
 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 

∆ιπλωµατική Εργασία 
 
 
 
 
 

Θέµα: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» 
 
 
 

της 
 
 

ΘΑΝΟΥ Π. ΜΑΡΙΑΣ 
Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπουλος Λ. ∆ηµήτριος 

 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 

(µε την κατεύθυνση) στην 
Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 
 

Ιούλιος  2011 
 
 



 2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Στην εργασία παρουσιάζεται µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της λειτουργίας, της 

αποστολής και του ρόλου του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών αποτυπώνοντας 

συνοπτικά την υπάρχουσα στρατηγική για την έως σήµερα ανάπτυξη του, το 

εσωτερικό του περιβάλλον µε λεπτοµερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του, της 

οργάνωσης, των λειτουργιών, των συστηµάτων, των ανθρώπινων πόρων, της 

υλικοτεχνικής υποδοµής και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του. 

 Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο εξωτερικό περιβάλλον όπου 

προσδιορίζονται δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσµού και οριοθετείται ο γεωγραφικός χώρος ευθύνης του. Παράλληλα, 

εξετάζονται οι πιθανές επιρροές που προσδιορίζουν τις συνθήκες ανταγωνισµού του ή 

της «αγοράς υγείας». 

 Ακόµη, επισηµαίνονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του, οι κρίσιµες 

παράµετροι που µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του νοσοκοµείου για την 

επίτευξη της αποστολής του. Η αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σηµείων του 

νοσοκοµείου καθώς και των ευκαιριών και απειλών είναι χρήσιµο εργαλείο για την 

ανάπτυξη της στρατηγικής του, η οποία θα πρέπει να είναι προσανατολισµένη στους 

µελλοντικούς σκοπούς και στόχους του. 

Από την µία πλευρά, τα δυνατά σηµεία – πλεονεκτήµατα του νοσοκοµείου 

είναι κυρίως η γεωγραφική του θέση, οι υποδοµές και ο εξοπλισµός του, ενώ υπάρχει 

αρκετά έµπειρο προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, τα αδύνατα σηµεία – 

µειονεκτήµατα του είναι κυρίως οι ελλείψεις σε προσωπικό και το υψηλό κόστος 

λειτουργίας τµηµάτων.  

 Ως ευκαιρίες από το εξωτερικό του περιβάλλον θεωρούνται το θεσµικό 

πλαίσιο (Ν.3329/05) και το Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) το οποίο χρηµατοδοτείτε από το ΕΣΠΑ και ως βασικοί 

κίνδυνοι (απειλές) από το εξωτερικό του περιβάλλον θεωρούνται οι αυξανόµενες 

απαιτήσεις ασθενών – συνοδών και η έλλειψη ολοκληρωµένου συστήµατος 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας  στη χώρα. 

 Επιπλέον, η ανάπτυξη στρατηγικής εντοπίζεται στη διαδικασία καθορισµού 

των στρατηγικών στόχων του νοσοκοµείου και στην επιλογή της καταλληλότερης 

στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του. Με τον όρο στρατηγική εννοούµε ένα 
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πλήρες και ολοκληρωµένο πρόγραµµα που συνδέει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του 

νοσοκοµείου µε τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος.  

Η στρατηγική του νοσοκοµείου είναι πρωτίστως αναπτυξιακή (Growth 

Strategy) και δευτερευόντως διορθωτική µε στόχο τόσο να ικανοποιήσει τη ζήτηση 

στην περιοχή ευθύνης του µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών και υπηρεσιών, όσο και 

να βελτιώσει τις ήδη παρεχόµενες υπηρεσίες, να µειώσει τα κόστη και να αυξήσει την 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας. 

 Οι πέντε (5) στρατηγικοί στόχοι του νοσοκοµείου εξυπηρετούνται από δέκα 

οχτώ (18) επιχειρησιακούς στόχους. Οι τελευταίοι εξειδικεύονται σε εξήντα (60) 

σχέδια δράσης µε κυρίαρχα την απαλλοτρίωση παρακείµενων οικοπέδων, τη µελέτη 

επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά εξοπλισµού και την εφαρµογή 

σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης, ελέγχου και πιστοποίησης. 

Τέλος, τονίζεται το επενδυτικό του πρόγραµµα καθώς και ο έλεγχος που 

περιλαµβάνει τη µέτρηση της επίτευξης αποτελεσµάτων µε στόχο τη διόρθωση των 

παρεκκλίσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη αντικειµενικών στόχων ή ο 

ανασχεδιασµός των σχεδίων δράσης του που πρόκειται να εφαρµοστούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΥΣΗ NON PROFIT ORGANIZATIONS  

1.1.Ταυτότητα και Σύντοµο Ιστορικό του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών. 
 

Η πόλη των Γιαννιτσών ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα (1389). (Γ.Ν.Γ.)1 Το 1908 

ιδρύθηκε και λειτούργησε στην πόλη ως το 1938 το Γαλλικό Νοσοκοµείο, όπου οι 

«αδελφές του ελέους» προσέφεραν βοήθεια υγειονοµική σ’ έναν πληθυσµό που 

µαστίζονταν από ελονοσία, λόγω του ότι έξω από την πόλη δέσποζε η µεγάλη λίµνη 

των Γιαννιτσών που την περιέβαλλε µε αχανή ελώδη έκταση. Μπορεί η λίµνη και οι 

βάλτοι να εξασφάλιζαν την επιβίωση κάποιων, αλλά ήταν και η αιτία της αρρώστιας 

που καταδυνάστευε αδιάκριτα τους κατοίκους του κάµπου. 

 

 

«Γαλλικό  Νοσοκοµείο»  (Μοναστηριακής δοµής) 1908-1938 

(περιοχή Αγίου Κων/νου-Γιαννιτσά) 

∆εν υπάρχουν ακριβή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το έτος και η νοµική 

µορφή ίδρυσης του Νοσοκοµείου, δεδοµένου ότι το αρχείο καταστράφηκε κατά 

πληροφορίες το 1944 ενώ σύµφωνα πάλι µε πληροφορίες το νοσοκοµείο λειτούργησε 

για πρώτη φορά την περίοδο 1923-1924 σαν Κρατικό Νοσοκοµείο. 

Το νοσοκοµείο από το έτος 1930 µέχρι 20/10/1985 στεγαζόταν σ’ ένα κτίριο 

νεοκλασικού ρυθµού, που κατά την εποχή της τουρκοκρατίας ήταν σπίτι Τούρκου 

µπέη και µε την κατασκευή και προσθήκη διαφόρων βοηθητικών κτισµάτων 
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διαµορφώθηκε σε νοσοκοµείο στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο αυτό περιήλθε στην 

κυριότητα του νοσοκοµείου δυνάµει των υπ’ αριθ. 14603/10-09-38 και 398/06-04-61.  

 
                              

Νοσοκοµείο Γιαννιτσών  (δεκαετία  1950) 

   

 

Νοσοκοµείο Γιαννιτσών  (πίσω όψη – δεκαετία 1970) 

Έπειτα, στις 20/10/1985 το νοσοκοµείο µεταφέρεται σε νοικιασµένο 

πενταόροφο κτίριο µέσα στην πόλη το οποίο αναπτύσσει εξωτερικά ιατρεία, σταθµό 

αιµοδοσίας και Β’ ακτινολογικό εργαστήριο σε νοικιασµένο χώρο απέναντι από το 

κυρίως νοσοκοµείο.  
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Γενικό Νοσ/µείο  Γιαννιτσών (κτίριο Σιγανίδη)  1985- 1993 

 

Τέλος, το 1989 θεµελιώνεται το έργο του νέου κτιρίου ενταγµένο στα έργα του 

Α’ Κ.Π.Σ. και το 1993 εγκαινιάζεται. Το συνολικό κόστος ανέγερσης ανήρθε στα 

4.695.000.000 δρχ. 

  

Γενικό  Νοσοκοµείο Γιαννιτσών :1993 έως σήµερα 
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Με το Ν. 2889/01 το Νοσοκοµείο αποτέλεσε πια αποκεντρωµένη µονάδα του 

Β’ Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, µαζί µε 

άλλα 11 Νοσοκοµεία, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη µε το όνοµα «Γενικό Νοσοκοµείο 

Γιαννιτσών». Με το νέο όνοµα θέτονται οι βάσεις περαιτέρω ανάπτυξης του και 

µετατροπής του από µικρό επαρχιακό σε ολοκληρωµένο Νοσοκοµείο ευρύτερης 

περιφέρειας, ενώ δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις λειτουργικής διασύνδεσης του µε 

άλλα νοσοκοµεία και κυρίως αυτό της Έδεσσας αλλά και Κέντρα Υγείας.   

Το Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών έχει σήµερα δικό του προϋπολογισµό, 

πρωτόκολλο, αρχείο, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. και σφραγίδα, 

υπόκειται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η εποπτεία αναφέρεται στον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, στον τρόπο 

άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστηµονικού και εκπαιδευτικού έργου και 

γενικά στον τρόπο λειτουργίας καθώς και στον έλεγχο του τρόπου διοίκησης και 

οικονοµικής διαχείρισης. 

Το νοσοκοµείο διοικείται από τον ∆ιοικητή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το 

οποίο υπόκεινται στο έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 3ης ∆ιοίκησης 

Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας (∆.Υ.Π.Ε.). 

Τα έσοδά του προέρχονται από τα νοσήλια των ασφαλισµένων του ΟΓΑ, ΙΚΑ, 

ΤΕΒΕ, ∆ηµοσίου κ.λπ., αλλά και από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισµού. 

Μέριµνα δε όλων, ∆ιοίκησης και εργαζοµένων, είναι η διαρκής βελτίωση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας, µέσω του οργανωτικού και λειτουργικού 

εκσυγχρονισµού του Ιδρύµατος, σε µία περίοδο όπου το ταχύτατα µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον της υγειονοµικής περίθαλψης είναι εµφανές παντού και η ετοιµότητα 

ενός συστήµατος να λειτουργεί αποτελεσµατικά εξαρτάται από την ικανότητα του να 

καθορίζει τον πληθυσµό που εξυπηρετεί, να διαπιστώνει τις ανάγκες και να 

προσαρµόζει τη λειτουργία του σε αυτές τις ανάγκες. 

