγϊν από τθ δθμόςια οργάνωςθ ςτθ δικι τθσ 

λειτουργία. 
 Σα προγράμματα για τθν πρόλθψθ κινδφνων τθσ υγείασ και των ατυχθμάτων. 

 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 Αποςτολι θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων ΚΡΑ ςε Φίλιεσ Δυνάμεισ (διμο Κθφιςιάσ, 
Αμαρουςίου, Ρεφκθσ, Ρυροςβεςτικι, Αςτυνομία, Σχολικζσ μονάδεσ Κθφιςιάσ, κ.α) για τθ 
μζτρθςθ τθσ αντίλθψθσ και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ. 
 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ –ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 8.1 

 
 

Υποκρ/ριο
8.1. 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογί
αΕργαηομζ
νων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθβακμ
ολογϊν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθβακμ
ολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ        
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 8.1,δεν ςυμμετείχε. Διανεμικθκαν 20 
θλεκτρονικά ερωτθματολόγια ςε φίλιεσ δυνάμεισ, χωρίσ καμία ανταπόκριςθ. 

 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 
 Θ φιμθ, θ ςυμβολι και θ εικόνα του νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ ςτθν τοπικι, εκνικι και διεκνι κοινότθτα. 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Θ ανάπτυξθ πολιτικϊν δράςεων για τθ διαςφάλιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ και θ 
ευθμερία του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 Δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ, θ βοφλθςθ τθσ να ενςωματϊνει τισ κοινωνικζσ και περιβαλλοντολογικζσ πτυχζσ 
ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ διοικθτικϊν αποφάςεων, κακϊσ και να ανταποκρίνεται ςτισ επιπτϊςεισ των 
αποφάςεων και των δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν κοινωνία και ςτο περιβάλλον.  

 Ρροτείνεται θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου υποςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ ΟΛ, 
ςτθ βάςθ διερεφνθςθσ όλων των αποτελεςμάτων των δεικτϊν (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) αξιολόγθςθσ 
τθσ. Το νοςοκομείο ΚΑΤ που λειτουργεί για τθν κοινωνικι του ευκφνθ, και με κφρια αποςτολι του ςτθν 
ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ κοινωνίασ, με τθν δυνατότθτα παροχισ ζγκυρων 
πλθροφοριϊν μζςω των μετριςεων απόδοςθσ, κα βελτιϊςει τισ ςχζςεισ του με το προςωπικό, με τουσ 
πολίτεσ, τισ άλλεσ δθμόςιεσ οργανϊςεισ, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τουσ προμθκευτζσ, κακϊσ και με 
τθν κοινότθτα ςτθν οποία εντάςςεται. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 8.  
Αποτελζςματα ςχετικά με τθν Κοινωνία 

 
Τι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ τοπικισ, 
εκνικισ και διεκνοφσ κοινωνίασ γενικότερα (ανάλογα με τθν περίπτωςθ). Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο 
κεϊρθςθσ από τθ δθμόςια οργάνωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςθσ των 
παγκόςμιων πόρων όπωσ επίςθσ και τα εςωτερικά μζτρα τθσ οργάνωςθσ για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. 
Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται οι ςχζςεισ τθσ με τισ άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ οι οποίοι επθρεάηουν και 
ρυκμίηουν τθν επιχειρθςιακι τθσ λειτουργία. 

Υποκριτιριο 8.2. 
 

Τα αποτελζςματα που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι απόδοςθ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 

  Ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων 
(εξοικονόμθςθ ενζργειασ, χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςφνολο χρθςιμοποιοφμενθσ 
ενζργειασ). 

  Μείωςθ των αποβλιτων και τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. 
  Χριςθ ανακυκλοφμενων υλικϊν 
  Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ φιλικϊν προσ το περιβάλλον μζςων μεταφοράσ (π.χ. χρθςιμοποίθςθ των 

δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, μετακίνθςθ από και προσ τθν εργαςία με το ίδιο ιδιωτικό αυτοκίνθτο 
περιςςότερων του ενόσ υπαλλιλων και χριςθ δικφκλων ποδθλάτων). 

 Βακμόσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ περιβαλλοντικζσ προδιαγραφζσ. 
 Ρροςπάκειεσ για τθ μείωςθ του κορφβου ι τθσ βλάβθσ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ οργάνωςθσ και 

διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ και αςφάλειασ των πολιτϊν. 
  Μζτρα για τθ μείωςθ του κορφβου 
  Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ φφςθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων.  
 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 
 Αποςτολι θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων ΚΡΑ ςε Φίλιεσ Δυνάμεισ (διμο Κθφιςιάσ, 

Αμαρουςίου, Ρεφκθσ, Ρυροςβεςτικι, Αςτυνομία, Σχολικζσ μονάδεσ Κθφιςιάσ, κ.α) για τθ 
μζτρθςθ τθσ αντίλθψθσ και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ. 
 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 8.2 
 

Υποκρ/ριο
8.2 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογί
α 
Εργαηομζν
ων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ        

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 8.2,δεν ςυμμετείχε. Διανεμικθκαν 20 
θλεκτρονικά ερωτθματολόγια ςε φίλιεσ δυνάμεισ, χωρίσ καμία ανταπόκριςθ. 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 
 Θ φιμθ, θ ςυμβολι και θ εικόνα του νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ ςτθν τοπικι, εκνικι και διεκνι κοινότθτα. 
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Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Θ ανάπτυξθ πολιτικϊν δράςεων για τθ διαςφάλιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ και θ 
ευθμερία του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 Δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ, θ βοφλθςθ τθσ να ενςωματϊνει τισ κοινωνικζσ και περιβαλλοντολογικζσ 
πτυχζσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ διοικθτικϊν αποφάςεων, κακϊσ και να ανταποκρίνεται ςτισ επιπτϊςεισ 
των αποφάςεων και των δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν κοινωνία και ςτο περιβάλλον.  
Ρροτείνεται: 
θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου υποςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ ΟΛ, ςτθ βάςθ 
διερεφνθςθσ όλων των αποτελεςμάτων των δεικτϊν (ποςοτικϊν και ποιοτικϊν) αξιολόγθςθσ τθσ. Το 
νοςοκομείο ΚΑΤ που λειτουργεί για τθν κοινωνικι του ευκφνθ, και με κφρια αποςτολι του ςτθν 
ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ κοινωνίασ, με τθν δυνατότθτα παροχισ ζγκυρων 
πλθροφοριϊν μζςω των μετριςεων απόδοςθσ, κα βελτιϊςει τισ ςχζςεισ του με το προςωπικό, με τουσ 
πολίτεσ, τισ άλλεσ δθμόςιεσ οργανϊςεισ, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τουσ προμθκευτζσ, κακϊσ και 
με τθν κοινότθτα ςτθν οποία εντάςςεται.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 8
ΟΥ

=ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ  

(ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ) 

 
Διανεμικθκαν 20 θλεκτρονικά ερωτθματολόγια, τθν ίδια χρονικι περίοδο εφαρμογισ ΚΡΑ ςτο 

νοςοκομείο, ςε φίλιεσ δυνάμεισ (Διμοσ Κθφιςιάσ, Αςτυνομικι Δ/νςθ, Τροχαία Β. Ρροαςτίων, Σχολεία τθσ 
περιοχισ…, προκειμζνου να επικεντρωκοφν οι μετριςεισ αντίλθψθσ τθσ κοινότθτασ, ςε ςχζςθ με τισ επιδόςεισ 
του νοςοκομείου. Κανζνα από τουσ ερωτθκζντεσ δεν ανταποκρίκθκε.  
Θ φιμθ, θ ςυμβολι και θ εικόνα του νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ ςτθν τοπικι, εκνικι και διεκνι κοινότθτα, ςυνιςτά 
από μόνθ τθσ τθν βαςικότερθ ζνδειξθ ςυμβολισ τθσ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ.  Διοίκθςθ του νοςοκομείου είναι 
πρόκυμθ να ειςάγει τα αποτελζςματα μετριςεων τθσ αντίλθψθσ των κοινωνικϊν και περιβαλλοντολογικϊν 
πτυχϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ των Διοικθτικϊν αποφάςεων. Επίςθσ είναι πρόκυμθ να ανταποκρίνεται ςτισ 
επιπτϊςεισ των αποφάςεων και των δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν κοινωνία και ςτο περιβάλλον.  
 
Η βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ ΚΡΑ είναι ότι υπάρχει ζλλειψθ δραςτθριότθτασ και ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο:  

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΙΤΗΙΟΥ 

8 

Μ/Ο 
Βακμολ

ογία 
μελϊν 

 

Μ/Ο 
Βακμολογία 

εργαηομζνων 
Κατεφκυνςθ τάςεων 

Επίπεδο 
Υλοποίθςθσ 

ςτόχων 
 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογ

ϊν 
(>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 

Βακμολογϊν 
(<1) 

 
 

 
 

 Καμία μζτρθςθ 
Ελλιπισ 

Ρλθροφορία 
  

Α. Για τθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ ςτρατθγικισ τθσ ΟΛ του νοςοκομείου, απαιτείται: 

 Θ ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ και ςχζςεων με τισ αρμόδιεσ αρχζσ (Διμοσ Κθφιςιάσ, Αμαρουςίου, 

Σχολεία, Ρυροςβεςτικι, ΕΚΑΒ) εκπροςϊπουσ τθσ κοινότθτασ, για τθν ςυνεχι υποςτιριξθ ςε ευάλωτεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, τθ διαςφάλιςθ και προαγωγι τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ, κακϊσ καιτθ ευθμερία 

του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 Θ ανάπτυξθ ςτρατθγικισ με περιγραφι των ςτόχων που κα επιδιϊκονται, από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ, 
όπου κα κακορίηονται οι ενζργειεσ και οι δράςεισ για τθ δθμιουργία ενόσ ορκολογικοφ πλαιςίου 
λιψθσ υγειονομικϊν αποφάςεων, για τθν προϊκθςθ ενόσ ανοικτοφ ςε όλουσ υγειονομικοφ 
ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιϊντασ καινοτόμεσ διαδικαςίεσ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων. Θ κοινωνικι 
ευκφνθ πρζπει να αποτελεί ανυπόςτατο μζροσ τθσ ςτοχοκεςίασ του νοςοκομείου και τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ περί διαςφάλιςθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ προσ όλουσ. 

Β. Για τθν ςυςτθματικι οργάνωςθ αξιολόγθςθσ των δραςτθριοτιτων (διαφφλαξθ, διατιρθςθ των πόρων) 
των απογευματινϊν ιατρείων, ςχετικά με τθν κοινωνικι ευκφνθ, και τισ μετριςεισ απόδοςθσ ςυνεπειϊν 
προσ τθν κοινωνία, θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ προτείνει ςτθ Διοίκθςθ του νοςοκομείου:  
 Τθν ανάπτυξθ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, όπου κα κακορίηονται ο επιμζρουσ ςτόχοι, οι ενζργειεσ 

και οι δράςεισ, θ αποτίμθςθ του κόςτουσ, που πρζπει να αναλθφκοφν από τθ διοικθτικι ιεραρχία ΟΛ, 
για τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου υποςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ των 
απογευματινϊν ιατρείων, ςτθ βάςθ διερεφνθςθσ όλων των αποτελεςμάτων των δεικτϊν (ποςοτικϊν 
και ποιοτικϊν) αξιολόγθςθσ τθσ. Το νοςοκομείο ΚΑΤ που λειτουργεί για τθν κοινωνικι του ευκφνθ, και 
με κφρια αποςτολι του ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ κοινωνίασ, με τθν 
δυνατότθτα παροχισ ζγκυρων πλθροφοριϊν μζςω των μετριςεων απόδοςθσ, κα βελτιϊςει τισ 
ςχζςεισ του με το προςωπικό, με τουσ πολίτεσ, τισ άλλεσ δθμόςιεσ οργανϊςεισ, τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, τουσ προμθκευτζσ, κακϊσ και με τθν κοινότθτα ςτθν οποία εντάςςεται. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 9. Κφρια Αποτελζςματα 
 
Τι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθ κεςμοκετθμζνθ εντολι τθσ και τουσ προκακοριςμζνουσ 
ςτόχουσ τθσ κακϊσ και με τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν όςων ζχουν οικονομικό 
ςυμφζρον από αυτιν ι όςων άλλων ςυμμετζχουν ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 
 

Υποκριτιριο 9.1. 
Επίτευξθ των ςτόχων, εξωτερικζσ επιδόςεισ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 

 Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ τα αποτελζςματα τθσ επίτευξθσ ςτόχων μποροφν να 
περιλαμβάνουν: 

 
 Εξωτερικά αποτελζςματα: 

 Ο βακμόσ ςτον οποίο επιτυγχάνονται οι ςτόχοι με όρουσ εκροϊν (παροχι προϊόντων και 
υπθρεςιϊν) και αποτελεςμάτων (επίπτωςθ ςτθν κοινωνία). 

