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Ευχαριςτοφμε,
τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. Νικόλαο Κοντοδθμόπουλο,
για τθν εμπιςτοςφνθ που μασ ζδειξε ςτο δφςκολο αυτό εγχείρθμα εφαρμογισ ΚΡΑ ςτο
νοςοκομείο.
Επίςθσ ευχαριςτοφμε, για τον πολφτιμο χρόνο που μασ διζκεςαν:





ο Δ/ντισ τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ,
οι Συντ. Δ/ντζσ Κλινικϊν και Δ/ντζσ Εργαςτθρίων,
οι Γιατροί Εφθμερίασ, Ακτινολογικοφ και Απογευματινϊν Ιατρείων,
το Νοςθλευτικό Ρροςωπικό Εφθμερίασ και Ολοιμερθσ Λειτουργίασ

Ιδιαίτερα ευχαριςτοφμε τουσ εργαηόμενουσ των τμθμάτων που εξετάςκθκαν











Επειγόντων περιςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.),
Ολοιμερθσ Λειτουργίασ (ΟΛ) – Απογευματινά Ιατρεία,
Οικονομικοφ (Λογιςτιριο),
Γραφείου Κίνθςθσ Αςκενϊν,
Τεχνολόγουσ Ακτινολογικοφ,
Κοινωνικισ Υπθρεςίασ,
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ,
Ροιότθτασ και Ελζγχου,
Ρλθροφορικισ,
Γραμματεία Διοίκθςθσ

Κυρίωσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τθν Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ κα. Βαςιλικι
Ρράπα, τθν Νοςθλεφτρια Διαλογισ Ρεριςτατικϊν Εφθμερίασ κα. Κατερίνα Φράγκου, τισ
αναιςκθςιολόγουσ κα. Διμθτρα Μακρυδάκθ και κα. Καλλιόπθ Δραχτίδθ και όςουσ
ςυμμετζχουν ςτθν κακθμερινι λειτουργία των ΤΕΡ, για τθν κακολικι ςυνειςφορά ςτθν
προςπάκεια αυτι, διακζτοντασ τθ γνϊςθ, τθν εμπειρία και τον πολφτιμο χρόνο τουσ.
Ακολοφκωσ, αναγνωρίηουμε τθν ςυνειςφορά των φοιτθτριϊν, Μαρία Κολίτςα και Χριςτίνα
Σωτιρχου, ςτθ διανομι των ερωτθματολογίων ΚΡΑ και ςτθν καταγραφι των
αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν-πολιτϊν ΤΕΡ και ΟΛ.
Ολοκλθρϊνοντασ, δεν κα μποροφςαμε να μθν ευχαριςτιςουμε τθν Ρροϊςταμζνθ του
Τμιματοσ Ελζγχου Ροιότθτασ, Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Αττικισ «Σιςμανόγλειο-Αμαλία Φλζμιγκ» κα. Μαντϊ Εγγλεηοποφλου για τθν
ςυνδρομι και τθν ςυμπαράςταςθ που μασ παρείχε, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ
ΚΡΑ.

Τπεφθυνη Ζργου
Δρ. Ευαγγελία Λάππα
&
Μζλη Ομάδασ ΚΠΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ (ΚΡΑ) ΣΤΟ Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ.
Τo Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ (ΚΡΑ) ανικει ςτα εργαλεία Διοίκθςθσ Ολικι Ροιότθτασ, με
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των Δθμοςίων οργανιςμϊν,
εμπνευςμζνο από το Ρρότυπο Αριςτείασ του Ευρωπαϊκοφ Ιδρφματοσ (European Foundation Quality
Management-EFQM), για τθ Διοίκθςθ Ροιότθτασ. Αποτελεί μζςο μζτρθςθσ των ποιοτικϊν
αποτελεςμάτων που επιφζρει ζνασ οργανιςμόσ, ςε επιμζρουσ τομείσ (υπθρεςίεσ- διαδικαςίεσ), ωσ
προσ τθν οργανωςιακι απόδοςθ, τουσ πελάτεσ/πολίτεσ και τθν κοινωνία. Με τθν αρ. πρωτ.
614/13.9.2017 απόφαςθ του Διοικθτι κ. Νικολάου Κοντοδθμόπουλου εφαρμόςτθκε το ΚΡΑ ςτο
Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΤ, από τον Δεκζμβριο του 2017.

Με τθν παραπάνω απόφαςθ, ςυγκροτικθκε θ ομάδα εργαςίασ εφαρμογισ του Κοινοφ
Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ, όπου και κοινοποιικθκε ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτισ
13/09/2017. Θ ομάδα αυτι αποτελείται από: τθν Υπεφκυνο ζργου κα. Ε. Λάππα, Ρροϊςταμζνθ τθσ
Ιατρικισ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ, τθ Διοικθτικι Δ/ντρια κα. Ρ. Ανδροφτςου, τον
Δ/ντι ΤΕΡ και Βϋ ΜΕΘ κ. Ιατρό Ι. Αλαμάνο, τθν Αν. Ρροϊςταμζνθ Ραραϊατρικϊν Εργαςτθριϊν κα. Θ.
Τςόγκα, τθν Υπεφκυνθ Λογιςτθρίου κα. Ε. Βαφία, τθν νοςθλεφτρια Νευροχειρουργικοφ τμιματοσ κα.
Ε. Δανζβα, τθν νοςθλεφτρια Αναιςκθςιολογικοφ τμιματοσ κα. Ε. Σταματοποφλου, τον υπάλλθλο του
τμιματοσ Ρλθροφορικισ κ. Ι. Λαηάρου, και τθν υπεφκυνθ τθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ κα. Στ. Μακρι.
Ο βαςικότεροσ ςκοπόσ τθσ εφαρμογισ είναι θ οργανωςιακι ανάλυςθ των διοικθτικϊν
πρακτικϊν που εφαρμόηουν οι δομζσ που εξετάςκθκαν, δθλαδι «το τι κάνουν», κακϊσ και θ
αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνουν, ωσ προσ τουσ αςκενείσ/πολίτεσ, το ανκρϊπινο
δυναμικό, τθν κοινωνικι ευκφνθ και τουσ τομείσ απόδοςθσ των.
Θ κφρια επιδίωξθ τθσ Διοίκθςθσ, είναι θ ενςωμάτωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ ςε
τακτικι βάςθ ςτο ςχεδιαςμό των εργαςιϊν τθσ, για τθν ςυςτθματικι διαμόρφωςθ των αλλαγϊν τθσ
Διοικθτικισ βελτίωςθσ και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν με άλλεσ εκνικζσ και
ευρωπαϊκζσ ομοειδείσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ το ζχουν εφαρμόςει.
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ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ :




Θ εφαρμογι του ΚΡΑ, για τθν αυτοαξιολόγθςθ λειτουργίασ του Τμιματοσ Επειγόντων
Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ), τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ, (πρϊθν απογευματινϊν ιατρείων) και του
Οικονομικοφ Τμιματοσ (Λογιςτιριο), ςε ςχζςθ μετά αποτελζςματα που επιτυγχάνει κάκε
τμιμα, ωσ προσ τθ λειτουργία του, τθν ικανοποίθςθ των εργαηομζνων, των αςκενϊν και των
μετόχων, βάςει τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ.
Ο κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων ανά πεδίο δράςεων βελτίωςθσ των επιδόςεων των δομϊν
που εξετάηονται, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ο ςχεδιαςμόσ βραχυπρόκεςμων ςτόχων ςτο
πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ οργανωτικισ ανάπτυξθσ και λειτουργικισ αναβάκμιςθσ
του νοςοκομείου.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ :




Θ τιρθςθ των οδθγιϊν τθσ εφαρμογισ ΚΡΑ
Θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων (υφιςτάμενθ κατάςταςθ, προςδιοριςμόσ των δράςεων
βελτίωςθσ) προσ τθ Διοίκθςθ
Θ επιδίωξθ απονομισ του «Εκνικοφ βραβείου Ροιότθτασ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν», ιδιαίτερα
για τθν προϊκθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτο νοςοκομείο, βάςει των διατάξεων
του ν.3230/2004, άρκ.9, ςχετικά με τθ κζςπιςθ ειδικϊν βραβείων Δθμοςίων Υπθρεςιϊν.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΘ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

Για πρϊτθ φορά,









Αποτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων, των
επιρροϊν που δζχονται από τθν πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό
περιβάλλον των δομϊν που εξετάςκθκαν (PEST ανάλυςθ),
Υποκίνθςθ των εργαηομζνων, να ςυμμετάςχουν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ των δομϊν του
νοςοκομείου και κατ ’επζκταςθ τθσ θγεςίασ,
Συμμετοχι των εργαηομζνων, αςκενϊν, πολιτϊν κ.α. ςτθν διαμόρφωςθ προτάςεων με
ςτόχο τον λειτουργικό και οργανωτικό αναςχεδιαςμό (δράςεισ αυτοματοποίθςθσ
διαδικαςιϊν, πλθροφόρθςθσ προσ το κοινό, ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με δθμόςιεσ & ΜΚΟ
οργανϊςεισ, πιςτοποίθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ISO 9000),
Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςτα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ με αντικείμενο τθν εφαρμογι νζων
μοντζλων Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ, ωσ εργαλείο ςφγκριςθσ των επιδόςεων λειτουργίασ
του νοςοκομείου,
Ανάπτυξθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με άλλα νοςοκομεία για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και
εμπειριϊν για τθν εφαρμογι του ΚΡΑ,

Διάρκεια - Μεκοδολογία Αυτοαξιολόγθςθσ:
Το χρονικό διάςτθμα διανομισ/υποβολισ των ερωτθματολογίων (εργαλείων μζτρθςθσ), ςυλλογισ
και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, διιρκθςε ζξι μινεσ (Δεκζμβριοσ 2017- Μάθσ 2018). Στο χρόνο
αυτό περιλαμβάνονται και οι ατομικζσ αξιολογιςεισ και οι ςυναντιςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ για τθ
ςφνταξθ ζκκεςθσ των αποτελεςμάτων τθσ αυτοαξιολόγθςθσ και των τριϊν δομϊν που εξετάςκθκαν
ςτο νοςοκομείο ΚΑΤ. Για τθ βακμολόγθςθ (0-100) των αποτελεςμάτων κάκε υποκριτθρίου και
κριτθρίου ακολουκικθκε ο απλόσ τρόποσ, όπωσ υποδεικνφεται ςτον οδθγό εφαρμογισ.

Τθρικθκε θ προτεινόμενθ μεκοδολογία πολλαπλϊν φάςεων του ΚΡΑ, όπωσ:
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θ

φάςθ 1 :προςδιοριςμόσ πεδίου εφαρμογισ του ΚΡΑ ςτο νοςοκομείο
θ
φάςθ 2 : οριςμόσ υπευκφνου και μελϊν ομάδασ εργαςίασ με ςχετικι απόφαςθ τθσ
Διοίκθςθσ (αρ. πρωτ. 614/13.9.2017),
3θ
φάςθ : Κακοριςμόσ, προγραμματιςμόσ και κατανομι κακθκόντων εςωτερικισ
λειτουργίασ τθσ ομάδασ, γνωςτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ εφαρμογισ ςτουσ
εργαηόμενουσ και ςτουσ μετόχουσ, ςχεδιαςμόσ και οριςμόσ τυχαίου δείγματοσ για
τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν δομθμζνων ερωτθματολογίων, περιοδικότθτα
ςυνεδριάςεων των μελϊν τθσ ομάδασ αυτό-αξιολόγθςθσ για διαβοφλευςθ
κεμάτων που προκφπτανε,
θ
φάςθ 4 : εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αποτίμθςθσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ
αρχζσ του κφκλου ποιότθτασ Deming (Ρρογραμματιςμό, Εκτζλεςθ, Ζλεγχο,
Ανάδραςθ), τθν ςυλλογι υλικοφ τεκμθρίωςθσ, ςφνταξθ προςχεδίου ζκκεςθσ
αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθ για κάκε κριτιριο/υποκριτιριο ΚΡΑ με ςυνεχείσ
διαβουλεφςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ.
θ
φάςθ 5 : ςφνταξθ εκκζςεων αξιολόγθςθσ και μζτρων βελτίωςθσ βαςιηόμενεσ ςτθν
ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων (SPSS), προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλφτερθ
τεκμθρίωςθ των εκκζςεων περιγραφισ των αποτελεςμάτων και των βελτιωτικϊν
μζτρων τθσ αυτοαξιολόγθςθσ των δομϊν που εξετάςκθκαν.

Δείγμα:

Τεχν/γοι
Ακτιν/κοφ

Διανομιερωτ.Φίλιεσ
Δυνάμεισ
(Διμοσ, Αςτυν/μία, Τροχαία,
Ρυρος/ικιΣχολεία)

Διανομι ερωτ. Αςκενείσ/
Ρρομθκευτζσ
(Μζτρθςθ Ικανοπ/ςθσ)

Γενικό
Σφνολο διανομισ/ δομι

22+
4

3

5

4+2

120

20

280

420

77 (εργαηόμενοι)
+143 (αςκενείσ)

220

Ολοιμερθ
Λειτουργία

25

15+
2

2
0

2

1

65

20

240

325

30 (εργαηόμενοι)
+108 (αςκενείσ)

138

-

-

1
5

-

-

15

20

105

140

14 (εργαηόμενοι) +
54 (προμθκευτζσ).

68

885

175 (εργαηόμενοι)
245
(αςκενείσ/προμθκευτζσσ)

426

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΥΡΘΕΣΙΑ
(ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ

105

33

3
8

7

7

200

20

625

Ανταπόκριςθ
Εργ., αςκ.,προμ.. φιλ.
/δομι

Διοικθτικό

80

Διανομι ερωτ. Σφνολο
εργαηομζνων/
Δομι

Νοςθλευτζσ, Τραυμ/ρείσ

ΤΕΡ

ΓΝΑ ΚΑΤ 2018

Λοιπό προςωπικό
(κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι)

ΚΡΑ
Δείγμα

ΓΙΑΤΟΙ
&
Δ/ντζσ Κλινικϊν,
Εργαςτθρίων

Στθν πρϊτθ προςπάκεια εφαρμογισ ΚΡΑ, διανεμικθκαν 200 ερωτθματολόγια (ζντυποι
φάκελοι) ςτουσ εργαηόμενουσ, 625 (αςκενείσ-πολίτεσ, προμθκευτζσ, φίλιεσ δυνάμεισ), από τα μζλθ
τθσ ομάδασ, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα επικοινωνίασ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ χρειαηόταν
διευκρινιςεισ. Οι φάκελοι ςε ότι αφορά τουσ Συντονιςτζσ Δ/ντζσ και τουσ γιατροφσ των
απογευματινϊν ιατρείων διανεμικθκαν ανά τμιμα/κλινικι, οριςμζνα δόκθκαν ιδιοχείρωσ κυρίωσ ςε
ιατροφσ εφθμερίασ, κακϊσ υπιρξε πρακτικι δυςκολία εφρεςθσ τουσ, αλλά και εξαιτίασ ζλλειψθσ
χρόνου. Σθμειϊνουμε πλθν των προμθκευτϊν και των φίλιων δυνάμεων ςτάλκθκαν θλεκτρονικά
ερωτθματολόγια (Google Forms), κακϊσ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ κάποιοι εργαηόμενοι προτίμθςαν
να απαντιςουν θλεκτρονικά.
Από το ςφνολο των 885 ερωτθματολογίων, επιςτράφθκαν 426 ςε κουτιά που είχαν
τοποκετθκεί ςε εμφανι ςθμεία κακθμερινισ εργαςίασ των τμθμάτων ΤΕΡ, ΟΛ & Οικονομικοφ.
Αναλυτικότερα, ςυμμετείχαν ςφνολο 175 εργαηόμενοι του νοςοκομείου και 245 χριςτεσ των
υπθρεςιϊν (αςκενείσ-πολίτεσ, προμθκευτζσ), με ςυνολικό αρικμό 426 ατόμων.
Ο πίνακασ που ακολουκεί δείχνει το ςφνολο των ςυμμετεχόντων/δομι που εξετάςκθκαν ςτο
νοςοκομείο μασ:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘΣ

1

Ρίν.1.: Δείγμα-Υλικό Εφαρμογισ ΚΡΑ ΚΑΤ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΡΑ
Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ απόψεισ των
αςκενϊν-πολιτϊν, προμθκευτϊν, μετόχων, διαπιςτϊκθκε, ότι θ εφαρμογι του ΚΡΑ κεωρείται από
τθν ομάδα εφαρμογισ, μια καλι πρακτικι ανάδειξθσ των τομζων ςτουσ οποίουσ λειτουργεί καλά το
νοςοκομείο των τρόπων για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τουσ, κακϊσ και των τομζων όπου χριηουν
λειτουργία δεν είναι ικανοποιθτικι. Θ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ ενόσ προγράμματοσ δράςεων
βελτίωςθσ, με κακοριςμζνεσ προτεραιότθτεσ, ςυνεχι παρακολοφκθςθ (feedback) και αξιολόγθςθ,
είναι πολφ ςθμαντικι και διευκολφνει τθν μόνιμθ χριςθ εργαλείων Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ, ςτο
νοςοκομείο. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ αυτοαξιολόγθςθσ των δομϊν που εξετάςκθκαν, ιταν
εμφανι τα εμπόδια, όπωσ θ δυςπιςτία των εργαηομζνων, ο όγκοσ του εργαλείου, θ εννοιολογικι
μετάφραςθ απόδοςθ των ερωτθματολογίων κακϊσ και θ ζλλειψθ χρόνου των εργαηομζνων.
Θ γενικότερθ διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ είναι ότι: θ εφαρμογι του Κοινοφ Ρλαιςίου
Αξιολόγθςθσ (ΚΡΑ), ςυνζβαλλε αφενόσ ςτθν αποτφπωςθ τθσ οργανωτικισ και λειτουργικισ
πραγματικότθτασ του φορζα («τι κάνουμε» και «ποιεσ πρακτικζσ τθροφμε») και αφετζρου ςτο
ςχεδιαςμό δράςεων βελτίωςθσ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ («που κζλουμε να πάμε»),(«τίποτα δεν
υφίςταται μζχρισ ότου μετρθκεί») προσ όφελοσ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χρθςτϊν των
υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου μασ.
Σθμειϊνεται, ότι θ Υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ εφαρμογισ ΚΡΑ κα Λάππα, ςτο πλαίςιο τθσ
ανακεϊρθςθσ του CAF 2013, κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ (9.5.2018) από το αρμόδιο τμιμα του
Υπουργείου, ςυμμετείχε ςτθν ςυμμετοχικι διαδικαςία με βαςικζσ προτάςεισ ανακεϊρθςθσ και
τροποποίθςθσ των κριτθρίων του ερωτθματολογίου ζκδ. 2013 ςτο EIPA. Στο παράρτθμα Ι που
ακολουκεί επιςυνάπτεται το ερωτθματολόγιο με τισ γενικζσ παρατθριςεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
προσ τθν Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Καινοτομίασ του Υπουργείου Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ (10/5/2018)
.

Μετά τισ γενικζσ διαπιςτϊςεισ θ ομάδα εργαςίασ προτείνει, ςτον Διοικθτι του
νοςοκομείου:


να προγραμματιςτοφν δράςεισ βελτίωςθσ ςτο νοςοκομείο, ϊςτε να παρουςιαςτοφν τα
πρϊτα αποτελζςματα ςχετικά με:
 τον εκςυγχρονιςμό των κομβικϊν και επικουρικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και
των οργανωτικϊν δομϊν ςε ςυμφωνία με τθ ςτρατθγικι, ςχεδιαςμό, τισ ανάγκεσ και
προςδοκίεσ των μετόχων, για τθν ψθφιακι οικονομία, όπωσ ορίηεται από τθν Επιτροπι
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ
δθμόςιασ Διοίκθςθσ, περιοριςμόσ τθσ γραφειοκρατίασ, και το Εκνικό Σφςτθμα
Αυκεντικοποίθςθσ (e-gov) (Δίκτυο HERMIS, ΣΥΗΕΥΞΙΣ),
 τθ μζτρθςθ των επιδόςεων (ποιοτικοφσ δείκτεσ ειςροϊν & εκροϊν), τθσ
αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, για τθν ικανοποίθςθ
των εργαηομζνων, αςκενϊν-πολιτϊν, κακϊσ και για τθ λιψθ διοικθτικϊν, ιατρικϊν
αποφάςεων (makingdecision).
 τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ και τθσ ςτρατθγικισ τθσ Διοίκθςθσ.



να τεκεί ο προγραμματιςμόσ τθσ επόμενθσ αυτοαξιολόγθςθσ,
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να τεκεί θ υποψθφιότθτα του νοςοκομείου, για τον τίτλο «αποτελεςματικόσ
χριςτθσ του ΚΡΑ»/πρότυπο Αριςτείασ του Ευρωπαϊκοφ Ιδρφματοσ για τθσ
Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ (EFQM Levelsof Excellence).

Θ Υπεφκυνοσ Ομάδασ ΚΡΑ
Ευαγγελία Λάππα, Phd, MScEcon
Υπεφθυνη Ιατρικήσ Βιβλιοθήκησ και Κζντρου Πληροφόρηςησ,
Στατιςτικόσ Επικεφαλήσ-Συντονίςτρια ΒΙ Λειτουργικών Δεικτών Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Τα Μζλθ:

-

Ραναγιϊτα Ανδροφτςου, MSc Δ/ντρια Διοικητικήσ, Οικονομικήσ, Τεχνικήσ Υπηρεςίασ
Ιωάννθσ Αλαμάνοσ, Ιατρόσ Δ/ντήσ Β ‘ΜΕΘ & Προϊςτάμενοσ ΤΕΠ
Θεανϊ Τςόγκα, MSc, PhD, Αν. Προϊςταμζνη Παραϊατρικών Εργαςτηριών
Ελζνθ Δανζβα, MSc, PhD (c), Νοςηλεφτρια Νευροχειρουργικήσ Κλινικήσ
Σταυροφλα Μακρι, PhD (c),Υπεφθυνοσ Τμήματοσ Βιοϊατρικήσ Τεχνολογίασ
Εβελίνα Βαφία, ΠΕ Τμήμα Οικονομικοφ-Υπεφθυνη Λογιςτηρίου
Ελζνθ Σταματοποφλου, MSc Εθνικήσ Σχολήσ Δημόςιασ Υγείασ, MSc Διοίκηςη Μονάδων Υγείασ & Κοινωνικήσ

-

Πρόνοιασ, Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Αττικήσ & Ευρωπαϊκό Πανεπιςτήμιο Κφπρου, Νοςηλεφτρια Αναιςθηςιολογικοφ
Τμήματοσ
Ιωάννθσ Λαηάρου, ΠΕ Πληροφορικήσ

-

-
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ
Το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΤ αποτελεί Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) με
κφρια κατεφκυνςθ τθν Τραυματιολογία και Ορκοπεδικι, το οποίο υπόκειται ςτον ζλεγχο και τθν
θσ
εποπτεία του Διοικθτι τθσ 1 Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Αττικισ διαςυνδζεται με το Εκνικό Κζντρο
Αποκατάςταςθσ (ΕΚΑ).
Σφμφωνα με τον οργανιςμό ο βαςικότεροσ ςκοπόσ του νοςοκομείου, είναι θ παροχι
θσ
Ρρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτον πλθκυςμό ευκφνθσ τθσ 1
ΥΡΕ Αττικισ, κακϊσ και ςε αςκενείσ που παραπζμπονται από άλλεσ ΥΡΕ (ΦΕΚ 3485/31-12-2012).
Επίςθσ θ ειδίκευςθ, θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ ιατρϊν, νοςθλευτϊν και άλλων
επαγγελμάτων υγείασ, θ ανάπτυξθ και θ προαγωγι τθσ ζρευνασ, θ ςυνεργαςία με τα νοςθλευτικά
ιδρφματα και άλλεσ μονάδεσ τθσ υγειονομικισ περιφζρειασ για τθν ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ
ςυνολικά των υπθρεςιϊν υγείασ. Ακολοφκωσ, θ εφαρμογι νζων μεκόδων και μορφϊν περίκαλψθσ,
θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ που τίκενται από το
θ
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθν 1 ΥΡΕ Αττικισ και το Ενιαίο Συλλογικό Πργανο
Διοίκθςθσ του νοςοκομείου, θ λειτουργία Κζντρου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ.).
Σιμερα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο νοςοκομείο και αναρτϊνται ςτθν
πλατφόρμα τθσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ (ΒΙ) του Υπουργείου Υγείασ, το νοςοκομείο διακζτει 549
ανεπτυγμζνεσ κλίνεσ, απαςχολεί ςφνολο 1285 εργαηομζνουσ. Αναφζρεται ότι το ζτοσ 2017, ο
ςυνολικόσ αρικμόσ εξεταςκζντων ςτθν Ολοιμερθ Λειτουργία (απογευματινά ιατρεία) ανζρχεται ςε
23.448 άτομα, ενϊ ςτο τμιμα των Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) ανζρχεται ςε 96.272. Επίςθσ, ο
αρικμόσ αςκενϊν που νοςθλεφτθκαν τθν ίδια χρονικι περίοδο ανζρχεται ςε 24.564. Το Οικονομικό
Τμιμα (Λογιςτιριο) εξόφλθςε οφειλζσ ςε προμθκευτζσ ςυνολικοφ ποςοφ €30.154.622,84
απορροφϊντασ το ςφνολο των επιχορθγιςεων φψουσ €25.700.000,00 που δόκθκαν από το
Υπουργείο Υγείασ.
Ακολουθεί το οργανόγραμμα του νοςοκομείου ΚΑΣ.

Σχιμα.1.: Οργανόγραμμα Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
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ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΚΡΑ ΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
Στο Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΤ, με οργανικι δφναμθ 549 κλινϊν και 1285
εργαηομζνουσ, λειτουργεί το Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) με ειδικι διατομεακι
ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν. Το
ο
Τ.Ε.Ρ. βρίςκεται ςτον 1 όροφο του Κεντρικοφ Κτιρίου, δίπλα από το Γραφείο Κινιςεωσ και
λειτουργεί 24 ϊρεσ το 24ωρο με 8ωρεσ βάρδιεσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο
νοςοκομείο και αναρτϊνται ςτθν πλατφόρμα τθσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ (ΒΙ) του Υπουργείου
Υγείασ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ εξεταςκζντων ςτο Τ.Ε.Ρ. ανζρχεται ςε 101.401 το ζτοσ 2017.