1.2. Αποστολή και ρόλος του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών. 
 

Το Νοσοκοµείο Γιαννιτσών υπαγόταν στις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας» (ΦΕΚ 143Α/83), στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/53 «περί 

οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α/1953) και αργότερα στις 

διατάξεις του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας» (ΦΕΚ 37Α / 01). 
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 Η χρονολογική σειρά οργανισµών του είναι: 

1. ΦΕΚ 400/21-09-39 Τ.Α. ∆ιάταγµα «περί κυρώσεως του καταστατικού 

Οργανισµού του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

2. Β.∆. 30/12/58-31-01-59 ΦΕΚ 22/31-01-59 Τ.Α. «περί αναµορφώσεως του 

Οργανισµού του Κρατικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

3. Β.∆. 423/64 ΦΕΚ 122/21-07-64 Τ.Α. «περί συµπληρώσεως του Οργανισµού του 

Κρατικού Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

4. Β.∆. 125/70 ΦΕΚ 34/10/02/70 Τ.Α. «περί συστάσεως νέων κλάδων και αυξήσεως 

τακτικών θέσεων κ.τ.λ.». 

5. Π.∆. 70/78 ΦΕΚ 16/11-02-78 Τ.Α. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του 

Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

6. Π.∆. 297/80 ΦΕΚ 81/12-04-80 Τ.Α. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του 

Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

7. Π.∆. 1165/81 ΦΕΚ 285/01-10-81 Τ.Α. «περί προσθήκης θέσεων Ιατρικού, 

Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού, κ.λπ. στα Νοσηλευτικά ιδρύµατα». 

8. Υπουργική απόφαση Α3β/οικ. 19301/07-11-86 (ΦΕΚ 894Β/22-12-1986) 

«Αναµόρφωση του Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών». 

9. Υπουργική απόφαση Υ4α/233/94 (ΦΕΚ 52/31-01-1997) «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση του Οργανισµού του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Γιαννιτσών». 

10.  ΦΕΚ 1494/10-08-03 Τ.Α. «περί σύσταση 2 θέσεων κλάδου Κοινωνικής Εργασίας 

και Εργοθεραπίας», στο πλαίσιο του προγράµµατος Ψυχαργώς Β’ φάση του Ε.Π. 

Υγεία και Πρόνοια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του οργανισµού του (υπουργική απόφαση 

Α3β/οικ.19301-ΦΕΚ 894/22-12-1986)2, ο σκοπός του Νοσοκοµείου είναι: 

• Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του 

Υπηρεσίας, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, ισότιµα για κάθε 

πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του 

κατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. 

• Η ανάπτυξη και προαγωγή της Ιατρικής Έρευνας. 

• Η εφαρµογή προγραµµάτων εξειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας. 
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Με το Νόµο 3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/04-04-05)3 καθίσταται αναγκαία η 

τροποποίηση του τελευταίου οργανισµού του νοσοκοµείου και η προσαρµογή του 

στα σύγχρονα δεδοµένα και τις κατευθύνσεις του Νόµου (Περιφερειακή συγκρότηση 

του Ε.Σ.Υ., νέος τρόπος διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης, υγειονοµικοί χάρτες, 

κ.λπ.). 

Έτσι η σηµερινή αποστολή και ο ρόλος του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών 

στο παρόν περιβάλλον και στα πλαίσια πάντα ενός συστήµατος οργανωµένης 

παροχής υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει να είναι: 

• Η παροχή µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, τόσο προληπτικής ιατρικής και 

ενηµέρωσης, όσο και πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 

περίθαλψης και µετανοσοκοµειακής αποκατάστασης µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

ισότιµα και αποτελεσµατικά για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινωνική, 

οικονοµική και επαγγελµατική του κατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες του 

Εθνικού Συστήµατος Υγείας, σ’ ένα πληθυσµό περίπου 120.000 κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής, που θα καθορισθεί µε την έγκριση και επικαιροποίηση του 

Υγειονοµικού Χάρτη της συγκεκριµένης Περιφέρειας. 

• Η ανάπτυξη και η προαγωγή της Ιατρικής έρευνας και επιστήµης. 

• Η εφαρµογή προγραµµάτων εξειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας. 

Αξιοσηµείωτο είναι στο σηµείο αυτό το γεγονός ότι τα Νοσοκοµεία είναι 

αυστηρά «κοινωνικοί οργανισµοί» στους οποίους οι σκοποί διευρύνονται και 

περιλαµβάνουν τόσο στόχους αποτελεσµατικής διαχείρισης και οικονοµοτεχνικής 

απόδοσης, όσο και πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους για την παρεχόµενη ιατρική 

φροντίδα. 

Ο επιχειρησιακός – οικονοµικός χαρακτήρας διοίκησης τους εµφυτεύεται «και 

τροφοδοτεί» τους κοινωνικούς και ποιοτικούς στόχους τους στα πλαίσια πάντα της 

αποστολής και του ρόλου τους. 

Η περίθαλψη των ασθενών, η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης και η συνεχής 

εκπαίδευση των γιατρών αλλά και των συναφών επαγγελµάτων θα αποτελούν πάντα 

τον ακρογωνιαίο λίθο των σκοπών του Νοσοκοµείου, µε κυρίαρχα στοιχεία ως προς 

το αποτέλεσµα την ικανοποίηση των χρηστών, την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και την βελτίωση της 

αξιοποίησης και διαχείρισης των διατιθέµενων οικονοµικών πόρων. 
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1.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του ρόλου του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών 
 

Το νοσοκοµείο ξεκίνησε την λειτουργία του την περίοδο 1923-1924 προσφέροντας 

περιορισµένες υπηρεσίες µε ελάχιστους οικονοµικούς πόρους κυρίως στον αγροτικό 

και προσφυγικό πληθυσµό της περιοχής. Κυρίαρχη πόλη αυτή την περίοδο στην 

περιοχή είναι η Έδεσσα, πρωτεύουσα του Νοµού Πέλλας. Το νοσοκοµείο της 

Έδεσσας, αλλά και κυρίως της Θεσσαλονίκης που είναι κοντά από τα Γιαννιτσά, 

εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσµό σε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Στο νοσοκοµείο 

της πόλης παρέχονται κυρίως πρώτες βοήθειες και αντιµετωπίζονται οι άποροι. 

Με την δηµοσίευση του Ν.∆. 2592/534 το 1953 θέτονται κάποιες βάσεις για 

οργανωµένη παροχή υπηρεσιών µε κρατική µέριµνα και γίνονται προσπάθειες 

βελτίωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων. Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα το 

νοσοκοµείο λειτουργεί ως ένα µικρό δεύτερο νοσοκοµείο του Νοµού.  

Για την πόλη και την επαρχεία Γιαννιτσών, η πληθυσµιακή κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτισµική ραγδαία εξέλιξη της δεκαετίας του 1970, του 1980, αλλά 

και 1990 οδήγησαν ως αναγκαιότητα στην διαρκή αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επιστέγασµα των προσπαθειών αυτών 

αποτέλεσε η ανέγερση του νέου κτιρίου του νοσοκοµείου που δόθηκε προς χρήση το 

1993. 

Το νοσοκοµείο όλα αυτά τα χρόνια µετεξελίσσεται από «Νοσοκοµείο» σε 

«Κρατικό Νοσοκοµείο», σε «Κρατικό Γενικό Νοσοκοµείο», σε «Νοµαρχιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο», σε «Γενικό Νοσοκοµείο», και προσφέρει υπηρεσίες υγείας στους 

πολίτες της πόλης και της επαρχίας Γιαννιτσών.  

Με τη µεταφορά του στο σηµερινό κτίριο το 1993 και τον σύγχρονο 

εξοπλισµό που αποκτά αναδεικνύεται σε κεντρικό φορέα παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης µε σύγχρονες τεχνικές και µεθόδους 

διάγνωσης και περίθαλψης και γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, διεκδικώντας ευρύτερο 

ρόλο σε µια περιφέρεια που περιλαµβάνει πέρα από την επαρχία των Γιαννιτσών και 

µέρος των Νοµών Κιλκίς, Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης, όπως στην περιοχή της 

Γουµένισσας (Νοµού Κιλκίς), Αλεξάνδρειας και Ειρηνούπολης (Νοµού Ηµαθίας), 

περιοχές Κουφαλίων, Χαλκηδόνας, Χαλάστρας, Άδενδρου (Νοµού Θεσσαλονίκης) 

και ακόµα και περιοχές της Έδεσσας και Αριδαίας σε εξειδικευµένες περιπτώσεις, 

όπως για παράδειγµα η κάλυψη της Έδεσσας µε αξονικό τοµογράφο και της Αριδαίας 

από το κυτταρολογικό εργαστήριο στα Test Παπ.  
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1.4. Γενικά στοιχεία λειτουργίας του Νοσοκοµείου το έτος 2010 
 

Πίνακας 1.4.1. Γενικά στοιχεία λειτουργίας του Νοσοκοµείου το έτος 2010 
 

Μεγέθη Νοσοκοµείου Αριθµητικά 
Ανεπτυγµένες κλίνες 200 
Κλινικές 12 
Εργαστήρια 6 
Κέντρα Υγείας 1 
Ύπαρξη Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΝΑΙ 
Προσωπικό 473 
Τετραγωνικά µέτρα οικοπέδου Νοσοκοµείου 17.676 
Συνολικός αριθµός τετρ. Μέτρων κτιριακής υποδοµής 13.446 
Συνολικός αριθµός Νοσηλευθέντων (ετήσια) 11.047 
Ηµέρες Νοσηλείας (ετήσια) 41.646 
Ποσοστό κάλυψης (πληρότητα) 57,05% 
Θνησιµότητα  2,47% 
Εξετασθέντες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 59.943 
Εξετασθέντες στα Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία 68.741 
Συνολικός αριθµός χειρουργικών επεµβάσεων 2.090 
Συνολικός αριθµός τοκετών 570 
Συνολικός αριθµός ειδικευµένων γιατρών µε 31/12/2010 62 
Συνολικός αριθµός ειδικευόµενων γιατρών µε 31/12/2010 47 
Συνολικός αριθµός τακτικών εξωτερικών ιατρείων 34 
Αριθµός ασθενοφόρων 4 
Αριθµός διακοµιδών 280 
Σύνολο δαπανών 4.773.802 € 
α) για φάρµακα 3.247.276 € 
β) για ορθοπεδικά  863.142 € 
γ) για αντιδραστήρια 663.384 € 
Επενδύσεις από ίδια έσοδα 0 
Επενδύσεις από επιχορηγήσεις (∆Ε – Κρατικές επιχορηγήσεις 
Ε.Ε., κ.λπ.) 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 

Βιβλιογραφικές Παραποµπές 
 

1. Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών, «Ταυτότητα και Σύντοµο Ιστορικό του 

Νοσοκοµείου  Γιαννιτσών», Ανάκτηση 02-03-2011από http://www.gng.gr  

2. Υπ. Απ. αριθ. Α3β/οικ.19301/86 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 894/Β/86 Περί 

Αναµόρφωσης του Οργανισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών. 