 Η βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και των προϊόντων. 
 αποτελεςματικότθτα κόςτουσ (εκροζσ που πραγματοποιοφνται με το χαμθλότερο δυνατό 

κόςτοσ). 
 Η αποδοτικότθτα 
 Σα αποτελζςματα ελζγχων και επικεωριςεων. 
 Σα αποτελζςματα από τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ και βραβεία ποιότθτασ. 
 Σα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων. 

 
 Εςωτερικά αποτελζςματα: 

 Σα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ςυμμετοχισ όλων των μετόχων ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 
 Σα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ και εξιςορρόπθςθσ των αναγκϊν 

όλων των μετόχων. 
 Σα αποδεικτικά ςτοιχεία επιτυχίασ ςχετικά με τθ βελτίωςθ και τθν καινοτόμο αλλαγι των 

ςτρατθγικϊν, των δομϊν ι/και των διαδικαςιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ. 
 Σα αποδεικτικά ςτοιχεία των πραγματοποιοφμενων βελτιϊςεων από τθ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ (ςτθ διαχείριςθ τθσ εςωτερικισ γνϊςθσ ι/και ςτθν 
εςωτερικι και εξωτερικι επικοινωνία όπωσ επίςθσ και ςτθ διαμόρφωςθ δικτφων). 

 Σα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ (αυξθμζνθσ) ςυμμόρφωςθσ με τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ και 
τουσ χάρτεσ πολιτϊν. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 
 

 Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων εςωτερικοφ ελεγκτι για το Γ.Ν. Αττικισ ΚΑΤ αρ. πρωτ. 121/19-
04-2013/ εξωτερικόσ ελεγκτισ, ςφμβαςθ 1589/01-03-2012 

 Υπουργείο Υγείασ, Εγκφκλιοσ 94064/01-12-2012 εφαρμογισ εςωτερικοφ ελζγχου 

νοςοκομείου. 

 Αποτελζςματα ικανοποίθςθσ αςκενϊν (ΚΡΑ 6.1) ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα, 

ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν ΟΛ (64,3%). 

 
Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 9.1 

 
Υποκρ/ριο 
9.1. 

Βακμολογία  
 

Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ 
κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Επίπεδο  
δραςτθριότθτασ  
(0-5) 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ  
ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 46,92 2,05 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ 2 2,38 
(54,47) 

 -0,49 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 9.1, βάςει του κφκλου ποιότθτασ 
Deming και των αποτελεςμάτων κεωρεί ότι: ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία μετριςεων, τα κφρια 
αποτελζςματα μζτρθςθσ τθσ εξωτερικισ επίδοςθσ τθσ ΟΛ δείχνουν μιασ μικρισ εμβζλειασ πρόοδο 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ, ςε ςχζςθ με τισ εκροζσ (ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ), βάςει τθσ 
αποςτολισ και του οράματοσ τθσ (κριτιριο 1).Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ ομάδασ-
εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=-0,49). 
 

Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 Αποτελζςματα ικανοποίθςθσ αςκενϊν (ΚΡΑ 6.1) ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα, ποιότθτα παροχισ 

υπθρεςιϊν ΟΛ (64,3%). 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 Εφαρμογι καινοτομίασ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ των εκροϊν τθσ ΟΛ. (όπ., αναφζρονται 

ςτο κριτιριο 2 (ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ- ςχεδιαςμόσ) και 5 (διαδικαςίεσ).  
  

ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:  
 Θ κοςτολόγθςθ-χρζωςθ υγειονομικοφ υλικοφ/εξεταηόμενο αςκενι μζςω τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ 

ςε επίπεδο κεντρικισ διαχείριςθσ και κζντρο κόςτουσ. 
 Συςτθματοποίθςθ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τισ εςωτερικζσ εκροζσ και τα αποτελζςματα 

λειτουργίασ απογευματινϊν ιατρείων.  
 Τιρθςθ από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ κζματα που καταγράφθκαν ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων Α7,Α8 

εμπιςτευτικό ζγγραφο αναλυτικισ ζκκεςθσ εςωτερικοφ ελζγχου του 2012. 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟ 9. Κφρια Αποτελζςματα 

 
Τι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθ κεςμοκετθμζνθ εντολι τθσ και τουσ προκακοριςμζνουσ 
ςτόχουσ τθσ κακϊσ και με τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν όςων ζχουν οικονομικό ςυμφζρον 
από αυτιν ι όςων άλλων ςυμμετζχουν ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 

Υποκριτιριο 9.2. 
 

Εςωτερικζσ Επιδόςεισ, επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ. 
 

Πεδία Διερεφνθςθσ - Περιγραφι Δράςεων / Δείκτεσ 
 

 Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, οι δείκτεσ που μετροφν τθν χρθματοοικονομικι απόδοςθ 
τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, μποροφν να περιλαμβάνουν: 
 

 Μζτρα οικονομίασ (εξοικονόμθςθ χρθμάτων) 
 Ο βακμόσ ςτον οποίο καλφπτονται οι προχπολογιςμοί 
 Ο βακμόσ ςτον οποίο επιτυγχάνονται οι οικονομικοί ςτόχοι 
 Τα αποδεικτικά ςτοιχεία που αφοροφν τθ δυνατότθτα τθσ ικανοποίθςθσ και ιςορροπίασ των 

οικονομικϊν ενδιαφερόντων ι ςυμφερόντων όλων των μετόχων. 
 Τα μζτρα για τθν αποτελεςματικι χριςθ των επιχειρθςιακϊν πόρων (για τθν αποφυγι 

υπζρβαςθσ του πιςτωτικοφ ορίου ι τθσ αξιοποίθςθσ των πθγϊν). 
 Το εφροσ των δράςεων δθμιουργίασ ειςοδιματοσ (πόρων). 
 Η ςυχνότθτα και τα αποτελζςματα των χρθματοοικονομικϊν επικεωριςεων και ελζγχων 

(εςωτερικοί και εξωτερικοί). 
 Τα μζτρα οικονομικισ διοίκθςθσ που χαρακτθρίηεται από ςφνεςθ-πρόλθψθ και επίγνωςθ 

κινδφνου. 