Το Τ.Ε.Ρ. είναι το Τμιμα του Νοςοκομείου που ζχει ςτόχο τθν υποδοχι, διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ
αςκενϊν με επείγοντα και οξζα προβλιματα που καλφπτουν το πλιρεσ φάςμα των νόςων,
κακϊςεων, κακϊσ και τθν διαχείριςθ τουσ ωσ τθν ςτιγμι ειςαγωγισ τουσ ςε Κλινικι. Ρρακτικά είναι ο
ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τθσ προνοςοκομειακισ και ενδονοςοκομειακισ φροντίδασ των αςκενϊν.
Επιπλζον, λειτουργεί ωσ φίλτρο κακϊσ προςτατεφει το νοςοκομείο από άςκοπεσ ειςαγωγζσ. Επίςθσ,
φιλοξενεί ςτουσ χϊρουσ του:




Αςκενείσ των οποίων το πρόβλθμα μπορεί να επιλυκεί ςε λίγεσ ϊρεσ χωρίσ τθν ανάγκθ
ειςαγωγισ ςτο νοςοκομείο.
Αμφίβολεσ περιπτϊςεισ ωσ προσ τθ διάγνωςθ, ζωσ ότου διευκρινιςκεί και αποφαςιςτεί θ
περαιτζρω αντιμετϊπιςθ τουσ.
Αντιμετωπίηει αςκενείσ που χρειάηονται άμεςθ και εξειδικευμζνθ, όπωσ μθχανικι
υποςτιριξθ τθσ αναπνοισ, καρδιακό monitoring, αιμοδυναμικι υποςτιριξθ, με δικά του
μζςα ςτουσ δικοφσ του χϊρουσ ζωσ ότου ο αςκενισ οδθγθκεί ςτθ ςυνζχεια ςτο ανάλογο
τμιμα.

Το Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ (Ε.Κ.ΕΡ.Υ.) ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τθν εικόνα πλιρωςθσ
των κλινϊν ι για τθν αυξθμζνθ κίνθςθ ςτο Τ.Ε.Ρ. ζτςι ϊςτε να κατευκφνει το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ
Βοικειασ (Ε.Κ.Α.Β.) προσ λιγότερο επιβαρυμζνουσ υγειονομικοφσ ςχθματιςμοφσ.
Το Τ.Ε.Ρ. αποτελεί μία από τισ τρεισ (3) βαςικζσ πφλεσ ειςόδου του νοςοκομείου. Το 2017, από το
γενικό ςφνολο 220.803 επιςκζψεων ςτο νοςοκομείο, ςτο τμιμα επειγόντων αντιςτοιχoφν ςτο 43%
(95.954), ςε ςφγκριςθ με το 46% (101.401) των επιςκζψεων που πραγματοποιικθκαν ςτα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) και το 11% (23.448) ςτα απογευματινά ιατρεία. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που
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διατθροφνται ςτο Τ.Ε.Ρ., το 10% του θμεριςιου ςυνόλου των επιςκζψεων παραμζνει για νοςθλεία,
με το μζςο όρο των επεμβάςεων που πραγματοποιοφνται ςτο μικρό Χειρουργείο του Τ.Ε.Ρ. να
κυμαίνεται ςε 440 μθνιαίωσ.
Σκοπόσ του Τ.Ε.Ρ. είναι θ παροχι υψθλοφ επιπζδου υγειονομικισ περίκαλψθσ με ορκι διάγνωςθ και
κεραπεία. Ζχει ωσ βαςικό οδθγό τθν εφαρμογι αρχϊν επείγουςασ ιατρικισ με προτεραιότθτα τθν
επείγουςα αντιμετϊπιςθ οξζων περιςτατικϊν και ζκτακτων ςυμβάντων αναφορικά με:
 τθν υποδοχι
 τθν ςτακεροποίθςθ
 τθ διάςωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ
 τθν παροχι αναλγθςίασ
 τθ διάγνωςθ αςκενειϊν και τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ
 τθ διαλογι με βάςθ τθν βαρφτθτα των προςερχόμενων αςκενϊν
 τθν κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ και τθν ζξοδο

Θ χωροταξία του Τ.Ε.Ρ. περιλαμβάνει:













Υποδοχι – Γραμματεία – Διαλογι
Αίκουςα αναμονισ − Χϊροσ ενθμζρωςθσ ςυγγενϊν
Μονάδα Αναηωογόνθςθσ
Εξεταςτιρια – Αίκουςα γφψου
Μικρό Χειρουργείο (ελάςςονοσ τραφματοσ)
Μονάδα Βραχείασ Νοςθλείασ
Χϊροσ απομόνωςθσ μολυςματικϊν αςκενϊν
Ακτινολογικό Εργαςτιριο
Χϊροσ απολφμανςθσ εκτεκειμζνου ατόμου
Χϊροσ ανάπαυςθσ προςωπικοφ
Γραφεία – Αποκικεσ

Μεκοδολογία τθσ εφαρμογισ Κ.Ρ.Α. ςτο Τ.Ε.Ρ.
Από το ςφνολο 1285 υπαλλιλων του ΓΝΑ ΚΑΤ κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα 120
εργαηόμενοι του Τ.Ε.Ρ., εκ των οποίων οι 85 ιταν Δ/ντζσ κλινικϊν/εργαςτθρίων, γιατροί εφθμερίασ,
προϊςτάμενοι τμθμάτων διοικθτικισ Δ/νςθσ, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κακϊσ και 5 γιατροί,
21 νοςθλευτζσ, 2 τραυματιοφορείσ και 4 τεχνολόγοι ακτινολογικοφ αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο
Τ.Ε.Ρ. Το δείγμα κατθγοριοποιικθκε ανά διεφκυνςθ απαςχόλθςθσ, κατοχι κζςθσ ευκφνθσ και
επίπεδο εκπαίδευςθσ, με βάςθ τα ιδιαίτερα δθμογραφικά του χαρακτθριςτικά όπωσ θλικία και
φφλο. Ανταποκρίκθκαν ςυνολικά 77 εργαηόμενοι όλων των ειδικοτιτων.
Θ μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν που προςιλκαν ςτο Τ.Ε.Ρ., τθ χρονικι περίοδο
από 15 Δεκζμβριου 2017 ζωσ 15 Ιανουαρίου 2018, αναλφεται ςτα αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου
6.1 του Κ.Ρ.Α. Διανεμικθκαν ςυνολικά 280 ερωτθματολόγια ςε αςκενείσ που προςιλκαν ςτθν
εφθμερία του νοςοκομείου, όπου ανταποκρίκθκαν ςτο ςφνολο 139 αςκενείσ.
Θ ολομζλεια τθσ ομάδασ εργαςίασ τιρθςε τον απλό τρόπο βακμολόγθςθσ του ΚΡΑ.
Σθμειϊνεται ότι, ςτθν ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ ςυμμετείχε 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.
Στθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ για τα Τ.Ε.Ρ. ςυμμετείχαν τα μζλθ τθσ ομάδασ εφαρμογισ ΚΡΑ, θ
Θεανϊ Τςόγκα, θ Ελζνθ Δανζβα, θ Ευαγγελία Λάππα, θ Ελζνθ Σταματοποφλου, θ Σταυροφλα Μακρι
και ο Ιωάννθσ Αλαμάνοσ.
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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 1

Κριτιριο 1: ΤΙ ΚΑΝΕΙ Θ HΓΕΣΙΑ:
 για να δϊςει μια ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ, αναπτφςςοντασ το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ
 για να διοικιςει τθν οργάνωςθ, τθν απόδοςι τθσ και τθ ςυνεχι βελτίωςι τθσ
 για να υποκινιςει και υποςτθρίξει τουσ υπαλλιλουσ τθσ, δρϊντασ ωσ πρότυπο ρόλου
 για να διαχειριςτεί τισ ςχζςεισ με τθν πολιτικι θγεςία και τουσ άλλουσ μετόχουσ
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ και του υλικοφ
τεκμθρίωςθσ βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.89), ποςοςτό που ανιλκε ςε 48.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία
βρίςκεται ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των προαναφερκζντων δράςεων.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.97), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ προαναφερκείςεσ δράςεισ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Κριτιριο
1

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.89
(48.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.97

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.92

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.92) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ
















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.
ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ.
ΦΕΚ 874/20 ΜΑΤ. 2012/Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων
Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των νοςοκομείων του ΕΣΥ.
ΦΕΚ 37/Αϋ, Νόμοσ 2889/02-03-2001, νομοκεςία αυτοτζλειασ Τ.Ε.Ρ. ςε δθμόςια νοςοκομεία με ειδικι ςτελζχωςθ
και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν.
Υπουργείο Υγείασ, Απόφαςθ υπ’ αρ. 32/20-01-2003 ΦΕΚ (Τεφχοσ Βϋ) θ υπ’ αρ. Υ4α/οικ.4472/ 20-01-2003, με
τίτλο: Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν των
νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ. Ρρ: Υ4δ/Γ.Ρ.οικ.22869 ΦΕΚ 874/Β/12, Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ και
ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των Νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ςυςτινει μονάδεσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΟΣ Β’ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣΑξιολόγθςθ, Στοχοκεςία, Κοινωνικι λογοδοςία και ςυμμετοχι.
ΓΝΑ ΚΑΤ- Στρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018).
ΓΝΑ ΚΑΤ Εγκφκλιοσ Διοικθτι, Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Τ.Ε.Ρ. ν. 6, αρ.πρωτ.13181/27-10-2017.
ΓΝΑ ΚΑΤ, απόφαςθ Διοίκθςθσ Οριςμόσ επιτροπϊν Λοιμϊξεων, Καρδιο-αναπνευςτικισ Αναηωογόνθςθσ,
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Φαρμακοεπαγρφπνθςθσ αρ.πρωτ. ΔΣ 706/13-7-2017.
ΓΝΑ ΚΑΤ, Ειςιγθςθ Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου με Θζμα : Ρροτάςεισ για τθν λειτουργία των Τ.Ε.Ρ. και τθν
Αναηωογόνθςθ των Τ.Ε.Ρ. Αρ.Ρρ.73 16/02/2017.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ.44283/12-6-2017 με Θζμα: Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθ
των Τ.Ε.Ρ. των νοςοκομείων του ΕΣΥ.
ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001 ν. υπ. αρ. 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
Εγκφκλιοσ περί λειτουργίασ Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) απόφαςθ Διοικθτι ν. 6,
αρ.πρωτ.13181/27-10-2017 ΓΝΑ ΚΑΤ.
Απόφαςθ Διοικθτι ν.3/30.1.2018 αφορά νζεσ κζςεισ γιατρϊν Τ.Ε.Ρ.
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1 – 3/12/2017. 1ο Ρολυκεματικό Επιςτθμονικό Συνζδριο ΚΑΤ.
ΓΝΑ ΚΑΤ Νοςθλευτικι Δ/νςθ, Γραφείο Εκπαίδευςθσ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ προϊςτάμενων νοςθλευτικϊν
τμθμάτων, Χειρουργείων, ΜΕΘ,Τ.Ε.Ρ., 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.
ΓΝΑ ΚΑΤ, απόφαςθ Διοικθτι με Θζμα: Στοχοκεςία Ν.4369/2016.
ΓΝΑ ΚΑΤ (2006), εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ με κζμα: πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικισ ςυνάντθςθσ ςτο αμφικζατρο
του νοςοκομείου για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςχεδίου εκτάκτων αναγκϊν «ΡΕΣΕΑΣ».

Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ










Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτα Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ με άξονα τθν ανάπτυξθ καλφτερων
ςυνεργαςιϊν και αποτελεςματικότερων δράςεων. Επιπρόςκετα, δθμιουργία ομάδων εργαςίασ αφενόσ για τθν
αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ και τθν καταγραφι τυχόν δυςλειτουργιϊν και αφετζρου για τθν
επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν επιτάχυνςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν (υπο-κριτιρια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Καταγραφι και προςδιοριςμόσ των ςθμαντικότερων υφιςτάμενων μελλοντικϊν αναγκϊν των αςκενϊν μζςω
ερωτθματολογίων και ςχεδιαςμόσ δράςθσ (1.4)
Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ ι μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ.
(1.2)
Συνεχισ ανατροφοδότθςθ των εργαηομζνων με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ατομικϊν και ομαδικϊν αποδόςεϊν
τουσ, με τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν και μάκθςθσ, εξαςφαλίηοντασ ζνα περιβάλλον ανοικτό για τθν
αποτελεςματικι εςωτερικι και εξωτερικι επικοινωνία και κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ομαδικισ εργαςίασ (1.3)
Αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ομαδικισ προςπάκειασ μζςω τθσ παροχισ
κινιτρων ςτο προςωπικό που ςτελεχϊνει το Τ.Ε.Ρ. (1.3)
Ρεριοδικι ανακεϊρθςθ τθσ αποςτολισ, του οράματοσ, των αξιϊν και των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν
ςτόχων ςτθ λειτουργία του Τ.Ε.Ρ (1.1)
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 1 (ΘΓΕΣΙΑ)

ΔΑΣΘ 1.

Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (ΔΟΡ) ι μζτρθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ.

ΧΟΘΓΟΣ

1 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΕΣΡΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ

Θ

Δ/ντισ Τ.Ε.Ρ.
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Τ.Ε.Ρ., ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ, ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ,
ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ
2132086 485

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

Για τθ ςυνζχεια τθσ βελτίωςθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με το
πλικοσ προςζλευςθσ ςε γενικι εφθμερία
 Ρροϊκθςθ κεςμικϊν και διοικθτικϊν μεταρρυκμίςεων
 Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ-αςκενοφσ
 Επικαιροποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ εκκζνωςθσ «ΡΕΣΕΑΣ», ςε
περίπτωςθ ςειςμοφ, πυρκαγιάσ ςτο χϊρο των Τ.Ε.Ρ..
Θ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ

1 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ,
 θ ςφνδεςθ τθσ ΔΟΡ με το όραμα, τισ επιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ και τουσ
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ,
 θ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ για τθν προϊκθςθ νοοτροπίασ καινοτομίασ για
ςυνεχι οργανωτικι βελτίωςθ με τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων.



ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ








Ριςτοποίθςθ ISO:9001
Μοντελοποίθςθ διαδικαςιϊν για τθν πλιρθ αυτοματοποίθςθ των
διοικθτικϊν- ιατρικϊν διαδικαςιϊν, με ςκοπό τθν αςφαλι διαχείριςθ
των
αιτθμάτων
αςκενϊν-εργαηομζνων/αιτιςεων,
παραγγελιϊν/βλαβϊν, κακϊσ και για τθν παρακολοφκθςθ και
καταγραφι των εργαςιϊν που εκτελοφνται (ΓΕΓΟΝΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑ,
ΡΥΛΘ, ΟΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ, ΟΘ ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ, ΣΧΕΣΘ…)
Ανάπτυξθ υπο-εφαρμογϊν ςυςτθμάτων επιχειρθματικισ ευφυΐασ
(MIS) ςτο Τ.Ε.Ρ. για τθν ποιοτικι ανάλυςθ και μζτρθςθ των
αποτελεςμάτων λειτουργίασ
Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων (πχ βάςθ τροχαίων ατυχθμάτων, βάςθ
ςπάνιων νοςθμάτων)
Σχεδιαςμόσ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου για Τ.Ε.Ρ. Επικοινωνία και
ςυμβολικζσ πράξεισ τθσ διοίκθςθσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ
κουλτοφρασ
Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ ικανοτιτων και
κατάλλθλθσ κουλτοφρασ

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΡΟΟΙ

Το ιδθ υπάρχον προςωπικό
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΣΤΟ ΚΙΤΘΙΟ 9
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 1.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 1.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.33), ποςοςτό που ανιλκε ςε 57%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ για να δϊςει μια ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ,
αναπτφςςοντασ το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.99) από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 1.1
φάνθκε πωσ υπιρχε μικρι ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκεια και
αποτελεςματικότθτασ για τον τρόπο με τον οποίο θ θγεςία δίνει μια ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ,
αναπτφςςοντασ το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
3.33

1.1
(57)

Φάςθ
κφκλου
Ροιόθτασ
3
Ζλεγχοσ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.99

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι
ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ
μζτριο επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλις
Ναι
1.34

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (1.34) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων με τθν ομάδα των μελϊν να αξιολογεί με υψθλότερθ βακμολόγθςθ
βαςιηόμενθ ςτο υλικό τεκμθρίωςθσ.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθ τθσ εφαρμογισ
δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ ανάπτυξθ τθσ αποςτολισ, του οράματοσ και των αξιϊν (3.67)
ο βακμόσ που θ θγεςία ζχει κακορίςει τουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ,
κοινοποιϊντασ τουσ ςτουσ υπαλλιλουσ και ςτουσ μετόχουσ (3.45)
ο κακοριςμόσ πλαιςίου αξιϊν και ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων (3.46)
θ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και ςυνκθκϊν αποτελεςματικισ επικοινωνίασ
μεταξφ των εμπλεκομζνων κατά τον κακοριςμό του οράματοσ, των αξιϊν, των
ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων (3.31)
θ επίλυςθ τυχόν ςυγκροφςεων ςυμφερόντων με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ι
παρεμβάςεων και γενικά θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με όλουσ τουσ υπαλλιλουσ κακϊσ
και με άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (3.27).
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςθσ) αξιολογικθκε:
ο βακμόσ που θ θγεςία ανακεωρεί περιοδικά τθν αποςτολι, το όραμα, τισ αξίεσ, τουσ
ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, βάςει των αλλαγϊν του επιχειρθςιακοφ
περιβάλλοντοσ (2.81)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.1, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
για το βακμό που θ θγεςία ζχει προςδιορίςει τθν αποςτολι, το όραμα και τισ αξίεσ τθσ
(2.21)
για το βακμό που θ θγεςία ζχει κακορίςει πλαίςιο αξιϊν και ςυμπεριφοράσ των
υπαλλιλων τθσ (2.05).
 μικρι ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
για το βακμό που θ θγεςία ζχει κακορίςει τουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ,
κοινοποιϊντασ το ςτουσ υπαλλιλουσ και ςτουσ μετόχουσ (1.97)
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-

-

-

για τθ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και ςυνκικεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ
μεταξφ των εμπλεκομζνων κατά τον κακοριςμό του οράματοσ, των αξιϊν, των ςτρατθγικϊν
και επιχειρθςιακϊν ςτόχων (1.91)
για τθν επίλυςθ τυχόν ςυγκροφςεων ςυμφερόντων με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν
ι παρεμβάςεων και γενικά με τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με όλουσ τουσ υπαλλιλουσ
κακϊσ και με άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (1.91)
για το βακμό που θ θγεςία ανακεωρεί περιοδικά τθν αποςτολι, το όραμα, τισ αξίεσ, τουσ
ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, βάςει των αλλαγϊν του επιχειρθςιακοφ
περιβάλλοντοσ (1.91).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Ικανοποιθτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ αποςτολισ και του οράματόσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των
δφο μερϊν).

Ικανοποιθτικόσ κακοριςμόσ πλαιςίου αξιϊν και ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτα κάτωκι:

ςτον κακοριςμό των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων, κοινοποιϊντασ τουσ ςτουσ υπαλλιλουσ και
μετόχουσ

ςτθ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και ςυνκθκϊν αποτελεςματικισ επικοινωνίασ μεταξφ των
εμπλεκομζνων κατά τον κακοριςμό του οράματοσ, των αξιϊν, των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν
ςτόχων

ςτθν επίλυςθ τυχόν ςυγκροφςεων ςυμφερόντων με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ι
παρεμβάςεων και γενικά θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ με όλουσ τουσ υπαλλιλουσ κακϊσ και με άλλουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ



Ρεριοδικι ανακεϊρθςθ τθσ αποςτολισ, του οράματοσ, των αξιϊν και των ςτρατθγικϊν και
επιχειρθςιακϊν ςτόχων, βάςει των αλλαγϊν του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 1.2

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 1.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.04), ποςοςτό που ανιλκε ςε 51.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ, ςτθ διοίκθςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ απόδοςθσ και τθσ
ςυνεχοφσ βελτίωςισ τθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.09), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 1.2
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο
με τον οποίο θ θγεςία διοικεί τθν οργάνωςθ, τθν απόδοςι τθσ και τθ ςυνεχι βελτίωςι τθσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
3.04

1.2
(51.6)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
3
‘Ζλεγχοσ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.09

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
Σχετικι ικανοποίθςθ και
μζτριο επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.95

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.95) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.2,
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθ τθσ εφαρμογισ
δράςεων και τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκε:
ο προςανατολιςμόσ τθσ θγεςίασ να ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ
των προςϊπων ι φορζων που εξυπθρετοφνται από αυτιν (4.0)
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθ τθσ εφαρμογισ
δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
ο βακμόσ που εντοπίηονται οι ανάγκεσ για αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτισ διαδικαςίεσ ϊςτε να
εξυπθρετείται θ υλοποίθςθ των ςτόχων (3.96)
θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ διαδικαςιϊν, που λαμβάνει υπ’ όψιν τόςο το ςτρατθγικό
ςχεδιαςμό των Τ.Ε.Ρ., όςο και τισ ανάγκεσ προςωπικοφ και αςκενϊν (3.64)
θ αναγνϊριςθ, οριοκζτθςθ και κοινοποίθςθ τόςο ςτο προςωπικό όςο και ςε όλουσ του
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ των Τ.Ε.Ρ. τθσ αναγκαιότθτασ για αναδιοργάνωςθ και αλλαγι (3.84)
το πλαίςιο που ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και τθ διοίκθςθ ζργων (3.0)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
ο βακμόσ που οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ προςδιορίηονται με ςυμφωνία
μεταξφ των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν (2.95)
ο βακμόσ που 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 (2.06)
 ςτθ φάςθ (0), ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ αξιολογικθκε:
ο βακμόσ που εφαρμόηεται ςφςτθμα Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (Κ.Ρ.Α., E.F.Q.M., I.S.O.) ι
ιςορροπθμζνθσ βακμολόγθςθσ (Business Balanced Scorecard) ι μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ
τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων ,ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτον προςανατολιςμό τθσ θγεςίασ να ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ
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ανάγκεσ των προςϊπων ι φορζων που εξυπθρετοφνται από αυτιν (2.17)
ςτο πλαίςιο που ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και τθ διοίκθςθ ζργων (2.11)
ςτο βακμό που οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ προςδιορίηονται με ςυμφωνία
μεταξφ των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν (2.13)
- ςτον εντοπιςμό των αναγκϊν για αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτισ διαδικαςίεσ ϊςτε να εξυπθρετείται θ
υλοποίθςθ των ςτόχων (2.23)
- ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ διαδικαςιϊν, που λαμβάνει υπ’ όψιν τόςο το
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των Τ.Ε.Ρ., όςο και τισ ανάγκεσ προςωπικοφ και αςκενϊν (2.25)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (Κ.Ρ.Α., E.F.Q.M., I.S.O.) ι
ιςορροπθμζνθσ βακμολόγθςθσ (Business Balanced Scorecard) ι μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ
τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ
- ςτο βακμό που αναγνωρίηονται, οριοκετοφνται και κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και ςτουσ
εμπλεκόμενουσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, οι ανάγκεσ για αναδιοργάνωςθ και
αλλαγι.
-

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία ςτα κάτωκι:

ςτον προςανατολιςμό τθσ θγεςίασ να ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των
προςϊπων ι φορζων που εξυπθρετοφνται από αυτιν
 ςτον εντοπιςμό των αναγκϊν για αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτισ διαδικαςίεσ ϊςτε να εξυπθρετείται θ
υλοποίθςθ των ςτόχων
 ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ διαδικαςιϊν, που λαμβάνει υπ’ όψιν τόςο το ςτρατθγικό
ςχεδιαςμό των Τ.Ε.Ρ., όςο και τισ ανάγκεσ προςωπικοφ και αςκενϊν
 ςτθν αναγνϊριςθ, οριοκζτθςθ και κοινοποίθςθ τόςο ςτο προςωπικό όςο και ςε όλουσ του
ςυνεργαηόμενουσ φορείσ των Τ.Ε.Ρ. τθσ αναγκαιότθτασ για αναδιοργάνωςθ και αλλαγι
 ςτο πλαίςιο που ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και τθ διοίκθςθ ζργων.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ



Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ ι μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του
Τ.Ε.Ρ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 1.3
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 1.3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.51), ποςοςτό που ανιλκε ςε 40.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςε
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ ενόσ ςχεδίου δράςθσ που υποκινεί και υποςτθρίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ
και δρα ωσ πρότυπο ρόλου.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.83), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 1.3
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο με
τον οποίο θ θγεςία υποκινεί και υποςτθρίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ και δρα ωσ πρότυπο ρόλου.

ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.51

1.3
(40.6)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.83

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και
χαμθλό επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.68

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.68) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 1.3,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ ενκάρρυνςθ και θ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν κατανομι κακθκόντων και τθν
εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν ςτουσ υπαλλιλουσ (3.11)
- θ δζςμευςθ τθσ θγεςίασ για τθν προϊκθςθ νοοτροπίασ καινοτομίασ για ςυνεχι οργανωτικι
βελτίωςθ με τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων (3.01)
- θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων και προσ όφελοσ των Τ.Ε.Ρ. αλλά και προσ
όφελοσ των ατομικϊν δεξιοτιτων των υπαλλιλων (3.16)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
- θ δραςτθριότθτα τθσ θγεςίασ που λειτουργεί ωσ παράδειγμα δράςθσ για το προςωπικό, ςφμφωνα με
τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.38)
- ο επανακακοριςμόσ τθσ ςτάςθσ τθσ θγεςίασ, ανάλογα με τισ ςυςτάςεισ και προτάςεισ των
υπαλλιλων (2.27)
- θ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για ςθμαντικά κζματα που απαςχολοφν τθ Δθμόςια Οργάνωςθ (2.74)
- ο βακμόσ επάρκειασ που αντιμετωπίηονται από τθν θγεςία, οι ατομικζσ ανάγκεσ των υπαλλιλων
(2.06)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ υποςτιριξθ, θ αναγνϊριςθ και θ επιβράβευςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ομαδικισ δράςθσ,
κακϊσ και οι προςπάκειεσ των υπαλλιλων, για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ (1.85)
- θ επίτευξθ τθσ ανατροφοδότθςθσ όλων των εργαηομζνων τθσ οργάνωςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ των
ατομικϊν και ομαδικϊν αποδόςεων τουσ (1.99)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.3, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων από τουσ υπαλλιλουσ για τθ βελτίωςθ
τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και τθν ανάπτυξθ των
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προςωπικϊν δεξιοτιτων τουσ
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθ δραςτθριότθτα τθσ θγεςίασ που λειτουργεί ωσ παράδειγμα δράςθσ για το προςωπικό, ςφμφωνα
με τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (1.90)
- ςτον επανακακοριςμό τθσ ςτάςθσ τθσ θγεςίασ, ανάλογα με τισ ςυςτάςεισ και προτάςεισ των
υπαλλιλων (1.86)
- ςτθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για ςθμαντικά κζματα που απαςχολοφν τθ Δθμόςια Οργάνωςθ
(1.78)
- ςτθν υποςτιριξθ, αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ομαδικισ δράςθσ,
κακϊσ και των προςπακειϊν των υπαλλιλων, για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ (1.83)
- ςτθν ενκάρρυνςθ και τθ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν από τθν θγεςία για τθν κατανομι
κακθκόντων και τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν προσ τουσ υπαλλιλουσ (1.76)
- ςτθ δζςμευςθ τθσ θγεςίασ να προωκιςει μια νοοτροπία καινοτομίασ για ςυνεχι οργανωτικι
βελτίωςθ με τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων (1.92)
- ςτο βακμό επάρκειασ τθσ αντιμετϊπιςθσ των ατομικϊν αναγκϊν των υπαλλιλων (1.79)
- ςτθν επίτευξθ τθσ ανατροφοδότθςθσ όλων των εργαηομζνων τθσ οργάνωςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ
των ατομικϊν και ομαδικϊν αποδόςεων τουσ (1.65).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Θ παρακολοφκθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων για τθν ανάπτυξθ προςωπικϊν δεξιοτιτων και τθ βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ. (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:

θ ενκάρρυνςθ και θ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν κατανομι κακθκόντων και τθν εκχϊρθςθ
αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν ςτουσ υπαλλιλουσ

θ δζςμευςθ τθσ θγεςίασ για τθν προϊκθςθ νοοτροπίασ καινοτομίασ για ςυνεχι οργανωτικι βελτίωςθ με τθ
ςυμμετοχι των υπαλλιλων.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ




Ρεραιτζρω υποςτιριξθ, αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ, τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ ομαδικισ προςπάκειασ,
γεγονόσ που καταγράφεται και από τισ δφο ομάδεσ βακμολόγθςθσ.
Συνεχισ ανατροφοδότθςθ των εργαηομζνων του Τ.Ε.Ρ. με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ατομικϊν και ομαδικϊν
αποδόςεϊν τουσ, γεγονόσ που καταγράφεται και από τισ δφο ομάδεσ βακμολόγθςθσ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 1.4
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 1.4, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.71), ποςοςτό που ανιλκε ςε 45.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ των ςχζςεων με τθν πολιτικι θγεςία και τουσ άλλουσ
μετόχουσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.98) υπιρχε μικρι ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ
μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο με τον οποίο θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ
διαχειρίηεται τισ ςχζςεισ με τθν πολιτικι θγεςία και τουσ άλλουσ μετόχουσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.71

1.4
(45.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.98

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Μικρι ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό επίπεδο ζωσ μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.73

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.73) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων .
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.4
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ παροχι βοικειασ από τθν πολιτικι θγεςία για τον κακοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που
ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ (3.71)
- θ πραγματοποίθςθ επαφϊν με τθν πολιτικι θγεςία, ϊςτε να υλοποιείται ανάλογα θ διαδικαςία
ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ ςτοχοκεςίασ (3.03)
- θ ανάπτυξθ και διατιρθςθ πάγιων ι τακτικϊν ςυνεργαςιϊν με πολίτεσ, μθ Κυβερνθτικζσ
Οργανϊςεισ, ομάδεσ ςυμφερόντων, επιχειριςεισ, άλλεσ Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ κτλ (3.49)
- θ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ
διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ (3.95)
- θ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, αντιπροςωπευτικοφσ
οργανιςμοφσ και ομάδεσ ςυμφερόντων (3.91)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
- ο προςδιοριςμόσ των ςθμαντικότερων υφιςτάμενων και μελλοντικϊν αναγκϊν των μετόχων και
ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ςτθν οργάνωςθ (2.81)
- θ επιδίωξθ τθσ δθμόςιασ καταξίωςθσ και αναγνϊριςθσ τθσ υπθρεςίασ από το κοινό, μζςω τθσ
ανάπτυξθσ εκςτρατειϊν προβολισ τθσ δραςτθριότθτασ και των υπθρεςιϊν που προςφζρει
(2.09)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκε:
- ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ για τα κοινά (1.37).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων ,ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 1.4, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθν παροχι βοικειασ από τθν πολιτικι θγεςία για τον κακοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν
που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ (2.03)
-

ςτθν πραγματοποίθςθ επαφϊν με τθν πολιτικι θγεςία, ϊςτε να υλοποιείται ανάλογα θ
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διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ ςτοχοκεςίασ (2.07)
ςτθ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ
διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ (2.17)
ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ
δθμόςιασ οργάνωςθσ για τα κοινά (2.0)
ςτθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ πάγιων ι τακτικϊν ςυνεργαςιϊν με πολίτεσ, μθ Κυβερνθτικζσ
Οργανϊςεισ, ομάδεσ ςυμφερόντων, επιχειριςεισ, άλλεσ Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ κτλ (1.98)

ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
- ςτον προςδιοριςμό των ςθμαντικότερων υφιςτάμενων και μελλοντικϊν αναγκϊν των μετόχων
και ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ςτθν οργάνωςθ (1.90)
- ςτο βακμό που επιδιϊκεται θ δθμόςια καταξίωςθ και αναγνϊριςθ τθσ υπθρεςίασ από το κοινό,
μζςω τθσ ανάπτυξθσ εκςτρατειϊν προβολισ τθσ δραςτθριότθτασ και των υπθρεςιϊν που
προςφζρει (1.95)
- ςτθ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, αντιπροςωπευτικοφσ
οργανιςμοφσ και ομάδεσ ςυμφερόντων (1.90).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 θ παροχι βοικειασ από τθν πολιτικι θγεςία για τον κακοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που ςχετίηονται με
τθν οργάνωςθ
 θ πραγματοποίθςθ επαφϊν με τθν πολιτικι θγεςία, ϊςτε να υλοποιείται ανάλογα θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ
και εφαρμογισ τθσ ςτοχοκεςίασ
 θ ανάπτυξθ και διατιρθςθ πάγιων ι τακτικϊν ςυνεργαςιϊν με πολίτεσ, μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, ομάδεσ
ςυμφερόντων, επιχειριςεισ, άλλεσ Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ κτλ
 θ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ
οργάνωςθσ
 θ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, αντιπροςωπευτικοφσ οργανιςμοφσ και
ομάδεσ ςυμφερόντων.

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ για
τα κοινά.
Ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, αντιπροςωπευτικοφσ
οργανιςμοφσ και ομάδεσ ςυμφερόντων.
Σαφζςτεροσ και αναλυτικότεροσ προςδιοριςμόσ των ςθμαντικότερων υφιςτάμενων και μελλοντικϊν αναγκϊν
των μετόχων και ςχετικι ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ςτθν οργάνωςθ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 2

Κριτιριο 2: ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Tι κάνει θ οργάνωςθ:



για να ςυλλζξει πλθροφορίεσ για τισ παροφςεσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων κακϊσ και
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ
για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί



για τθ διάδοςθ και εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και του προγραμματιςμοφ ςε όλθ τθ δθμόςια οργάνωςθ
και τθν ανακεϊρθςθ ςε τακτικι βάςθ



για το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν επικαιροποίθςθ του προγράμματοσ για τθν καινοτομία και τθν
αλλαγι

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.22), ποςοςτό που ανιλκε ςε 35.5%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των δράςεων για τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.98), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ εφαρμοηόμενεσ δράςεισ τθσ ςτρατθγικισ και
του προγραμματιςμοφ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Κριτιριο
2

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.22
(35.5)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.98

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλις
Πχι
0.24

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.24) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ











Απόφαςθ Διοικθτι ν.6/27.10.2017 Λειτουργία Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν ΚΑΤ
Υπουργείο
Υγείασ
ΒI.
Health,
Σφςτθμα
επιχειρθματικισ
Ευφυΐασ
ΕΣΥ
ςε
http://bi.moh.gov.gr/application/home
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
Δϋτρίμθνο του 2017 (201704) και το ετιςιο του 2017 9201705)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΡΥ) , ζγγραφο προσ Γενικό Νοςοκομείο ΚΑΤ,
υπ.αρ.πρωτ.Γ.ΕΚΕΡΥ/3240-13/10/2017, κζμα: Οργανιςμόσ Υπουργείου Υγείασ –ΕΚΕΡΥ
θ
1 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 Απόφαςθ ΔΣ ν. 15/02-08-2017 με κζμα: πιλοτικι λειτουργία ςυςτιματοσ ΒΙ ςτα εργαςτιρια του
νοςοκομείου
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 - Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κτιρίου Τ.Ε.Ρ. (BMS). ‘Εγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ,
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και πίςτωςθσ (ΑΡ ΔΣ 394/11-05-2015).
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ΓΝΑ ΚΑΤ- Ρρομικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και εκτυπωτϊν για τθν ζναρξθ θλεκτρονικισ
ςυνταγογράφθςθσ ςτα Τ.Ε.Ρ. & ΤΕΙ. Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ και πίςτωςθσ (ΑΡ ΔΣ 195/26-02-2016).
Εργαςίεσ επιςκευισ ςτθ Βραχεία Νοςθλεία του Τ.Ε.Ρ. (ΑΡ ΔΣ 98/02-02-2017).

Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ




Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτα Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων ςτρατθγικισ και προγραμματιςμοφ ςτo Τ.Ε.Ρ. (υποκριτιριο 2.3)
Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ:
 Ολοκλιρωςθ τθσ επζκταςθσ με ςφςτθμα PACΚS που κα επιτρζπει τθν θλεκτρονικι
ςυνταγογράφθςθ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων (επί του παρόντοσ γίνεται χειρόγραφα),
(υποκριτιριο 2.1).
 Ανάπτυξθ υπό - -εφαρμογϊν ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ, όπωσ θ θλεκτρονικι κάρτα
αςκενοφσ, (2.1).
 Συγκζντρωςθ και ςυςτθματικι ανάλυςθ πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των
εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία των Τ.Ε.Ρ. (2.1).
 Συςτθματικι αξιολόγθςθ (και με κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν), των αναγκϊν των
εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία των Τ.Ε.Ρ.
 Συςτθματικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν των αςκενϊν (2.1).
 Αυτοματοποίθςθ όλων των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των αςκενϊν (2.1).
 Ροιοτικι μζτρθςθ των κλινικϊν δράςεων και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν
(benchmarking) και με άλλα νοςοκομεία (2.3).
 Αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων και λεπτομερζςτερο ζλεγχο των λειτουργικϊν και
οικονομικϊν μεγεκϊν (2.2).
 Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ (MIS) διαχείριςθσ (2.1).
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 2 (ΣΤΑΤΘΓΘΚΘ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)

ΔΑΣΘ 2

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ΘΔΙΚΑ

ΧΟΘΓΟΣ

1θ ΥΡΕ, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΕΣΡΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

Ε. ΛΑΡΡΑ
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ
2132086083
Σχεδιαςμόσ- προγραμματιςμόσ εφαρμογϊν ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ, με διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ του νοςοκομείου ςε ζνα μοντζλο
οργανωςιακισ ανάπτυξθσ νζων μεκόδων διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν δεικτϊν
που πθγάηουν από τθν εφθμερία, που να ζχουν υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία προσ
τον αςκενι και τον εργαηόμενο:
 Διαλογι και ταξινόμθςθ των περιςτατικϊν ςε Βάςεισ (databases) για τθ
Συςτθματικι ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν των αςκενϊν (Registration).
Μζχρι ςιμερα θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων των αςκενϊν γίνεται ςτα
μθτρϊα αςκενϊν ςε ζντυπθ μορφι, με πολλζσ ελλείψεισ, όπωσ
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν αρχικι εκτίμθςθ ηωτικϊν ςθμείων (vital
signs evaluation), εφαρμογι πρωτοκόλλων διαλογισ, επίπεδα
προτεραιότθτασ, καταγραφι των ςυμπτωμάτων, κλινικά ευριματα,
κατθγοριοποίθςθ ατυχιματοσ).
 Ανάπτυξθ & τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ Radiology Information System
(RIS) με διαςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα PACS (7 ψθφιοποιθτζσ ακτινογραφιϊν)
για απεικονιςτικι πρόςβαςθ από τισ αίκουςεσ εξζταςθσ Τ.Ε.Ρ. και
ακτινολογικοφ τμιματοσ.
 Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ (MIS)
διαχείριςθσ.
 Συςτθματικι αξιολόγθςθ (και με κριτιρια κινδφνων- ευκαιριϊν), των
αναγκϊν των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία των Τ.Ε.Ρ.
 Ροιοτικι μζτρθςθ των κλινικϊν δράςεων και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των
διαδικαςιϊν (benchmarking) και με άλλα νοςοκομεία.
 Αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων και λεπτομερζςτερο ζλεγχο των
λειτουργικϊν και οικονομικϊν μεγεκϊν .
θ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ

1 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ



Δζςμευςθ Διοικθτι (ςτρατθγικοί άξονεσ και ςτόχοι 2018)
Υφιςτάμενθ εφαρμογι του ΘΔΙΚΑ





Ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν
Καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν
Καταγραφι και διαχείριςθ ςθμαντικϊν κεμάτων υγείασ (διαχείριςθ κινδφνων,
κνθςιμότθτα, λοιμϊξεισ, αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ

Ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ από ζςοδα του νοςοκομείου
Το ιδθ υπάρχον προςωπικό
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ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 2.1.
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 2.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.35), ποςοςτό που ανιλκε ςε 36.9%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία προγραμματίηει
και εφαρμόηει ςυλλογι πλθροφοριϊν για τισ παροφςεσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων κακϊσ και
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.93), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 2.1 φάνθκε
πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
ςτον τρόπο με τον οποίο θ θγεςία ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τισ παροφςεσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων
κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.35

2.1

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.93

(36.9)

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.42

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.42) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθ τθσ εφαρμογισ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκε:
θ αναγνϊριςθ και θ καταγραφι των εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (3.85)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ ςυγκζντρωςθ και ςυςτθματικι ανάλυςθ πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των εμπλεκομζνων
φορζων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ αλλά και για γενικότερεσ εξελίξεισ (π.χ. κοινωνικά,
οικονομικά, δθμογραφικά, νομικά και άλλα ςτοιχεία (1.91)
θ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ (και με κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν) από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ πλθροφοριϊν,
ςχετικά με τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ (1.29)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.1, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
ςτθν αναγνϊριςθ και καταγραφι των εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.03)
 ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
ςτθ ςυγκζντρωςθ και ςυςτθματικι ανάλυςθ πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των εμπλεκομζνων
φορζων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ αλλά και για γενικότερεσ εξελίξεισ (π.χ. κοινωνικά,
οικονομικά, δθμογραφικά, νομικά και άλλα ςτοιχεία (1.95)
ςτθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ (και με κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν) από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ
πλθροφοριϊν, ςχετικά με τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ (1.81).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Θ αναγνϊριςθ και καταγραφι των εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ.

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
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Θ ςυγκζντρωςθ και ςυςτθματικι ανάλυςθ πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των εμπλεκομζνων
φορζων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ αλλά και για γενικότερεσ εξελίξεισ (π.χ. κοινωνικά,
οικονομικά, δθμογραφικά, νομικά και άλλα ςτοιχεία.
H ςυςτθματικι αξιολόγθςθ (και με κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν) από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ πλθροφοριϊν,
ςχετικά με τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 2.2

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 2.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον προγραμματιςμό (1.79), ποςοςτό που ανιλκε ςε 26.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία
προγραμματίηει τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.02), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 2.2 φάνθκε
πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν ανάπτυξθ
ςτρατθγικϊν λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
1.79

2.2
(26.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτσ
1
Ρρογραμματιςμόσ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.02

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
Σχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο πάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλις
Πχι
0.23

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.23) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.2,
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκε:
- θ ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ
του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ (2.41)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ μετατροπι τθσ αποςτολισ και του οράματοσ τθσ οργάνωςθσ ςε ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ
ςτόχουσ κακϊσ και δράςεισ με βάςθ τθν ανάλυςθ κινδφνου (1.10)
- θ αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με εφαρμογι κριτθρίων
κινδφνων και ευκαιριϊν και με αναγνϊριςθ και παρακολοφκθςθ των κρίςιμων παραγόντων λειτουργίασ
(1.45)
- θ αξιολόγθςθ των αςκουμζνων κακθκόντων ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα αποτελζςματα και τισ
επιπτϊςεισ τουσ (1.95)
- θ εξιςορρόπθςθ μεταξφ διατικζμενων πόρων για τθν ικανοποίθςθ μακροπρόκεςμων και
βραχυπρόκεςμων προτεραιοτιτων και πιζςεων από τθν πλευρά των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (1.85)
- θ ανάπτυξθ πολιτικϊν για τθν κοινωνικι ευκφνθ και ενςωμάτωςθ ςτθ ςτρατθγικι και τον
προγραμματιςμό τθσ οργάνωςθσ (1.95).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.2, φάνθκε πωσ υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθ μετατροπι τθσ αποςτολισ και του οράματοσ τθσ οργάνωςθσ ςε ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ
ςτόχουσ κακϊσ και δράςεισ με βάςθ τθν ανάλυςθ κινδφνου (2.0)
- ςτθν αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με εφαρμογι κριτθρίων
κινδφνων και ευκαιριϊν και με αναγνϊριςθ και παρακολοφκθςθ των κρίςιμων παραγόντων λειτουργίασ
(2.07)
- ςτθν αξιολόγθςθ των αςκουμζνων κακθκόντων ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα αποτελζςματα και τισ
επιπτϊςεισ τουσ (2.06)
- ςτθν εξιςορρόπθςθ μεταξφ διατικζμενων πόρων για τθν ικανοποίθςθ μακροπρόκεςμων και
βραχυπρόκεςμων προτεραιοτιτων και πιζςεων από τθν πλευρά των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.0)
- ςτθν ανάπτυξθ πολιτικϊν για τθν κοινωνικι ευκφνθ και ενςωμάτωςθ ςτθ ςτρατθγικι και τον
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προγραμματιςμό τθσ οργάνωςθσ (2.03)
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
- ςτθ ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ
του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ ανάγκεσ τουσ.

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτο κάτωκι:
 ςτθ ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ του
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Θ αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με εφαρμογι κριτθρίων κινδφνων και
ευκαιριϊν και με αναγνϊριςθ και παρακολοφκθςθ των κρίςιμων παραγόντων λειτουργίασ.
Θ μετατροπι τθσ αποςτολισ και του οράματοσ τθσ οργάνωςθσ ςε ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ
κακϊσ και δράςεισ με βάςθ τθν ανάλυςθ κινδφνου.
Θ αξιολόγθςθ των αςκουμζνων κακθκόντων ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα αποτελζςματα και τισ επιπτϊςεισ τουσ
Θ εξιςορρόπθςθ μεταξφ διατικζμενων πόρων για τθν ικανοποίθςθ μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων
προτεραιοτιτων και πιζςεων από τθν πλευρά των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 2.3

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 2.3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.81), ποςοςτό που ανιλκε ςε 46.8%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία προγραμματίηει
και εφαρμόηει τθ διάδοςθ και τθν πραγματοποίθςθ ςτρατθγικισ και προγραμματιςμοφ ςε όλθ τθ δθμόςια
οργάνωςθ και τθν ανακεωρεί ςε τακτικι βάςθ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.92), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 2.3 φάνθκε
πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
για τθ διάδοςθ και τθν πραγματοποίθςθ ςτρατθγικισ και προγραμματιςμοφ ςε όλθ τθ δθμόςια οργάνωςθ και τθν
ανακεϊρθςθ ςε τακτικι βάςθ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.81

2.3
(46.8)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.92

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό και ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτα

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.89

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.89) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.3,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων με ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και
ανάκεςθ ευκυνϊν και κακθκόντων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ και ςτουσ
εργαηόμενουσ (3.09)
θ ανάγκθ για τθν ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και
για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (3.01)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
θ εφαρμογι του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ μζςα από τον κακοριςμό προτεραιοτιτων
και χρονοδιαγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ζργων (2.84)
θ εφαρμογι ςυςτθματικϊν μεκόδων μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
απόδοςθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.34)
ο βακμόσ που θ εφαρμοηόμενθ επικοινωνιακι πολιτικι επιτυγχάνει τθ διάδοςθ των ςτόχων,
των ςχεδίων και των κακθκόντων τθσ οργάνωςθσ (2.77).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.3, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
ςτθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων με ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και
ανάκεςθ ευκυνϊν και κακθκόντων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μοvάδεσ και ςτουσ
εργαηόμενουσ (1.88)
ςτθν ανάγκθ για τθν ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ
και για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (1.97)
ςτθν εφαρμογι του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ μζςα από τον κακοριςμό
προτεραιοτιτων και χρονοδιαγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ζργων
(1.92)
ςτθν εφαρμογι ςυςτθματικϊν μεκόδων μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
απόδοςθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.88)
ςτο βακμό που θ εφαρμοηόμενθ επικοινωνιακι πολιτικι επιτυγχάνει τθ διάδοςθ των ςτόχων,
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των ςχεδίων και των κακθκόντων τθσ οργάνωςθσ (1.97).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 ςτθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων με ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και ανάκεςθ
ευκυνϊν και κακθκόντων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ και ςτουσ εργαηόμενουσ.
 ςτθν ανάγκθ για τθν ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και για τθν
αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Θ εφαρμογι ςυςτθματικϊν μεκόδων μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ ςε όλα τα
επίπεδα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ.
Θ εφαρμογι του ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ μζςα από τον κακοριςμό προτεραιοτιτων και
χρονοδιαγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό διαδικαςιϊν και ζργων.
Ο βακμόσ που θ εφαρμοηόμενθ επικοινωνιακι πολιτικι επιτυγχάνει τθ διάδοςθ των ςτόχων, των ςχεδίων και
των κακθκόντων τθσ οργάνωςθσ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 2.4

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 2.4, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.35), ποςοςτό που ανιλκε ςε 39,1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ όςον αφορά ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και ςτθν επικαιροποίθςθ του
προγράμματοσ για τθν καινοτομία και τθν αλλαγι.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.08), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 2.4
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για το
ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν επικαιροποίθςθ του προγράμματοσ για τθν καινοτομία και τθν αλλαγι.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Μ.Ο
Αντιςτ/ςθ
Ομάδασ
2.35

Αξιολόγθςθ
Σθμαντικι
βακμολογίασ
απόκλιςθ
εργαηομζνων
2
Πχι
2.4
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
0.27
(39.1)
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ
Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.27) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Υποκριτιριο

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.08

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 2.4,
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων
και τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκε:
- θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ εργαλείων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ
αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ
αλλθλεπίδραςθ οργάνωςθσ πολίτθ/πελάτθ (4.14)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκε:
- θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των αναγκϊν για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ και ο ςχεδιαςμόσ των ανάλογων δράςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.78)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1) (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ εφαρμογι κάποιου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ αλλαγϊν και καινοτομιϊν (1.88)
- θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται (1.09)
- θ εφαρμογι μιασ νζασ οργανωτικισ κουλτοφρασ για καινοτομία, με ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ, τθ
ςυγκριτικι μζτρθςθ ικανοτιτων και επιδόςεων και τα εργαςτιρια μάκθςθσ (1.88).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.4, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
-

-



τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των αναγκϊν για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ και το ςχεδιαςμό των ανάλογων δράςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.05)
τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται (2.22)
τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ εργαλείων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ
αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ
αλλθλεπίδραςθ οργάνωςθσ πολίτθ/πελάτθ (2.16)

ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
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για:
- τθν εφαρμογι μιασ νζασ οργανωτικισ κουλτοφρασ για καινοτομία, με ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ, τθ
ςυγκριτικι μζτρθςθ ικανοτιτων και επιδόςεων και τα εργαςτιρια μάκθςθσ (1.98)
- τθν εφαρμογι κάποιου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ αλλαγϊν και καινοτομιϊν (1.97).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ





Θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ εργαλείων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ
αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ αλλθλεπίδραςθ
οργάνωςθσ πολίτθ/πελάτθ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των αναγκϊν για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ και ο ςχεδιαςμόσ των ανάλογων δράςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο
μερϊν).

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
-

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται.
Θ ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ κάποιου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ αλλαγϊν και καινοτομιϊν.
Θ εφαρμογι μιασ νζασ οργανωτικισ κουλτοφρασ για καινοτομία, με ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ, τθ ςυγκριτικι
μζτρθςθ ικανοτιτων και επιδόςεων και τα εργαςτιρια μάκθςθσ.
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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 3

Κριτιριο 3: ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:


για τθ διοίκθςθ και τθ βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με διαφάνεια ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό τθσ



για τον προςδιοριςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ χρθςιμοποίθςθ των ικανοτιτων των υπαλλιλων,
εναρμονίηοντασ τισ ατομικζσ επιδιϊξεισ με τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ



για τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ μζςω τθσ ανάπτυξθσ διαλόγου και τθσ ενίςχυςθσ
του προςωπικοφ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευθμερία του

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.57), ποςοςτό που ανιλκε ςε 41.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των δράςεων για το ανκρϊπινο δυναμικό.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.81), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό
επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για το ανκρϊπινο δυναμικό. Σθμειϊνεται ότι θ μόνιμθ ςτελζχωςθ
του Τ.Ε.Ρ. αποτελείται από 41 άτομα: 6 γιατροφσ, 21 νοςθλευτζσ, 14 τραυματιοφορείσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Κριτιριο
3

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.57
(41.6)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνν
1.81

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
(0.76)

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.76) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

 Υπουργείο Υγείασ, Απόφαςθ αρ. πρωτ. Α3α/οικ.38643. Θζμα: Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ αρκμ
Υ4δ/ΓΡ οικ.22869/6-3-2012 Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν Τ.Ε.Ρ.
των νοςοκομείων του ΕΣΥ (ΑΔΑ: 6ΝΚΑ465ΦΥΟ-6ΜΩ)
 ΓΝΑ ΚΑΤ, απόφαςθ Διοικθτι, αρ.πρ. 9354/4.7.16, Θζμα : Ρροκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου
Α
ΕΣΥ. (ΑΔΑ:703 46906Ρ-ΧΣ)
 Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ΔΣ 26/19-12-2017, κζμα Η2, ςχετικά με τισ προσ προκιρυξθ κζςεισ των
ειδικευμζνων ιατρϊν ΕΣΥ για το Τ.Ε.Ρ.
 Κατανομι ωρϊν υπερωριακισ, νυκτερινισ και εξαιρζςιμων θμερϊν εργαςίασ μόνιμου προςωπικοφ και του
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του νοςοκομείου για το ζτοσ 2018 (ΑΡ ΔΣ 55/24-01-2017)
 Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικ.121, Οργανιςμόσ του Υπουργείου Υγειάσ. Άρκρων 21 και 34 του ν.4387/2016,
μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και
εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ
 Υπουργείο Υγείασ, άρ. 33, ν.4025/2011, ΦΕΚ 228, τ.Α’. Θζμα: Λειτουργία Μονάδων Θμεριςιασ Νοςθλείασ
(Μ.Θ.Ν).
 Ρρακτικι άςκθςθ εκπαιδευομζνων Ιατρϊν του 18ου Μετεκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του ΕΚΑΒ, ςτο Τ.Ε.Ρ.
του «ΚΑΤ» (ΑΡ ΔΣ 216/15-02-2013), (ΕΣ 15/08-02-2013).
 ‘Ζγκριςθ εκπαίδευςθσ νοςοκόμων Ειδικϊν Δυνάμεων (νοςοκόμοι μάχθσ) ςτο Τ.Ε.Ρ. (ΑΡ ΔΣ 160/19-02-2016).
 Ζγκριςθ ειςιγθςθσ Διευκφντριασ Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ για τθν εκπαίδευςθ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ
Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 37

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

ςτθ Βαςικι Ενδονοςοκομειακι Καρδιοαναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ.
 ΓΝΑ ΚΑΤ, απόφαςθ Διοικθτι, αρ.πρ 4207/28.3.2018, Θζμα : Ρροκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου
ΕΣΥ. (ΑΔΑ:ΩΦ6146906Ρ-2Σ4).
 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ν. 4369/2016. Θζμα: Αξιολόγθςθ Ρροϊςταμζνων από τουσ
υφιςτάμενουσ.

Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ

 Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτο Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό ςτo Τ.Ε.Ρ. (υπό - κριτιριο 3.1, 3.2, 3.3).
 Ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ του Τ.Ε.Ρ. με νοςθλευτικό προςωπικό ϊςτε να είναι εφικτι θ ζναρξθ λειτουργίασ
του υπό – τμιματοσ τθσ βραχείασ νοςθλείασ (επί του παρόντοσ δε λειτουργεί γιατί ςτερείται νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ) (3.1).
 Ολοκλιρωςθ τθσ προκιρυξθσ για τθ ςτελζχωςθ του τμιματοσ με ιατροφσ ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι:
 Θ εφαρμογι τθσ διαλογισ των αςκενϊν (triage) ςε κακθμερινι βάςθ (επί του παρόντοσ
θ
εφαρμόηεται μόνο ςτθν 4 δζςμθ λόγω ζλλειψθσ ιατρικοφ προςωπικοφ), (3.1).
 Θ ςτελζχωςθ τθσ βραχείασ νοςθλείασ (3.1).
 Εκπαίδευςθ και παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςτθν επείγουςα
ιατρικι με τθν προϊκθςθ νζων μοντζλων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ όπωσ τα web seminars (online
education) (3.2).
 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ‘Εκκζνωςθσ’ των Τ.Ε.Ρ. από πυρκαγιά, ςειςμό,
όπωσ προβλζπεται από το ςχζδιο δράςθσ ‘ΡΕΣΕΑΣ’
 Ολοκλιρωςθ των περιγραμμάτων των κζςεων εργαςίασ – κακθκοντολογίo (3.1).
 Ρροϊκθςθ τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ (3.2).
 Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι πολιτικισ για μθ μιςκολογικζσ παροχζσ, επιβραβεφςεισ και αναγνϊριςθ τθσ
απόδοςθσ των υπαλλιλων (3.3).
 Ετιςια αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και κακοριςμόσ των ανταμοιβϊν και προαγωγϊν ανάλογα με
τα αποτελζςματα (3.1).

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 38

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 3

ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ
ΔΑΣΘ 3

α

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ

ΔΡΑΣΗ 3α (ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

Θ ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ του Τ.Ε.Ρ. με ιατρικό, νοςθλευτικό προςωπικό και
γραμματειακι υποςτιριξθ & ικανοποίθςθ εργαηομζνων

ΧΟΘΓΟΣ
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ

ου -

1θ ΥΡΕ, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΚΕΣΥ
Δ/ΝΤΘΣ Τ.Ε.Ρ., Δ/ΝΤΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ, ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΕΡ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ.

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2132086327

ΣΚΟΡΟΣ











Τθ διαςφάλιςθ επαρκοφσ και κατάλλθλου μόνιμου προςωπικοφ για τθν
εφρυκμθ λειτουργία των Τ.Ε.Ρ. , ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα ςτελζχωςθσ
επείγουςασ ιατρικισ και το νομοκετικό πλαίςιο του ΦΕΚ 874/20 ΜΑΤ.
2012/Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων
Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των νοςοκομείων του ΕΣΥ. Ο αρικμόσ
ςτελζχωςθσ νοςθλευτϊν ςτα Τ.Ε.Ρ. κακορίηεται ανάλογα με τθν
δυναμικότθτα ςε κλίνεσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ του νοςοκομείου και το Μ/Ο του
αρκ. προςερχόμενων αςκενϊν (ΟΟΣΑ 2017). Λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι ο
Μ/Ο αςκενϊν ςτο τμιμα Επειγόντων του νοςοκομείου ΚΑΤ ανζρχεται
ςτουσ 350 αςκενείσ ςε γενικι εφθμερία (ΔϋΔΕΣΜΘ), ο αρικμόσ των
νοςθλευτϊν για τθν κάλυψθ γενικισ εφθμερίασ του νοςοκομείου κα
ζπρεπε να είναι ςφνολο 20 άτομα.
Θ ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ με ιατρικό και εξειδικευμζνο νοςθλευτικό
προςωπικό που κα επιτρζψει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του υπό–τμιματοσ
τθσ βραχείασ νοςθλείασ μζςα ςτο Τ.Ε.Ρ. (άρ. 33, ν.4025/2011).
Θ εφαρμογι τθσ διαλογισ των αςκενϊν (triage) να γίνεται ςε κακθμερινι
βάςθ ςε 24/ωρθ εφαρμογι. Δφνανται να ςυνειςφζρουν επικουρικά οι
ειδικευμζνοι γιατροί των κλινικϊν, οι Γενικοί γιατροί που υπθρετοφν ςτο
ΡΕΔΥ. (ΦΕΚ 1907/Β/2017).
Θ Διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ενκάρρυνςθ και τθν ενεργό
ςυμμετοχι των υπαλλιλων, ςτθ διαμόρφωςθ ςυλλογικισ εργαςίασ.
Ο ςχεδιαςμόσ μεκόδων για τθν παροχι μθ-μιςκολογικϊν επιβραβεφςεων
ςτουσ εργαηόμενουσ του τμιματοσ.
Θ παροχι κοινωνικϊν κινιτρων, όπωσ θ διοργάνωςθ ψυχαγωγικϊν
δραςτθριοτιτων ςτο χϊρο εργαςίασ, για τθν ευεξία και τθν ευθμερία των
εργαηομζνων.

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ



Οι υφιςτάμενεσ προκθρφξεισ με ιατροφσ (2+10).




Γρθγορότερθ και αςφαλζςτερθ διεκπεραίωςθ των αςκενϊν
Γραμματειακι υποςτιριξθ του Τμιματοσ, τθν οποία επί του παρόντοσ ζχουν
επιφορτιςτεί οι ιατροί του τμιματοσ



Για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ του Τ.Ε.Ρ.: θ πραγματοποίθςθ εφθμεριϊν από
Γενικοφσ γιατροφσ που υπθρετοφν ςτο ΡΕΔΥ
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ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ

ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑ

ΝΑΙ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ

ΕΞΑΤΑΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΑΡΟΦΑΣΘ Τθσ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 3-ΔΑΣΘ 3β (ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

ΔΑΣΘ 3β

Ζναρξθ λειτουργίασ του υπό – τμιματοσ τθσ βραχείασ νοςθλείασ με τθν προμικεια
του αναγκαίου εξοπλιςμοφ (ιατρικοφ και νοςοκομειακοφ)

ΧΟΘΓΟΣ

ΔΟΙΚΘΣΘ, 1ΥΡΕ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

Δ/ΝΤΘΣ Τ.Ε.Ρ., Δ/ΝΤΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΕΡ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ.
2132086000


Για τθν ζναρξθ λειτουργίασ του υπό – τμιματοσ τθσ βραχείασ νοςθλείασ ςτο
Τ.Ε.Ρ., προχπόκεςθ αποτελεί θ προμικεια του αναγκαίου εξοπλιςμοφ που
περιλαμβάνει, 5 θλεκτρικά κρεβάτια, 5 monitors, 1 κεντρικό ςτακμό, 2
καρδιογράφουσ, κονςόλεσ για το οξυγόνο και αναρροφιςεισ.




Δζςμευςθ Διοικθτι (ςτρατθγικοί άξονεσ και ςτόχοι 2018)
Υφιςτάμενθ παραγγελία



Γρθγορότερθ και αςφαλζςτερθ διεκπεραίωςθ διαχείριςθσ των αςκενϊν

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ

Ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ από ζςοδα του νοςοκομείου
ΝΑΙ

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 41

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 3.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 3.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.46), ποςοςτό που ανιλκε ςε 40.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ όςον αφορά ςτον προγραμματιςμό, ςτθ διοίκθςθ και ςτθ βελτίωςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ με διαφάνεια ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό τθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.85), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 3.1
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για τον
προγραμματιςμό, τθ διοίκθςθ και τθ βελτίωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με διαφάνεια ςε ςυνάρτθςθ με τθ
ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό τθσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.46

3.1
(40.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.85

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και
χαμθλό και επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.61

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.61) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 3.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ ανάλυςθ των υφιςταμζνων και μελλοντικϊν αναγκϊν ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (3.06)
- ο βακμόσ που θ πολιτικι για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ λαμβάνει υπ’ όψιν
μελλοντικζσ αρμοδιότθτεσ και κοινωνικά κριτιρια (3.45)
- θ εφαρμογι αντικειμενικϊν κριτθρίων ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ,
επιβραβεφςεισ και κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν (3.74)
- θ παροχι τθσ απαραίτθτθσ κατάρτιςθσ και του απαραίτθτου πλαιςίου εργαςίασ ςτο ανκρϊπινο
δυναμικό που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ και υπθρεςιϊν δικτφου (3.09)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
αποςτολι τθσ οργάνωςθσ και θ εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων (1.35)
- τα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και για τισ ανταμοιβζσ, προαγωγζσ να
εξαςφαλίηουν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ (1.96)
 ςτθ φάςθ (0) (ζλλειψθ δραςτθριότθτασ) αξιολογικθκε:
- θ χριςθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ για τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ των υπαλλιλων τθσ
οργάνωςθσ (0.58)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 2.4, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
- τθν ανάλυςθ των υφιςταμζνων και μελλοντικϊν αναγκϊν ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (1.88)
- το βακμό που θ πολιτικι για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ λαμβάνει υπ’ όψιν
μελλοντικζσ αρμοδιότθτεσ και κοινωνικά κριτιρια (1.88)
- τθν εφαρμογι αντικειμενικϊν κριτθρίων ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ,
επιβραβεφςεισ και κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν (1.83)
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- τθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ κατάρτιςθσ και του απαραίτθτου πλαιςίου εργαςίασ ςτο ανκρϊπινο
δυναμικό που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ και υπθρεςιϊν δικτφου (1.88)
- τθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
αποςτολι τθσ οργάνωςθσ και θ εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων (1.84)
- τα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και για τισ ανταμοιβζσ, προαγωγζσ ϊςτε
να εξαςφαλίηουν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ (1.75)
- τθ χριςθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ για τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ των υπαλλιλων τθσ
οργάνωςθσ (1.88).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 ςτθν ανάλυςθ των υφιςταμζνων και μελλοντικϊν αναγκϊν ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν
τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ
 ςτο βακμό που θ πολιτικι για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ λαμβάνει υπ’ όψιν μελλοντικζσ
αρμοδιότθτεσ και κοινωνικά κριτιρια
 ςτθν εφαρμογι αντικειμενικϊν κριτθρίων ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ, επιβραβεφςεισ
και κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν
 ςτθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ κατάρτιςθσ και του απαραίτθτου πλαιςίου εργαςίασ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό
που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ και τθ λειτουργία υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και υπθρεςιϊν
δικτφου.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Θ χριςθ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ για τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ των υπαλλιλων τθσ οργάνωςθσ.
Θ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ του κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αποςτολι τθσ
οργάνωςθσ και θ εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων.
Τα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και για τισ ανταμοιβζσ, προαγωγζσ να
εξαςφαλίηουν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 3.2
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 3.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.85), ποςοςτό που ανιλκε ςε 47.4%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για τον προςδιοριςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ χρθςιμοποίθςθ των ικανοτιτων
των υπαλλιλων, εναρμονίηοντασ τισ ατομικζσ επιδιϊξεισ με τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.95), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 3.2 φάνθκε
πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
για τον προςδιοριςμό, τθν ανάπτυξθ και τθ χρθςιμοποίθςθ των ικανοτιτων των υπαλλιλων, εναρμονίηοντασ τισ
ατομικζσ επιδιϊξεισ με τουσ ςκοποφσ τθσ οργάνωςθσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υπο-κριτιριο
3.2

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.85
(47.4)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.95

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.0

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.90) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 3.2,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3) (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ αναγνϊριςθ των απαιτοφμενων ικανοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ατομικό και
οργανωςιακό επίπεδο (3.49)
- θ δθμιουργία ςυμφωνθμζνθσ πολιτικισ τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό
επίπεδο, λαμβάνοντασ υπϋόψιν ειδικζσ περιπτϊςεισ (3.32)
- θ επιδίωξθ τθσ διαμόρφωςθσ ςφγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των
υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με βάςθ τισ υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και
ατομικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ (3.56)
- ο βακμόσ που οι παλαιότεροι υπάλλθλοι ι - και προϊςτάμενοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ βοθκοφν
ι κακοδθγοφν τουσ νεότερουσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ (3.88)
- θ προϊκθςθ τθσ εςωτερικισ (εντόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ) ι τθσ εξωτερικισ (ςε άλλουσ φορείσ)
κινθτικότθτασ των υπαλλιλων (3.17)
- θ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων επιμόρφωςθσ (με χριςθ πολυμζςων, κατάρτιςθ ςτο χϊρο εργαςίασ,
θλεκτρονικι μάκθςθ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ) (3.88)
 ςτθ φάςθ (0) (ζλλειψθ δραςτθριότθτασ) αξιολογικθκε:
- θ παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ αλλά και το όφελοσ που
προκφπτει (0.90)
- θ εξζταςθ τθσ αναγκαιότθτασ προϊκθςθσ τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ και θ διαμόρφωςθ των
απαραίτθτων ςχεδίων (0.64)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 3.2, φάνθκε πωσ υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτο βακμό που οι παλαιότεροι υπάλλθλοι ι - και προϊςτάμενοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ βοθκοφν
ι κακοδθγοφν τουσ νεότερουσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ (2.36)
- ςτθν προϊκθςθ τθσ εςωτερικισ (εντόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ) ι τθσ εξωτερικισ (ςε άλλουσ
φορείσ) κινθτικότθτασ των υπαλλιλων (2.19)
 Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
- τθν αναγνϊριςθ των απαιτοφμενων ικανοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ατομικό και
οργανωςιακό επίπεδο (1.76)
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-

-

τθ δθμιουργία ςυμφωνθμζνθσ πολιτικισ τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό
επίπεδο, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ειδικζσ περιπτϊςεισ (1.80)
τθν επιδίωξθ τθσ διαμόρφωςθσ ςφγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των
υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με βάςθ τισ υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και
ατομικζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ (1.82)
τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων επιμόρφωςθσ (με χριςθ πολυμζςων, κατάρτιςθ ςτο χϊρο εργαςίασ,
θλεκτρονικι μάκθςθ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ) (1.98)
τθν παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ αλλά και το
όφελοσ που προκφπτει (1.81)
τθν εξζταςθ τθσ αναγκαιότθτασ προϊκθςθσ τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ και τθ διαμόρφωςθ των
απαραίτθτων ςχεδίων (1.86).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Ο βακμόσ που οι παλαιότεροι υπάλλθλοι ι - και προϊςτάμενοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ βοθκοφν ι
κακοδθγοφν τουσ νεότερουσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
 Θ προϊκθςθ τθσ εςωτερικισ (εντόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ) ι τθσ εξωτερικισ (ςε άλλουσ φορείσ)
κινθτικότθτασ των υπαλλιλων (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Επιπλζον, θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτα κάτωκι:
 ςτθν αναγνϊριςθ των απαιτοφμενων ικανοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό
επίπεδο
 ςτθ δθμιουργία ςυμφωνθμζνθσ πολιτικισ τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό επίπεδο,
λαμβάνοντασ υπϋόψιν ειδικζσ περιπτϊςεισ
 ςτθν επιδίωξθ τθσ διαμόρφωςθσ ςφγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων τθσ
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με βάςθ τισ υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και ατομικζσ ανάγκεσ του
προςωπικοφ
 ςτθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων επιμόρφωςθσ (με χριςθ πολυμζςων, κατάρτιςθ ςτο χϊρο εργαςίασ,
θλεκτρονικι μάκθςθ, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ).
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ




Θ παρακολοφκθςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ αλλά και το όφελοσ που
προκφπτει (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ εξζταςθ τθσ αναγκαιότθτασ προϊκθςθσ τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ και θ διαμόρφωςθ των απαραίτθτων
ςχεδίων (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 3.3

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 3.3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.38), ποςοςτό που ανιλκε ςε 37.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ μζςω τθσ
ανάπτυξθσ διαλόγου και τθσ ενίςχυςθσ του προςωπικοφ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευθμερία του.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.65), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 3.3
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν
ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ μζςω τθσ ανάπτυξθσ διαλόγου και τθσ ενίςχυςθσ του προςωπικοφ
προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ευθμερία του.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υπο-κριτιριο
3.3

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.38
(37.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.65

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
OXI
0.73

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά(0.73) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων .
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 3.3,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ δθμιουργία ςτο Φορζα ενόσ κλίματοσ ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και εvκάρρυvςnσ
τθσ ομαδικισ εργαςίασ (3.91)
- θ δθμιουργία προχποκζςεων για τθν υποβολι και προϊκθςθ ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν,
προτάςεων των υπαλλιλων (3.45)
- θ ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των κοινωνικά μειoνεκτοφντων εργαηομζνων και των ΑμεΑ (3.38)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
- θ πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων τθσ θγεςίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και τουσ
εκπροςϊπουσ τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και θ αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν
προςπάκεια οργανωτικισ βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.95)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- ο βακμόσ που οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και οι δείκτεσ μζτρθςθσ τoυσ, προςδιορίηονται με
ςυμφωνία μεταξφ προϊςταμζνων - υφιςταμζνων (1.95)
- ο βακμόσ που ςχεδιάηεται και εφαρμόηεται πολιτικι για μθ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιβραβεφςεισ
ςτουσ υπαλλιλουσ (1.02)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 3.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
- τθ δθμιουργία ςτο Φορζα ενόσ κλίματοσ ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και ενκάρρυνςθσ
τθσ ομαδικισ εργαςίασ (2.11)
- τθν πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων τθσ θγεςίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και τουσ
εκπροςϊπουσ τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν
προςπάκεια οργανωτικισ βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.70)
- τθν ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των κοινωνικά μειωνεκτοφντων εργαηομζνων και των ΑμεΑ (2.29)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
- τθ δθμιουργία προχποκζςεων για τθν υποβολι και προϊκθςθ ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν, προτάςεων
των υπαλλιλων (1.93)
Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ
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- το βακμό που οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και οι δείκτεσ μζτρθςθσ τουσ, προςδιορίηονται με
ςυμφωνία μεταξφ προϊςταμζνων – υφιςταμζνων (1.98)
- το βακμό που ςχεδιάηεται και εφαρμόηεται πολιτικι για μθ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιβραβεφςεισ
ςτουσ υπαλλιλουσ (1.73).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ


Θ δθμιουργία ςτο Φορζα ενόσ κλίματοσ ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και ενκάρρυνςθσ τθσ
ομαδικισ εργαςίασ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν)
Θ ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των κοινωνικά μειωνεκτοφντων εργαηομζνων και των ΑμεΑ (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν)
Θ πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων τθσ θγεςίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και τουσ εκπροςϊπουσ
τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και θ αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν προςπάκεια οργανωτικισ
βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Επιπλζον, θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτο κάτωκι:
 ςτθ δθμιουργία προχποκζςεων για τθν υποβολι και προϊκθςθ ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν, προτάςεων των
υπαλλιλων.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ




Ο βακμόσ που οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςnσ και οι δείκτεσ μζτρnςισ τoυσ, προςδιορίηονται με
ςυμφωνία μεταξφ προϊςταμζνων – υφιςταμζνων (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Ο βακμόσ που ςχεδιάηεται και εφαρμόηεται πολιτικι για μθ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιβραβεφςεισ ςτουσ
υπαλλιλουσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΙΤΘΙΟΥ 4

Κριτιριο 4: ΣΥΝΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΟΙ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:


για τθν ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ εργαςιϊν με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ



για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυνεργαςιϊν με τουσ πολίτεσ/πελάτεσ



για τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν



για τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ



για τθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ



για τθ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 4, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ και του
υλικοφ τεκμθρίωςθσ βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.77) ςε ποςοςτό που ανιλκε ςε 45.5%, αξιολογϊντασ πωσ θ
θγεςία βρίςκεται ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των δράςεων για τισ ςυνεργαςίεσ και τουσ πόρουσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.14), φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ ςυνεργαςίεσ και ςτουσ πόρουσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Κριτιριο
4

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.77
(45.5)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.14

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
Σχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
043

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.43) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ











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-kaiaksones-parembashs-toy-ypoyrgeioy-ygeias-gia-tis-yphresies-ygeias-ths-xwras-me-xronikh-periodo-efarmoghsthn-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 25218/11/2013) 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)
Θ
ΔΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ 1 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 «ΑΤΕΜΙΣ Ι» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
γρίπθσ των πτθνϊν.
ΣΟΤΥ ζγγραφο αρ. πρωτ. 6712/5/12/-2005 για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν
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ΒϋΔΥΡΕ Αττικισ.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ ΑΡΟΘΤΟ, κζμα: επιχειρθςιακό ςχζδιο «ΦΙΛΟΚΤΘΤΘΣ’ αρ.πρωτ.Φ55/12216.6.2004.
ΔΥΡΕ Βϋ, απόφαςθ αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 7258/21.18.2005. Θζμα: ςχζδιο εκτάκτων αναγκϊν «ΡΕΣΕΑΣ».
ΓΝΑ ΚΑΤ Νομοκετικό και κεςμικό πλαίςιο περί εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ.:
 ΓΝΑ ΚΑΤ (2012) Σχζδιο Κανονιςμοφ εςωτερικισ λειτουργίασ του νοςοκομείου
 ΓΝΑ ΚΑΤ (2015) Σχζδιο Εκτάκτων Αναγκϊν νοςοκομείου ςε pdf
 ΓΝΑ ΚΑΤ (2004) Επιχειρθςιακό Σχζδιο Δράςθσ. Planning
 Δωρεά του Ιδρφματοσ Στ. Νιάρχοσ ςτο Νοςοκομείο ο αξονικόσ τομογράφοσ, 2017








ΘΔΙΚΑ- Σφςτθμα μθχανογραφικό του νοςοκομείου net term.
Υπουργείο Υγείασ-Ρλατφόρμα καταχϊρθςθσ οικονομικϊν δεικτϊν ΒΙ forms του Υπουργείου
http://bi.moh.gov.gr/ .
ΕΛΣΤΑΤ- Ρλατφόρμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτατιςτικϊν ερευνϊν δθμοςίου τομζα Http://www.statistics.gr
Site νοςοκομείου (http://www.kat-hosp.gr).
Site Βιβλιοκικθσ Νοςοκομείου (http://www.kat-hosp.gr/vivliothiki/parexomenes-ypiresies/ .
Οργανόγραμμα νοςοκομείου ΚΑΤ (http://www.kat-hosp.gr/organogramma-kat) .

Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ















Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτα Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν ,ςτθ διαχείριςθ των
οικονομικϊν και ςτθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ (υπό-κριτιρια 4.1, 4.3, 4.5).
Ρραγματοποίθςθ ςυςκζψεων με υπαλλιλουσ και εκπροςϊπουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά όργανα ςτθν προςπάκεια
οργανωτικισ βελτίωςθσ (4.1).
Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με
κόςτοσ-όφελοσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ υπό - εφαρμογϊν, με δυνατότθτα ςυλλογισ και ανατροφοδότθςθσ των
εςωτερικϊν διοικθτικϊν, ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν ροϊν απόδοςθσ βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ
λειτουργίασ ςτο Τ.Ε.Ρ. (4.3).
Αφξθςθ χρθματοδότθςθσ, για τθν υλοποίθςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ εκςυγχρονιςμοφ με τεχνολογίεσ
καινοτομίασ ςτο νοςοκομείο.
Ανάπτυξθ αςφρματου αςφαλοφσ δικτφου (WiFi) ςτο νοςοκομείο προσ χριςθ των νοςθλευομζνων, των
επιςκεπτϊν και των εργαηομζνων για άμεςθ εςωτερικι ανταλλαγι πλθροφόρθςθσ (4.5).
Ανανζωςθ ςυμβάςεων πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων από τουσ διεκνείσ παρόχουσ διανομισ επιςτθμονικισ
πλθροφόρθςθσ και γνϊςθσ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του νοςοκομείου (4.5).
Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ δεικτϊν λειτουργίασ και διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα του ΘΔΙΚΑ
για τθν καταγραφι και διαχείριςθ ςθμαντικϊν κεμάτων υγείασ (διαχείριςθ κινδφνων, κνθςιμότθτα, λοιμϊξεισ,
αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν) (4.5).
Εκςυγχρονιςμόσ των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικι και Επικοινωνιϊν, 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 (4.5).
Ανάπτυξθ εςωτερικϊν διαφλων επικοινωνίασ με τισ κλινικζσ, τα εργαςτιρια, τισ αίκουςεσ χειρουργείων, τισ
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ (γραφείο Κίνθςθσ αςκενϊν), για τθν διάδοςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθ
βελτίωςθ των παροχϊν προσ τουσ αςκενείσ.