3. Ν. 3329/2005 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 81/Α/4-4-05 περί Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

4. Ν.∆. 2592/53 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254/Α Περί οργανώσεως της Ιατρικής 

αντιλήψεως. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 

2.1. Παρουσίαση των Οργάνων ∆ιοίκησης 
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών αποτελεί αποκεντρωµένη µονάδα της 3ης 

Υγειονοµικής Περιφέρειας (3η Υ.Πε.) Μακεδονίας. 

Τα όργανα διοίκησης του νοσοκοµείου που είναι χαρακτηρισµένο ως Γενικό 

Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το Ν. 3329/051, είναι: 

Α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Β) Ο ∆ιοικητής 

α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι πενταµελές και αποτελείται από: 

� Τον ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

� ∆ύο µέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους. Από τα µέλη αυτά το ένα ορίζεται 

ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι µερικής απασχόλησης και δεν προβλέπεται 

Αναπληρωτής ∆ιοικητής. 

�  Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόµενων ιατρών που υπηρετούν στο 

Νοσοκοµείο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τους 

ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόµενους ιατρούς και τους ιατρούς µέλη ∆.Ε.Π. 

που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο. 

� Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του 

Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, 

πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκοµείου. 

Η λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 

13, 14, και 15 του Ν. 2690/1999, που αφορούν την λειτουργία των Συλλογικών 

Οργάνων ∆ιοίκησης. 

Ειδικότερα το ∆.Σ. ασκεί, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες: 

1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκοµείου και το υποβάλλει στον 

∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας προς τελική έγκριση και ένταξή του 

στο επιχειρησιακό σχέδιο της Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
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2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και 

έκτακτων αναγκών του Νοσοκοµείου και το υποβάλλει προς τελική έγκριση στον 

∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

3. Εγκρίνει τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων του 

Νοσοκοµείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον ∆ιοικητή της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  

4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των κτιριακών και 

λοιπών υποδοµών του Νοσοκοµείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση 

στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  

5. Εγκρίνει τον οργανισµό του Νοσοκοµείου και τις τροποποιήσεις του και τον 

υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  

6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων του Νοσοκοµείου 

και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  

7. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου, τις αναµορφώσεις και 

τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισµό και τον απολογισµό της οικονοµικής 

χρήσης κάθε έτους και τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας.  

8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου, καθώς και τις 

τροποποιήσεις του και το υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας.  

9. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου 

αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσό 

άνω των 15.000 ευρώ και µέχρι 45.000 ευρώ ετησίως.  

10. Εισηγείται τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου 

αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά 

άνω των 45.000 ευρώ ετησίως στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

11. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της δαπάνης που αφορά στις εφηµερίες του 

ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις 

νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες του λοιπού προσωπικού και τον υποβάλλει 

προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

12. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία αποστέλλει στον ∆ιοικητή 

της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  
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13. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Νοσοκοµείου και υποβάλλει στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας εισήγηση 

για την εκποίηση τους.  

14. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και 

λοιπού προσωπικού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

15. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ του 

Νοσοκοµείου.  

 

Β) Ο ∆ιοικητής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού, ελέγχου και εύρυθµης λειτουργίας 

όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου.  

2. Εκπονεί και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση το χάρτη υγείας του Νοσοκοµείου και 

τον υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

3. Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκοµείου και το υποβάλλει προς 

έγκριση στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.  

4. Εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών καταστροφών και 

έκτακτων αναγκών και το υποβάλλει στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.  

5. Εισηγείται στο ∆.Σ. τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή τµηµάτων 

του Νοσοκοµείου.  

6. Εισηγείται στο ∆.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανοµή των 

κτιριακών και λοιπών υποδοµών του Νοσοκοµείου.  

7. Επεξεργάζεται τον οργανισµό και άλλα θεσµικά κείµενα του Νοσοκοµείου και τα 

υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.  

8. Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και αιτήµατα των Υπηρεσιών και 

του προσωπικού και τα υποβάλλει στα αρµόδια όργανα.  

9. Εισηγείται στο ∆.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων του 

Νοσοκοµείου.  

10. Υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας 

την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την παράταση παραµονής 

ειδικευόµενων ιατρών.  

11. Αποφασίζει για τις µετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων της 

ευθύνης του.  

12. Υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας πρόταση 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.  
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13. Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Τµηµάτων και Γραφείων του 

Νοσοκοµείου.  

14. Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και 

Τοµέα µέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.  

15. Εισηγείται στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου τον προϋπολογισµό του φορέα, τις 

αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισµό και τον απολογισµό 

της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους.  

16. Εισηγείται στο ∆.Σ. το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών του φορέα, καθώς και τις 

τροποποιήσεις του.  

17. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου 

αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού µέχρι 

15.000 ευρώ ετησίως.  

18. Εισηγείται στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου τη σκοπιµότητα και τον τρόπο 

χρηµατοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση µελετών, προµήθεια παντός τύπου 

εξοπλισµού, προµήθεια παντός τύπου αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών 

κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού για ποσά άνω των 15.000 ευρώ ετησίως.  

19. Παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του 

προϋπολογισµού και την εν γένει οικονοµική λειτουργία του φορέα του.  

20. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, την οποία υποβάλλει στο ∆.Σ. του 

Νοσοκοµείου και στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και 

τριµηνιαία έκθεση την οποία υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας.  

21. Συγκροτεί οµάδες εργασίας ή επιτροπές για το σχεδιασµό και διαχείριση 

διαφόρων προγραµµάτων δράσης του Νοσοκοµείου.  

22. Υποβάλλει στο ∆.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

του Νοσοκοµείου, καθώς επίσης και την εκποίηση τους.  

23. Εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και έναντι τρίτων 

και δύναται να εκχωρεί τη νόµιµη εκπροσώπηση των µονάδων ευθύνης του στον 

Αναπληρωτή ∆ιοικητή και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.  

24. Συγκαλεί το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και 

συντάσσει την ηµερήσια διάταξη.  
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25. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και ασκεί ιεραρχικό και 

πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής 

Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.  

26. Μπορεί να µεταβιβάζει µε πράξη του στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του 

Νοσοκοµείου και σε ιεραρχικά υφιστάµενα του όργανα την εξουσία να υπογράφουν 

µε εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητας του και να ασκούν 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες του.  

27. Αποφασίζει για το χαρακτηρισµό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για 

την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού.  

28. Εισηγείται στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας για τη διάθεση σε 

άλλους φορείς του µη χρησιµοποιούµενου υλικού του νοσοκοµείου.  

29. Συγκροτεί το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.  

30. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου και, µε 

αποφάσεις του, ο ∆ιοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.  

 

2.2. Αποτύπωση της Οργανωτικής ∆ιάρθρωσης. 
 
Στο σχήµα 2.2.1. αποτυπώνεται το οργανόγραµµα του Γενικού Νοσοκοµείου 

Γιαννιτσών, σύµφωνα µε τον οργανισµό λειτουργίας του. (Γ.Ν.Γ.)2 

 Με * χαρακτηρίζονται τα τµήµατα και οι µονάδες που δεν είναι στελεχωµένες 

και δεν λειτουργούν. 

 Επίσης, στο σχήµα 2.2.2. αποτυπώνεται το οργανόγραµµα του Κέντρου 

Υγείας Κρύας Βρύσης και των Περιφερειακών Ιατρείων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2.2.1 Οργανόγραµµα Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών 

                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ            

                                        

                  3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ            

                 

 

                          
          ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ     ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ               

                  
                       

                                        

                                  

                 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 

ΕΝΤΟΛΗΣ         

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ * 

     

 
     

                                   

          

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                          

ΤΜΗΜΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ * 

   
 

      
                                      

 
  

 
  

 
   

 
        

             
  

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ     

                                                 

                                                                      

   ΙΑΤΡΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

      ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

                                 
Νοσ. 
Επιτροπή        

                                                                    

                   

  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ 

(Κλίνες 115) 
   

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ (κλίνες 

121) 
   

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ (κλίνες  

12) 
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ   

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

   

ΤΟΜΕΑΣ  1ος 

   

ΤΟΜΕΑΣ  2ος 
 

   

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

   

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

                                                    

                             

  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

   

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΝ. 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

   
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ  *    

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ       

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

   

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΝ. 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ     

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

   

ΤΜΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ *  

                                               

                             

  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ 

   
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ    

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ  *  

   

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ       

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ 

   
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ     

ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

   

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ *  

                                             

                               

  
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ    

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

  

 

   

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ 
          

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

   

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ     

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

    

                                             

                               

  

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ * 

   

ΟΦΘΑΛΜ/ΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

      

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ        

   

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ *  

   

ΟΦΘΑΛΜ/ΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ  

   

ΤΜΗΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΑΡΡΩΣΤΩΝ     

                                            

                                

  

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ *  

  