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

 ΓΝΑ ΚΑΤ. Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν διαχείριςθσ Συν/νων ζργων 2007-2013. Κατάλογοσ υποβλθκζντων 
ζργων προσ Χρθματοδότθςθ/κωδικόσΕ-Φ1-01.04. 

 Μθχανογραφικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ.  
 Ιςχφουςα νομοκεςία περί εκςυγχρονιςμοφ. 
 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ, ζγγραφο με Αρικ. Ρρωτ.: ΔΟΑ/Φ. 21/οικ.25051/13-9-2013. 

Θζμα: παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων. 
 Αποτελζςματα ΚΡΑ. 

Γ. ΒΑΘΜΟΣ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΥΡΟΚΙΤΗΙΟ 9.2= 33,39 

 
Υποκρ/ριο9.2 Βακμολογία  

 
Αντιςτοίχιςθ 
μελϊν 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ  
 

Βακμολογία 
Εργαηομζνων 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊ
ν (>1) 

Μθ ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 

ΣΥΝΟΛΟ 33,39 1,67 ΣΤΑΘΕΘ ΤΑΣΘ  
ι ΕΛΑΦΑ 
ΡΟΟΔΟΣ  

  2,31 
(46,18) 

 -0,64 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΚΙΤΗΙΟΥ - ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Θ ομάδα εργαςίασ ΚΡΑ ςε ότι αφορά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου 9.2, βάςει του κφκλου ποιότθτασ Deming 
και των αποτελεςμάτων, αποδίδει τον βακμό 33,39. Θεωρεί ότι: ςφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία μετριςεων, 
τα κφρια αποτελζςματα μζτρθςθσ τθσ εςωτερικισ επίδοςθσ τθσ ΟΛ δείχνουν μιασ μικρισ εμβζλειασ πρόοδο 
αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των πόρων που πθγάηουν από τθν ΟΛ. Σθμειϊνεται, ότι από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ 
ζχουν γίνει ενζργειεσ χρθματοδότθςθσ ζργων ΕΣΡΑ 2007-2013 (προσ ωρίμανςθ), για τθν βελτιςτοποίθςθ των 
αικουςϊν, αποκικθσ και αποδυτθρίων των ιατρείων (ΤΕΙ & ΟΛ). Από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ βακμολόγθςθσ 
ομάδασ-εργαηομζνων, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ, (P-value=-0,64). 
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Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΗΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

Α/Α 
Υποκρ/ριο

9.2 

Ερωτιματα  Βακμολογία 
ΜΕΛΩΝ 

 
(0-100) 

9.2.3 
εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ *Σε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικι τθ 
δθμιουργία ςυνεργαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με τρίτουσ (άλλεσ Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ, ιδιϊτεσ, 
κοιvωvικοφσ φορείσ);+ 

53,00 

9.2.6 
εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ *Σε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικι τθν 
αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςθσ; 

51,57 

9.2.7 
 εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ *Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι εκτελείται επιτυχϊσ ο 
προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςθσ;+ 

50,71 

 

Ε. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Ανταπόκριςθ με ευελιξία τθσ θγεςίασ ςτα ευριματα των μετριςεων ελζγχου (κριτιριο 3). 
 Εφαρμογι καινοτομίασ, προκειμζνου να αυξθκεί θ αποδοτικότθτα και θ ποιότθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και να προςδιοριςκεί με ζγκριτουσ δείκτεσ θ οικονομικι 
προςτικζμενθ αξία (επίπεδο αποδοτικότθτασ) από τθν ΟΛ του νοςοκομείου. 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλεσ ομοειδείσ υπθρεςίεσ και κοινωνικοφσ φορείσ (κριτιριο 4). 
 Αποτελεςματικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων για τθν βελτιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ/προτεραιότθτα (κριτιριο 5). 
 Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων λειτουργίασ (ειςροζσ – εκροζσ) για τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

ομοειδϊν νοςθλευτικϊν μονάδων. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 9
ου

=33,39 

ΚΥΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΣΗΣ 
 
Σφμφωνα με το ςφςτθμα απλισ βακμολόγθςθσ (CAF classical scoring), από το ςφνολο των απαντιςεων των 

μελϊν και των εργαηομζνων του 9ου κριτθρίου, αποδίδεται ο βακμόσ 33,39. Θ διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ 
αξιολόγθςθσ είναι ότι: τα αποτελζςματα δείχνουν μιασ μικρισ εμβζλειασ πρόοδο, χωρίσ απόκλιςθ 
βακμολόγθςθσ μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων (p-value=-0,49), ςε ςχζςθ με: με τισ εκροζσ εξωτερικϊν 
επιδόςεων, βάςει τθσ αποςτολισ και του οράματοσ τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ (κριτιριο 1), τθν ςτρατθγικι και 
τον ςχεδιαςμό (κριτιριο 2), τισ διαδικαςίεσ (κριτιριο 5), και με τισ εκροζσ εςωτερικϊν επιδόςεων, βάςει του 
επιπζδου αποτελεςματικότθτασ με ζμφαςθ ςτθν ςφνδεςθ με τουσ εργαηόμενουσ (κριτιριο 3), τισ ςυνεργαςίεσ 
και τουσ πόρουσ (κριτιριο 4), και τισ διαδικαςίεσ (κριτιριο 5) που εφαρμόηονται.  