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 49

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 4

ου

(ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ)

ΔΑΣΘ 4

Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων Τεχνολογιϊν
Ρλθροφόρθςθσ και Επικοινωνιϊν

ΧΟΘΓΟΣ

1 ΥΡΕ, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΕΣΡΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ

θ

Ε.ΛΑΡΡΑ
ΤΜΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ, ΙΑΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
2132086 083
Για τθ διαχείριςθ των εξωτερικϊν ςυνεργαςιϊν, και τθν ενδονοςοκομειακι
επικοινωνία προτείνεται:
 ειςαγωγι τεχνολογιϊν Διοικθτικισ, Ιατρικισ πλθροφόρθςθσ για τθν
οργάνωςθ των δεδομζνων που πθγάηουν από το ΤΕΡ,
 επζκταςθ του ςυςτιματοσ PACS ςτο Τ.Ε.Ρ.,
 ανανζωςθ ςυμβάςεων πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων (PACT/ European
Society of Intensive Care Medicine for clinical problems, Orthopedic
Knowledge Research, Cochrane databases, Lexicomp pharmacology, για τθ
διαςφάλιςθ τθσ τρζχουςασ γνϊςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ κατά τθ διάρκεια
εφθμερίασ,
 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,
 βελτίωςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και δικτφων,
 ςυντιρθςθ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ,
 ανάπτυξθ αςφρματου αςφαλοφσ δικτφου (WiFi) ςτο νοςοκομείο προσ χριςθ
των νοςθλευομζνων, των επιςκεπτϊν και των εργαηομζνων για άμεςθ
εςωτερικι ανταλλαγι πλθροφόρθςθσ.
θ
1 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΡΥ, ΣΟΤΥ, ΚΕΕΛΡΝΟ, ΘΔΙΚΑ.
Από τα βαςικότερα δυνατά ςθμεία κεωρείται:







ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ



θ δωρεά του ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ ςτο Ακτινολογικό τμιμα μζςω των
προςπακειϊν του Συλλόγου Φίλων ΚΑΤ
θ ιςχφουςα νομοκεςία περί εκςυγχρονιςμοφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν υγείασ
οι ςχετικζσ αποφάςεισ Διοίκθςθσ, Υπουργείου Υγείασ
θ βοφλθςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ υφιςτάμενθσ Διοικθτικισ ιεραρχίασ
το υπάρχον μθχανογραφικό ςφςτθμα του ΘΔΙΚΑ
το ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ ιατρικϊν εικόνων-εξετάςεων PACS του
Ακτινολογικοφ τμιματοσ
θ ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ
και αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με κόςτοσ-όφελοσ για τθν ορκι λιψθ
διοικθτικϊν και ιατρικϊν αποφάςεων,
θ προμικεια τριϊν ακτινογραφικϊν μθχανθμάτων με δυνατότθτα
αποκικευςθσ απεικονιςτικϊν πράξεων (PACS), κακϊσ και ζνα μθχάνθμα
υπεριχων (καρδιάσ, κοιλίασ, αγγεία).
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΕΣΡΑ
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ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΟΟΙ
ΕΡΙΚΟΥΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ
Εκτιμάται €800.000

ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ

Εξαρτάται από τθν τελικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.86), ποςοςτό που ανιλκε ςε 67.4%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ για τθν ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ
εργαςιϊν με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.59), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό - κριτθρίου 4.1
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν
ανάπτυξθ και διαχείριςθ εργαςιϊν με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
3.86

4.1
(67.4)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
3
Ζλεγχοσ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.59

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σμαντικι
απόκλιςθ
Ναι
1.27

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (1.27), ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων με τθν ομάδα των μελϊν να αξιολογεί με υψθλότερθ βακμολόγθςθ βαςιηόμενθ ςτο
υλικό τεκμθρίωςθσ.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3) (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- ο προςδιοριςμόσ τθσ ςθμαςίασ των ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, με τουσ βαςικοφσ
ςυνεργάτεσ αυτισ (προμθκευτζσ, άλλεσ υπθρεςίεσ, προϊςτάμενεσ αρxζσ κ.α.) (3.81)
- ο βακμόσ που είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν (3.91)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
περιλαμβάνεται:
θ πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων τθσ θγεςίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και
τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και θ αποτελεςματικότθτά τουσ
ςτθν προςπάκεια οργανωτικισ βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.95)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ περιλαμβάνονται:
- ο βακμόσ που οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και οι δείκτεσ μζτρθςθσ τουσ, προςδιορίηονται με
ςυμφωνία μεταξφ προϊςταμζνων - υφιςταμζνων (1.95)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.1, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ικανοποίθςθ και καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- τα αποτελζςματα των ςυνεργαςιϊν και τθν ικανοποιθτικι αξιολόγθςι τουσ (3.03)
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- το βακμό που είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν (2.15)
- τον προςδιοριςμό τθσ ςθμαςίασ των ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, με τουσ βαςικοφσ
ςυνεργάτεσ αυτισ (προμθκευτζσ, άλλεσ υπθρεςίεσ, προϊςτάμενεσ αρxζσ κ.α.)(2.29)
- τθ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθ μετακίνθςθ
υπαλλιλων μεταξφ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και των δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων που αποτελοφν
τουσ βαςικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ και ο βακμόσ που θ διαδικαςία κρίνεται αποτελεςματικι (2.64)
- τθ δθμιουργία εξειδικευμζνων ςυνεργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ζργου και τθν
ανάπτυξθ και εφαρμογι κοινϊν ρrojectσ με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ (2.68)
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- τθ δθμιουργία και τθ διαμόρφωςθ κατά περίπτωςθ μακροχρόνιων ςυνεργαςιϊν τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ με φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα (2.77).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία ςτα κάτωκι:
 ςτον προςδιοριςμό τθσ ςθμαςίασ των ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, με τουσ βαςικοφσ
ςυνεργάτεσ αυτισ (προμθκευτζσ, άλλεσ υπθρεςίεσ, προϊςτάμενεσ αρxζσ κ.α.)
 ςτο βακμό που είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Θ πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων τθσ θγεςίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και τουσ εκπροςϊπουσ
τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και θ αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν προςπάκεια οργανωτικισ
βελτίωςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ.
Οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και οι δείκτεσ μζτρθςθσ τουσ να προςδιορίηονται με ςυμφωνία μεταξφ
προϊςταμζνων – υφιςταμζνων.
H δια βίου επαγγελματικι κατάρτιςθ των εργαηομζνων του Τ.Ε.Ρ. πχ. κατάρτιςθ του νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ για τθ διαλογι επειγόντων (κατθγορίεσ βαρφτθτασ), ςφμφωνα με διεκνείσ πρακτικζσ (British
Assoc. Accid. Emergency Med.) αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.2
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.72), ποςοςτό που ανιλκε ςε 64.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυνεργαςιϊν με τουσ
πολίτεσ/πελάτεσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.99), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 4.2
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυνεργαςιϊν με τουσ πολίτεσ/πελάτεσ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
εργαηομζνων

Σθμαντικι
απόκλιςθ

3.72

3
Ζλεγχοσ

1.99

1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ
και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ

Ναι

Υπο-κριτιριο
4.2
(64.6)

1.73

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (1.73), ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων με τθν ομάδα των μελϊν να αξιολογεί με υψθλότερθ βακμολόγθςθ βαςιηόμενθ ςτο
υλικό τεκμθρίωςθσ.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.2
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων
και τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
- θ φπαρξθ οργανωμζνθσ πολιτικισ ενθμζρωςθσ - πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν (4.21)
- θ εξαςφάλιςθ διαφανοφσ διοικθτικισ δραςτθριότθτασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (π.χ. με τθ
δθμοςίευςθ ετιςιων αναφορϊν για τθ λειτουργία τθσ, με ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο κτλ) (4.39)
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ να ενκαρρφνει τθν ενεργό και οργανωμζνθ ςυμμετοχι
(ςυμβουλευτικά όργανα, ςφυγμομετριςεισ ςε διάφορα κζματα κτλ) των πολιτϊν ςτθν διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν τθν λειτουργία τθσ (3.17)
- ο βακμόσ που θ Δθμόςια Οργάνωςθ είναι ανοικτι ςε προτάςεισ ι παράπονα των πολιτϊν και
δθμιουργεί τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ (ερωτθματολόγια, ζρευνεσ κοινοφ, ςυμβουλευτικά
όργανα με ςυμμετοχι πολιτϊν κτλ) για τθ διαχείριςθ τουσ (3.81)
- ο προςδιοριςμόσ του ρόλου των πολιτϊν/πελατϊν ωσ ςυν-παραγωγοί και ςυν-αξιολογθτζσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (3.02).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- το βακμό που θ Δθμόςια Οργάνωςθ είναι ανοικτι ςε προτάςεισ ι παράπονα των πολιτϊν και
δθμιουργεί τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ (ερωτθματολόγια, ζρευνεσ κοινοφ, ςυμβουλευτικά όργανα
με ςυμμετοχι πολιτϊν κτλ) για τθ διαχείριςθ τουσ (2.04)
- τθν φπαρξθ οργανωμζνθσ πολιτικισ ενθμζρωςθσ- πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν (2.09)
- τθν εξαςφάλιςθ διαφανοφσ διοικθτικισ δραςτθριότθτασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (π.χ. με τθ
δθμοςίευςθ ετιςιων αναφορϊν για τθ λειτουργία τθσ, με ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο κτλ) (2.12)


ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
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- τθ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ να ενκαρρφνει τθν ενεργό και οργανωμζνθ ςυμμετοχι
(ςυμβουλευτικά όργανα, ςφυγμομετριςεισ ςε διάφορα κζματα κτλ) των πολιτϊν ςτθν διαδικαςία
λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν τθν λειτουργία τθσ (1.84)
- τον προςδιοριςμό του ρόλου των πολιτϊν/πελατϊν ωσ ςυν-παραγωγοί και ςυν-αξιολογθτζσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (1.86).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Θ εξαςφάλιςθ διαφανοφσ διοικθτικισ δραςτθριότθτασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (π.χ. με τθ δθμοςίευςθ
ετιςιων αναφορϊν για τθ λειτουργία τθσ, με ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο κτλ) (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
 Θ φπαρξθ οργανωμζνθσ πολιτικισ ενθμζρωςθσ- πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ
και των δφο μερϊν).
 Ο βακμόσ που θ Δθμόςια Οργάνωςθ είναι ανοικτι ςε προτάςεισ ι παράπονα των πολιτϊν και δθμιουργεί
τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ (ερωτθματολόγια, ζρευνεσ κοινοφ, ςυμβουλευτικά όργανα με ςυμμετοχι
πολιτϊν κτλ) για τθ διαχείριςθ τουσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Επιπλζον, θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτα κάτωκι:
 ςτθ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ να ενκαρρφνει τθν ενεργό και οργανωμζνθ ςυμμετοχι (ςυμβουλευτικά
όργανα, ςφυγμομετριςεισ ςε διάφορα κζματα κτλ) των πολιτϊν ςτθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που
αφοροφν τθν λειτουργία τθσ.
 ςτον προςδιοριςμό του ρόλου των πολιτϊν/πελατϊν ωσ ςυν-παραγωγοί και ςυν-αξιολογθτζσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
 Συςτθματικι ςφυγομζτρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ (ανάλυςθ & αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ) για τθν εξαςφάλιςθ
τθσ διαφάνειασ ςτθ λειτουργία του τμιματοσ επειγόντων περαςτικϊν.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.3

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.71), ποςοςτό που ανιλκε ςε 44.4%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.06), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 4.3 φάνθκε
πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ των
οικονομικϊν.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.71

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.06

Αξιολόγθςθ
Σθμανικι
βακμολογίασ
απόκλιςθ
Υπο-κριτιριο
εργαηομζνων
2
Πχι
4.3
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
0.65
(44.4)
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ
Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.65) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων .
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.3,
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων και
τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των οικονομικϊν πόρων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ (4.06)
θ εξαςφάλιςθ διαφανοφσ οικονομικισ διαχείριςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ (4.81)

ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ ειςαγωγι καινοτόμων ςυςτθμάτων οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (πολλαπλοί ετιςιοι
προχπολογιςμοί, πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο
ζργου, προχπολογιςμόσ ανά μονάδα και όχι Κ.Α.Ε.,κτλ) (3.02)
ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ του κόςτουσ παροxισ των υπθρεςιϊν-προϊόντων προσ το κοινό (3.13)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
θ εξαςφάλιςθ τθσ αποδοτικισ διαχείριςθσ των οικονομικϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (2.95)
θ ανάλυςθ των αποφάςεων που ενζχουν κόςτοσ, ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ (2.95)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκε:
ο βακμόσ που θ οικονομικι διαχείριςθ είναι αποκεντρωμζνθ ςτισ κακ' φλθν οργανικζσ μονάδεσ τθσ
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με παράλλθλο κεντρικά επιτθροφμενο ζλεγχο των δαπανϊν (1.95)
 ςτθ φάςθ (0) ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ αξιολογικθκαν:
θ πραγματοποίθςθ αναλφςεων των πικανϊν κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν αποφάςεων
(0.64)
θ ενςωμάτωςθ ςτον προχπολογιςμό δεδομζνων απόδοςθσ όπωσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ
παραγωγισ και αποτελζςματοσ (0.90).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων ,ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.3, φάνθκε πωσ υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
τθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των οικονομικϊν πόρων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ (2.28)
-

τθν εξαςφάλιςθ διαφανοφσ οικονομικισ διαχείριςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ
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Οργάνωςθσ (2.09)
το βακμό που θ οικονομικι διαχείριςθ είναι αποκεντρωμζνθ ςτισ κακ' φλθν οργανικζσ μονάδεσ τθσ
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με παράλλθλο κεντρικά επιτθροφμενο ζλεγχο των δαπανϊν (2.05)
τθν ανάλυςθ των αποφάςεων που ενζχουν κόςτοσ, ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ (2.21)
τθν πραγματοποίθςθ αναλφςεων των πικανϊν κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν αποφάςεων
(2.00)
τθν ενςωμάτωςθ ςτον προχπολογιςμό δεδομζνων απόδοςθσ όπωσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ
παραγωγισ και αποτελζςματοσ (2.02)
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποδοτικισ διαχείριςθσ των οικονομικϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςnσ (1.98)
τθν ειςαγωγι καινοτόμων ςυςτθμάτων οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (πολλαπλοί ετιςιοι
προχπολογιςμοί, πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο
ζργου, προχπολογιςμόσ ανά μονάδα και όχι Κ.Α.Ε.,κτλ) (1.89)
το ςυςτθματικό ζλεγχο του κόςτουσ παροxισ των υπθρεςιϊν-προϊόντων προσ το κοινό (1.98).
-



Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ



Θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των οικονομικϊν πόρων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ
(ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
 Θ εξαςφάλιςθ διαφανοφσ οικονομικισ διαχείριςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςnσ
(ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Επιπλζον, θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε
αποτελεςματικι λειτουργία και ςτα κάτωκι:
 ςτθν ειςαγωγι καινοτόμων ςυςτθμάτων οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (πολλαπλοί ετιςιοι προχπολογιςμοί,
πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο ζργου, προχπολογιςμόσ ανά
μονάδα και όχι Κ.Α.Ε. ,κτλ.).
 ςτο ςυςτθματικό ζλεγχο του κόςτουσ παροxισ των υπθρεςιϊν-προϊόντων προσ το κοινό.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ







Ο βακμόσ που θ οικονομικι διαχείριςθ είναι αποκεντρωμζνθ ςτισ κακ' φλθν οργανικζσ μονάδεσ τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ με παράλλθλο κεντρικά επιτθροφμενο ζλεγχο των δαπανϊν.
Θ πραγματοποίθςθ αναλφςεων των πικανϊν κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν αποφάςεων.
Θ ενςωμάτωςθ ςτον προχπολογιςμό δεδομζνων απόδοςθσ όπωσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ παραγωγισ
και αποτελζςματοσ .
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Θ ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ και αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με
κόςτοσ-όφελοσ για τθν ορκι λιψθ διοικθτικϊν και ιατρικϊν αποφάςεων. Ρροτείνεται θ ανάπτυξθ
υποεφαρμογϊν, με δυνατότθτα ςυλλογισ και ανατροφοδότθςθσ των εςωτερικϊν διοικθτικϊν, ιατρικϊν,
νοςθλευτικϊν ροϊν απόδοςθσ βάςει τθσ ανάλυςθσ κόςτουσ-οφζλουσ λειτουργίασ του ΤΕΡ.

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 57
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.4

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.4, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.76), ποςοςτό που ανιλκε ςε 65.3%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ φάςθ
προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.13), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 4.4 φάνθκε
πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ τθσ
πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ.

ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο
4.4.

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

3.76

3
Ζλεγχοσ

(65.3)

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.13

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων

Σθμαντικι
απόκλιςθ

2
ςχετικι ικανοποίθςθ
και μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Ναι
1.63

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (1.63), ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων με τθν ομάδα των μελϊν να αξιολογεί με υψθλότερθ βακμολόγθςθ βαςιηόμενθ ςτο
υλικό τεκμθρίωςθσ.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.4,




ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων
και τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκε:
- θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων (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 (4.49)
ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ τθσ πλθροφορίασ - ενθμζρωςθσ που ζχει θ Δθμόςια
Οργάνωςθ από το εξωτερικό τθσ περιβάλλον (3.81)
- θ τακτικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ και
εναρμόνιςθ με το ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και με τισ τρζχουςεσ
και μελλοντικζσ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν (3.56)
- θ αποτελεςματικι λειτουργία εςωτερικϊν διαφλων 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 (3.17)
- θ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των διοικθτικϊν πλθροφοριϊν που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ, και
θ παρουςίαςι τθσ με φιλικό προσ τον χριςτθ τουσ τρόπο (3.91)
- θ διαςφάλιςθ πωσ οι γνϊςεισ των υπαλλιλων παραμζνουν ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ ακόμθ κι αν
αποχωριςουν από αυτι (3.63)

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 58
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Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.4, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
- τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων (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 (2.36)
- τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ τθσ πλθροφορίασ - ενθμζρωςθσ που ζχει θ Δθμόςια
Οργάνωςθ από το εξωτερικό τθσ περιβάλλον (2.14)
- τθν τακτικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ και
εναρμόνιςθ με το ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και με τισ τρζχουςεσ
και μελλοντικζσ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν (2.16)
τθν αποτελεςματικι λειτουργία εςωτερικϊν διαφλων 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 (2.08)
τθ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των διοικθτικϊν πλθροφοριϊν που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ, και θ
παρουςίαςι τθσ με φιλικό προσ τον χριςτθ τουσ τρόπο (2.28)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για:
τθ διαςφάλιςθ πωσ οι γνϊςεισ των υπαλλιλων παραμζνουν ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ ακόμθ κι αν
αποχωριςουν από αυτι (1.79).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ


Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων (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 (ςφμφωνα με τθ βακμολογία και των δφο μερϊν).
 Θ εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ τθσ πλθροφορίασ-ενθμζρωςθσ που ζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ από
το εξωτερικό τθσ περιβάλλον (ςφμφωνα με τθ βακμολογία και των δφο μερϊν).
 Θ τακτικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ και εναρμόνιςθ
με το ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και με τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ
ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν (ςφμφωνα με τθ βακμολογία και των δφο μερϊν).
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία και ςτα κάτωκι:
 τθ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των διοικθτικϊν πλθροφοριϊν που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ και τθν
παρουςίαςι τθσ με φιλικό προσ τον χριςτθ τουσ τρόπο
 τθ διαςφάλιςθ πωσ οι γνϊςεισ των υπαλλιλων παραμζνουν ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ ακόμθ κι αν αποχωριςουν
από αυτι
 τθν αποτελεςματικι λειτουργία εςωτερικϊν διαφλων 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.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
--------------------------
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.5

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.5, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.65), ποςοςτό που ανιλκε ςε 43.1%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ τθσ τεχνολογίασ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.04), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 4.5 φάνθκε
πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ τθσ
τεχνολογίασ.

Υποκριτιριο
4.5

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων

2.65

2
Εκτζλεςθ

2.04

(43.1)

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων

Σθμαντικι
απόκλιςθ

2
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Πχι
0.61

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.61) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.5
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων και
τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκε:
- ο βακμόσ που θ χριςθ των ΤΡΕ ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ
πολίτεσ/πελάτεσ (4.45)
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι λειτουργία (π.χ. πρόςβαςθ ςε βάςεισ
Δεδομζνων, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κτλ) (3.02)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
θ επικοινωνία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ με τθ χριςθ
ςφγχρονων τεχνολογιϊν; (π.χ. διαδίκτυο, αςφρματα δίκτυα, εςωτερικό δίκτυο κτλ) (2.38)
θ αντιμετϊπιςθ του κοινωνικό-οικονομικοφ και περιβαλλοντικοφ αντίκτυπου των ΤΡΕ (π.χ. διαχείριςθ
αποβλιτων θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μειωμζνθ προςβαςιμότθτα χρθςτϊν χωρίσ εξοικείωςθ με τθν
τεχνολογία) (2.81)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1) (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ ειςαγωγισ των νζων και καινοτόμων Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ
(1.49)
θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του κόςτουσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται με τθ
χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία (1.74).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.5, φάνθκε πωσ υπιρχε:




ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- τθ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι λειτουργία (π.χ. πρόςβαςθ ςε Βάςεισ
Δεδομζνων, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κτλ) (2.00)
- τθν επικοινωνία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ με τθ
χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν (π.χ. διαδίκτυο, αςφρματα δίκτυα, εςωτερικό δίκτυο κτλ) (2.14)
- τθ χριςθ των ΤΡΕ, που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ
πολίτεσ/πελάτεσ (2.30)
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για

Επιμζλεια-Σφνταξθ Ζκκεςθσ Αυτοαξιολόγθςθσ ςτo Τ.Ε.Ρ.: Θ. Τςόγκα, Ε. Δανζβα, Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Στ. Μακρι, Ι. Αλαμάνοσ

Σελίδα 60

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

-

-

τθν εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ ειςαγωγισ των νζων και καινοτόμων Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ
(1.92)
τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του κόςτουσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται με τθ
χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία (1.96)
τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικό-οικονομικοφ και περιβαλλοντικοφ αντίκτυπου των ΤΡΕ (π.χ. διαχείριςθ
αποβλιτων θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μειωμζνθ προςβαςιμότθτα χρθςτϊν χωρίσ εξοικείωςθ με τθν
τεχνολογία) (1.90).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ




Θ χριςθ των ΤΡΕ ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ/πελάτεσ
(ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι λειτουργία (π.χ. πρόςβαςθ ςε βάςεισ Δεδομζνων, εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κτλ), (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ






Θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ ειςαγωγισ των νζων και καινοτόμων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ
και Επικοινωνιϊν, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του κόςτουσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται με τθ
χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 4.6

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 4.6, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον ζλεγχο (3.77), ποςοςτό που ανιλκε ςε 65.8%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ φάςθ
προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.03), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 4.6 φάνθκε
πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθ διαχείριςθ των
εγκαταςτάςεϊν τθσ.

ΥποΚριτιριο
4.6

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων

Σθμαντικι
απόκλιςθ

3.77

3
Ζλεγχοσ

2.03

2
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Ναι

(65.8)

1.74

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (1.74) μεταξφ των μελϊν και των
εργαηομζνων με τθν ομάδα των μελϊν να αξιολογεί με υψθλότερθ βακμολόγθςθ βαςιηόμενθ ςτο υλικό τεκμθρίωςθσ.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.6
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ - (4), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ, επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων και
τροποποίθςθ τθσ λειτουργίασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ τοποκεςία που βρίςκεται το κτίριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ, που διευκολφνει τθν
πρόςβαςθ των υπαλλιλων τθσ αλλά και όςων ζρχονται ςε επαφι με αυτι (4.56)
- θ εξαςφάλιςθ ενόσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ που είναι αςφαλζσ, αποδοτικό και βοθκά ςτθν καλφτερθ
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ αξιοποιϊντασ ανάλογα τουσ διατικζμενοσ χϊρουσ και τον
υπάρχοντα εξοπλιςμό (4.24)
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- οι υποδομζσ του φορζα που εξαςφαλίηουν κλίμα ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και
ενκάρρυνςθσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ (3.16)
- θ χριςθ και θ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των μεταφορικϊν μζςων και
των ενεργειακϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι αποδοτικι, αποτελεςματικι και ςυντελεί ςτθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ και ςτθν ικανοποίθςθ των υπαλλιλων τθσ (3.24)
- θ ικανοποιθτικι κτιριακι υποδομι όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πρόςβαςθσ των υπαλλιλων
και των εξυπθρετοφμενων από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; (προβλζψεισ ΑΜΕΑ, χϊροι ςτάκμευςθσ,
εςωτερικοί χϊροι για ειδικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ καπνιςτιριο, άκλθςθ, κτλ) (3.52)
- θ ολοκλθρωμζνθ πολιτικι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για τθ διαχείριςθ των υποδομϊν τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (3.88)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 4.6, φάνθκε πωσ υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- τθν 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 (2.43)
- τθν ολοκλθρωμζνθ πολιτικι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για τθ διαχείριςθ των υποδομϊν τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (2.16)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
τθν εξαςφάλιςθ ενόσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ που είναι αςφαλζσ, αποδοτικό και βοθκά ςτθν καλφτερθ
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ αξιοποιϊντασ ανάλογα τουσ διατικζμενοσ χϊρουσ και τον
υπάρχοντα εξοπλιςμό (1.98)
τισ υποδομζσ του φορζα που εξαςφαλίηουν κλίμα ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και
ενκάρρυνςθσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ (1.88)
τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των μεταφορικϊν μζςων και
των ενεργειακϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι αποδοτικι, αποτελεςματικι και ςυντελεί ςτθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ και ςτθν ικανοποίθςθ των υπαλλιλων τθσ (1.91)
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-

τθν ικανοποιθτικι κτιριακι υποδομι όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πρόςβαςθσ των υπαλλιλων
και των εξυπθρετοφμενων από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; (προβλζψεισ ΑΜΕΑ, χϊροι ςτάκμευςθσ,
εςωτερικοί χϊροι για ειδικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ καπνιςτιριο, άκλθςθ, κτλ) (1.81)

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ




Θ τοποκεςία που βρίςκεται το κτίριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ, που διευκολφνει τθν πρόςβαςθ
των υπαλλιλων τθσ, αλλά και όςων ζρχονται ςε επαφι με αυτι (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο
μερϊν)
Θ ολοκλθρωμζνθ πολιτικι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για τθ διαχείριςθ των υποδομϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν).

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία και ςτα κάτωκι:







τθν εξαςφάλιςθ ενόσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ που είναι αςφαλζσ, αποδοτικό και βοθκά ςτθν καλφτερθ
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ αξιοποιϊντασ ανάλογα τουσ διατικζμενοσ χϊρουσ και τον υπάρχοντα
εξοπλιςμό
τισ υποδομζσ του φορζα που εξαςφαλίηουν κλίμα ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και ενκάρρυνςθσ
τθσ ομαδικισ εργαςίασ
τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των μεταφορικϊν μζςων και των
ενεργειακϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι αποδοτικι, αποτελεςματικι και ςυντελεί ςτθν υλοποίθςθ των
ςτόχων τθσ και ςτθν ικανοποίθςθ των υπαλλιλων τθσ
τθν ικανοποιθτικι κτιριακι υποδομι όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πρόςβαςθσ των υπαλλιλων και των
εξυπθρετοφμενων από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ (προβλζψεισ ΑΜΕΑ, χϊροι ςτάκμευςθσ, εςωτερικοί χϊροι για
ειδικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ καπνιςτιριο, άκλθςθ, κτλ).

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ


Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ εργαηόμενουσ
και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 5

Κριτιριο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:


για τον προςδιοριςμό, το ςχεδιαςμό, τθ διαχείριςθ και τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςε ςυνεχι
βάςθ, εμπλζκοντασ τα ενδιαφερόμενα μζλθ



για τθν ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν και προϊόντων προςανατολιςμζνων προσ τον πολίτθ/πελάτθ



για το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 5, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.05), ποςοςτό που ανιλκε ςε 31.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ φάςθ
προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ των δράςεων για τισ προαναφερκείςεσ δράςεισ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.73), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό
επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτισ προαναφερκείςεσ δράςεισ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Κριτιριο
5

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.05
(31.6)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.73

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.32

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.32) ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ


ΓΝΑ ΚΑΤ- ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ζγγραφο του Δ/ντι των Τ.Ε.Ρ. προσ Διοίκθςθ νοςοκομείου, με κζμα: Λειτουργία
Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν 16/02/2017.



1 ΥΡΕ ζγγραφο αρ.πρωτ. 32860/10/8/2017, κζμα: καινοτομία ςτο δθμόςιο τομζα προσ τισ Διοικιςεισ των
νοςοκομείων .
EE Ρρόγραμμα ζρευνασ και καινοτομίασ “Horizon 2020-H2020” ςε http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020 και
http://yourdatastories.eu.
Υπουργικι Απόφαςθ Α3δ/Γ.Ρ.οικ.10976 (Φ.Ε.Κ. 662/2.3.2017, τ. Β’) Γραφείο Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων
Λθπτϊν/ριϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ.





