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Έργα ορόσημα στην Υγεία

ü Aξιολόγηση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης- 'ΨΥΧΑΡΓΩΣ’
ü Υγειονομικός Χάρτης Υπουργείου Υγείας
ü Αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ και της συμβολής τους στην ΠΦΥ
ü Εκπόνηση - παρακολούθηση και αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Υγειονομικών

Περιφερειών και Νοσοκομειακών μονάδων
ü Ανάπτυξη Σχεδίων Αποδοτικότητας νοσοκομειακών μονάδων
ü Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων (http://tob-g.eu/, http://oramma.eu/,

http://careformigrants.eu/)
ü Υποστήριξη της υλοποίησης έργων υγείας (πχ Κινητών Μονάδων Υγείας ΕΟΔΥ)
ü Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

http://tob-g.eu/
http://oramma.eu/


Αξιολόγηση της Λειτουργίας 
των ΤΟΜΥ

Η CMT PROOPTIKI υλοποίησε για λογαριασμό της ΕΕ και του
Υπουργείου Υγείας, την αξιολόγηση των Τοπικών Ομάδων
Υγείας και της συμβολής τους στη ΠΦΥ (2017 έως το 2019)
στη βάση 6 κύριων αξιολογικών θεματικών ενοτήτων:

ü Συγκρότηση και Λειτουργία ΤΟΜΥ

ü Αποτελεσματικότητα

ü Αποδοτικότητα
ü Εξέταση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό βελτιώσεις ή

μεταβολές
ü Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα με την ΠΦΥ και τις

υπηρεσίες υγείας.

ü Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και την
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ΠΦΥ σε σύγκλιση με τις
επίκαιρες πολιτικές του WHO, της ΕΕ
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Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Νοσοκομείων 



Βασικές Παράμετροι ΑπόφασηςΕπιχειρησιακός Σχεδιασμός 
Νοσοκομείων

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός μιας Μονάδας Υγείας είναι ένα
εξαιρετικά σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο στη βάση:

Ø Εκτίμησης της τρέχουσας θέσης της Μονάδας και συγκεκριμένα:
ü του Οικονομικού και Λειτουργικού Αποτελέσματος της

Μονάδας στη βάση ιστορικότητας
ü της Οργάνωσης και της Διοίκησης
ü των Δυνατοτήτων και Προοπτικών Βελτίωσης
ü των μεθόδων και οργάνωσης αντιμετώπισης αδυναμιών και

ελλείψεων

Ø Εμπλοκής των Επιτελικών, Διοικητικών στελεχών και
Ιατρονοσηλευτικού, Επιστημονικού και Λοιπού Προσωπικού

Ø Καθορισμού Οράματος, Στόχων και Προοπτικής σε
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο



Προϋποθέσεις ΕπιτυχίαςΕπιχειρησιακός Σχεδιασμός 
Νοσοκομείων

ü Η επιλογή έμπειρων συνεργατών από την αγορά
ü Η εμπλοκή του συνόλου του επιτελικού μηχανισμού της

Μονάδας στη βάση ομάδων Διοίκησης Έργων
ü Η επιλογή ρεαλιστικών στόχων
ü Ο προγραμματισμός των τεχνοοικονομικών διαστάσεων κάθε

αλλαγής ή κάθε νέας δράσης
ü Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων υποστήριξης του

έργου στη βάση αύξησης της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

ü Η διάχυση-επικοινωνία των επιλογών στο εσωτερικό της
μονάδας και η αναζήτηση δημιουργία συμμαχιών για την
επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των αλλαγών

ü Η εξωστρέφεια της Διοίκησης απέναντι στα ανώτερα επιτελικά
στρώματα Διοίκησης (ΥΠΕ, Υπουργείο), στην Αυτοδιοίκηση, την
επιστημονική κοινότητα και φυσικά στους συλλόγους ασθενών



Σχέδιο Αποδοτικότητας Διοικήσεων

Σχεδιασμός στοχοθεσίας και 
Διαχρονική αξιολόγηση του 

νοσοκομείου

VS
Αξιολόγηση της διοίκησής του 

νοσοκομείου 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019



Βασικά Χαρακτηριστικά

Άρθρο 35, Ν. 4633/2019
[…] Κατά την έναρξη της θητείας τους οι 
διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητές 
των νοσοκομείων υπογράφουν με τον 
διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ σύμβαση 

αποδοτικότητας, στην οποία 
καταχωρούνται οι ειδικότερες 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, 

σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών 

συνιστά σπουδαίο λόγο ικανό να 
επιφέρει την πρόωρη λήξη της θητείας 

τους αζημίως για το δημόσιο.