 
Θ ομάδα εφαρμογισ ΚΡΑ, μζςα από τθν ςυνοπτικι παρουςίαςθ των δράςεων τθσ ΟΛ του νοςοκομείου, 

προςδιορίηει ενζργειεσ βελτίωςθσ ςυγκεκριμζνων τομζων οργάνωςθσ και κακορίηει τουσ απαιτοφμενουσ 
πόρουσ. Ενδεικτικά ςθμειϊνεται θ αποδοτικότθτα των ιατρείων του νοςοκομείου, όπου ςφμφωνα με τουσ 
γενικοφσ δείκτεσ μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ, φαίνεται ότι παρουςιάηουν ςταδιακι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια. 
Αναλυτικότερα ο Μ/Ο αςκενϊν τθσ τελευταίασ 4-ετίασ κυμαίνεται ςε 21.477 επιςκζψεισ ετθςίωσ. Αντίςτοιχα ο 
Μ/Ο διαγνωςτικϊν επιςκζψεων εκτιμάται ςε 29.429 . Ο Μ/Ο εςόδων από τισ κλινικζσ επιςκζψεισ ανζρχεται ςε 
€990.212 και ο Μ/Ο ειςφοράσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων είναι €806.313. Για τθν ζναρξθ μζτρθςθσ και ειδικϊν 
δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ & ποιότθτασ λειτουργίασ των ιατρείων, ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ 
του Υπουργείου Υγείασ περί εφαρμογισ των διατάξεων ν.4369/2016 και τθν ςτοχοκεςία τθσ Διοίκθςθσ, που 
τζκθκε από τον Διοικθτι του νοςοκομείο , ςτθν παρουςίαςθ του Γενικοφ Απολογιςμοφ ενϊπιον του Υπουργοφ 
Υγείασ και άλλων μελϊν τθσ Ρολιτικισ θγεςίασ, μετόχων και των εργαηομζνων, ςτο αμφικζατρο του 
Νοςοκομείου ςτισ 26.4.2018, θ ομάδα προτείνει μία ςειρά μζτρων ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, ωσ προσ τον 
εκςυγχρονιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΟΛ, τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθν ορκολογικι κατανομι 
των πόρων. 
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Ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα υγείασ εξαρτάται από τθν επάρκεια, τθν ποιότθτα και τθν ορκι κατανομι 

του προςωπικοφ, αναφζρεται και θ γενικι αντίλθψθ των ιατρϊν, των ςυντονιςτϊν και των ςυμμετεχόντων ςτθ 
λειτουργία των ιατρείων. Ρροτάκθκε θ «αυτοτζλεια» τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ των νοςοκομείων του ΕΣΥ 
(υποκριτιριο 4.1), για τθν ορκι αποτελεςματικι διαχείριςθ πρωτίςτωσ των αςκενϊν-πολιτϊν και τθν ςυμβολι 
τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Διοίκθςθσ τθσ, τθν κακοδιγθςθ των εργαηομζνων, τθν ανταλλαγι καλϊν 
πρακτικϊν, κακϊσ και τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με ομοειδείσ φορείσ.  

 
Σφμφωνα με τθν ςυνολικι αποςτολι και όραμα του νοςοκομείου, κακϊσ και ςφμφωνα με τισ βαςικζσ 

μεταρρυκμίςεισ του ν. 3868/2010, όπου με τον αναφερόμενο νόμο κακιερϊνεται θ Ολοιμερθ Λειτουργία των 
νοςοκομείων ωσ υποχρεωτικόσ κεςμόσ για τθν κάλυψθ επιπλζον αναγκϊν πζραν του τακτικοφ ωραρίου 
λειτουργίασ των νοςοκομείων τθσ χϊρασ, οι προτεινόμενεσ δράςεισ/κριτιριο τθσ ομάδασ αυτοαξιολόγθςθσ, κα 
ςυμβάλλουν ςτον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και τον εργαηόμενο. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ 
αφορά τθν πολιτικι θγεςία. Απαιτεί τθν πολιτικι βοφλθςθ για τθν τροποποίθςθ των οργανιςμϊν των δθμόςιων 
νοςοκομείων».  

 
 Δεδομζνου, ότι τα τμιματα ενόσ νοςοκομείου ζχουν ιδιαίτερεσ και διακριτζσ ανάγκεσ, οι νζεσ e-health 

τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ & πλθροφορικισ λαμβάνουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν αποδοτικότθτα, 
αποτελεςματικότθτα και ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του νοςοκομείου. Κυρίωσ ςυμβάλουν 
ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων, ςτθν διαςφνδεςθ των υπθρεςιϊν, ςτθ διαφάνεια, ςτθν αξιολόγθςθ 
δεικτϊν και ςτον ζλεγχο ςχζςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων του 
νοςοκομείου. Θ μζτρθςθ διαφορετικϊν δεδομζνων και παραμζτρων είναι επιτακτικι για τθ λιψθ ορκϊν 
αποφάςεων, ςχετικά με τθ διαχείριςθ και τθν ολικι αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ. 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΙΤΗΙΟΥ 
9

ου
  

Μ/Ο 
Βακμολογία 
μελϊν 
 

Μ/Ο 
Βακμολογία 
εργαηομζνων 

Κατεφκυνςθ 
τάςεων  

Επίπεδο 
Υλοποίθςθσ 
ςτόχων  
 

Σθμαντικι 
Απόκλιςθ 
βακμολογϊν 
(>1) 

Μθ 
ςθμαντικι 
Απόκλιςθ 
Βακμολογϊν 
(<1) 

 
 

35,72 
(1,86) 
 

2,35 
 

Στακερι 
τάςθ 
 

Ελάχιςτοι 
ςτόχοι 
επιτυγχάνον
ται  

 -0,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
& 
ΔΑΣΕΙΣ 

 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ-Εφαρμογι καινοτομίασ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τθ 
βελτίωςθ των εκροϊν τθσ ΟΛ. (όπ., αναφζρονται ςτο κριτιριο 2 (ςτρατθγικόσ 
προγραμματιςμόσ- ςχεδιαςμόσ) και 5 (διαδικαςίεσ), για προςτικζμενθ αξία από τθ 
χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ, προκειμζνου να αυξθκεί θ 
αποδοτικότθτα και θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ 
και να προςδιοριςκεί με ζγκριτουσ δείκτεσ θ οικονομικι προςτικζμενθ αξία (επίπεδο 
αποδοτικότθτασ) από τθν ΟΛ του νοςοκομείου. 