Ω.Ρ.Λ. ΤΜΗΜΑ 

       

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ *          

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ * 

   

Ω.Ρ.Λ. ΤΜΗΜΑ 
    

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

    

                                           

           

       

               
  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

*  
  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ  -
ΓΥΝ/ΚΟ 
ΤΜΗΜΑ        

ΚΥΤΤΑΡ/ΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

              
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ  -

ΓΥΝ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ     

ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΙΑΤΡΕΙΩΝ     

                                           

                                 

  

ΜΟΝΑ∆Α  
ΠΟΩΡΩΝ *  

  
ΑΝΑΙΘΣ/ΚΟ 

ΤΜΗΜΑ       

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  
ΤΜΗΜΑ               

ΑΝΑΙΘΣ/ΚΟ 
ΤΜΗΜΑ     

ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΑΣΙΑΣ     

                                          

                                  

  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ  
*    

ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ  

*     *  Τµήµατα/ Γραφεία χωρίς στελέχωση        

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ  

   

ΤΜΗΜΑ  
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
    

                                          

                                  

  

ΜΟΝΑ∆Α 
ΝΕΟΓΩΝ  *  

  

ΜΟΝΑ∆Α  
ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ                      

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ     

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

    

                                        

                                      

                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ     
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Πίνακας 2.2.2. Οργανόγραµµα Κέντρου Υγείας 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     

      
                                 

           3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ          

         
 
                         

     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ       ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ              
                                     
                                 

         
   

 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΥΑΣ 

ΒΡΥΣΗΣ  
  

         
                                    
                                            
                                      
                                                    

     
ΙΑΤΡΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

 

  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  
ΙΑΤΡΕΙΑ 

                                         
                                              
                   

  
ΙΑΤΡΕΙΑ 

   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑΚΤΑ  ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

   

ΜΟΝΑ∆Α 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ     

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ       

ΓΡΑΦΕΙΟ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)     

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 

                                      
                               
  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ    

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
  

 
              

                 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 

      

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ     

Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 

                               
  

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ    

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
  

 
              

               

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

      

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ     
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 

                             
  

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ   

 
  

 
                     

                          
ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ     

                          
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

  

ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ      

 
                     

                         

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

       
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΘ/ΚΟ                          
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝ/ΚΟ       

 
                   

ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ 

ΟΦΘΑΛ/ΚΟ                               
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ                            
Ω.Ρ.Λ.                         

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ       
 

                     
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ                              
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ                            
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ       

 
                     

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ                              
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2.3. Παρουσίαση και ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Στον πίνακα 2.3.1. παρουσιάζονται τα οικονοµικά µεγέθη του νοσοκοµείου για την 

περίοδο 2009 – 2010. 

Η συµµετοχή της διοίκησης του νοσοκοµείου στη διαµόρφωση της τιµολογιακής 

πολιτικής που αφορά τόσο την  παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών όσο και την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών, την εκάστοτε ασκούµενη δηµοσιονοµική και κοινωνική πολιτική 

στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, αλλά και των εργασιακών σχέσεων είναι ελάχιστη, 

επειδή τα ανωτέρω διαµορφώνονται από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. 
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Πίνακας 2.3.1. Απολογιστικά Στοιχεία 
Πίνακας Απολογιστικών Στοιχείων 2.5.2 13. 

Απολογισµοί Χρήσεων – ∆ηµόσιο Λογιστικό Σύστηµα 

ΕΤΟΣ 2010 2009 

Α. ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ 9.277.414,94 € 7.696.550,97 € 

1. Έσοδα από Κύρια ∆ραστηριότητα 5.322.158,09 € 5.760.199,54 € 

2. Έσοδα από λοιπή Επιχ/κή ∆ραστηριότητα 98.847,16 € 90.391,65 € 

3. Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.837.754,06 €  

4. Λοιπά Έσοδα 58.519,25 € 961.333,79 € 

Σύνολο Οργανικών Εσόδων 7.317.278,56 € 6.811.924,98 € 

Ταµειακό υπόλοιπο 1.960.136,38 € 884.625,99 € 

   

Β. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ 26.790.506,78 € 13.181.823,45 € 

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.018.194,92 € 0,00 € 

1.1. Υγειονοµικό υλικό (24.00.02) 399.208,72 €  

1.2. Φάρµακα (24.00.02) 402.250,50 €  

1.3. Ορθοπεδικό – προσθετικό (24.00.02) 1.552,34 €  

1.4. Λοιπά προσθετικά υλικά (24.00.02)   

1.5. Υλικά χηµικών αντιδραστηρίων (25.00.02) 107.960,46 €  

1.6. Λοιπά υλικά (25.00.02) 107.222,90 €  

1.7. Ανταλλακτικά Παγίων στοιχείων (26.00.02)   

2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 324.498,33 € 335.023,21 € 

2.1. Μισθοί – Ηµεροµίσθια 212.426,69 € 226.032,32 € 

2.2. Αποζηµίωση για εκπαιδευτική άδεια 5.456,00 € 6.336,00 € 

2.3. Εργοδοτικές εισφορές 70.033,75 € 64.222,99 € 

2.4. Παρεπόµενες παροχές 36.581,89 € 38.431,90 € 

3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 1.301.106,03 € 1.266.354,46 € 

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 598.237,44 € 642.923,50 € 

4.1. ∆ΕΗ Φυσικό αέριο 314.759,82 € 292.674,01 € 

4.2. ΕΥ∆ΑΠ – ΕΥΑΘ 104,00 € 822,82 € 

4.3. ΟΤΕ 79.481,65 € 49.383,98 € 

4.4. Ενοίκια   

4.5. Ασφάλιστρα 2.849,26 € 2.723,40 € 

4.6. Επισκευές – Συντηρήσεις 201.042,71 € 297.319,29 € 

5. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 16.523,53 € 7.381,61 € 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

22.208.935,09 €  

7. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 506.044,30 € 10.930.140,67 € 

8. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1.835.162,06 €  

9. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 0,00 € 0,00 € 

10. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 € 0,00 € 

Σύνολο Οργανικών Εξόδων (2+3+4+5+6+7+8+9) 26.790.506,78 € 13.181.823,45 € 

   

Γ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α-Β) - 17.513.091,84 € -5.485.272,48 € 

∆. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α   

Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   

ΣΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΕ 7000 153.129,57 € 77.088,15 € 

Ζ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΕ 9000   

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Γ+∆-Ε-ΣΤ-Ζ) -17.666.221,41 € -5.562.360,63 € 

Θ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.914.981,06 € 7.522.497,01 € 

Ι. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ∆Ε, ΕΕ   

Κ. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Η+Θ+Ι) 1.248.759,65 € 1.960.136,38 € 

Μισθοί – Ηµεροµίσθια (µέσω Κρατ. Προϋπ/σµου) 13.715.030,43 € 15.306.460,89 € 

Εφηµερίες (µέσω Κρατ. Προϋπ/σµού) 2.368.558,55 € 2.391.430,25 € 
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2.4. Παρουσίαση περιουσιακών στοιχείων του νοσοκοµείου 

 

Στους πίνακες 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. παρουσιάζονται τα κτίρια, οικόπεδα και ο εξοπλισµός 

του Γ.Ν. Γιαννιτσών.  

 Το σηµερινό κτίριο του νοσοκοµείου θεµελιώθηκε το 1989, δόθηκε για χρήση το 

καλοκαίρι του 1993 και κόστισε συνολικά 4.695.000.000 δρχ. Το εµβαδόν του είναι 13.446 

τ.µ. και είναι ανεπτυγµένο σε τέσσερις (4) ορόφους. Είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε 

τον αντισεισµικό κανονισµό του 1984 και διαθέτει σύγχρονα συστήµατα πυρανίχνευσης 

και πυρασφάλειας, ενώ έχει κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού. 

 Στον πρώτο όροφο είναι τα γραφεία διοίκησης, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η 

τεχνική υπηρεσία, η Μ.Ε.Θ., τα χειρουργεία και το µαιευτήριο. 

 Στον δεύτερο όροφο είναι ανεπτυγµένες η γυναικολογική – µαιευτική και η 

παιδιατρική κλινική. 

 Στον τρίτο όροφο είναι ανεπτυγµένες η χειρουργική, η ορθοπεδική, η Ω.Ρ.Λ. και η 

οφθαλµολογική κλινική και  

 Στον τέταρτο όροφο η παθολογική και η καρδιολογική κλινική. 

 

 

Πίνακας 2.4.1. Παρουσίαση Περιουσιακών Στοιχείων – Κτίρια 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κτίριο Περιοχή Έσοδα από 
εκµετάλλευση Όροφος Τ.Μ. Ηµεροµηνία 

Κτήσης 
Τρόπος 
Απόκτησης 

Ιδιαίτερα 
Χαρακτηριστικά 

∆ιατηρητέο Γιαννιτσά   2 308 1938 Αγορά 
Παραχώρηση στο 
∆ήµο 

Λυόµενο Γιαννιτσά   ισόγειο 301 1987 Ανέγερση 
Παραχώρηση στο 
Λαογρ. Μουσείο 

Νοσοκοµείο Γιαννιτσά Κυλικείο 4 13.446 1993 Ανέγερση 
Νοσοκοµείο 
Γιαννιτσών 
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Πίνακας 2.4.2. Παρουσίαση Περιουσιακών Στοιχείων – Οικόπεδα 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οικόπεδα Περιοχή Τ.Μ. 
Εντός 
ή εκτός 
σχεδίου 

Αντικειµενική 
Αξία 

Χαρακτηρισµός 
(αγροτεµάχιου, 
οικοδοµήσιµο 
κλπ) 

Τρόπος 
Απόκτησης 

Ιδιαίτερα 
Χαρακτηριστικά 

Οικόπεδο Γιαννιτσά 4.056 Εντός 2.028.214,23 ∆ιατηρητέο Αγορά 
Παραχώρηση στο 
∆ήµο 

Οικόπεδο Γιαννιτσά 15.000 Εντός 1.188.554,70 Οικοδοµήσιµο ∆ωρεά Κτίριο Νοσοκοµείου 

Οικόπεδο Γιαννιτσά 2.676 Εντός 212.038,15 Οικοδοµήσιµο Αγορά Κτίριο Νοσοκοµείου 

 