θ

Site ΓΝΑ ΚΑΤ:
ipiresiwn-ygeias/.

http://www.kat-hosp.gr/plirofories-gia-ton-astheni/grafeio-prostasias-dikaiwmatwn-liptwn-
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Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ











Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτο Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό, ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ διαχείριςθ και ςτθν ειςαγωγι
καινοτομιϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςε ςυνεχι βάςθ, εμπλζκοντασ τα ενδιαφερόμενα μζλθ, ςτθν ανάπτυξθ και παροχι
υπθρεςιϊν και προϊόντων προςανατολιςμζνων προσ τον πολίτθ/πελάτθ και ςτο ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν ςτο
ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ (υπό - κριτιρια 5.1, 5.2, 5.3).
Ανάπτυξθ πρωτοκόλλων λειτουργίασ (διοικθτικϊν-ιατρικϊν-νοςθλευτικϊν πράξεων) για τθν απλοποίθςθ των
διαδικαςιϊν, τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν (5.1).
Ειςαγωγι καινοτόμων διαδικαςιϊν:
 πρόταςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ςυμμετοχι του νοςοκομείου ςτο πρόγραμμα EE ζρευνασ και
καινοτομίασ “Horizon 2020-2020”, για τον εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιϊν λειτουργίασ του TEΡ με
τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ ι τθν αξιοποίθςθ καινοτομιϊν άλλων φορζων ςε εκνικό ι
διεκνζσ επίπεδο (5.1).
Ανάπτυξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ςτο Τ.Ε.Ρ. (5.1).
Ρεριοδικι εφαρμογι ερευνϊν ικανοποίθςθσ των αςκενϊν, με διανομι ερωτθματολογίων, για τθν αποτφπωςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και του επιπζδου ικανοποίθςθσ (5.2).
Ενίςχυςθ του ρόλου του Τμιματοσ Ροιότθτασ, Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ (5.2).
Συντονιςμόσ και ςφνδεςθ των διαδικαςιϊν με άλλα νοςοκομεία, δθμόςια ι ιδιωτικά κακϊσ και με ΜΚΟ (5.3).
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 5

ου

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

ΔΑΣΘ 5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΑΣΙΩΝ

ΧΟΘΓΟΣ

1θ ΥΡΕ, ΓΝΑ ΚΑΤ, ΕΣΡΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.ΛΑΡΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ, ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΚΡΑ
2132016083

ΣΚΟΡΟΣ



ΜΕΤΟΧΟΙ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ, 1θ ΥΡΕ, ΕΚΑΒ,
ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΚΕΡΥ, ΚΕΣΥ

Θ πρόταςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ςυμμετοχι του νοςοκομείου ςτο
πρόγραμμα EE ζρευνασ και καινοτομίασ “Horizon 2020-H2020”, για τον
εκςυγχρονιςμό των διαδικαςιϊν λειτουργίασ του TEΡ με τεχνολογίεσ
πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ ι τθν αξιοποίθςθ καινοτομιϊν άλλων φορζων
ςε εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο.
 θ διαχείριςθ και θ διακίνθςθ των κλινικϊν πλθροφοριϊν που πθγάηουν από
το τμιμα επειγόντων, όπωσ ςυμπτϊματα, κατθγορία βαρφτθτασ, επίπεδο
ςυνείδθςθσ, αιμορραγία, ICD.
 θ ενςωμάτωςθ διεκνϊν πρακτικϊν τεχνικισ ανάλυςθσ κειμζνων που τα
ςυςτιματα ΒΙ βρίςκουν ευρεία εφαρμογι ςτθν κλινικι αξιολόγθςθ,
αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα λειτουργίασ
 θ τιρθςθ Θλεκτρονικοφ φακζλου αςκενοφσ (ΘΦΑ), θλεκτρονικισ κάρτασ,
μζςω εφαρμογϊν Web services.
 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 ςτο ν.4461/2017 ΦΕΚ 38/Αϋ/2017-Ατομικόσ
Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ Υγείασ (ΑΘΦΥ).

ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ

ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ

Θ ανάπτυξθ μιασ οργανωςιακισ λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ., αποτελοφμενθ από ζνα
οργανωμζνο ςφνολο αλλθλζνδετων κομβικϊν και υποςτθρικτικϊν διαδικαςιϊν,
με τθν αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ.

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ

Ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ
Πχι

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 5.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 5.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον προγραμματιςμό (1.72), ποςοςτό που ανιλκε ςε 24.6%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία
βρίςκεται ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ ςτον προςδιοριςμό, ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ διαχείριςθ και ειςαγωγι
καινοτομιϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςε ςυνεχι βάςθ, εμπλζκοντασ τα ενδιαφερόμενα μζλθ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.81), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 5.1
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον
προςδιοριςμό, ςτο ςχεδιαςμό, ςτθ διαχείριςθ και ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςε ςυνεχι βάςθ,
εμπλζκοντασ τα ενδιαφερόμενα μζλθ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο
5.1

Μ.Ο
Αντιςτοίχις
θ
Ομάδασ

Φάςθ
Κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνω
ν

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
Εργαηομζνων

Σθμαντικι
απόκλιςθ

1.72

1
Ρρογραμματιςμόσ

1.81

1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και
χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Πχι

(24.6)

0.90

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.90) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 5.1
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
θ ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν ςε κακοριςμζνουσ
υπαλλιλουσ και κατά πόςο αυτοί ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τουσ (2.14)
θ πραγματοποίθςθ αλλαγϊν ςτο κανονιςτικό μζροσ των διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ςε τακτικι βάςθ (2.36)
ο βακμόσ που λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ, και των ςτόχων τθσ κατά τθν αξιολόγθςθ-ανακεϊρθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν (2.38)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του κφκλου
ποιότθτασ αξιολογικθκε:
o βακμόσ που ο προςδιοριςμόσ, θ περιγραφι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι ςυνεχισ και επαρκισ (1.84)
ο βακμόσ που θ κατανομι των πόρων (άνκρωποι, εξοπλιςμόσ, χρθματοδότθςθ κτλ) ςτισ διαδικαςίεσ
- λειτουργίεσ, γίνεται ανάλογα με τθν ςυμβολι τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων (1.92)
θ φπαρξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, και βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ (1.88)
θ αξιολόγθςθ των επιρροϊν των εφαρμογϊν του διαδικτφου και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
ςτισ διαδικαςίεσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.25)
θ ανάλυςθ και θ αντιμετϊπιςθ των παραγόντων που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ
καινοτομιϊν (1.54)
 ςτθ φάςθ (0) ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ αξιολογικθκαν:
θ αξιολόγθςθ και θ ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν βάςει τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ (0.94)
θ αξιοποίθςθ των καινοτομιϊν άλλων φορζων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθ βελτίωςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (0.95)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 5.1, φάνθκε πωσ
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υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
- τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν ςε κακοριςμζνουσ
υπαλλιλουσ και κατά πόςο αυτοί ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ (2.02)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
τo βακμό που ο προςδιοριςμόσ, θ περιγραφι, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι ςυνεχισ και επαρκισ (1.89)
το βακμό που θ κατανομι των πόρων (άνκρωποι, εξοπλιςμόσ, χρθματοδότθςθ κτλ) ςτισ διαδικαςίεσ
- λειτουργίεσ, γίνεται ανάλογα με τθν ςυμβολι τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων (1.84)
τθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν ςτο κανονιςτικό μζροσ των διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ςε τακτικι βάςθ (1.71)
τθν φπαρξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ (1.68)
τθν αξιολόγθςθ των επιρροϊν των εφαρμογϊν του διαδικτφου και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
ςτισ διαδικαςίεσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.82)
το βακμό που λαμβάνονται υπ’ όψιν οι αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Δθμόςιασ
Οργάνωςθσ, και των ςτόχων τθσ κατά τθν αξιολόγθςθ-ανακεϊρθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν (1.80)
τθν αξιολόγθςθ και θ ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν βάςει τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ (1.77)
τθν αξιοποίθςθ των καινοτομιϊν άλλων φορζων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθ βελτίωςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.78)
τθν ανάλυςθ και τθν αντιμετϊπιςθ των παραγόντων που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ
καινοτομιϊν (1.75).
Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
--------------------Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ









Ο βακμόσ που ο προςδιοριςμόσ, θ περιγραφι, θ ανάλυςθ και θ αξιολόγθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν
διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι ςυνεχισ και επαρκισ.
Ο βακμόσ που θ κατανομι των πόρων (άνκρωποι, εξοπλιςμόσ, χρθματοδότθςθ κτλ) ςτισ διαδικαςίεσ λειτουργίεσ, γίνεται ανάλογα με τθν ςυμβολι τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων.
Θ φπαρξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ
των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ.
Θ αξιολόγθςθ των επιρροϊν των εφαρμογϊν του διαδικτφου και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτισ
διαδικαςίεσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ.
Θ αξιολόγθςθ και θ ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν βάςει τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ.
Θ αξιοποίθςθ των καινοτομιϊν άλλων φορζων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθ βελτίωςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ.
Θ ανάλυςθ και θ αντιμετϊπιςθ των παραγόντων που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 5.2
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 5.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.04), ποςοςτό που ανιλκε ςε 31.4%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ ςτθν ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν και προϊόντων
προςανατολιςμζνων προσ τον πολίτθ/πελάτθ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.66), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 5.2
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο με
τον οποίο θ θγεςία αναπτφςςει και παρζχει υπθρεςίεσ και προϊόντα προςανατολιςμζνα προσ τον πολίτθ/πελάτθ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υπο-κριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.04

5.2
(31.4)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.66

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και
χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.38

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.38) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων .
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 5.2,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ διάκεςθ τθσ κατάλλθλθσ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ και
υποβοικθςθ των πολιτϊν (3.36)
θ εφκολθ πρόςβαςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ ςτο κοινό (π.χ. διάκεςθ μζςω του
διαδικτφου, διευρυμζνο ωράριο κτλ) (3.35)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν
(1.12)
θ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθ διαμόρφωςθ των προτφπων ποιότθτασ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
προςδοκίεσ τουσ (1.81)
θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν ανάπτυξθ και ςτο ςχεδιαςμό των διαφλων και μεκόδων
επικοινωνίασ τουσ με τθ Δθμόςια Οργάνωςθ (1.31)
θ αποτελεςματικι φπαρξθ και λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραπόνων πολιτϊν για
τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (1.31)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 5.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
για τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν
(1.42)
για τθ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθ διαμόρφωςθ των προτφπων ποιότθτασ ϊςτε να ανταποκρίνονται
ςτισ προςδοκίεσ τουσ (1.74)
για τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν ανάπτυξθ και ςτο ςχεδιαςμό των διαφλων και μεκόδων
επικοινωνίασ τουσ με τθ Δθμόςια Οργάνωςθ (1.51)
για τθ διάκεςθ τθσ κατάλλθλθσ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ και
υποβοικθςθ των πολιτϊν (1.69)
για τθν εφκολθ πρόςβαςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ ςτο κοινό (π.χ. διάκεςθ μζςω του
διαδικτφου, διευρυμζνο ωράριο κτλ) (1.80)
για τθν αποτελεςματικι φπαρξθ και λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραπόνων πολιτϊν,
για τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (1.82).
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Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 τθν εφκολθ πρόςβαςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ ςτο κοινό (π.χ. διάκεςθ μζςω του διαδικτφου,
διευρυμζνο ωράριο κτλ)
 τθ διάκεςθ τθσ κατάλλθλθσ και αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ και υποβοικθςθ των
πολιτϊν.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ






Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν .
Θ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθ διαμόρφωςθ των προτφπων ποιότθτασ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
προςδοκίεσ τουσ.
Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν ανάπτυξθ και ςτο ςχεδιαςμό των διαφλων και μεκόδων επικοινωνίασ τουσ με
τθ Δθμόςια Οργάνωςθ.
Θ αποτελεςματικι φπαρξθ και λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραπόνων πολιτϊν, για τυχόν
δυςλειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάvωςθσ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 5.3

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 5.3, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.4), ποςοςτό που ανιλκε ςε 38.2%, αξιολογϊντασ πωσ θ θγεςία βρίςκεται ςτθ
φάςθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ για το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με
άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.72), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 5.3
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο με
τον οποίο θ θγεςία ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και με άλλεσ ςχετικζσ οργανϊςεισ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Αξιολόγθςθ
Σθμαντικι
Βακμολογίασ
απόκλιςθ
εργαηομζνων
1
Πχι
5.3
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και
0.68
(38.2)
χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ
Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.68) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.4

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.72

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 5.3,
 ςτθ φάςθ ελζγχου - (3), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ, εφαρμογισ και επικεϊρθςθσ τθσ εφαρμογισ δράςεων)
του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- ο προςδιοριςμόσ των εταίρων τθσ οργάνωςθσ με τουσ οποίουσ υπάρχει ςυνεργαςία ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ (3.11)
- θ ανάπτυξθ μιασ νοοτροπίασ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ,
ςυντονίηοντασ τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ ι αναπτφςςοντασ διατμθματικζσ
διαδικαςίεσ (3.60)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ - (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκε:
- θ υλοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ ομάδων εργαςίασ από τισ ςυνεργαηόμενεσ οργανϊςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (2.45)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ - (1), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ δράςεων) του
κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
θ επίτευξθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςφνδεςθσ των διαδικαςιϊν με τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτο
δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τισ ΜΚΟ (1.37)
θ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ τθσ οργάνωςθσ και των εταίρων τθσ ςτθν
αλυςίδα παροχισ υπθρεςιϊν (1.45).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 5.3, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για
τον προςδιοριςμό των εταίρων τθσ οργάνωςθσ με τουσ οποίουσ υπάρχει ςυνεργαςία
ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ (1.76)
τθν επίτευξθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςφνδεςθσ των διαδικαςιϊν με τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτο
δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τισ ΜΚΟ (1.65)
τθ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ τθσ οργάνωςθσ και των εταίρων τθσ ςτθν
αλυςίδα παροχισ υπθρεςιϊν (1.75)
τθν υλοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ ομάδων εργαςίασ από τισ ςυνεργαηόμενεσ οργανϊςεισ για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων (1.77)
τθν ανάπτυξθ μιασ νοοτροπίασ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ,
ςυντονίηοντασ τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ ι αναπτφςςοντασ διατμθματικζσ
διαδικαςίεσ (1.68).
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Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΘΣ Κ.Α.Τ. ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΟΙΝΟΥ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ρ.

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 ςτον προςδιοριςμό των εταίρων τθσ οργάνωςθσ με τουσ οποίουσ υπάρχει ςυνεργαςία ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ
 ςτθν ανάπτυξθ μιασ νοοτροπίασ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ,
ςυντονίηοντασ τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ ι αναπτφςςοντασ διατμθματικζσ διαδικαςίεσ.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ




Θ επίτευξθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςφνδεςθ των διαδικαςιϊν με τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτο δθμόςιο και
ιδιωτικό τομζα και τισ ΜΚΟ.
Θ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ τθσ οργάνωςθσ και των εταίρων τθσ ςτθν αλυςίδα
παροχισ υπθρεςιϊν.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 6

Κριτιριο 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:



για τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ αντίλθψθσ των πολιτϊν για τθν οργάνωςθ
για τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ αντίλθψθσ τθσ απόδοςθσ τθσ οργάνωςθσ

Για τθ μζτρθςθ ικανοποίθςθσ των αςκενϊν μοιράςτθκαν 280 ερωτθματολόγια εκ των οποίων ςυμπλθρϊκθκαν 139
από τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ κατά τθν αποχϊρθςθ τουσ ι κατά τθ διάρκεια αναμονισ ςτο ςαλόνι του τμιματοσ
επειγόντων του νοςοκομείου, τθν χρονικι περίοδο από 15 Δεκ. 2017- 15 Ιανουαρίου 2018. Από το ςφνολο των
απαντιςεων το μεγαλφτερο ποςοςτό ιταν άνδρεσ (72), θλικίασ 18-45ετϊν (74), απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (49), με τόπο
διαμονισ ςτο Ν. Αττικισ (126), υπθκοότθτα ελλθνικι (114), το αίτιο τθσ επίςκεψθσ «ατφχθμα» (75), ο τόποσ
ςυμβάντοσ του Ν. Αττικισ (124), και μζςο προζλευςθσ με ΙΧ (118). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 18 από τα 139 άτομα
προςιλκαν ςτα Τ.Ε.Ρ. μζςω του ΕΚΑΒ. 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 (απαντιςτε
ςχετικά με το βακμό που κρίνετε αποτελεςματικι τθ λειτουργία του τμιματοσ επειγόντων του νοςοκομείου)
ανζρχεται ςτο 48.5%-= επίπεδο 4, που ςθμαίνει ςφμφωνα με τθ βακμολογία του ΚΡΑ τθν Φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ βαςικοφσ/ κφριουσ/ ςθμαντικοφσ
ςτόχουσ με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ. Ειδικότερα, με βάςθ τθ βακμολόγθςθ των πολιτϊν
(4.08), θ αντίλθψθ των αςκενϊν-πολιτϊν, ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία τθσ εφθμερίασ, τθν μεταχείριςθ των
υποκζςεων, τθν ποιότθτα, τθν εγκυρότθτα και τθν εμπιςτοςφνθ, αποδεικνφουν ότι υπιρχε υψθλόσ βακμόσ
ικανοποίθςθσ και πολφ καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ. Σαφϊσ προτάκθκαν και μζτρα
βελτίωςθσ, όπωσ το δικαίωμα τθσ κοινισ γνϊμθσ να είναι μετριςιμο ςυςτθματικά από τουσ πολίτεσ, να βελτιωκεί
ο χϊροσ ςτάκμευςθσ με ειδικζσ προβλζψεισ για ΑΜΕΑ κά.
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 6, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.08), ποςοςτό που ανιλκε ςε 32.2%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνα από τα προαναφερκζντα πεδία. Σφμφωνα
με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.81), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό
ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Κριτιριο
6

Μ.Ο
Αντι/χιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
εργα/
μζνων

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων

ΜΟ
πολιτϊν

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
πολιτϊν

2.08

2
Εκτζλεςθ

1.81

1+
Ελάχιςτθ
ικανοποίθςθ και
χαμθλό επίπεδο
επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

4.08

Υψθλόσ βακμόσ
ικανοποίθςθσ και πολφ
καλό επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

(32.2)

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.27) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ
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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)».
ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ .
ΦΕΚ 37/Αϋ, Νόμοσ 2889/02-03-2001, νομοκεςία αυτοτζλειασ Τ.Ε.Ρ. ςε δθμόςια νοςοκομεία με ειδικι
ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ. Ρρ: Υ4δ/Γ.Ρ.οικ.22869 ΦΕΚ 874/Β/12, Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ
και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των Νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ςυςτινει μονάδεσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΟΣ Β’ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣΑξιολόγθςθ, Στοχοκεςία, Κοινωνικι λογοδοςία και ςυμμετοχι.
ΓΝΑ ΚΑΤ- Στρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018).
ΓΝΑ ΚΑΤ Εγκφκλιοσ Διοικθτι, Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Τ.Ε.Ρ. ν. 6, αρ.πρωτ.13181/27-10-2017
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, Απόφαςθ υπ’ αρ. 32/20-01-2003 ΦΕΚ (Τεφχοσ Βϋ) θ υπ’ αρ. Υ4α/οικ.4472/ 20-01-2003, με
τίτλο: Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν των
νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Ρίνακεσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ SPSS απαντιςεων ικανοποίθςθσ αςκενϊν Τ.Ε.Ρ.
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ζγγραφο του Δ/ντι των Τ.Ε.Ρ. προσ Διοίκθςθ νοςοκομείου, με κζμα:
λειτουργία τμιματοσ και πρόταςθ για τθ ςτελζχωςθ και λειτουργία διαλογισ (triage) αςκενϊν ςτο τμιμα
επειγόντων, αρ. πρωτ.11-362/17 Σεπτ. 2013 .
Guide lines for emergency medicine ςεhttps://www.guidelinecentral.com/summaries/specialties/emergencymedicine/.

Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ






Ρεριοδικι διενζργεια ερευνϊν με τθ διανομι και ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων για τθν αποτφπωςθ τθσ
γνϊμθσ των πολιτϊν-αςκενϊν για το Τ.Ε.Ρ. και τισ παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ (υπό – κριτιριο 6.1)
Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτο Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ αντίλθψθσ τθσ απόδοςθσ
τθσ οργάνωςθσ (6.2)
Ενίςχυςθ του ρόλου του Τμιματοσ Ροιότθτασ, Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ, με τθ δθμιουργία
μετριςεων δεικτϊν για τθν αξιοποίθςθ προτάςεων βελτίωςθσ εκ μζρουσ των πολιτϊν (6.2)
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 6

ου

(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΛΙΤΘ/ΡΕΛΑΤΘ)

ΔΑΣΘ 6

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

ΧΟΘΓΟΣ

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ

ΤΜΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΟΣ, ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΘΡΤΩΝ /ΤΙΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

ΤΜΘΜΑ ΡΟΙΟΤΘΤΟΣ, ΜΕΛΘ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΑ
213-2086335 Email: info@kat-hosp.gr.



θ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ

1 ΥΡΕ, Υπουργείο Υγείασ






ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ

Θ αποτφπωςθ τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν-αςκενϊν για το Τ.Ε.Ρ. και τισ παρεχόμενεσ από
αυτό υπθρεςίεσ.
Θ αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ ςτα πεδία που
παρατθρείται υςτζρθςθ.

Θ φπαρξθ του Τμιματοσ Ροιότθτασ, Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ που είναι
υπεφκυνο για τθ οργάνωςθ και διενζργεια των ερευνϊν μζςω ερωτθματολογίων
ικανοποίθςθσ αςκενϊν.
Θ μεταχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ ωσ φιλικι και
δίκαιθ.
Θ ευζλικτθ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων
προβλθμάτων των πολιτϊν .
Θ ικανοποίθςθ από τισ προλθπτικζσ ενζργειεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για να
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται.

Για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν Τ.Ε.Ρ. προτείνεται
ειδικότερα:

Γ 1. Σχετικά με τθ ςυμμετοχι:
 Ανάπτυξθ νζων καινοτόμων μεκόδων ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ (ςυναλλαγζσ) με τουσ πολίτε
άμεςθ παροχι των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν ςτουσ αςκενείσ,.
 Δθμιουργία Βάςθ Δεδομζνων για τθν Θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςτοιχείων
αςκενϊν που προςζρχονται για εξζταςθ ςτθν εφθμερία, όπωσ βάςθ τροχαίων
ατυχθμάτων, ςπάνιων νοςθμάτων, εμφραγμάτων,
 Βάςθ καταγραφισ λοιμϊξεων ςτα πλαίςια του Σχεδίου Δράςθσ «Ρροκροφςτθσ»
 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).
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Γ 2. Σχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ των ιατρείων:



Αυτοματοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ αςκενοφσ
Βελτίωςθ Ρροςβαςιμότθτασ ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ για τα ΑμεΑ

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


Ανάπτυξθ υποςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ εςωτερικϊν δεικτϊν τθσ ολοιμερθσ
λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ.
 Διαςφνδεςθ των υποςυςτθμάτων με το κεντρικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ για τθν
καταγραφι εκβάςεων υγείασ (διαχείριςθ κινδφνων, λοιμϊξεισ, αίτιο-ζκβαςθ
ςυμβάντοσ, διακεςιμότθτα, διακομιδζσ, κνθςιμότθτα).
Γ 4. Σχετικά με τθν ποιότθτα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν


Διαφάνεια ςε διεκπεραιϊςεισ λακϊν βάςει των νομοκετικϊν απαιτιςεων
προςταςίασ του πελάτθ.

ΡΟΤΑΣΘ 5.3:
 Επίςθσ με ςκοπό τθν ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ, ανάλυςθ και αποτίμθςθ ελζγχου
των διαδικαςιϊν λειτουργίασ του Τ.Ε.Ρ., κακϊσ και τθν ςυςτθματικι καταχϊρθςθ,
τεκμθρίωςθ δεδομζνων ςχετικά με ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ (πολιτικό-νομικζσ,
κοινωνικό-πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, τεχνολογικζσ και
δθμογραφικζσ εξελίξεισ), προτείνεται θ επζκταςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ
ΘΔΙΚΑ με υποεφαρμογζσ αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν διατμθματικϊν
υπθρεςιϊν τθσ λειτουργίασ τθσ εφθμερίασ, όπωσ δθλ. καταγραφισ και ανάλυςθσ
κλινικϊν δεδομζνων/καρτζλα εξ. αςκενοφσ, ζκδοςθσ δθλ. γνωμάτευςθσ,
αποτίμθςθ ανάλυςθσ κόςτουσ/υπθρεςίασ/προςωπικό, ζκδοςθ πεπραγμζνων.
 Αφξθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν 1θ ΥΡΕ, για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου
επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ εκςυγχρονιςμοφ με τεχνολογίεσ καινοτομίασ του
τμιματοσ Επειγόντων.
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ

 Εκελοντζσ, φοιτθτζσ



Γραφειοκρατία
Ανκρϊπινο δυναμικό



Εξαρτάται από τθν τελικι απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ.

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 6.1

Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των πολιτϊν (4.08), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 6.1 φάνθκε
πωσ υπιρχε υψθλόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ και πολφ καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτα
αποτελζςματα που ζχει επιτφχει θ δθμόςια οργάνωςθ για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν μζςω των
αποτελεςμάτων των μετριςεων τθσ αντίλθψθσ τουσ για τθν οργάνωςθ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
πολιτϊν
ΥποΚριτιριο 6.1

Αξιολόγθςθ
Βακμολογίασ
πολιτϊν

4.08
υψθλόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ και πολφ καλό επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των πολιτϊν, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 6.1, φάνθκε
πωσ υπιρχε:
 υψθλόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ και πολφ καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθ μεταχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ ωσ φιλικι και δίκαιθ
(4.22)
- ςτθν ευζλικτθ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων
προβλθμάτων των πολιτϊν (4.28)
- ςτθν ικανοποίθςθ από τισ προλθπτικζσ ενζργειεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για να ανταποκρικεί ςτισ
ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται (4.12)
- ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβάλλει ςτθν
ποιοτικι αναβάκμιςθ τουσ (π.χ λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ τουσ) (4.28)
- ςτθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτζγαςθσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (με τα ΜΜΜ, χϊροι
ςτάκμευςθσ, χϊροι αναμονισ πολιτϊν, ειδικζσ προβλζψεισ Α.Μ.Ε.Α) (4.03)
- ςτθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται (π.χ παρζχονται
υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ι παρζχονται υπθρεςίεσ με μεκόδουσ θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ μζςω
του διαδικτφου) (4.05)
- ςτο βακμό που οι πλθροφορίεσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ (με κάκε διακζςιμο μζςο) ςτουσ
πολίτεσ, για διοικθτικζσ υποκζςεισ που τουσ αφοροφν κρίνονται ποιοτικζσ, επίκαιρεσ και ζγκυρεσ
(4.17)
- ςτο βακμό που κρίνονται αξιόπιςτεσ οι ςυμβουλζσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ προσ τουσ
πολίτεσ, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων που τουσ αφοροφν (4.16)
- ςτο βακμό που θ οργάνωςθ ανταποκρίνεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
διαφορετικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία κτλ (4.09)
 ικανοποίθςθ και καλόσ βακμόσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- για το βακμό που διενεργοφνται ζρευνεσ γνϊμθσ των πολιτϊν/πελατϊν για τθν οργάνωςθ και τισ
παρεχόμενεσ από αυτι υπθρεςίεσ (3.40).

Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ





Θ μεταχείριςθ των υποκζςεων των πολιτϊν από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ ωσ φιλικι και δίκαιθ.
Θ ευζλικτθ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων προβλθμάτων των
πολιτϊν.
Θ ικανοποίθςθ από τισ προλθπτικζσ ενζργειεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ
των πολιτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται .
Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι
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αναβάκμιςθ τουσ (π.χ. λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ τουσ).
Θ εφκολθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτζγαςθσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (με τα ΜΜΜ, χϊροι ςτάκμευςθσ,
χϊροι αναμονισ πολιτϊν, ειδικζσ προβλζψεισ Α.Μ.Ε.Α).
Θ εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται (π.χ παρζχονται υπθρεςίεσ μίασ
ςτάςθσ ι παρζχονται υπθρεςίεσ με μεκόδουσ θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ μζςω του διαδικτφου).
Ο βακμόσ που οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (με κάκε διακζςιμο μζςο) ςτουσ
πολίτεσ, για διοικθτικζσ υποκζςεισ κρίνονται ποιοτικζσ, επίκαιρεσ και ζγκυρεσ .
Θ αξιοπιςτία των ςυμβουλϊν που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ, ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων .
Θ ανταπόκριςθ τθσ οργάνωςθσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε διαφορετικζσ ανάγκεσ των
πολιτϊν ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία κτλ.

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ


Θ διενζργεια ερευνϊν τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν/πελατϊν για τθν οργάνωςθ και τισ παρεχόμενεσ από αυτι
υπθρεςίεσ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 6.2

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 6.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.08), ποςοςτό που ανιλκε ςε 32.2%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνα από τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ
αντίλθψθσ τθσ απόδοςθσ τθσ οργάνωςθσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.81), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 6.2
φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ ςτα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ
αντίλθψθσ τθσ απόδοςθσ τθσ οργάνωςθσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υπο-κριτιριο
6.2

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.08
(32.2)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.81

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.27

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ
των μελϊν και των εργαηομζνων (0.27)
Αναλυτικότερα ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 6.2,
 ςτθ φάςθ ελζγχου (3), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ και επιτυχίασ
ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- οι χρθςιμοποιοφμενοι δίαυλοι επικοινωνίασ που ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των
πολιτϊν (3.40)
- θ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, ακρίβειασ και διαφάνειασ τθσ πλθροφόρθςθσ
που παρζχει θ δθμόςια οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ που ςυναλλάςςονται με αυτόν (3.18)
- το επίπεδο τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακρίβειασ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν (3,06)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ δράςεων) του κφκλου ποιότθτασ
αξιολογικθκαν:
- θ φπαρξθ μετριςεων βάςει δεικτϊν για κζματα που αφοροφν τθν εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ
προσ το κοινό (αρικμόσ παραπόνων πολιτϊν, επίπεδο ικανοποίθςθσ-εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν για
τθν εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, χρόνοσ αναμονισ πολιτϊν για τθν εξυπθρζτθςι τουσ, επίπεδο
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, κζματα επικοινωνία και διαχείριςθσ κοινοφ, δείκτεσ για ειδικζσ
κατθγορίεσ όπωσ φφλο, θλικία ΑΜΕΑ) (2.24)
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ αξιολογικθκαν :
- θ φπαρξθ μετριςεων δεικτϊν για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων
μεκόδων, ςτθν διαδικαςία διεκπεραίωςθσ υποκζςεων πολιτϊν (1.81)
- θ φπαρξθ μετριςεων δεικτϊν για τθν αξιοποίθςθ προτάςεων των πολιτϊν για οργανωτικζσ
βελτιϊςεισ (1.59)
- το επίπεδο τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων
φορζων ςτθ λειτουργία τθσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ), ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και παροχισ
διοικθτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και ςε ςχετικζσ διαδικαςίεσ λιψεισ αποφάςεων (1.32)
- θ φπαρξθ ςφαλμάτων βάςει μετριςιμων ςτοιχείων που οδθγοφν ςτθν επανεξζταςθ υποκζςεων και
ςτθν ανάκλθςθ αποφάςεων (1.31)
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ πλθροφορίασ αξιολογικθκε:
- θ πρόβλεψθ πολιτικϊν για τθν παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ με δθμοςιευμζνα πρότυπα
υπθρεςιϊν (0.81)
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υποκριτθρίου 6.2,
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ ικανοποιθτικι προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, ακρίβειασ και διαφάνειασ τθσ
πλθροφόρθςθσ που παρζχει θ δθμόςια οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ που ςυναλλάςςονται με αυτόν
(1.93)
- οι χρθςιμοποιοφμενοι δίαυλοι επικοινωνίασ αν ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των
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-

-

-

πολιτϊν (1.89)
ο βακμόσ όπου κρίνεται ότι βρίςκεται το επίπεδο τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακρίβειασ των
παρεχόμενων πλθροφοριϊν (1.81)
ο βακμόσ όπου ζχουν προβλεφκεί πολιτικζσ για τθν παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ με
δθμοςιευμζνα πρότυπα υπθρεςιϊν (1.84)
ο βακμόσ όπου κρίνεται ότι βρίςκεται το επίπεδο τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςε κζματα που αφοροφν
τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ) ςτθν
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και τθσ παροχισ διοικθτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και ςχετικζσ
διαδικαςίεσ λιψεισ αποφάςεων (1.84)
ο βακμόσ όπου διαπιςτϊνεται βάςει μετριςιμων ςτοιχείων θ φπαρξθ ςφαλμάτων που οδθγοφν ςτθν
επανεξζταςθ υποκζςεων και ςτθν ανάκλθςθ αποφάςεων (1,82)
θ φπαρξθ μετριςιμων δεικτϊν για κζματα που αφοροφν τθν εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ προσ
το κοινό (αρικμόσ παραπόνων πολιτϊν, επίπεδο ικανοποίθςθσ-εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν για τθν
εικόνα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, χρόνοσ αναμονισ πολιτϊν για τθν εξυπθρζτθςι τουσ, επίπεδο
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ , κζματα επικοινωνία και διαχείριςθσ κοινοφ, δείκτεσ για ειδικζσ
κατθγορίεσ όπωσ φφλλο, θλικία ΑΜΕΑ), (1.77)
θ φπαρξθ μετριςιμων δεικτϊν για τθν αξιοποίθςθ προτάςεων των πολιτϊν για οργανωτικζσ
βελτιϊςεισ (1.70)
θ φπαρξθ μετριςιμων δεικτϊν για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων
μεκόδων, ςτθν διαδικαςία διεκπεραίωςθσ υποκζςεων πολιτϊν (1.69).

B. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 Ικανοποιθτικι δίαυλοι επικοινωνίασ μεταξφ πολιτϊν /πελατϊν και δθμόςιασ οργάνωςθσ.
 Ικανοποιθτικι προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ και διαφάνειασ τθσ πλθροφόρθςθσ που
παρζχει θ δθμόςια οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ.
 Ικανοποιθτικό επίπεδο τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακρίβειασ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν.
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ








Θ φπαρξθ μετριςεων δεικτϊν για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων μεκόδων ςτθ
διαδικαςία διεκπεραίωςθσ υποκζςεων των πολιτϊν .
Θ φπαρξθ μετριςεων δεικτϊν για τθν αξιοποίθςθ προτάςεων των πολιτϊν για οργανωτικζσ βελτιϊςεισ.
Το επίπεδο τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ που αφοροφν τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία
τθσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ), ςτθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και παροχισ διοικθτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν
κακϊσ και ςε ςχετικζσ διαδικαςίεσ λιψεισ αποφάςεων.
Θ φπαρξθ ςφαλμάτων βάςει μετριςιμων ςτοιχείων που οδθγοφν ςτθν επανεξζταςθ υποκζςεων και ςτθν
ανάκλθςθ αποφάςεων.
Θ πρόβλεψθ πολιτικϊν για τθν παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ με δθμοςιευμζνα πρότυπα υπθρεςιϊν
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 7

Κριτιριο 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:



για τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ
για τουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 7, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.18), ποςοςτό που ανιλκε ςε 33.9%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνα από τα προαναφερκζντα πεδία
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.04), φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτα προαναφερκζντα πεδία
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Κριτιριο
7

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.18
(33.9)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.04

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
Σχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.14

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.14) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ













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)».
ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ.
ΦΕΚ 37/Αϋ, Νόμοσ 2889/02-03-2001, νομοκεςία αυτοτζλειασ Τ.Ε.Ρ. ςε δθμόςια νοςοκομεία με ειδικι
ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ. Ρρ: Υ4δ/Γ.Ρ.οικ.22869 ΦΕΚ 874/Β/12, Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ
και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των Νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ςυςτινει μονάδεσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΟΣ Β’ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣΑξιολόγθςθ, Στοχοκεςία, Κοινωνικι λογοδοςία και ςυμμετοχι.
ΓΝΑ ΚΑΤ- Στρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018).
ΓΝΑ ΚΑΤ Εγκφκλιοσ Διοικθτι, Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Τ.Ε.Ρ. ν. 6, αρ.πρωτ.13181/27-10-2017
θ
1 ΥΡΕ Αττικισ, ζγγραφο προσ το τμιμα Ρροςωπικοφ αρ.πρωτ. 7942/16/2/2016. Θζμα: ςχετικά με τθν
ιδιότθτα του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςτο ΚΑΤ.
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, Απόφαςθ υπ’ αρ. 32/20-01-2003 ΦΕΚ (Τεφχοσ Βϋ) θ υπ’ αρ. Υ4α/οικ.4472/ 20-01-2003, με
τίτλο: Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν των
νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
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Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ








Μθνιαία τακτικι ςυνάντθςθ όλων των βακμίδων των εργαηομζνων ςτο Τ.Ε.Ρ., με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και
γνωςτοποίθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν αντίλθψθ των εργαηομζνων για το τμιμα τουσ κακϊσ και τθν
αποτελεςματικότθτα τουσ ςτο τμιμα (υποκριτιρια 7.1, 7.2).
Αποτελεςματικι διαχείριςθ κεμάτων όπωσ θ υγιεινι, αςφάλεια και άνεςθ ςτον εργαςιακό χϊρο του Τ.Ε.Ρ.
(7.1).
Μεταχείριςθ των εργαηομζνων με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ και χριςθ τθσ αξιολόγθςθσ ωσ μζςο
παρακίνθςθσ των εργαηομζνων (7.1).
Ανάπτυξθ και εφαρμογι χριςθσ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ του προςωπικοφ.
Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ.
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 7

ου

(ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

ΔΑΣΘ 7

Υποκίνθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μεταχείριςθ των υπαλλιλων με βάςθ τθν
αρχι τθσ ιςότθτασ

ΧΟΘΓΟΣ

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ΕΣΡΑ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ

Δ/ΝΤΘΣ Τ.Ε.Ρ., ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΩΡΚΟΥ
ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΕΡ
t. 213-2086615








ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ






Μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα ςτο Τ.Ε.Ρ.
Μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ των αςκενϊν
Ενθμζρωςθ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
θ
Εργαηόμενοι, Αςκενείσ, ΣΕΥΡ, 1 ΥΡΕ
Θ επαρκισ ανταπόκριςθ του προςωπικοφ του Τ.Ε.Ρ. ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν.
(όπωσ διαφαίνεται από τα αποτελζςματα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ).
Θ ςυναινετικι ςυμμετοχι του ανκρϊπινου δυναμικοφ πζραν του κανονικοφ
ωραρίου (όπωσ διαφαίνεται από τα αποτελζςματα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ).
Θ φιλότιμθ εργαςιακι ςυμπεριφορά.
Δθμιουργία κλίματοσ για:
επιβράβευςθ
αναγνϊριςθ
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν
εργαςιακι διαςφάλιςθ των εργαηομζνων

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ



Αποχωριςεισ, μετακινιςεισ προςωπικοφ, επαγγελματικι εξουκζνωςθ

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ



ΝΑΙ- Κάλυψθ κενϊν κζςεων ςφμφωνα με το πλαίςιο λειτουργίασ των Τ.Ε.Ρ.

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ

Με τθν τελικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 7.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 7.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.56), ποςοςτό που ανιλκε ςε 40.6%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνεσ από τισ μετριςεισ τθσ αντίλθψθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.00), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 7.1
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ για τα
αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν οργάνωςθ.
ΒΑΘΜΟΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.56

7.1
(40.6)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.00

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.56

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.56) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων .
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου7.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου (3), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ κ επιτυχίασ
ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ πζραν του κανονικοφ ωραρίου εργαςία ςε ειδικζσ περιςτάςεισ, γίνεται όχι καταναγκαςτικά, αλλά
με τθν ςυναίνεςθ και προκυμία των υπαλλιλων (3.92)
- θ προςπάκεια διοικθτικοφ εκςυγχρονιςμοφ που καταβάλει θ οργάνωςθ να είναι ικανοποιθτικι
(3.89)
- ο χϊροσ ςτζγαςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (3.64)
οι ικανοποιθτικοί εςωτερικοί μθχανιςμοί διαλόγου-επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ
οργάνωςθσ (3.60)
- ο αποτελεςματικόσ τρόποσ διοίκθςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (3.02)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε
οριςμζνουσ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- o βακμόσ που θ δθμόςια οργάνωςθ αναπτφςςει ςυςτθματικά τισ δυνατότθτεσ, γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςχζςθ και με τουσ ςτόχουσ που τίκενται (2.95)
- ο βακμόσ που ο καταμεριςμόσ αρμοδιοτιτων είναι ικανοποιθτικόσ μεταξφ των υπαλλιλων τθσ
οργάνωςθσ (2.71)
- ο βακμόσ που το ωράριο λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ διευκολφνει τθν ικανοποίθςθ των
προςωπικϊν και οικογενειακϊν αναγκϊν των υπαλλιλων (2.46)
- ο βακμόσ που κεωροφνται αποτελεςματικζσ οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ δθμόςια
οργάνωςθ ςτθν κακθμερινι τθσ λειτουργία (2.28)
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ (0), (απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ ςχετικϊν
πλθροφοριϊν), αξιολογικθκαν:
- ο βακμόσ που το ιςχφον ςφςτθμα αξιολόγθςθσ προςωπικοφ, αποτελεί μζςο παρακίνθςθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ και βοθκά τθν προςπάκεια αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ
(1.91)
- θ μεταχείριςθ των υπαλλιλων με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ (1.89)
- θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ κεμάτων όπωσ θ υγιεινι, θ αςφάλεια και θ άνεςθ ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ (1.82).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 7.1, φάνθκε πωσ
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υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων ωσ μζςο παρακίνθςθσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για
κζματα αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.30)
- ςτθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, όπου το ιςχφον ςφςτθμα αποτελεί μζςο παρακίνθςθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ και βοθκά τθν προςπάκεια αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ
(2.00)
- ςτον αποτελεςματικό τρόπο διοίκθςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (2.00)
 ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
- ςτισ αποτελεςματικζσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ δθμόςια οργάνωςθ ςτθν
κακθμερινι τθσ λειτουργία (1.96)
- ςτουσ ικανοποιθτικοφσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ διαλόγου-επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ
τθσ οργάνωςθσ (1.82)
- ςτθν επιβράβευςθ των ατομικϊν και ομαδικϊν προςπακειϊν των υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ (1.75).
Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ


Ο αποτελεςματικόσ τρόποσ διοίκθςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο
μερϊν).
Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία και ςτα κάτωκι:
 τθ ςυναινετικι ςυμμετοχι του ανκρϊπινου δυναμικοφ πζραν του κανονικοφ ωραρίου
 τθν ικανοποιθτικι προςπάκεια διοικθτικοφ εκςυγχρονιςμοφ που καταβάλει θ οργάνωςθ
 το χϊρο ςτζγαςθσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ
 τουσ ικανοποιθτικοφσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ διαλόγου-επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ
οργάνωςθσ.
Δ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Ο βακμόσ που το ιςχφον ςφςτθμα αξιολόγθςθσ προςωπικοφ, αποτελεί μζςο παρακίνθςθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και βοθκά τθν προςπάκεια αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ.
Θ μεταχείριςθ των υπαλλιλων με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ.
Θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ κεμάτων όπωσ θ υγιεινι, θ αςφάλεια και θ άνεςθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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A. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΙΤΘΙΟΥ 7.2.
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 7.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτον προγραμματιςμό (1.81), ποςοςτό που ανιλκε ςε 26.6%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ
μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι αποκλίςεισ ςτον τρόπο με τον οποίο θ οργάνωςθ
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ προςδοκίεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςω των δεικτϊν
αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.08), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό - κριτθρίου 7.2
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ ςτον τρόπο με
τον οποίο θ δθμόςια οργάνωςθ ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ προςδοκίεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
μζςω των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
1.81

7.2
(26.6)

Φάςθ
Κφκλου
Ροιότθτασ
1
Ρρογραμματιςμόσ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
2.08

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
2
ςχετικι ικανοποίθςθ και
μζτριο επίπεδο επάρκειασ
και αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.27

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.27) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 7.2,
 ςτθ φάςθ ανάδραςθσ (4), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςθμαντικι πρόοδο θ επιτυχία
ςε όλουσ τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκε:
- θ επαρκισ ανταπόκριςθ του προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ
ςυναλλάςςεται θ δθμόςια οργάνωςθ (4.00)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε
οριςμζνουσ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ υποβολι παραπόνων του προςωπικοφ για υπθρεςιακά κζματα (2.95)
- θ καταγραφι ςυγκροφςεων ςυμφερόντων μεταξφ υπαλλιλων ι ομάδων εντόσ τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ (2.16)
 ςτθ φάςθ προγραμματιςμοφ (1), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι
αποκλίςεισ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- τα ςφάλματα του προςωπικοφ ςχετικά με τθν υπθρεςιακι του ςυμπεριφορά (1.99)
θ εναλλαγι κακθκόντων μζςα ςτθ δθμόςια οργάνωςθ (1.64)
- θ επαρκισ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν από το προςωπικό (1.59)
θ εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ ευκφνθσ που προωκεί θ δθμόςια οργάνωςθ
(1.45)
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ (0), (απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ ςχετικϊν
πλθροφοριϊν αξιολογικθκε:
- θ ζλλειψθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ απόδοςθσ του προςωπικοφ (0.77).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 7.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:


ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
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για τα ςφάλματα του προςωπικοφ ςχετικά με τθν υπθρεςιακι του ςυμπεριφορά (2.39)
για τθν επαρκι ανταπόκριςθ του προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ
ςυναλλάςςεται θ δθμόςια οργάνωςθ (2.44)
- για τθν υποβολι παραπόνων προςωπικοφ για υπθρεςιακά κζματα (2.19)
- για τθν εναλλαγι κακθκόντων μζςα ςτθ δθμόςια οργάνωςθ (2.15)
- για τθν εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ ευκφνθσ που προωκεί θ δθμόςια
οργάνωςθ (2.02)
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
- για τθν πολιτικι παρακίνθςθ με τθ χριςθ δεικτϊν για το προςωπικό (1.83)
- για τθν καταγραφι ςυγκροφςεων ςυμφερόντων μεταξφ υπαλλιλων ι ομάδων εντόσ τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ (1.78)
- για τθν ζλλειψθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ απόδοςθσ του προςωπικοφ (1.89).
-



Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:



ςτθν επαρκι ανταπόκριςθ του προςωπικοφ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν
ςτθν υποβολι παραπόνων του προςωπικοφ για υπθρεςιακά κζματα

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ






H εφαρμογι τθσ χριςθσ δεικτϊν για μζτρθςθ απόδοςθσ του προςωπικοφ.
Θ εναλλαγι κακθκόντων μζςα ςτθ δθμόςια οργάνωςθ.
Θ επαρκισ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν από το προςωπικό.
Θ εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ ευκφνθσ που προωκεί θ δθμόςια οργάνωςθ.
Τα ςφάλματα του προςωπικοφ ςχετικά με τθν υπθρεςιακι του ςυμπεριφορά.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 8

Κριτιριο 8: Αποτελζςματα ςχετικά με τθν κοινωνία
Θ βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ ΚΡΑ είναι ότι υπιρχε ζλλειψθ δραςτθριότθτασ και ςχετικϊν
πλθροφοριϊν ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο, κακϊσ αν και 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 εκτιμθκοφν οι μετριςεισ αντίλθψθσ τθσ κοινότθτασ ςε ςχζςθ με
τισ επιδόςεισ του νοςοκομείου, κανζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ δεν ανταποκρίκθκε.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Κριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
ερωτθκζντων

Αξιολόγθςθ βακμολογίασ ερωτθκζντων

----

-----------------

8

Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ

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)».
 ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ .
 ΦΕΚ 37/Αϋ, Νόμοσ 2889/02-03-2001, νομοκεςία αυτοτζλειασ Τ.Ε.Ρ. ςε δθμόςια νοςοκομεία με ειδικι
ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν.
 Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ. Ρρ: Υ4δ/Γ.Ρ.οικ.22869 ΦΕΚ 874/Β/12, Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ
και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των Νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ςυςτινει μονάδεσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία.
 Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΟΣ Β’ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣΑξιολόγθςθ, Στοχοκεςία, Κοινωνικι λογοδοςία και ςυμμετοχι.
 ΓΝΑ ΚΑΤ- Στρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018).
 ΓΝΑ ΚΑΤ Εγκφκλιοσ Διοικθτι, Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Τ.Ε.Ρ. ν. 6, αρ.πρωτ.13181/27-10-2017.
 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.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 9

Κριτιριο 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Τι κάνει θ οργάνωςθ:
 για τα κφρια αποτελζςματα ςχετικά με τισ εξωτερικζσ επιδόςεισ: εκροζσ και αποτελζςματα ςε ςτόχουσ
 για τα κφρια αποτελζςματα ςχετικά με τισ εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ
Το ςυνολικό αποτζλεςμα του κριτθρίου 9, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.37), ποςοςτό που ανιλκε ςε 37.1%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνα από τα προαναφερκζντα πεδία
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.99), φάνθκε πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Κριτιριο
9

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.37
(37.1)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.99

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι
ικανοποίθςθ και χαμθλό
ζωσ μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.38

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.38) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Β. ΑΝΑΦΟΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ












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)».
ΦΕΚ 3485/31 ΔΕΚ. 2012/Οργανιςμόσ νοςοκομείου ΓΝΑ ΚΑΤ .
ΦΕΚ 37/Αϋ, Νόμοσ 2889/02-03-2001, νομοκεςία αυτοτζλειασ Τ.Ε.Ρ. ςε δθμόςια νοςοκομεία με ειδικι
ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν.
Υπουργείο Υγείασ, απόφαςθ υπ’ αρ. Ρρ: Υ4δ/Γ.Ρ.οικ.22869 ΦΕΚ 874/Β/12, Οργάνωςθ, τρόποσ λειτουργίασ
και ςτελζχωςθσ των Τμθμάτων Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (Τ.Ε.Ρ.) των Νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν.3230/2004 κακιερϊνεται ζνα ςτοχοκετικό ςφςτθμα διοίκθςθσ και
ςυςτινει μονάδεσ ποιότθτασ και αποδοτικότθτασ ςτα υπουργεία.
Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΟΣ Β’ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣΑξιολόγθςθ, Στοχοκεςία, Κοινωνικι λογοδοςία και ςυμμετοχι.
ΓΝΑ ΚΑΤ- Στρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018).
ΓΝΑ ΚΑΤ Εγκφκλιοσ Διοικθτι, Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ Τ.Ε.Ρ. ν. 6, αρ.πρωτ.13181/27-10-2017
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, Απόφαςθ υπ’ αρ. 32/20-01-2003 ΦΕΚ (Τεφχοσ Βϋ) θ υπ’ αρ. Υ4α/οικ.4472/ 20-01-2003, με
τίτλο: Οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ του Τμιματοσ Επειγόντων Ρεριςτατικϊν των
νοςοκομείων του Ε.Σ.Υ.
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Γ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ

Βαςιηόμενθ θ ομάδα εργαςίασ ςτο Δθμόςιο απολογιςμό ζτουσ 2017 και ςτθν ςτοχοκεςία του ΓΝΑ ΚΑΤ 2018
(εφαρμογι διατάξεων ν. 4369/2016), που τζκθκαν από τον Διοικθτι, ςτθν παρουςίαςθ του Γενικοφ Απολογιςμοφ
ενϊπιον τθσ Ρολιτικισ θγεςίασ, μετόχων και των εργαηομζνων ςτισ 26.4.2018 ςτο αμφικζατρο του Νοςοκομείου,
προτείνονται μζτρα ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, ωσ προσ τθν επάρκεια, τθν ποιότθτα και τθν ορκολογικι κατανομι των
πόρων.

Στοχοκεςία ΚΑΤ

Τομείσ
ςτόχευςθσ

Άξονεσ ςτοχοκεςίασ

3

Ρθγι: Ραρουςίαςθ Διοικθτι ςτοχοκεςίασ ΓΝΑ ΚΑΤ 2018
Δεδομζνου, ότι τα τμιματα ενόσ νοςοκομείου ζχουν ιδιαίτερεσ και διακριτζσ ανάγκεσ, κακοριςτικό ρόλο
ςτθν αποδοτικότθτα, αποτελεςματικότθτα και ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, οι νζεσ e-health
τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ & πλθροφορικισ διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των
πόρων, ςτθν διαςφνδεςθ των υπθρεςιϊν, ςτθ διαφάνεια, ςτθν αξιολόγθςθ δεικτϊν και ςτον ζλεγχο ςχζςθσ κόςτουσαποτελεςματικότθτασ 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.
Ρροτείνεται:
 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, με τθ μείωςθ του χρόνου αναμονισ, που κα
μποροφςε να προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ διαλογισ των αςκενϊν ςε όλεσ τισ θμζρεσ εφθμερίασ (επί του
παρόντοσ εφαρμόηεται μόνο κατά τθν Δ δζςμθ), από τθν ενίςχυςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ζτςι
ϊςτε να πραγματοποιείται θ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων (επί του
παρόντοσ γίνεται χειρόγραφα), κακϊσ και άλλων παρόμοιων δράςεων
 Ρεριοδικοί οικονομικοί ζλεγχοι (εςωτερικοί ι εξωτερικοί)
 Ειςαγωγι καινοτομιϊν και παρεμβάςεισ με ςτόχο τθ διοικθτικι βελτίωςθ
 Ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ πολιτικϊν ποιότθτασ
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ

ου

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 9 ΔΑΣΘ 9α
(ΚΥΙΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΔΟΣΘΣ)
ΔΑΣΘ 9α

Οι αποτελεςματικοί εςωτερικοί ι εξωτερικοί ζλεγχοι

ΧΟΘΓΟΣ

ΓΝΑ ΚΑΤ, 1θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Εργαηόμενοι τθσ Υποδιεφκυνςθσ Οικονομικοφ
t. 2132086 087 email: ypoikonomikos@kat-hosp.gr
 Αξιοποίθςθ των ποριςμάτων των εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν ελζγχων.
 Συχνότερθ διενζργεια ελζγχων.