 Αξιοποίθςθ - Αναβάκμιςθ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ (κτιριακζσ επεμβάςεισ, 
ανακαινίςεισ) 

 Μείωςθ χρόνου αναμονισ για ραντεβοφ, ςυμμετοχι ειδικευομζνων γιατρϊν όλων των 
ειδικοτιτων ςτθν ΟΛ. 

 Μείωςθ χρόνου αναμονισ για εργαςτθριακζσ-απεικονιςτικζσ εξετάςεισ και in vitro  
 Βελτίωςθ Ρροςβαςιμότθτασ/εξυπθρζτθςθ αςκενϊν ΑΜΕΑ 
 Συςτθματικζσ Δράςεισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ  

 
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

 Κοςτολόγθςθ-χρζωςθ υγειονομικοφ υλικοφ/εξεταηόμενο αςκενι μζςω τθσ αναλυτικισ 
λογιςτικισ ςε επίπεδο κεντρικισ διαχείριςθσ και κζντρο κόςτουσ. 

 Διενζργεια μικρϊν επεμβάςεων εντόσ του πλαιςίου τθσ ΟΛ του νοςοκομείου, όπωσ 
προβλζπεται ςε: αρ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010)  

 Συςτθματοποίθςθ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τισ εςωτερικζσ εκροζσ και τα 
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αποτελζςματα λειτουργίασ απογευματινϊν ιατρείων. 
 Τιρθςθ από πλευράσ τθσ Διοίκθςθσ κζματα που καταγράφθκαν ςτο μθτρϊο 

δεςμεφςεων Α7,Α8 εμπιςτευτικό ζγγραφο αναλυτικισ ζκκεςθσ εςωτερικοφ ελζγχου 
του 2012. 

 Ανταπόκριςθ με ευελιξία τθσ θγεςίασ ςτα ευριματα των μετριςεων ελζγχου (κριτιριο 
3). 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλεσ ομοειδείσ υπθρεςίεσ και κοινωνικοφσ φορείσ 
(κριτιριο 4). 

 Απαίτθςθ του πιςτωτικοφ υπολοίπου (εξετάςεισ) από τον ΕΟΡΥΥ.  
 Αποτελεςματικι διαχείριςθ των ιδίων εςόδων οικονομικϊν πόρων για τθν 

βελτιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν λειτουργίασ/προταιρεότθτα (κριτιριο 
5). Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο των εςόδων από τισ κλινικζσ επιςκζψεισ ςτθν ΟΛ το 
2017 ανζρχεται ςε € 1.070.072 εκ., εκ του ποςοφ αυτοφ το 40% παραμζνει ςτο 
νοςοκομείο, για τθν κάλυψθ των αμοιβϊν των εργαηομζνων και των πάγιων εξόδων. 
Το ταμειακό αποτζλεςμα (ςφνολο εςόδων μετρθτοίσ μείον γενικό ςφνολο αμοιβϊν) 
είναι αρνθτικό, λόγω τθσ μθ επιςτροφισ του χρεωςτικοφ ποςοφ €846.242, από τισ 
εξετάςεισ (31.018) με πίςτωςθ, από τον ΕΟΡΥΥ ςτο νοςοκομείο. 

 Ροςοτικι και ποιοτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων λειτουργίασ (ειςροζσ – 
εκροζσ) ςε ετιςια βάςθ για τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ομοειδϊν νοςθλευτικϊν 
μονάδων. 
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 ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ ΚΙΤΗΙΟΥ 9
ου

  

(ΚΥΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΣΗΣ)=33,39 
 

Ραρατθριςεισ 

ΔΑΣΗ 9 Εφαρμογι καινοτομίασ, για τθν μζτρθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

 

ΧΟΗΓΟΣ  ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΣΡΑ  
 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΗΣ  
Ρροϊςτάμενθ Ιατρικισ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου 
Ρλθροφόρθςθσ και Τμιματοσ Ροιότθτοσ  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΘΣ ΟΛ & ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΙ, ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ 

 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  t. 2132086083 email: library2@kat-hosp.gr  
 

 

ΣΚΟΡΟΣ: 
Σφμφωνα με τουσ ςκοποφσ που 
υπθρετεί το νοςοκομείο ΚΑΤ, ο 
βαςικότεροσ ςκοπόσ εκ των 
επτά που αναφζρονται ςτον 
οργανιςμό, είναι θ παροχι 
Ρρωτοβάκμιασ, 
Δευτεροβάκμιασ και 
Τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 
ςτον πλθκυςμό ευκφνθσ τθσ 1

θσ
 

ΥΡΕ Αττικισ, κακϊσ και ςε 
αςκενείσ που παραπζμπονται 
από άλλεσ ΥΡΕ.  
(ΦΕΚ 3485/31-12-2012) 

Εφαρμογι καινοτομίασ, όπωσ αναλφονται/υποκριτιριο 
για: 

 
 τον αυτοματιςμό των διοικθτικϊν, ιατρικϊν 

διαδικαςιϊν, για τθν θλ. Ζκδοςθ, διακίνθςθ και 
αρχειοκζτθςθ των εγγράφων, 

 τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ αρχείου εξωτερικϊν 
αςκενϊν,  

 διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ, Χειρουργεία, 
ΜΕΘ, ΤΕΡ, LIS εργαςτθρίων για τθ λιψθ ιατρικισ 
απόφαςθσ (making decision) και τθν ζκδοςθ θλ. 
Γνωματεφςεων 

 τθν οργάνωςθ και τεκμθρίωςθ των κλινικϊν 
δεδομζνων που πθγάηουν από τα ιατρεία, βάςει 
των διεκνϊν προτφπων (MESH, ICD, DRGs, ECRI, 
EDMA..) 

 τθν ανάπτυξθ & τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ 
Radiology Information System (RIS) με διαςφνδεςθ 
ςτο ςφςτθμα PACS (7 ψθφιοποιθτζσ 
ακτινογραφιϊν) για απεικονιςτικι πρόςβαςθ από 
τισ αίκουςεσ εξζταςθσ ΟΛ & ΤΕΙ  

 τθν προμικεια servers storage για το θλ. 
Ρρωτόκολλο και τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ 
ψθφιοποίθςθσ DICOM STORE, νζων ΘΥ. Εκτιμάται 
ότι θ ετιςια παραγωγι απεικονιςτικϊν δεδομζνων 
κυμαίνεται >5ΤΒ. 