 

Πίνακας 2.4.3. Παρουσίαση Περιουσιακών Στοιχείων - Εξοπλισµός 

Τρόπος 
Συντήρησης 
ή και 
Λειτουργίας 

Α.Α Είδος εξοπλισµού Τεµάχια 
Τύπος-
µοντέλο 

Έτος 
Κατασκε

υής 

Έτος 
Εγκατάστ

ασης 

ΚΑΤΑΣΚΕ

ΥΑΣΤΗΣ 
Λειτουργική 
Κατάσταση 

  

Παρατηρήσεις 

1 ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

                

  1 
Αξονικός 
Τοµογράφος 

1 
CT-WS-12 
CM 

5/1997 1997 
TOMOSCAN 
AV 
PHILLIPS 

ΜΕΤΡΙΑ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

 Τµήµα 
Αξονικού 
Τοµογράφου 

                      

2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

                

  1 
Ακτινογραφικό-
ακτινοσκοπικό 

1 
DIAGNOST 
93 

12/1994 1995 PHILLIPS ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Ακτινολογικό 
- Άδεια ως 
SUPER CP 
100 

  2 Ακτινοσκοπικό  1 
DIAGNOST 
76 PLUS 

4/1997 1997 PHILLIPS 
∆ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  

εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Aκτινολογικό 
- Άδεια ως 
SUPER CP 
80 

  3 Ακτινογραφικό 1 

DIAGNOST 
TH 
OPTIMUS 
80 

4/1997 1997 PHILLIPS ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Ακτινολογικό 
- Άδεια ως 
OPTIMUS 

  4 
Ακτινογραφικό 
φορητό 

1 
MOBILDRI
VE AR 30 

4/1997 1997 
SMAM 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Χειρουργείο 

  5 
Ακτινογραφικό 
φορητό 

1 
MOBILDRI
VE  

3/1997 1997 
SMAM 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

ΜΕΘ 

  6 
Ακτινογραφικό 
φορητό 

1 
MOBILDRI
VE  

3/1997 1997 
SMAM 
ΙΤΑΛΙΑΣ 

ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Τµήµατα 
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  7 Μαστογράφος 1 
ALPHA III 
MGF-101 

5/1997 1997 

INSTRUME
NTARIUM 
CORPORATI
ON 

KAKH   Ακτινολογικό 

  8 
Μέτρηση Οστικής 
Πυκνότητας 

1 XR-36   2000 
NORLAND 
H.Π.Α 

ΚΑΚΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Ακτινολογικό 

3 C-ARM                 

  1 
Ακτινοσκοπικό 
φορητό  C-ARM 

1 
TYP OPER 
D1G1T 
966D 

4/1997 1997 SIAS ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Χειρουργείο 

                      

4 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡ

ΑΦΟΙ 
                

  1 
Υπερηχοκαρδιογρ

άφος έγχρωµος 
1 

SIGMA 44 
HVCD 

  1995 
KONTRON 
INSTRUME
NTS 

ΚΑΚΗ   Έκτακτα 

    
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ 
ΦΟΡΗΤΟΙ 

              

  1 
Υπερηχοτοµογράφ

ος έγχρωµος 
1 

MOD.128X
PIOG 

  1997 ACUSON ΚΑΛΗ   Καρδιολογική 

  2 
Υπερηχοτοµογράφ

ος έγχρωµος 
1 

COMBISO
N-420L 

  1997 
KRETZTEC
HNIK 

ΚΑΛΗ   Μαιευτική 

  3 
Υπερηχοτοµογράφ

ος έγχρωµος 
1 

TYP 
LOGIQ-
EXPERT 

  2004 GE ΑΡΙΣΤΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Ακτινολογικό 

  4 
Υπερηχοτοµογράφ

ος  
1 

SANOLINE 
SL-2 

  1989 SIEMENS ΚΑΛΗ   
Εξωτερικά 
Ιατρεία 

                      

5 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ                 

      1 
ALPHA III 
MG-101 

  1997 

INSTRUME
NTARIUM 
CORPORATI
ON 

ΚΑΚΗ   Ακτινολογικά 

6 ΚΛΙΒΑΝΟΙ                 

  1 
Κλίβανος ξηράς 
αποστείρωσης 

1 UM 500 F   2002 MEMMERT ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Μαιευτική/Γυ

ναικολογική 
Κλινική 

  2 
Κλίβανος ξηράς 
αποστείρωσης 

1 
TAU 
STERIL 
SYN 9763 

  2004 
TAU 
STERILE 

ΚΑΛΗ   
Μαιευτική/Γυ

ναικολογική 
Κλινική 

  3 
Κλίβανος 
αυτόκαυστος 

2 
TAU 
CLAVE 
3000 

  2006 
TAU 
STERILE 

ΚΑΛΗ   
Εξωτερικά 
Ιατρεία 

  4 
Κλίβανος ξηράς 
αποστείρωσης 

1 UM 300   2002 MEMMERT ΚΑΛΗ   
Εξωτερικά 
Ιατρεία 

  5 
Κλίβανος ξηράς 
αποστείρωσης 

1     2002 RICEL ΚΑΛΗ   
Εξωτερικά 
Ιατρεία  

  6 
Κλίβανος  
αποστείρωσης 
πλάσµατος 

1 
STERRAD 
100S 

  1999 
A.S.P. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Εξωτερικά 
Ιατρεία 

  7 Κλίβανος ατµού 2 CASTLE   1993 MC 3633 ΚΑΚΗ   
Κεντρική 
Αποστείρωση 

7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ                 

  1 
Αναπνευστήρας 
ενηλίκων- παίδων 

6 
TYP. 
EVITA 2 
DURA 

  2004 DRAEGER ΑΡΙΣΤΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

ΜΕΘ 

  2 
Αναπνευστήρας 
φόρητος 

3 
TYP.OXYL
OG 2000 

  2004 DRAEGER ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Χειρουργεία 

  3 
Αναπνευστήρας 
µόνιτορ 

2 
TYP.CESA
R II 

1994 1996 
ΤΑΕΜΑ 
ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΚΑΛΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Καρδιολογική 

  4 Αναπνευστήρας 1 TYP NPB- NELLCO 2010 MALLINCK     ΜΕΘ 
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ενηλίκων- παίδων 840 R RODT 

8 ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΕΣ                 

  1 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 
MOD.TEC-
7631K 

  2004 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   ΜΕΘ 

  2 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 
MOD.TEC-
7531K 

  1996 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Καρδιολογική 

  3 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 
MOD.PD-
1200 

  1996 ZOLL ΚΑΛΗ   Καρδιολογική 

  4 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 
MOD-
PD1200 

  1996 ZOLL ΚΑΛΗ   Χειρουργεία 

  5 
Απινιδωτής 
φορητός 

1 
FREY 
EASY 

  2008 SCHILLER ΚΑΛΗ   
ΕΙ (Κος 
Πασχαλίδης) 

  6 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 TEC-7621K   2004 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Παθολογική 

  7 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 TEC-7200K   2002 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Παθολογική 

  8 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

1 
TEC-7531 
K 

  1996 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Έκτακτα 

  9 
Απινιδωτής 
µόνιτορ 

2 TEC-7621K   2004 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Έκτακτα 

  
1
0 

Απινιδωτής 
φορητός 

1 
FREY 
EASY 

  2008 SCHILLER ΚΑΛΗ   Έκτακτα 

                      

9 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙ

ΚΑ 
                

  1 
Αναισθησιολογικό 
µηχάνηµα 

1 TYP 10750   1986 DAMECA ΚΑΛΗ   Χειρουργείο  

  2 
Αναισθησιολογικό 
µηχάνηµα 

4 
TYP 
SULLA 909 
V 

  1996 
CE 
MARGUETT
E 

ΑΡΙΣΤΗ 
εκκρεµή 
διαγωνισµός 
συντήρησης  

Χειρουργείο 

  3 
Αναισθησιολογικό 
µηχάνηµα 

1 TYP 10750   1988 DAMECA ΚΑΛΗ   Μαιευτική 

  4 
Αναισθησιολογικό 
µηχάνηµα 

1 TYP 10750   1998 DAMECA ΚΑΛΗ   
Αξονικός 
τοµογράφος 

  5 
Αναισθησιολογικό 
µηχάνηµα 

1 BANNER II   1999 HEYAR ΚΑΛΗ   Χειρουργείο 

                      

1
0 MONITOR                 

  1 
Μόνιτορ ελέγχου 
ζωτικών 
λειτουργιών 

1 
TYP.F-
CU8-10-V-
GI 

  2006 
DATEX- 
OHMEDA 

ΚΑΛΗ   Χειρουργείο 

  2 
Μόνιτορ ελέγχου 
ζωτικών 
λειτουργιών 

1 
TYP.F-
CU8-10-V-
GI 

  2006 
DATEX- 
OHMEDA 

ΚΑΛΗ   Χειρουργείο 

  3 
Μόνιτορ ελέγχου 
ζωτικών 
λειτουργιών 

1 
TYP.F-
CU8-10-V-
GI 

  2006 
DATEX- 
OHMEDA 

ΚΑΛΗ   Χειρουργείο 

  4 

Μόνιτορ 
παρακολούθησης 
ζωτικών 
παραµέτρων 

1 
MOD.BM3 
PLUS 

  2003 BLONET ΚΑΛΗ   Χειρουργείο 

  5 
Μόνιτορ 
παρακλίνιο  

6 
MOD.SOL
AR8000M 

  2004 
CE 
MARGUETT
E 

ΚΑΛΗ   ΜΕΘ 

  6 
Μόνιτορ ελέγχου 
ζωτικών 
λειτουργιών 

1 
BSM-
4103K 

  2004 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Ορθοπειδκή 

  8 Μόνιτορ φορητό 1 
BSM-
88OOK 

  1997 
NIHON 
KOHDEN 

ΚΑΛΗ   Παθολογική 

  9 Μόνιτορ φορητό 2 
BP-88 
NEXT 

  2002 
COLIN 
HASTE 

ΚΑΛΗ   
Χειρουργική/
Παιδιατρική 
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1
1 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΕΣ                  

  1 
Θερµοκοιτίδα 
φορητή σε τροχ. 
Βάση 

1 V-0OTE   1998 ΑΤΟΜ ΚΑΛΗ   Μαιευτική 

  2 Θερµοκοιτίδα 1 YP-920   2008 
INFANT 
INCUBATO
R 

ΚΑΛΗ   Μαιευτική 

  3 Θερµοκοιτίδα 1 190A   2002 ΟΗΙΟ 
∆ΕΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

  
Μαιευτική - 
παροπλισµένη 

  4 Θερµοκοιτίδα 2 V-850   1993 ΑΤΟΜ ΚΑΛΗ   
Μαιευτική 
και 
Παιδιατρική 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 

3.1. Γεωγραφική ανάλυση – Προσπελασιµότητα – Οδικά δίκτυα. 
 