Σχέδιο Αποδοτικότητας  
Διοικήσεων

Τα σχέδια αποδοτικότητας των Διοικήσεων είναι πλέον αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών

Κατηγορίες Δεικτών Στοχοθεσίας Πλήθος 
Κατανομή σε επίπεδο Διοίκησης (Πλήθος) 

Διοικητής Υποδιοικητής 

(1) Οικονομική Διαχείριση 13 13 - 

(2) Επενδύσεις - Αναπτυξιακή πολιτική 3 3 - 

(3) Λειτουργική επάρκεια και λειτουργικοί Δείκτες 19 11 8 

(4) Ποιότητα και Ασφάλεια Ασθενών 10 10 - 

(5) Πληροφοριακά συστήματα 6 - 6 

(6) Προγράμματα  Υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 3 - 3 

(7) Εφημερίες & υπερωρίες προσωπικού 3 - 3 

(8) Προστασία Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 1 - 1 

ΣΥΝΟΛΑ 58 37 21 

 



Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και παρακολούθησης



Μια δύσκολη ή μια απαραίτητα καλά προετοιμασμένη διαδικασία;
Σχέδιο Αποδοτικότητας  

Διοικήσεων

ü Θετική Μετάβαση σε ένα σύστημα Αξιολόγησης των Διοικήσεων βάσει 
μετρήσιμων δεδομένων

ü Δημιουργεί τις βάσεις για επικέντρωση σε κατηγορίες που σχετίζονται 
με την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων

ü Αποσαφήνιση μεθοδολογικού πλαισίου (σαφείς ορισμοί δεικτών)

ü Ορισμός διαδικασίας βαθμολόγησης- αξιολόγησης διοικήσεων

ü Επόμενο βήμα- Διαδικασία στήριξης των Διοικήσεων σε σχέση με 
εντοπισμένες αδυναμίες, συλλογής δεδομένων, οργάνωσης ανάλυσης 
δεδομένων και διάθεσης τους μέχρι και σε επίπεδο πραγματικού 
χρόνου

ü Εργαλείο για την ενεργοποίηση της Διοίκησης ως προς την ενίσχυση 
των αδύναμων στοιχείων της

ü Συνδυασμός εκτίμησης αριθμητικών δεδομένων με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά



Προτάσεις προς τις Διοικήσεις των Μονάδων Υγείας

q Ενίσχυση της θέσης και της δυναμικής της Μονάδας με την ανάπτυξη των κατάλληλων Επιχειρησιακών Σχεδίων

q Ανάπτυξη Δράσεων Μετασχηματισμού του τρόπου λειτουργείας των Μονάδων στη βάση των περιορισμένων βαθμών ελευθερίας που
παρέχει το Θεσμικό Και Κανονιστικό Πλαίσιο

q Ανάπτυξη Νέων Ψηφιακών Διαδικασιών για την απλοποίηση του Διοικητικού, Επιτελικού έργου, του έργου φροντίδας αλλά και της μείωσης
της ταλαιπωρίας των ασθενών

q Υποστήριξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού

q Ενίσχυση της ποιότητας μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες που ενισχύουν το επίπεδο διαπιστευμένης λειτουργίας της Μονάδας

q Εξωστρέφεια και αναζήτηση συνεργασιών με:

§ Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

§ Άλλα νοσοκομεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (cluster)

q Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου (Ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας/Αναφοράς, Κλινικές μελέτες, Ερευνητικές συμπράξεις σε
ευρωπαϊκά και διεθνή έργα)

q Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις RRF, REACT-EU, ΕΣΠΑ 2021-2017, ΠΔΕ, αξιοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης



Η πρόταση μας

Σχεδιασμός 
Στοχοθεσία

Παρακολούθηση   
Αξιολόγηση του συνολικού 
παραγόμενου έργου του 

νοσοκομείου

Αξιολόγηση 
της διοίκησης και των 

επιμέρους 
μονάδων/υπηρεσιών του 

νοσοκομείου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019



Σας ευχαριστώ

www.cmtprooptiki.gr

www.facebook.com/cmtprooptiki

www.linkedin.com/company/cmt-prooptiki

info@cmtprooptiki.gr

+30 2107298192

http://www.cmtprooptiki.gr/
http://www.facebook.com/cmtprooptiki
http://www.linkedin.com/company/cmt-prooptiki
mailto:info@cmtprooptiki.gr