 τθν ανάπτυξθ υποδομισ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ 
των διοικθτικϊν εγγράφων (ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ, ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ) 

 τθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ των διοικθτικϊν και 
ιατρικϊν εγγράφων με χριςθ ψθφιακϊν 
υπογραφϊν (γιατρϊν και προϊςταμζνων- κζςεων 
ευκφνθσ) για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ του αςκενι-
πολίτθ 

 τθν μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ, 
αποτελεςματικότθτασ και τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (ειςροζσ, 
εκροζσ), για τον εντοπιςμό λακϊν και αδυναμιϊν 

 

mailto:library2@kat-hosp.gr
http://www.kat-hosp.gr/Documents/FekHospital.pdf
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λειτουργίασ, για τθν ικανοποίθςθ που λαμβάνουν 
οι αςκενείσ-πολίτεσ και το προςωπικό, για τθν 
οργανωςιακι ανάπτυξθ και επικοινωνία ςτο 
εργαςιακό περιβάλλον, για τθν μζτρθςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ ηωισ (Health indicators) των 
αςκενϊν (αξιολόγθςθ των εκβάςεων, 
μετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν, λοιμϊξεισ.) και για 
τθν εγκυρότθτα και αξιοπιςτία των 
αποτελεςμάτων ιατρικϊν ερευνϊν. 

 
Γενικότερα για τθν ςυμμόρφωςθ βάςει των 
ςκοπϊν του οργανιςμοφ ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

  θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και 
επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων 
επαγγελμάτων υγείασ,  

 θ ανάπτυξθ και θ προαγωγι τθσ ζρευνασ, 
 θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τα νοςθλευτικά 

ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ τθσ υγειονομικισ 
περιφζρειασ για τθν ενίςχυςθ τθσ ομαδικισ 
ςυνεργαςίασ και τθν αναβάκμιςθ ςυνολικά των 
υπθρεςιϊν υγείασ,  

 θ εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν 
περίκαλψθσ,  

 θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ 
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το 
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθν 
1

θ
 ΥΡΕ Αττικισ και το Ενιαίο Συλλογικό Πργανο 

Διοίκθςθσ του νοςοκομείου,  

ΟΙ ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  
 θ ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

διαχείριςθσ κλινικϊν δεδομζνων για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ ιατρικισ φροντίδασ 
των αςκενϊν-πολιτϊν ςε ΡΦΥ, ςε κατ’ οίκον 
νοςθλεία…  

 θ οργάνωςθ & τεκμθρίωςθ των κλινικϊν 
δεδομζνων, με τθν χριςθ ιατρικϊν 
κωδικοποιιςεων και προτφπων (ICD coding), κα 
δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ ϊςτε θ διαδικαςία 
τθσ Θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ δεδομζνων 
αςκενϊν να τροφοδοτείται και να τροφοδοτεί με 
πλθροφορίεσ τα ςυςτιματα που ενεργοφν ςτο 
περιβάλλον παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (πχ. δίκτυο 
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, οικογενειακοφσ 

γιατροφσ, …). 
 θ πλιρθσ ψθφιοποίθςθ των καρτελϊν αςκενϊν 

των 2 προθγοφμενων ετϊν ΟΛ & ΤΕΙ. ςφνολο χιλ. 
καρτζλεσ εξωτερικϊν αςκενϊν. Το ςφνολο των 
καρτελϊν εξωτερικϊν αςκενϊν ςτθν Ολοιμερθ 
Λειτουργία του νοςοκομείου είναι 2.000.000 εκ., 
εκ των οποίων οι 61.262χιλ. αφορά καρτζλεσ 
αςκενϊν των απογευματινϊν ιατρείων. 
Σθμειϊνεται, ότι από τθσ 1/10/2013 ζωσ και 
ςιμερα διατθρείται αρχείο ςε ζντυπθ μορφι των 
εξωτερικϊν αςκενϊν που επιςκζπτονται τα 
απογευματινά ιατρεία. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία 
τθσ Γραμματείασ των ΤΕΙ, εκτιμάται ότι θ 
θμεριςια παραγωγι νζων ζντυπων καρτελϊν 

 

http://www.kat-hosp.gr/Documents/FekHospital.pdf
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κυμαίνεται ςε 650/ΤΕΙ, ΟΛ.  
 θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου ςτθν 

γραμματεία του νοςοκομείου, για τθν θλεκτρονικι 
διεκπεραίωςθ των ιατρικϊν εγγράφων με κφριο 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του αςκενοφσ  

 

ΜΕΤΟΧΟΙ  1
θ
 ΥΡΕ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ, ΣΟΤΥ, ΕΚΕΡΥ, ΕΛΣTΑΤ 
 
 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΩΣ 
ΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ  

 Σχετικι νομοκεςία, εςωτερικοί κανονιςμοί 
λειτουργίασ, αποφάςεισ Διοίκθςθσ 

 Το ανκρϊπινο δυναμικό που ςτελεχϊνει τα ιατρεία  
 Τεχνογνωςία  
 Θ εφαρμογι του εργαλείου αυτοαξιολόγθςθσ ΚΡΑ 

ςτο νοςοκομείο 
 

(βλ. επ. τα 

δυνατά 
ςθμεία/υποκριτ
ιριο) που 
εξετάςκθκαν 

 
 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
 

Για τον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν ςτθν μετάβαςθ 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, διατιρθςθ θλ. Αρχείου αςκενϊν, 
διατιρθςθ διοικθτικϊν εγγράφων.. κεωροφμε ότι θ 
υλοποίθςθ του ζργου πρζπει να γίνει με τρόπο που κα 
εξαςφαλίςει;  

 τθν ενταξιμότθτα ςε πόρουσ ΕΣΡΑ  
 τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργικότθτασ  
 τθν τεχνικι υποςτιριξθ και βιωςιμότθτα του ζργου  
 τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ επιχειρθματικισ 

ΕΥΦΥΙΑΣ (BI) 
 τθν ανάπτυξθ WIFI ςτο νοςοκομείο 

 

Βλ. επ. όπωσ 
ορίηονται/υπο
κριτιριο  
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ  

 Λόγω τθσ αδυναμίασ κάλυψθσ με ιδίουσ πόρουσ του 
νοςοκομείου δεν υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ.  

