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Οργανωτική & Οικονομική Διαχείριση  
της Πανδημίας σε Περιφερειακό Επίπεδο  

Λένα Μπορμπουδάκη 

Διοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Covid-19: πρόκληση για το σύστημα υγείας 
ως σύνολο και όχι μόνο για τα νοσοκομεία 

Αυξημένες ανάγκες υγείας: γηράσκων 
πληθυσμός, χρόνιοι ασθενείς, σπάνια 
νοσήματα, καινοτόμες και ακριβείς 
θεραπείες , καθολική πρόσβαση, 
πρόληψη Πεπερασμένοι πόροι συστήματος, brain 

drain, σφαιρικοί προϋπολογισμοί , 
αναβάθμιση υποδομών 

Καλύτερη ποιότητα με λιγότερο κόστος, απαρτιωμένη φροντίδα με διασύνδεση 

όλων των επιπέδων, αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

εκπαίδευση προσωπικού  

Διαχείριση Covid-19 

Δειγματοληψίες και 
διενέργεια 

μοριακού ελέγχου 

Αύξηση κλινών 
ΜΕΘ και κλινών 

νοσηλείας 

Φροντίδα παιδιών 
και άλλων 

ευπαθών ομάδων 

Ομάδες διαχείρισης 
COVID-19 & 
εκπαίδευση 

Ενίσχυση του ρόλου 
ΠΦΥ & διαχείριση 
χρόνιων ασθενών 

Εφοδιασμός σε 
ΜΑΠ και 

υπηρεσίες 

Διάγνωση, 
παρακολούθηση 

και θεραπεία 

Αξιοποίηση 
ψηφιακών 
λύσεων 
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Προϋπολογισμοί νοσοκομείων & ΥΠΕ με διαδικασίες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (ΠΝΠ)  
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93 
ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ 

Δεδομένα  

7ΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης 

89 
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 

4 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

15 
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΘ 

5 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

3 
ΓΝ-ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

18 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

12 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης 
ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε όλες 
τις δομές υγείας 

 

1. 

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε όλες τις 
δομές υγείας 1. 

Εκπαίδευση προσωπικού όλων των 
δομών υγείας  
 

(& με χρήση σύγχρονων μεθόδων 
τηλεκπαίδευσης)  

2. 
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Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε όλες τις 
δομές υγείας 1. 
Εκπαίδευση προσωπικού όλων των δομών υγείας (& με χρήση σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης) 2. 

Ανάπτυξη κλινών  

- Nοσηλείας COVID-19 
- ΜΕΘ COVID-19 

  

3. 

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε όλες τις 
δομές υγείας 1. 
Εκπαίδευση προσωπικού όλων των δομών υγείας (& με χρήση σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης) 2. 

Εργαστηριακός έλεγχος  
-Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας ΠΚ 
-EKEA 
(δειγματοληψία σε κάθε νοσοκομείο, διαχείριση 
στην ΠΦΥ) 

4. 

Ανάπτυξη κλινών νοσηλείας COVID-19 και κλινών ΜΕΘ COVID-19 σε κάθε νοσοκομείο 3. 

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε όλες τις 
δομές υγείας 1. 
Εκπαίδευση προσωπικού όλων των δομών υγείας (& με χρήση σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης) 2. 

Συνεργασία με ΕΟΔΥ για ΚΟΜΥ 
Κινητές Ομάδες Ειδικού Σκοπού 
στην Περιφέρεια Κρήτης 

5. 

Ανάπτυξη κλινών νοσηλείας COVID-19 και κλινών ΜΕΘ COVID-19 σε κάθε νοσοκομείο 3. 
Εργαστηριακός έλεγχος στο ΕΚΕΑ ή στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας μέσω δειγματοληψίας σε κάθε 
νοσοκομείο, διαχείριση στην ΠΦΥ 

4. 



1/10/2020 

7 
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Βελτίωση της υλικοτεχνικής 
υποδομής 

6. 

Ανάπτυξη κλινών νοσηλείας COVID-19 και κλινών ΜΕΘ COVID-19 σε κάθε νοσοκομείο 3. 
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4. 
Συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού στην Περιφέρεια 
Κρήτης 

5. 

Προϋπολογισμοί νοσοκομείων και ΥΠΕ 

Ενίσχυση προϋπολογισμών, κάλυψη αναγκών για προμήθεια ΜΑΠ 

και αντιδραστήρια  

Προμήθειες 

Στρατηγικό απόθεμα, καθημερινή επίβλεψη αποθεμάτων, κεντρικές 

προμήθειες, διαχείριση δωρεών 

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 
Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ/ΠΔΕ για ενίσχυση δομών, μόνιμες 

προσλήψεις 

Αύξηση δυναμικότητας συστήματος- Βελτίωση υποδομών 

Νέοι πόροι για διενέργεια μοριακών ελέγχων, νέες κλίνες νοσηλείας, 

χειρουργεία, χρόνιοι ασθενείς, ανάπτυξη χώρων για διαλογή και 

διαχείριση 

Έλεγχος προσωπικού (ΕΣΥ και λοιπών φορέων) 

Οργάνωση και λειτουργία σημείων δειγματοληψίας 

Οικονομική Διαχείριση 

ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΛΟΙΠΟΙ  

ΦΟΡΕΙΣ 

Συγκρότηση διεπιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για παροχή τεχνογνωσίας και 
επιστημονική υποστήριξη, ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού, σε θέματα 
που σχετίζονται με την πανδημία και τους τρόπους προστασίας και συνεργασία με φορείς. 
 
 

COVID-19: Ευκαιρία για συνεργασία 
Οι συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία ανέδειξαν την ανάγκη προστασίας εργαζομένων και ωφελουμένων 
των δομών Κοινωνικής Φροντίδας έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 
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Σας ευχαριστώ 

 

www.hc-crete.gr 

dioikitria@hc-crete.gr  
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