Βασικός παράγοντας ασφάλειας αλλά και ποιότητας στις προσφερόµενες υπηρεσίες υγείας 

είναι και η ταχύτητα πρόσβασης στα νοσοκοµεία και στα Κέντρα Υγείας. (Γ.Ν.Γ)1 

 Η ταχύτητα πρόσβασης εξαρτάται από την γεωγραφική και πολεοδοµική θέση ενός 

νοσοκοµείου, τις αποστάσεις από αυτό, από τους οδικούς άξονες, την κατάσταση των 

δρόµων και το κυκλοφοριακό. 

 Το Γ.Ν. Γιαννιτσών βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο επάνω στη διασταύρωση των 

οδικών αξόνων Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (κάθετη στην Εγνατία οδό) και Αλεξάνδρειας 

(Ν. Ηµαθίας) – Γουµένισσας (Ν. Κιλκίς). 

 Απέχει σαράντα οκτώ (48) χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης (έδρα της 

3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται διοικητικά) και είναι ένα 

από τα δύο νοσοκοµεία του Νοµού Πέλλας. 

 Είναι κτισµένο στο Ν.Α. άκρο της πόλης των Γιαννιτσών σε λόφο που δεσπόζει της 

πόλης και βρίσκεται πολύ κοντά από τα όρια των Νοµών Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης και 

Κιλκίς, ενώ είναι και πολύ κοντά σ’ όλα τα ανατολικά δηµοτικά διαµερίσµατα του Ν. 

Πέλλας. 

 Η απόσταση του νοσοκοµείου από τις κυριότερες γειτονικές µεγάλες πόλεις που 

διαθέτουν νοσοκοµεία και κέντρα υγείας είναι: 

1. Από τη Θεσσαλονίκη: 48 χιλιόµετρα 

2. Από τη Βέροια :           40 χιλιόµετρα 

3. Από την Έδεσσα:        38 χιλιόµετρα  

4. Από το Κιλκίς:              67 χιλιόµετρα 

5. Από τη Αλεξάνδρεια:   17 χιλιόµετρα 

6. Από τη Γουµένισσα:    26 χιλιόµετρα 

7. Από τα Κουφάλια:       20 χιλιόµετρα 

8. Από την Αριδαία:        52 χιλιόµετρα  

9. Από την Άρνισσα:       59 χιλιόµετρα 

10. Από τη Σκύδρα:          26 χιλιόµετρα 

11. Από την Κρύα Βρύση:24 χιλιόµετρα 
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Τα οδικά δίκτυα προς όλες αυτές τις πόλεις αλλά και προς τα εξυπηρετούµενα 

δηµοτικά διαµερίσµατα είναι σήµερα πολύ καλά. Η περιοχή είναι πεδινή, χωρίς φυσικά 

εµπόδια και αποστάσεις σχετικά µικρές. 

Η µελλοντική βελτίωση ή κατασκευή νέου (επαναχάραξη) οδικού άξονα 

Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα βοηθήσει σηµαντικά µειώνοντας τους χρόνους πρόσβασης, 

αλλά και αυξάνοντας την ασφάλεια στις µετακινήσεις προς την Θεσσαλονίκη αλλά και την 

Έδεσσα. 

Το Γ.Ν. Γιαννιτσών είναι ένα από τα πιο κοντινά περιφερειακά νοσοκοµεία από την 

πόλη της Θεσσαλονίκης και λόγω προσβασιµότητας αλλά και λόγω δυνατοτήτων 

εξυπηρετεί σήµερα µεγάλο αριθµό περιστατικών και από γειτονικούς ∆ήµους που 

διοικητικά υπάγονται στους Νοµούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Ηµαθίας. 

 

3.2. Θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο – Κυβερνητική πολιτική – 
Περιφερειακή πολιτική. 
 

Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας καθορίζεται σήµερα από το Ν. 3329/052 

«Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 Βασικές αρχές της µεταρρύθµισης στην υγεία είναι η αποκέντρωση µέσω των 

Υγειονοµικών Περιφερειών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο νέος τρόπος 

διοίκησης µε την εφαρµογή των θεσµών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιοικητών 

στα Νοσοκοµεία. Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί και η συνλειτουργία των µονάδων υγείας 

για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και η εφαρµογή των «χαρτών υγείας» ώστε να 

προσδιορισθούν οι περιοχές ευθύνης.  

Τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν µετατραπεί σε αποκεντρωµένες µονάδες των 

Πε.Σ.ΥΠ. µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') 

µετατρέπονται τώρα σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), τα οποία 

υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας σύµφωνα µε το Ν.3329/05. 

 Επίσης, συµπληρωµατικά και ειδικά για θέµατα προµηθειών το θεσµικό πλαίσιο 

συµπληρώνεται από το Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων 

υγείας του Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» και το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». Τέλος µε το Ν. 2920/2001 «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 

και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» προβλέπεται το θεσµικό πλαίσιο του 
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ελεγκτικού µηχανισµού της λειτουργίας των νοσοκοµείων. Σειρά εγκυκλίων και 

υπουργικών αποφάσεων ρυθµίζει επίσης µικρότερα θέµατα. 

 Η κυβερνητική πολιτική στο τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

ασκείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποστολή του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι άσκηση κοινωνικής πολιτικής για 

την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη, που περιλαµβάνει: 

� Την προαγωγή, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της σωµατικής, 

ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου και του κοινωνικού συνόλου. 

� Την ισότητα στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο και ανάλογα µε τις ανάγκες 

του κάθε ατόµου. 

� Την προστασία των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων κατά την παροχή των 

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

� Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τον έλεγχο των αγαθών και υπηρεσιών 

που επηρεάζουν την υγεία των ατόµων και η λήψη µέτρων για την προαγωγή της 

καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής. 

� Τον καθορισµό, την εκπαίδευση, τον έλεγχο και την προαγωγή των επαγγελµάτων 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και τον καθορισµό και τον έλεγχο 

παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης των αγαθών υγείας, µε σκοπό την κάλυψη 

των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

� Την ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου για την προστασία και προαγωγή της υγείας 

και των υγιεινών τρόπων διαβίωσης, καθώς και για την αποφυγή και αντιµετώπιση των 

νόσων και των αναπηριών και τις διαδικασίες επανένταξης των ατόµων στο κοινωνικό 

σύνολο. 

Η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής περιλαµβάνει σχεδιασµό, προγραµµατισµό, 

εφαρµογή παρακολούθηση, αξιολόγηση, επανεκτίµηση και επαναπροσδιορισµό µε τη 

συµµετοχή των φορέων του κοινωνικού συνόλου. Για την εκπλήρωση της αποστολής του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.)3 η Κεντρική Υπηρεσία είναι 

αρµόδια ιδιαίτερα για: 

1. Την εισήγηση στην κυβέρνηση των µέτρων για την εκπλήρωση της αποστολής του 

Υπουργείου. 

2. Την ενηµέρωση των µελών της Βουλής των Ελλήνων. 
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3. Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αλλοδαπά Κράτη, σε 

∆ιεθνείς Οργανισµούς και λοιπές Οργανώσεις, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, µε σκοπό την 

εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου. 

4. Τη συνεργασία µε τα λοιπά Υπουργεία, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς για τη 

χάραξη της κοινής κοινωνικής πολιτικής στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης. 

Βασικές αρχές της Κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία είναι: 

1. Υγειονοµική Περιφέρεια. 

2. Νέα Οργάνωση των Νοσοκοµείων. 

3. Σύσταση Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

4. Οριοθέτηση του Ιδιωτικού Τοµέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

5. Υπηρεσίες Απογευµατινών Ιατρείων. 

6. Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. 

7. Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Υ.Πε. 

 

Η περιφερειακή συγκρότηση του Συστήµατος Υγείας, που αποτελεί για τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το µοναδικό και κατά κανόνα επιτυχηµένο µοντέλο 

διοίκησης ήταν τα τελευταία χρόνια για τη χώρα µας το µέγα ζητούµενο. Η σύσταση 

ολοκληρωµένων Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.Πε.), που συγκροτούνται µε το Νόµο 

3329/05 σε κάθε υγειονοµική περιφέρεια επιτρέπει: α)την άσκηση ολοκληρωµένης 

πολιτικής υγείας, αποτελεσµατική διοίκηση και πραγµατικούς ελέγχους, β) την πλήρη 

αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών υγείας του πληθυσµού, γ) τον σχεδιασµό και την 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες αποτελούν επιτελική υπηρεσία, που εποπτεύει, ελέγχει, 

καθοδηγεί και συντονίζει, όλες τις µονάδες υγείας που ανήκουν στη γεωγραφική του 

περιοχή, εξειδικεύοντας την εθνική πολιτική του Υπουργείου στην Περιφέρεια. 

Επιπλέον, η νέα οργάνωση των νοσοκοµείων µε τις ρυθµίσεις του Νόµου 3329/05 

διασφαλίζεται η αποτελεσµατική οργάνωση και διοίκηση των νοσοκοµείων, αλλά και των 

Κ.Υ. Με το ∆ιοικητή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Επιστηµονικό Συµβούλιο, που 

αποτελούν τα όργανα διοίκησης, τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ αποκτούν ευελιξία και 

αποτελεσµατική διοίκηση. Η λειτουργία των νέων συλλογικών οργάνων διοίκησης, αλλά 

και η ανασυγκρότηση της δοµής της ιατρικής υπηρεσίας, των επιστηµονικών τοµέων και 

τµηµάτων, κατοχυρώνει και προσωποποιεί τις ευθύνες, µέσα από ιεραρχηµένες δοµές 

διοίκησης και λειτουργίας. 
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Ακόµη, προβλέπονται διατάξεις για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εκπαίδευση του 

προσωπικού, ενώ συστήνονται ειδικά τµήµατα για συνεχή εκπαίδευση, επαγγελµατική 

κατάρτιση και έρευνα. Τα νοσοκοµεία δε θα είναι πλέον κέντρα απλής και συχνά 

αναποτελεσµατικής διαχείρισης ασθενών. Μετατρέπονται σε σύγχρονες µονάδες 

υγειονοµικής φροντίδας, µε προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε 

ερευνητικό έργο και παραγωγή καινούργιας ιατρικής γνώσης και εµπειρίας. 

Η Σύσταση Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

σύµφωνα µε τον νόµο 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131/27-06-2001) Σώµα Επιθεωρητών 

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου επιτυχηµένου 

Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το Σώµα θα επιθεωρεί, ελέγχει και ερευνά 

όλες τις υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και 

ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και τον περιορισµό φαινοµένων κακοδιοίκησης. 

Τέλος, οι υπηρεσίες απογευµατινών ιατρείων, καθώς και η διενέργεια σε αυτά 

διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων είναι προαιρετική. Η λειτουργία τους έχει µόνο 

πλεονεκτήµατα. Στα απογευµατινά ιατρεία µπορούν να γίνουν σε εξωτερικούς ασθενείς 

µικρές χειρουργικές επεµβάσεις και σε νοσηλευόµενους ασθενείς επεµβάσεις µικρής και 

µεσαίας βαρύτητας. Εποµένως µειώνεται ο χρόνος αναµονής. 

Αξιοποιούνται οι υποδοµές και τα µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, αυξάνονται τα 

έσοδα του νοσοκοµείου και οι ασθενείς καταβάλουν σ’ αυτό άµεσα µόνο την αµοιβή για 

την επίσκεψη στο απογευµατινό ιατρείο. Όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις ή οι 

χειρουργικές επεµβάσεις καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 

3.3. Αγορά υπηρεσιών υγείας στον χώρο δραστηριοποίησης του 
νοσοκοµείου - Ανταγωνισµός 
 

Το νοσοκοµείο Γιαννιτσών λειτουργεί ως αποκεντρωµένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή 

µονάδα της 3η Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, αποτελώντας µέρος του δικτύου 

υγειονοµικής περιφέρειας µε κεντρικό ρόλο στην περιοχή ευθύνης που καλύπτει. Η 

λειτουργία άλλων οργανισµών υγείας (δηµοσίων και ιδιωτικών) στην περιοχή ευθύνης του 

συµπληρώνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
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 Στην 3η Υ.Πε. Μακεδονίας (∆ΥΠΕ)4 υπάγονται δεκαεφτά (17) νοσοκοµεία. Από τα 

δεκαεφτά (17) συνολικά νοσοκοµεία τα δεκατέσσερα (14) είναι γενικά νοσοκοµεία, τα 

δύο(2) είναι ψυχιατρικά και το ένα (1) είναι ειδικό νοσοκοµείο. 

 Τα γενικά νοσοκοµεία είναι τα: Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Γεννηµατάς, Άγιος 

∆ηµήτριος, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Βέροιας, Νάουσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Καστοριάς, 

Γρεβενών, Πτολεµαϊδας και Φλώρινας. 

 Τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία είναι τα «Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης» στη Θεσσαλονίκη και 

«Πέτρας Ολύµπου» στην Κατερίνη.  

 Τέλος ειδικό νοσοκοµείο είναι το Νοσοκοµείο «Λοιµωδών νοσηµάτων» στην 

Θεσσαλονίκη. 

 Από τα δεκατέσσερα (14) γενικά νοσοκοµεία τα τέσσερα (4) είναι στη 

Θεσσαλονίκη (Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Γεννηµατάς και Άγιος ∆ηµήτριος), τα δύο 

στο Νοµό Πέλλας (Έδεσσας και Γιαννιτσών), τα δυο (2) στο Νοµό Ηµαθίας (Βέροιας και 

Νάουσας), το ένα (1) στο Νοµό Πιερίας (Κατερίνη), το ένα (1) στο Νοµό Καστοριάς 

(Καστοριάς), τα δύο (2) στο Νοµό Κοζάνης (Κοζάνης, Πτολεµαϊδας), το ένα (1) στο Νοµό 

Φλώρινας (Φλώρινας) και το ένα (1) στο Νοµό Γρεβενών (Γρεβενών). 

 Από τα δεκατέσσερα (14) αυτά γενικά νοσοκοµεία τα τρία (3) ήτοι Παπανικολάου, 

Γεννηµατάς και Παπαγεωργίου είναι τριτοβάθµιας περίθαλψης. 

 Στην ευρύτερη περιοχή του Γ.Ν. Γιαννιτσών λειτουργεί επίσης και το Γ. 

Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Γουµένισσας, που διοικητικά υπάγεται στο 4η Υ.Πε. 

Μακεδονίας και Θράκης (Νοσοκοµεία: ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο, Άγιος Παύλος, Θεαγένειο, 

∆ερµατικών και Αφροδισιακών Νόσων, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Γουµένισσας, 

Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης και ∆ιδυµοτείχου). 

 Τα τριτοβάθµια νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης καλύπτουν τις διακοµιδές του Γ.Ν. 

Γιαννιτσών (κυρίαρχα Παπανικολάου, Παπαγεωργίου, Γεννηµατάς και δευτερευόντως 

ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο). 

 Συµπληρωµατικά στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν κυρίως τα Νοσοκοµεία 

Έδεσσας και Βέροιας, ενώ σηµαντική βοήθεια προσφέρει το Γ.Ν. Γιαννιτσών στο Γ. 

Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Γουµένισσας (ανήκει στη 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης) 

αλλά και στο Κέντρο Υγείας Κουφαλίων. 

 Στα πλαίσια του Νοµού Πέλλας το Γ.Ν. Έδεσσας καλύπτει το Νοµό συνολικά, 

αλλά και πέρα από αυτόν µε πολύ καλά ανεπτυγµένο τµήµα νεφρού που έχει καθώς και µε 

το παθολογοανατοµικό του εργαστήριο για ιστολογικές εξετάσεις. 
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 Το Γ.Ν. Γιαννιτσών έχει σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για την κάλυψη 

της ευρύτερης περιοχής και καλύπτει σηµαντικό µέρος του Νοµού µε το κυτταρολογικό 

του εργαστήριο για κυτταρολογικές εξετάσεις (test Παπ, κλπ), 

 Επίσης, το Γ.Ν. Γιαννιτσών καλύπτει το Νοµό, αλλά και την ευρύτερη περιοχή µε 

αξονικό τοµογράφο, αφού ούτε το νοσοκοµείο Έδεσσας, ούτε της Γουµένισσας διαθέτουν 

αξονικό τοµογράφο. 

 Στα υπόλοιπα τµήµατα των Γ.Ν. Γιαννιτσών και Γ.Ν. Έδεσσας λειτουργούν 

ανταγωνιστικά – συµπληρωµατικά (χειρουργικό, Μαιευτικό / Γυναικολογικό, Παιδιατρικό, 

Καρδιολογικό, Παθολογικό, Ορθοπεδικό, Ω.Ρ.Λ., Ουρολογικό, Οφθαλµολογικό, 

Ακτινοδιαγνωστικό, Μικροβιολογικό). 

 Σε θέµατα πρωτοβάθµιας περίθαλψης πέρα από τη λειτουργία των τακτικών 

εξωτερικών ιατρείων των δύο (2) νοσοκοµείων σε επίπεδο Νοµού, λειτουργούν τέσσερα 

(4) Κέντρα Υγείας (Κρύας Βρύσης, Σκύδρας, Αριδαίας και Άρνισσας). Τα τρία τελευταία 

υπάγονται διοικητικά στο Γ.Ν. Έδεσσας. Επίσης, πολυιατρεία του Ι.Κ.Α. λειτουργούν στην 

πόλη των Γιαννιτσών και της Έδεσσας. 

 Από τον ιδιωτικό τοµέα τώρα, ανταγωνιστικά προς το Γ.Ν. Γιαννιτσών 

λειτουργούν δυο (2) µαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές η «ΕΛΕΥΘΩ» η «ΘΗΛΕΟΣ» 

και µια (1) γενική κλινική στην Έδεσσα ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που έχει τµήµατα γενικής 

χειρουργικής, µαιευτικής – γυναικολογικής, Ω.Ρ.Λ., οφθαλµολογικό, ουρολογικό, 

καρδιολογικό και παθολογικό.  

 Τέλος, το «∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί 

ανταγωνιστικά όπως και τα µεγάλα δηµόσια νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης σε µεγάλο 

αριθµό περιστατικών αναλόγως της φήµης και της αξιοπιστίας του συγκεκριµένου 

τµήµατος για συγκεκριµένες παθήσεις και ειδικευµένες επεµβάσεις και εξετάσεις. 

 Στο θέµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας δεν είναι σηµαντική η παρουσία 

ιδιωτών γιατρών στην πόλη των Γιαννιτσών. 

 Τέλος, συνοπτικά ο Νοµός Πέλλας διαθέτει δύο (2) Νοσοκοµεία, τέσσερα (4) 

Κέντρα Υγείας, δυο (2) πολυϊατρεία του ΙΚΑ, είκοσι πέντε (25) περιφερειακά Ιατρεία, 

τρεις (3) ιδιωτικές κλινικές, δυο (2) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. 
 