 

ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ   πολυνομία 
 πόροι  
 ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ (μθχανογραφικό ςφςτθμα) (δεν 

επαρκεί το προςωπικό τθσ να υποςτθρίξει τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ του νοςοκομείου) Βλ. επ. υλικό 
τεκμθρίωςθσ. 

 κτιριακι υποδομι  
 το τθλεφωνικό κζντρο κλείςιμο ραντεβοφ  
 ζλλειψθ μελζτθσ πακθτικισ και ενεργθτικισ 

πυροπροςταςίασ 
 προμικειεσ  
 Εντάλματα και πλθρωμζσ (κακυςτζρθςθ ελζγχου & 

καταβολισ τθσ μιςκοδοςίασ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ΟΛ)  

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ 
ΡΟΟΙ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘ ΒΙΩΣΙΜΟΤΘΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΙΑΤΕΙΩΝ  

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΕΙΣ Τθσ 
ΟΛΟΘΜΕΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

€ 800.000 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ  3-ΜΘΝΟ   

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΜΕ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ Τθσ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

3-ΜΘΝΟ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι- CAF NATIONAL CORRESPONDETS/GNA KAT-GREECE 

 
GNA KAT ATTIKIS  
NIKIS 2, 14564 KIFFISIA-ATHENS  
GREECE 
URL-http//www.kat-hosp.gr 
t. 213 2086083/email: library2@kat-hosp.gr 
 

TO: Ministry of Administrative Reform and eGovernment 
    Innovation Department 
    Att. A. Gratsia 

                       Email :a.gratsia@ydmed.gov.gr 
 
Suggestions are as follows related to (CAF) 
 
1.Which sectors / issues of organizational development do you consider insufficiently covered by the CAF2013 and could be included in 
a review of it? 
 
1Α. RISK ASSESSMENT IN HEALTH SECTORS  
According the OECD framework the determinants of Health model recognizes that some factors that influence their health status, 
similarly the quality of health care services can impact on the health status of individuals and population. That Health model 
incorporates the environmental, pollution, working environments, accommodation, personal behavior, health services for treatment 
illness, all contribute to health status. Hospital performance may be defined either administrative or clinical, as well as social and 
employment functions.  
 
2. Where do you think there are areas / issues that need to be covered by the CAF 2013 review, is there a need to develop a new 
criterion? If so, which criterion. 
No I don’t,I suggest to be added like as subcriterion of 3 (Human Resources), 4 (Procedures) criterion as well 
 
3. If there is no need to develop a new criterion, do you think you can incorporate the change / adaptation you propose? eg developing 
a new subcriterion? 
 
3A.CRITERIO 3 = (HUMAN RESOURCES)  
 
PROPOSAL TO BE DEVELOPED NEW SUBCRITERION WITH LABEL “RISK ASSESSMENT FOR HEALTH CARE WORKERS’  
For instance the value of risk assessment for health workers who working into Emergency Care Departments or Emergency Intensive 
Units 
It is important to prevent injuries or illness when done at the point of care. Every health care worker has a role to play in ensuring the 
health safety and welfare of themselves and the citizens. Especially in Emergency Care Departments should beadded further questions 
relates to the risk of health care workers during the routine practice, in any particular setting. The aim is the risk assessment process is 
to reduce the level of its risk by adding precautions or control measures, as necessary by doing, for a safer and healthier workplace.  
Benefits of measure: 

 Safety (health workers and patients) 

 economy-efficiency-effectiveness  

 Benchmarking 

 Health statistics (Indentify basic points for further investigation) 

See below suggested indicators by WHO : 

 Infection 

 Illness (Physical and mental strains) 

 Burnout syndrome 

 Violence  

 Work place Bulling  

 Monitor technology 

3B /5criterion (PROCEDURES) 
PROPOSAL TO BE DEVELOPED NEW SUBCRITERION WITH LABEL “PROCEDURES - HEALTH ORGANIZATIONS ” 
During the implementation of the Common Assessment Framework in the Emergency Department of GNA KAT Hospital, it was 

found thatno basic key measurementindicators includedfor the procedures/CAF were evaluated. Due of any Emergency Department 
differs from other healthcare settings, it is important to addseparate subcriterion/5 criterion for crowding, as measured by average total 
ED length of stay among similar patients seen at the same time, number of die or are readmitted via the ED to hospital within a week. 

mailto:library2@kat-hosp.gr
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Crowding procedures also give the ability to physicians to toggle between for better decision making processes. All thequestions should 
be based on the six quality domains described by the Institute of Medicine (safe, effective, patient-centred,timely, efficient, equitable). 
4. What are the main changes / adaptations you propose for the preparatory phase for the implementation of the CAF, including the 
leadership commitment? 
 
5. What are the main changes / adaptations you suggest for the directives on improving the design and implementation of the CAF? 
See below  
 
6. What are the main changes / adjustments you suggest in the implementation process: on-site monitoring, workload, quality of 
feedback reports. 
 
7. What are the main changes / adjustments you suggest for guidelines that generally refer to the self-assessment process? 
 
8. If you know the PEF process, do you propose changes to its structure with regard to the 3 pillars and their content? 
 
9. What are your suggestions / ideas for the technical development of the CAF tool in general? (for example: digital functions with 
electronic tools, development of a relevant application, etc.) 
Even the CAF is aTotal Quality Management tool, it is no easy to use, it should be more flexible to coreespondents. Suggest to be 
separated in several issues for instance: public sector organizations, Health organizations… for excellent results in organizational 
performance, customers, health consumers, patients... The translation of CAF in Greek language it should be revised, giving the exactly 
meaning of any term (leadership....), taking into account their characteristics, to the respondents. Also give online tools in Greek 
Language, engage learning methods, skill actions online.  
 
In reply to your reply email regarding, 
 
GNA KAT Attikis CAF Co-ordinator 
 
Dr Evagelia Lappa, PHd, MScEcon 
Health Information Technology Scientist 
t. +0030 213 2086 08, email: evalimed@gmail.com; libary2@kat-hosp.gr 
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