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ
ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Υφιςτάμενθ διενζργεια εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελζγχων.

 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου λειτουργίασ και
αποδοτικότθτασ ςε ςχζςθ με κόςτοσ- όφελοσ.


ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ

ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ ΡΟΟΙ
Ναι, θ παρουςία ενόσ εξωτερικοφ ελεγκτι
Θ ςυχνότερθ εφαρμογι απαιτεί τθν επιπλζον χρθματοδότθςθ για τον εξωτερικό
ελεγκτι.

ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ
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ΕΝΤΥΡΟ ΔΑΣΘΣ
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ ΚΙΤΘΙΟΥ 9 ΔΑΣΘ 9β
ΔΑΣΘ 9β

Ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ πολιτικϊν ποιότθτασ
Ππωσ ςχζδιο δράςθσ κριτθρίου 1
θ

ΧΟΘΓΟΣ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΑΣΘΣ
ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΚΟΡΟΣ

ΣΥΝΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 1 ΥΡΕ, ΓΝΑ ΚΑΤ & ΕΣΡΑ

Δ/ντισ ΤΕΡ,
Ε. Λάππα, Ε. Σταματοποφλου, Ε. Δανζβα, Ι.ΛΑΗΑΟΥ
t. 2132086615 email: icualamanos@gmail.com
Θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ λειτουργία του τμιματοσ Επειγόντων του νοςοκομείου ΚΑΤ
(επί 24ωρου βάςεωσ και επί 365 θμζρεσ το χρόνο), κακϊσ και θ διοικθτικι αυτοτζλεια
του αποτελοφν τισ βαςικζσ εκείνεσ παραμζτρουσ που εξαςφαλίηουν τθν
αποτελεςματικι οργάνωςθ και λειτουργία του τμιματοσ. ‘Εχοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ περί οργάνωςθσ, τρόπου λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ των ΤΕΡ, τα
αποτελζςματα μζτρθςθσ τθσ εφαρμογισ ΚΡΑ, και τισ ραγδαίεσ αλλαγζσ που
ςθμειϊνονται ςτουσ περιβαλλοντολογικοφσ παράγοντεσ, προτείνονται μια ςειρά
μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ
αςκενείσ-πολίτεσ. Τα προβλιματα και οι αδυναμίεσ που ςχετίηονται με τθν παροφςα
κατάςταςθ, ιδιαίτερα τθσ οργανωτικισ δομισ του ΤΕΡ, όπωσ αναλφκθκαν ςτισ
προχποκζςεισ/υποκριτιριο, αποδεικνφουν τθν ςτενότθτα των πόρων, ςε ςυνδυαςμό
με τθν ςυνεχι μείωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ υπθρεςιϊν υγείασ. Ραράλλθλα, θ
διαρκισ αφξθςθ των αςκενϊν που προςζρχονται ςτο τμιμα επειγόντων του
νοςοκομείου (Μ/Ο 400/αςκενείσ θμερθςίωσ), όπωσ προαναφζρκθκε, χαρακτθρίηει το
τμιμα επειγόντων ωσ τμιμα «ζνταςθσ εργαςίασ» και διαφοροποιείται από τα άλλα
τμιματα προςζλευςθσ αςκενϊν ςτο νοςοκομείο. Θ αναδιάρκωςθ των διοικθτικϊν
υπθρεςιϊν, θ αυξανόμενεσ ανάγκεσ για εκςυγχρονιςμό του ιατροτεχνολογικοφ
εξοπλιςμοφ, κεωροφνται αναγκαία για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ πρακτικισ
διαχείριςθσ των αςκενϊν που προςζρχονται για άμεςθ αντιμετϊπιςθ ςε εφθμερία (Α,
Β, Γ,Δ,) ςτο ΤΕΡ του νοςοκομείου. Θεωρείται ςκόπιμο να αναφερκοφμε για τισ
δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςει το ΤΕΡ για τθ διαχείριςθ αςκενοφσ ςτα επείγοντα:
εγγραφι του αςκενοφσ ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα ΘΔΙΚΑ, διαλογι (triaze), ιατρικι
εκτίμθςθ & ςτακεροποίθςθ, λιψθ κλινικισ απόφαςθσ, ζξοδοσ ι νοςθλεία ι διακομιδι
ςε άλλο νοςοκομείο. Σαφϊσ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν υποςτιριξθ παροχισ ιατρικισ
φροντίδασ, παρά τθ διοικθτικι αυτοτζλεια που ζχει, αλλά πρζπει να διαςυνδζεται
λειτουργικά (οριηόντια διαςφνδεςθ) και με τισ άλλεσ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου, για
παράδειγμα το γραφείο κίνθςθσ αςκενϊν, τα νοςιλεια, το λογιςτιριο κά.
Για τθ βελτιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του τμιματοσ επειγόντων
γενικότερα ςυνιςτάται θ ενναλακτικι χρθματοδότθςθ:


θ εφαρμογι καινοτομίασ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ
των εκροϊν του ΤΕΡ, (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 το τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν του
νοςοκομείου,



θ ανάπτυξθ e-health υπθρεςιϊν για τον εκςυγχρονιςμό των διοικθτικϊν
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& ιατρικϊν υπθρεςιϊν, ακόμα και ςε περιπτϊςεισ όπου παρεμβάλλεται
απόςταςθ μεταξφ αςκενοφσ, ιατροφ και άλλων εξειδικευμζνων
πλθροφοριϊν και γνϊςεων (ΤΘΛΕΙΑΤΙΚΘ),
 θ πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, των
δεδομζνων & πλθροφοριϊν, υγιεινισ και αςφάλειασ εργαςίασ (ISO
9001, BS 7799, BS 8800)
 θ λειτουργικι διαςφνδεςθ του Τ.Ε.Ρ. (προνοςοκομειακι και
ενδονοςοκομειακι) με όλεσ τισ υπθρεςίεσ του νοςοκομείου, όπωσ με τα
ΤΕΙ, με τα εργαςτιρια (LIS) –ακτινολογικό, αίκουςεσ χειρουργείων, ΜΕΘ,
αίκουςεσ εξζταςθσ ΤΕΙ, και με φορείσ που ςυνεργάηεται, όπωσ ΕΚΑΒ,
ΚΕΕΛΡΝΟ, ΕΚΕΡΥ,
 θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Βραχείασ Νοςθλείασ,
 θ βελτίωςθ τθσ χωροταξικισ υποδομισ, για τθν ςυνζχιςθ των κτιριακϊν
παρεμβάςεων και τθν βελτίωςθ των υποδομϊν του ΤΕΡ
 ο εκςυγχρονιςμόσ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ του ΤΕΡ, όπου κα
πρζπει να περιλαμβάνει τον απολφτωσ απαραίτθτο προςαυξανόμενο ςε
αρικμό και είδοσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και
τισ κλίνεσ του νοςοκομείου,
 θ επαναλειτουργία του ελικοδρομίου που χρθςιμοποιείται ωσ πάρκινγκ
ςτο νοςοκομείο μζχρι ςιμερα,
 θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθςιακισ δραςτθριότθτασ με τθ δθμιουργία του
πρϊτου Διεκνοφσ Κζντρου Τραφματοσ και Επείγουςασ Αντιμετϊπιςθσ
ςτθν Ελλάδα, ςτελεχϊνοντασ το με τουσ εξαίρετουσ επιςτιμονεσχειρουργοφσ του νοςοκομείου,
 θ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Διοικθτικισ ιεραρχίασ για τθν
εφαρμογι
ςυςτιματοσ
Διοίκθςθσ
Ολικισ
Ροιότθτασ,
τθν
ςυςτθματικοποίθςθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του τμιματοσ με το εργαλείο
Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ «ΚΡΑ», για τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ
(Emergency Department Benchmarking Alliance, EDBA), τον εντοπιςμό
καλϊν πρακτικϊν και λακϊν λειτουργίασ του τμιματοσ Επειγόντων του
νοςοκομείου.
 Επίςθσ, θ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ Διοικθτικισ ιεραρχίασ, ςε
πρϊτο ςτάδιο για τθν αναγνϊριςθ για τθν Επιχειρθματικι Αριςτεία του
ΤΕΡ, και ςε δεφτερο ςτάδιο τθν κατάκτθςθ τθσ καλφτερθσ κζςθσ
ανάμεςα ςε δθμόςια τραυματολογικά νοςοκομεία επείγουςασ ιατρικισ
τθσ χϊρασ και τθσ Ευρϊπθσ.
Ειδικότερα ςυνιςτάται:













θ ανάπτυξθ αυτόνομου BI ςυςτιματοσ (Patient Administration System)
ςτο ΤΕΡ, για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και τθν ανάπτυξθ Βάςεων (DB):
δθμογραφικϊν μετριςεων και μετριςεων απόδοςθσ, τραφματοσ,
τροχαίων ατυχθμάτων, εμφραγμάτων κά.
θ κακιζρωςθ εφαρμογισ i-triage (διαδυκτιακι πλατφόρμα υγείασ) για
τθν καταγραφι δεικτϊν τθσ πορείασ των αςκενϊν, ςε πραγματικό χρόνο
(REAL TIME LOCATING SYSTEM),
θ κακιζρωςθ διαλογισ των αςκενϊν (triage) επί εικοςιτετραϊρου, και
όχι μόνο ςε γενικι εφθμερία του νοςοκομείου (ΔϋΔΕΣΜΘ/4ΘΜΕΕΣ,) για
τθ μείωςθ διαχείριςθσ του χρόνου αναμονισ των αςκενϊν,
θ διατιρθςθ θλεκτρονικϊν καρτελϊν και θ ψθφιοποίθςθ των ιδθ
καρτελϊν εξωτερικϊν αςκενϊν ΤΕΡ,
θ ενδυνάμωςθ τθσ ςτελζχωςθσ του ΤΕΡ με εξειδικευμζνο προςωπικό
θ κζςπιςθ κινιτρων για τθν προςζλκυςθ νζων εργαηομζνων και για τθν
εξζλιξθ του μόνιμου προςωπικοφ του ΤΕΡ
θ αγορά νζων απεικονιςτικϊν μθχανθμάτων, τρία κλαςικά
ακτινογραφικά με ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ εικόνων PACS, και ενόσ
μθχανιματοσ υπεριχων άνω-κάτω κοιλίασ, καρδιάσ, μαςτοφ.
θ αγορά server storage για τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ ψθφιοποίθςθσ
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DICOM STORE του ακτινολογικοφ, κακϊσ και θ αγορά νζων ΘΥ &
ζγχρωμων εκτυπωτϊν ςε κάκε αίκουςα εξζταςθσ. Εκτιμάται ότι θ ετιςια
παραγωγι απεικονιςτικϊν δεδομζνων κυμαίνεται >5ΤΒ ςτο νοςοκομείο
 θ ςυςτθματικοποίθςθ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ των αςκενϊν-πολιτϊν και
των εργαηομζνων
 θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν μζςω ΜΜΕ και θ διανομι ζντυπων
φυλλαδίων για το ρόλο του ΤΕΡ ςτθν αντιμετϊπιςθ του τραφματοσ, όπωσ
και για το ρόλο των μικροχειρουργϊν ςε εφθμερία Α,Β,Γ,Δ Δζςμθσ του
νοςοκομείου, επί 365 θμζρεσ το χρόνο.
θ
1 ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΘΣ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΡΥ, ΚΕΕΛΡΝΟ,ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΟΡΩΣ
ΟΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΘ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘ






ΡΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ






Ιςχφουςα νομοκεςία και οι ςχετικοί εγκφκλιοι περί οργάνωςθσ, τρόποσ
λειτουργίασ και ςτελζχωςθσ των ΤΕΡ των νοςοκομείων του ΕΣΥ.
Manifesto for emergency Medicine in Europe (1997).
Διεκνείσ πρακτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ (EuSEM,
European Society of Emergency Medicine).
Βλ. επ. όπωσ ορίηονται/υποκριτιριο.
θ λειτουργικι διαςφνδεςθ του ΤΕΡ με τα Χειρουργεία, ΜΕΘ, ΤΕΙ, ΟΛ, για τθ
λιψθ ιατρικισ απόφαςθσ (making decision),
θ ανάπτυξθ & επζκταςθ του ςυςτιματοσ Radiology Information System (RIS)
με διαςφνδεςθ ςτο ςφςτθμα PACS (7 ψθφιοποιθτζσ ακτινογραφιϊν) για
απεικονιςτικι πρόςβαςθ από τισ αίκουςεσ εξζταςθσ ΟΛ & ΤΕΙ και
ακτινολογικοφ
θ οργάνωςθ και τεκμθρίωςθ των κλινικϊν δεδομζνων που πθγάηουν από το
ΤΕΡ και τθν Ολοιμερθ Λειτουργία του νοςοκομείου, βάςει των διεκνϊν
προτφπων κωδικοποίθςθσ πλθροφοριϊν υγείασ (MESH, ICD, DRGs, ECRI,
EDMA κά),

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

ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΙ
ΡΟΟΙ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργικότθτασ,
τθ βιωςιμότθτα του ζργου,
τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ επιχειρθματικισ ΕΥΦΟΙΑΣ (BI).

 Μείωςθ του προςωπικοφ (αποχωριςεισ, μετατάξεισ, αποςπάςεισ)
 Επαγγελματικι εξουκζνωςθ
Απαιτείται για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθ μείωςθ
τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ ιδιαίτερα του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.
Εκτιμάται €1.500.000 ςφνολο για τον εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν των Τ.Ε.Ρ. ΚΑΤ

ΡΑΑΔΟΤΕΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΛΘΞΘΣ

ΜΕ ΤΘΝ ΤΕΛΙΚΘ ΕΓΚΙΣΘ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΣΡΑ
3-ΜΘΝΟ
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΘΤΘΙΟΥ 9.1

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό – κριτθρίου 9.1, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.48), ποςοςτό που ανιλκε ςε 39.8%, αξιολογϊντασ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνεσ από τισ εξωτερικζσ επιδόςεισ: εκροζσ και
αποτελζςματα ςε ςτόχουσ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (2.03), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 9.1
φάνθκε πωσ υπιρχε ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ δράςεων για τα
αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί ςε ςχζςθ με τισ εξωτερικζσ επιδόςεισ: εκροζσ και αποτελζςματα ςε ςτόχουσ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ

Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων

9.1

2.48

2
Εκτζλεςθ

2.03

2
ςχετικι ικανοποίθςθ και
μζτριο επίπεδο
επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

(39.8)

Σθμαντικι
απόκλιςθ

Πχι
0.45

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά (0.45) ςτθ βακμολόγθςθ
μεταξφ των μελϊν και των εργαηομζνων.
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπο-κριτθρίου 9.1,
 ςτθ φάςθ ελζγχου (3), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ και επιτυχίασ
ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκε:
- θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, δθλ. αν επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ που
ζχουν τεκεί (3.81)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε
οριςμζνουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ αποδοτικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (επίτευξθ ςτόχων με το χαμθλότερο δυνατό
κόςτοσ) (2.52)
- τα κετικά αποτελζςματα ςυγκριτικϊν μετριςεων με άλλουσ φορείσ (2.45)
- θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με βάςθ τα διακζςιμα
ςτοιχεία μετριςεων (2.34)
 ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ (0), (απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ ςχετικϊν
πλθροφοριϊν) αξιολογικθκε:
- οι αποτελεςματικοί οικονομικοί ζλεγχοι (εςωτερικοί ι εξωτερικοί) που διενεργοφνται ςτθ δθμόςια
οργάνωςθ (1.81).

Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 9.1, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
 ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- ςτον αποτελεςματικό οικονομικό ζλεγχο (εςωτερικοί ι εξωτερικοί) που διενεργείται ςτθ δθμόςια
οργάνωςθ (2.24)
- ςτα κετικά αποτελζςματα ςυγκριτικϊν μετριςεων με άλλουσ φορείσ (2.22)
- ςτθν εφαρμογι καινοτομιϊν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ /προϊόντα ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθ
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βελτίωςθ των εκροϊν τθσ οργάνωςθσ (2.17)
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με βάςθ τα διακζςιμα
ςτοιχεία μετριςεων (2.04)
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
- ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, δθλ. αν επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ που
ζχουν τεκεί (1.94)
- ςτθν αποδοτικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (επίτευξθ ςτόχων με το χαμθλότερο δυνατό
κόςτοσ) (1.93).
-



Β. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, δθλ. αν επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί
 τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (επίτευξθ ςτόχων με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ)
 τα κετικά αποτελζςματα ςυγκριτικϊν μετριςεων με άλλουσ φορείσ.

Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ





Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία
μετριςεων .
Οι αποτελεςματικοί οικονομικοί ζλεγχοι (εςωτερικοί ι εξωτερικοί) που διενεργοφνται ςτθ δθμόςια
οργάνωςθ.
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΡΟΚΘΤΘΙΟΥ 9.2.

Το ςυνολικό αποτζλεςμα του υπό - κριτθρίου 9.2, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ, βάςει του κφκλου ποιότθτασ
βακμολογικθκε ςτθν εκτζλεςθ (2.26), ποςοςτό που ανιλκε ςε 35.8%, αξιολογϊντασ πωσ τθν φπαρξθ μετριςιμων
αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε οριςμζνα από τα αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί
ςε ςχζςθ με τισ εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων (1.99), από τα ςυνολικά αποτελζςματα του υπό-κριτθρίου 9.2 φάνθκε
πωσ υπιρχε ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι ικανοποίθςθ και χαμθλό ζωσ μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
ςτον τρόπο με τον οποίο θ δθμόςια οργάνωςθ αποτιμά τα αποτελζςματα που ζχουν επιτευχκεί ςε ςχζςθ με τισ
εςωτερικζσ επιδόςεισ: επίπεδο τθσ αποτελεςματικότθτασ.
ΒΑΘΜΟΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ
Υποκριτιριο

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
Ομάδασ
2.26

9.2
(35.8%)

Φάςθ
κφκλου
Ροιότθτασ
2
Εκτζλεςθ

Μ.Ο
Αντιςτοίχιςθ
εργαηομζνων
1.94

Αξιολόγθςθ
βακμολογίασ
εργαηομζνων
1+
Ελάχιςτθ ζωσ ςχετικι
ικανοποίθςθ και
χαμθλό ζωσ μζτριο
επίπεδο επάρκειασ και
αποτελεςματικότθτασ

Σθμαντικι
απόκλιςθ
Πχι
0.32

Από τα αποτελζςματα τθσ βακμολόγθςθσ φάνθκε πωσ δεν υπιρχε ςθμαντικι διαφορά ςτθ βακμολόγθςθ μεταξφ των
μελϊν και των εργαηομζνων (0.32)
Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τθν ομάδα εργαςίασ ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό - κριτθρίου 9.2,
 ςτθ φάςθ ελζγχου (3), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ και επιτυχίασ
ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ αποτελεςματικι δθμιουργία ςυνεργαςιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με τρίτουσ (άλλεσ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ, ιδιϊτεσ, κοινωνικοφσ φορείσ) (3.94)
- θ ικανοποιθτικι αποδοτικότθτα των υφιςταμζνων διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ
(3.03)
 ςτθ φάςθ εκτζλεςθσ (2), (φπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία ςε
οριςμζνουσ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ) του κφκλου ποιότθτασ αξιολογικθκαν:
- θ επιτυχισ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ οργάνωςθσ (2.99)
- θ ικανοποίθςθ των οικονομικϊν απαιτιςεων των εμπλεκόμενων φορζων (αμοιβζσ ςτο προςωπικό,
κοςτολόγθςθ προϊόντων ςε πολίτεσ, αμοιβζσ προμθκευτϊν- ςυνεργατϊν) από τθ δθμόςια οργάνωςθ
(2.59)
- ο βακμόσ που ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςυμβάλλει ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των
οικονομικϊν τθσ πόρων (2.52)
- θ ικανοποίθςθ των εμπλεκομζνων με τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ φορζων από τθν γενικότερθ
δραςτθριότθτά τθσ (2.52)
- ο βακμόσ που θ δθμόςια οργάνωςθ βαςίηεται για τθ λειτουργία τθσ ςε ίδια ζςοδα και πθγζσ
χρθματοδότθςι από τθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων από αυτιν υπθρεςιϊν (2.46)
- ο βακμόσ που κεωρείται αποτελεςματικι θ διαχείριςθ των πόρων τθσ (2.14)
- ο βακμόσ που κεωροφνται αποτελεςματικζσ οι διαδικαςίεσ οικονομικοφ ελζγχου που ακολουκοφνται από
τθ δθμόςια οργάνωςθ (2.11)


ςτθ φάςθ ζλλειψθσ δραςτθριότθτασ (0), (απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ ςχετικϊν
πλθροφοριϊν), αξιολογικθκαν:
- ο βακμόσ που κεωρείται επιτυχθμζνθ θ πολιτικι για τθ διοικθτικι βελτίωςθ και τθν ειςαγωγι
καινοτομιϊν ςτισ παρεχόμενεσ από τθ δθμόςια οργάνωςθ υπθρεςίεσ και προϊόντα (1.95)
- θ ςυμβολι τθσ ειςαγωγισ των νζων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ
ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ (1.68)
- θ ανταπόκριςθ τθσ θγεςίασ ςτα αποτελζςματα των μετριςεων των εςωτερικϊν επιδόςεων τθσ
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οργάνωςθσ (1.45)
οι ικανοποιθτικζσ μετριςεισ των επικεωριςεων και των ελζγχων για τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ
οργάνωςθσ (1.45)
- θ ςυμμετοχι τθσ οργάνωςθσ κακϊσ και θ ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ των πολιτικϊν και προτφπων
ποιότθτασ (1.00).
Σφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ των εργαηομζνων, ςτισ επιμζρουσ ενότθτεσ του υπό – κριτθρίου 9.2, φάνθκε πωσ
υπιρχε:
-





ςχετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ
- για το βακμό που ζχει ςυμβάλει θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ
και τθσ επικοινωνίασ, ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ
λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ (2.16)
- για το βακμό όπου θ δθμόςια οργάνωςθ βαςίηεται για τθ λειτουργία τθσ ςε ίδια ζςοδα και πθγζσ
χρθματοδότθςι από τθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων από αυτιν υπθρεςιϊν (2.07)
- για το βακμό όπου κεωρείται ικανοποιθτικι θ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων πλευρϊν ςτθ
λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (2.04)
- για το βακμό που κρίνεται αποτελεςματικι θ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με
τρίτουσ (άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ιδιϊτεσ, κοινωνικοφσ φορείσ (2.00)
- για το βακμό που εκτελείται επιτυχϊσ ο προχπολογιςμόσ τθσ οργάνωςθσ (2.00)
- για το βακμό που κεωροφνται αποτελεςματικζσ οι διαδικαςίεσ οικονομικοφ ελζγχου που
ακολουκοφνται από τθ δθμόςια οργάνωςθ (2.00).
ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ φάνθκε πωσ υπιρχε:
-

-

για το βακμό που κρίνεται κετικι θ ςυμμετοχι τθσ οργάνωςθσ κακϊσ και θ ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ
των πολιτικϊν και προτφπων ποιότθτασ (1.98)
για το βακμό που κεωρείται ικανοποιθτικι θ αποδοτικότθτα των υφιςταμζνων διαδικαςιϊν –
λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.93)
για το βακμό που μζνουν ικανοποιθμζνοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ
δθμόςιασ οργάνωςθσ από τθν γενικότερθ δραςτθριότθτά τθσ (1.93)
για το βακμό που κεωρείται αποτελεςματικι θ διαχείριςθ των πόρων τθσ (1.92)
για το βακμό που ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ ςυμβάλλει ςτθν ορκολογικι
διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ πόρων (1.92)
για το βακμό όπου θ δθμόςια οργάνωςθ ικανοποιεί τισ οικονομικζσ απαιτιςεισ των εμπλεκόμενων
φορζων (αμοιβζσ ςτο προςωπικό, κοςτολόγθςθ προϊόντων ςε πολίτεσ, αμοιβζσ προμθκευτϊνςυνεργατϊν) ςτθ λειτουργία τθσ (1.89)
για το βακμό όπου κεωρείται επιτυχθμζνθ θ πολιτικι για τθ διοικθτικι βελτίωςθ και τθν ειςαγωγι
καινοτομιϊν ςτισ παρεχόμενεσ από τθ δθμόςια οργάνωςθ υπθρεςίεσ και προϊόντα (1.84)
για το βακμό που κεωροφνται ικανοποιθτικζσ οι μετριςεισ των επικεωριςεων και των ελζγχων για τθ
λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (1.77).

B. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Θ ομάδα ΚΡΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία από το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε πωσ υπιρχε αποτελεςματικι
λειτουργία ςτα κάτωκι:
 Θ αποτελεςματικι δθμιουργία ςυνεργαςιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με τρίτουσ (άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,
ιδιϊτεσ, κοινωνικοφσ φορείσ)
 Θ ικανοποιθτικι αποδοτικότθτα των υφιςταμζνων διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ
 Θ επιτυχισ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ οργάνωςθσ
 Θ ικανοποίθςθ των εμπλεκομζνων με τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ φορζων από τθν γενικότερθ
δραςτθριότθτά τθσ


Θ ικανοποίθςθ των οικονομικϊν απαιτιςεων των εμπλεκόμενων φορζων (αμοιβζσ ςτο προςωπικό,
κοςτολόγθςθ προϊόντων ςε πολίτεσ, αμοιβζσ προμθκευτϊν- ςυνεργατϊν) από τθ δθμόςια οργάνωςθ.
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Γ. ΡΕΔΙΑ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ


•
•


Θ πολιτικι για τθ διοικθτικι βελτίωςθ και τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν ςτισ παρεχόμενεσ από τθ δθμόςια
οργάνωςθ υπθρεςίεσ και προϊόντα (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν)
Θ ανάπτυξθ και πιςτοποίθςθ των πολιτικϊν και προτφπων ποιότθτασ (ςφμφωνα με τθ βακμολόγθςθ και των
δφο μερϊν)
Οι μετριςεισ επικεωριςεων και ελζγχων για τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ (ςφμφωνα με τθ
βακμολόγθςθ και των δφο μερϊν)
Θ διαφορά των αποτελεςμάτων που παρατθρείται μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και των εργαηομζνων,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ και για τθν αποτελεςματικότερθ
γνωςτοποίθςθ του επιχειρθςιακοφ προγραμματιςμοφ και τθσ εφαρμογισ νζων δράςεων προσ τουσ
εργαηόμενουσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 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?
Α

1 . 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 :
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 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 ”
Duringthe 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 stayamong similar patients seen at the same time,
number of die or are readmitted via the ED to hospital within a week. Crowding procedures also
give the ability to physicians to toggle between for better decision making processes.All
thequestionsshould 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 CAFin 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
DrEvageliaLappa, PHd, MScEcon
Health Information Technology Scientist
t. +0030 213 2086 08, email: evalimed@gmail.com; libary2@kat-hosp.gr
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