4.1. ∆υνατά σηµεία – πλεονεκτήµατα (Strengths) του Γ.Ν. Γιαννιτσών 
 

Ως δυνατά σηµεία (δυνάµεις) θεωρούνται τα ισχυρά σηµεία του νοσοκοµείου 

(πλεονεκτήµατα) τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια 

διατήρησής τους. (Γ.Ν.Γ.)1 Τα σηµεία αυτά είναι: 

1. Η πολύ καλή γεωγραφική του θέση, επάνω στη διασταύρωση δυο σηµαντικών οδικών 

αξόνων και η πρόσβαση σ’ αυτό που είναι πολύ εύκολη (λόγω µορφολογίας εδάφους 

και καλού οδικού δικτύου), αλλά και σύντοµη (λόγω του ότι είναι στο κέντρο της 

πραγµατικής περιοχής ευθύνης του). Επίσης, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι γειτνιάζει 

µε πολυπληθείς ∆ήµους του ∆υτικού Νοµού Θεσσαλονίκης όσο και µε µεγάλα 

νοσοκοµεία της. 

2. Οι σύγχρονες και «ιδιόκτητες» κτιριακές εγκαταστάσεις του. Το κτίριο είναι κτισµένο 

σε ωραία θέση (σε λόφο) µε σωστό προσανατολισµό, διαθέτει κεντρικό κλιµατισµό, 

συστήµατα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τον 

αντισεισµικό κανονισµό, διαθέτει πολύ καλό ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και έχει 

µικρούς θαλάµους νοσηλείας δυο (2) ή και τεσσάρων (4) ασθενών, πολύ καλά 

διαµορφωµένων. 

3. ∆ιαθέτει πολύ καλό εξοπλισµό σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας, µε αξονικό 

τοµογράφο, µηχάνηµα οστικής πυκνότητας, µαστογράφο, σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό 

εξοπλισµό, διοισοφάγιο υπέρηχο, µηχάνηµα φακοθρυψίας, Yang Laser, 

ηλεκρτοεγκεφαλογράφο, ακουογράφο, κ.λπ. 

4. ∆ιαθέτει άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισµό για τους ασθενείς και ανέσεις και ευκολίες 

για το σύνολο του προσωπικού, όπως και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (αµφιθέατρο) 

και χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, καθώς και κήπο. 

5. Ελέγχεται και συντονίζεται αρκετά εύκολα, λόγω µεγέθους (σχετικά µεσαίου µεγέθους 

νοσοκοµείο), αφού έχει ανεπτυγµένα 200 κρεβάτια. 

6. ∆ιαθέτει αρκετά έµπειρο προσωπικό, αφού ως νοσοκοµείο λειτουργεί από το 1923-

1924 και πολλοί σηµερινοί ∆/ντές τµηµάτων και προϊστάµενοι έχουν υπηρεσία 

αρκετών ετών, γνωρίζουν καλά τη λειτουργία του φορέα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος του. Επίσης, µεγάλο µέρος του προσωπικού είναι 
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έµπειρο λόγω προϋπηρεσίας και λόγω του γεγονότος ότι το νοσοκοµείο εφηµερεύει 

καθηµερινά. 

7. Λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά τόσο µε το νοσοκοµείο Έδεσσας στον 

ίδιο Νοµό, όσο και µε τα µεγάλα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται πολύ 

κοντά. Έτσι έχει µεν σηµαντική κίνηση, αλλά όχι ιδιαίτερα µεγάλες λίστες αναµονής 

στα οργανωµένα τµήµατα, ενώ βοηθά σηµαντικά στην αποσυµφόρηση των 

νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. 

8. Εµφανίζει αυξηµένους ρυθµούς ανάπτυξης και σοβαρές προοπτικές εξέλιξης του σε 

µεγάλο νοσοκοµείο. Από όλους τους δείκτες των τµηµάτων του παρουσιάζεται 

διαρκώς αυξηµένη κίνηση. 

9. ∆ιαθέτει χώρο (παρακείµενα οικόπεδα), που έχουν χαρακτηρισθεί από το σχέδιο της 

πόλης για χρήση του νοσοκοµείου και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

απαλλοτρίωσης τους αποκτά σηµαντικές δυνατότητες επέκτασής του. 

10. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι υψηλές σε σχέση µε το διατιθέµενο προσωπικό και 

είναι αρκετά οργανωµένο ως υπηρεσία προσφοράς υπηρεσιών υγείας τόσο σε 

πρωτοβάθµιο, όσο και σε δευτεροβάθµιο επίπεδο. ∆ιαθέτει εκτός από οργανωµένα 

τµήµατα και εργαστήρια καλά οργανωµένα εξωτερικά τακτικά και έκτακτα ιατρεία. 

 

4.2. Αδύνατα σηµεία – Μειονεκτήµατα (Weaknesses) του Γ.Ν. 
Γιαννιτσών 
 
Ως αδύνατα σηµεία (αδυναµίες) θεωρούνται τα ασθενή σηµεία (µειονεκτήµατα) του 

νοσοκοµείου για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν µέτρα βελτίωσης. Τέτοια σηµεία είναι: 

1. Μη ικανοποιητικό εργασιακό κλίµα και εσωτερικές αδυναµίες, που σε µεγάλο βαθµό 

οφείλονται στο ότι δεν έχει γίνει πραγµατική εκπαίδευση των ∆ιευθυντικών στελεχών 

σε θέµατα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, αλλά και στο ότι δεν υπάρχει εσωτερικός 

κανονισµός λειτουργίας και καθηκοντολόγιο εργαζοµένων. 

2. Ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως ιατρικό και νοσηλευτικό εις βάρος της ποιότητας 

των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

3. Χαµηλή ικανοποίηση εργαζοµένων, λόγω έλλειψης ουσιαστικών κινήτρων για τη 

βελτίωση των ικανοτήτων και της προσφοράς τους καθώς και λόγω έλλειψης 

πραγµατικής αξιολόγησης τους και σύνδεσης της προσφοράς τους µε το έργο τους. 

4. Έλλειψη ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την µείωση της 

γραφειοκρατίας των καθυστερήσεων και των λαθών. 
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5. Ψυχική και σωµατική κόπωση των γιατρών, αλλά και των νοσηλευτριών, λόγω της 

καθηµερινής εφηµερίας του νοσοκοµείου (αντιστοιχούν 6 – 10 εφηµερίες ανά γιατρό 

το µήνα). 

6. Ο υπάρχων κτιριακό χώρος δεν επαρκεί πια για την πλήρη ανάπτυξη του νοσοκοµείου 

(είναι ανεπτυγµένα σήµερα 200 κρεβάτια, έναντι 248 που προβλέπονται οργανικά) 

ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στην εξωτερική ζήτηση που διαρκώς αυξάνει τόσο 

για τα αναπτυγµένα τµήµατα του, όσο και για νέες υπηρεσίες. 

7. Υπάρχει µεγάλη διαφυγή πόρων, λόγω του ότι σηµαντικό µέρος τακτικών 

περιστατικών αντιµετωπίζονται ως έκτακτα (δωρεάν) λόγω της πίεσης των πολιτών στο 

Τ.Ε.Π., αλλά και λόγω του γεγονότος ότι µεγάλο µέρος των χρηστών είναι 

ασφαλισµένοι του Ο.Γ.Α. (δεν καταβάλλουν νοσήλια), ενώ υπάρχει υψηλό ποσοστό 

ανασφάλιστων αλλοδαπών (λόγω περιοχής) και απόρων. 

8. Αδυναµίες πλήρους αξιοποίησης παραγωγικών δυνατοτήτων και εισροής µεγαλύτερων 

εσόδων. Για παράδειγµα υπάρχει ελλιπής λειτουργία κάποιων τµηµάτων κυρίως λόγω 

έλλειψης συγκεκριµένων ιατρικών ειδικοτήτων ή νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ 

υπάρχει εξοπλισµός και ζήτηση (οφθαλµιατρικό τµήµα – µη αξιοποίηση όλων των 

χειρουργικών αιθουσών, κ.λπ.). 

9. Ξεπερασµένος οργανισµός λειτουργίας, που απαιτεί την προσαρµογή του στα σηµερινά 

δεδοµένα (Ν. 3329/05 κ.λπ.). 

10. Μικρός αριθµός ειδικευοµένων γιατρών παρ’ ότι πληρούνται προϋποθέσεις για 

περισσότερους λόγω µη αναπροσαρµογής του αριθµού τους αναλογικά  µε την αύξηση 

των κλινών και του προσφερόµενου έργου. 

 

4.3. Ευκαιρίες (Opportunities) 
 
Ως ευκαιρίες θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος τους 

οποίους θα πρέπει το νοσοκοµείο να εκµεταλλευτεί και να αξιοποιήσει µέσα από τη νέα 

του στρατηγική για την επίτευξη της αποστολής του. Τέτοιες ευκαιρίες είναι: 

1. Το θεσµικό πλαίσιο (Ν. 3329/2005) για την µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό του 

συστήµατος υγείας, που εισάγει δυνατότητες εφαρµογής συγχρόνων µορφών 

διοίκησης, οργάνωσης, αλλά και εκπαίδευσης των εργαζοµένων του νοσοκοµείου. 
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2. Η αποκέντρωση λειτουργιών, σχεδιασµού, οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου µέσω 

της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, που δικτυώνει το νοσοκοµείο µε άλλα 16, αυξάνει τη 

συνεργασία µεταξύ τους και οδηγεί στη λειτουργική διασύνδεση. 

3. Το θεσµικό πλαίσιο για τις προµήθειες (Ν. 2955/2-11-2001) που εκσυγχρονίζει τις 

διαδικασίες, αυξάνει τη διαφάνεια και την ταχύτητα και µειώνει τη γραφειοκρατία, 

δίνοντας τη δυνατότητα και στην Υ.Πε. να διενεργεί διαγωνισµούς για το σύνολο των 

νοσοκοµείων του µέσω του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών επιτυγχάνοντας 

µείωση της διαπραγµατευτικής θέσης των προµηθευτών. 

4. Το Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 

µε τίτλο «Έργα ενεργειακής αναβάθµισης, εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ) και 

αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γ.Ν. Γιαννιτσών» το οποίο χρηµατοδοτείτε από το ΕΣΠΑ. 

5. Η σύναψη σύµβασης συνεργασίας µε το ