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Ποιο είναι ένα βασικό κομμάτι του οράματος μας;

Η εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής, ώστε να μειωθεί

η γραφειοκρατία που είναι σημαντική τροχοπέδη στην

επιτάχυνση των διαδικασιών και συμβάλλει στη ζήτηση

στελεχών, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη.

Ποια βήματα πρέπει να γίνουν, προς την κατεύθυνση αυτή;
1. Καταγραφή όλων των διαδικασιών

2. Πιστοποίηση των τμημάτων (ISO)

3. Μελέτη των διαδικασιών από ομάδες εργασίας, ώστε, χωρίς να

ακυρώνονται νόμοι, να επανασχεδιαστούν. Στόχος είναι, με τη βοήθεια της

πληροφορικής, να γίνουν γρηγορότερες, αποτελεσματικότερες, ιχνηλάσιμες

και πιστοποιημένες

4. Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα των (1), (2), (3), αγορά του

κατάλληλου πληροφοριακού εργαλείου

5. Πιλοτική εφαρμογή

6. Πλήρης εφαρμογή



Εφαρμογή των βημάτων προς το όραμα (ορόσημα)

2017:

Εσωτερική καταγραφή των διαδικασιών

2018:

Αρχική προσαρμογή των ήδη καταγεγραμμένων
διαδικασιών, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως
στη νομοθεσία και στις επιταγές του ISO (μέσω
ειδικού συμβούλου πιστοποίησης)

Τέλη 2018:

Αγορά σχετικού εργαλείου πληροφορικής

Πιστοποίηση όλων των τμημάτων Διοικητικής
και Τεχνικής Υπηρεσίας κατά το ISO 9001:2015.

2019:

Μελέτη σχετικά εύκολα προσαρμόσιμων
διαδικασιών και πιλοτική εφαρμογή τους στο
νοσοκομείο



Η πιστοποίηση διαδικασιών, ως μοχλός συνειδητοποίησης και ανάπτυξης

Τα πρώτα συμπεράσματα:

• Έγιναν οι διαδικασίες «κοινός τόπος» και κτήμα

των εργαζομένων

• Νέοι εργαζόμενοι είναι πλέον πιο εύκολο να γίνουν

γρηγορότερα παραγωγικοί

• Βελτιώθηκε η ασφάλεια των εργαζομένων

• Έγιναν προσαρμογές σε ορισμένες διαδικασίες,

ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στη νομοθεσία

• Η λογική της στοχοθεσίας σε ετήσια βάση, προήχθη

περαιτέρω

• Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων

καταγράφεται

• Βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων

και η συνειδητοποίηση προς τον κοινό σκοπό της

εξυπηρέτησης του πολίτη.

• Υπάρχουν αρκετές διαδικασίες που μπορούν να

βελτιστοποιηθούν, μέσω της πληροφορικής



Το πληροφοριακό «εργαλείο»

Σύστημα Ελληνικής εταιρείας που στοχεύει κύρια σε

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Όμως εμείς δεν θέλαμε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο…

ΕΙΧΑΜΕ!!

Παρόλ’ αυτά, το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται

στις απαιτήσεις που θέσαμε και το κυριότερο, έχουμε

και τη δέσμευση της εταιρίας να κάνει τις κατάλληλες

προσαρμογές ώστε να φτάσουμε σε ένα σύστημα

που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας.

Αν όλα κυλίσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το εν

λόγω σύστημα θα «διαρρέει» όλο τον κορμό του

νοσοκομείου μας.

Περιέργως, σύμμαχο μας είχαμε και την Ελληνική νομοθεσία που

προβλέπει την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπογραφών μέχρι τα μέσα

του τρέχοντος έτους.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM



Σήμερα

Δυο διαδικασίες έχουν αναλυθεί

• Η πρώτη βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή και

αφορά τις εξωσυμβατικές παραγγελίες

• Η δεύτερη ξεκινάει οσονούπω και είναι η

διαχείριση των αδειών

• Η ηλεκτρονική διαχείριση των εξωσυμβατικών

ΔΕΝ απαιτεί διασύνδεση με άλλα συστήματα

• Η ηλεκτρονική διαχείριση των αδειών, απαιτεί

διασύνδεση με το τμήμα Προσωπικού (που έχει

εγκατασταθεί, ως τμήμα του ΟΠΣΥ)

Δοκιμάστηκε ο τρόπος

λειτουργίας της εφαρμογής και η

δυνατότητα να προσαρμόζεται

στις ανάγκες μας

Θα δοκιμαστεί η δυνατότητα της 

εφαρμογής να αντλεί στοιχεία 

από άλλη εφαρμογή, μέσω web 

service



Το χθες (ροή):

Εξωσυμβατικές αιτήσεις έγκρισης
δαπάνης

1. Ο αρχικός χρήστης (προϊσταμένες νοσηλευτικής

υπηρεσίας, προϊστάμενοι διοικητικών υπηρεσιών, τεχνική

υπηρεσία κλπ) δημιουργεί και εκτυπώνει την αίτηση

δαπάνης από το πληροφοριακό σύστημα του

Νοσοκομείου.

2. Υπογράφει.

3. Υπογραφή από τον προϊστάμενο του τμήματος.

4. Υπογραφή διευθυντή της αντίστοιχης υπηρεσίας.

5. Διαχειρίσεις για έλεγχο αποθεμάτων του υλικού από τις

αποθήκες.

6. Τμήμα προμηθειών για έλεγχο ύπαρξης ή μη σύμβασης για

το ζητούμενο υλικό.

7. Τμήμα οικονομικού για έλεγχο πιστώσεων.

8. Αναπληρωτής διοικητής για τελική έγκριση.

9. Πρωτόκολλο ώστε να σκαναριστεί η έγκριση δαπάνης και

να πρωτοκολληθεί

(Η διαδικασία από το 3-9 απαιτεί φυσική διακίνηση του

εγγράφου από γραφείο σε γραφείο)

10. Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ σαν πρωτογενές αίτημα αφού

σκαναριστεί.

11. Συγκεντρώνεται λίστα των αιτημάτων για την καταγραφή

τους και στη συνέχεια τη συγκεντρωτική δημιουργία

απόφασης Αναπληρωτή Διοικητή.

12. Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ δεύτερη φορά ως εγκεκριμένο

αίτημα

13. Έρευνα αγοράς μέσω πληροφοριακού συστήματος



Το σήμερα (ροή):

1. Ο αρχικός χρήστης (προϊσταμένες νοσηλευτικής υπηρεσίας,

προϊστάμενοι διοικητικών υπηρεσιών, τεχνική υπηρεσία κλπ) δημιουργεί

και αποθηκεύει σε μορφή pdf την αίτηση δαπάνης από το

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου και την εισαγάγει στο

σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, υπογράφοντας

ταυτόχρονα ηλεκτρονικά.

2. Η αίτηση δαπάνης στη συνέχεια μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τον ένα

χρήστη στον άλλο, μέσω της εφαρμογής και ο κάθε χρήστης υπογράφει

επίσης ηλεκτρονικά εισάγοντας και πιθανά σχόλια. Η διαδικασία διαρκεί

ελάχιστο χρόνο.

3. Με την τελική υπογραφή από τον Αναπληρωτή διοικητή, το αίτημα

παίρνει αυτόματα αρ. Πρωτοκόλλου και επιστρέφει στον αρχικό χρήστη

4. Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ σαν πρωτογενές αίτημα μέσα από την

εφαρμογή (και πλήρως αυτόματα όταν το ΚΗΜΔΗΣ εκδώσει API).

5. Δημιουργία της λίστας των αιτημάτων αυτόματα μέσα από την

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για τη δημιουργία

συγκεντρωτικής απόφασης Αναπληρωτή Διοικητή.

6. Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ δεύτερη φορά ως εγκεκριμένο αίτημα, μέσα

από την εφαρμογή (και πλήρως αυτόματα όταν το ΚΗΜΔΗΣ εκδώσει API).

7. Έρευνα αγοράς μέσω πληροφοριακού συστήματος

Εξωσυμβατικές αιτήσεις έγκρισης δαπάνης



Εξωσυμβατικές αιτήσεις έγκρισης δαπάνης



Συμπεράσματα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

• Δεν είναι μια άμεση εφαρμογή ενός συστήματος και

έχει προ-απαιτούμενα (καταγραφή διαδικασιών,

πληροφοριακή κουλτούρα στελεχών, μελέτη

διαδικασιών κτλ).

• Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός σε μεσοπρόθεσμη

βάση και αποφασισμένη Διοίκηση που να θέτει

ορόσημα και δικλείδες για την «αναγκαστική»

προσαρμογή (παράδειγμα: από 15/5 και εντεύθεν δεν

θα υπογράφονται «συμβατικά» εξωσυμβατικές

εγκρίσεις δαπανών).

• Το όφελος με την αλλαγή μόνο αυτής της διαδικασίας

υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2 ανθρωποέτη ανά έτος.

• Συμβάλλει αποφασιστικά στην πλήρη

«ηλεκτρονικοποίηση» του νοσοκομείου

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να «επενδύει» σε νοσοκομεία που

έχουν τη διάθεση και τη θέληση να βελτιώσουν τις εφαρμογές

τους. Οι παρατηρήσεις του «πελάτη», δυναμώνουν,

εδραιώνουν και διαφημίζουν το προϊόν, ώστε να υπάρχει

πιθανότητα να ηγηθεί στον τομέα του. Το όφελος θα είναι

μεγάλο κοιτώντας μεσοπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα και

στενόμυαλα.

• Το μέλλον ανήκει στη διαλειτουργικότητα και πρέπει να είναι

πλέον προ-απαιτούμενο σε κάθε αγορά software για

νοσοκομείο και οι εταιρείες να συνεργάζονται κατά το δυνατόν

προς αυτήν την κατεύθυνση

• Η καλή συνεργασία, αυξάνει την εμπιστοσύνη στο προϊόν και

την πιθανότητα επιτυχούς εγκατάστασης.

• Απαιτείται εκπαιδευτική δράση περισσότερο από ότι

υπολογίζεται τόσο από την εταιρεία όσο και από το

νοσοκομείο.



Μοσχοβάκης Γιώργος

Αναπληρωτής Διοικητής

ΓΝΗ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»


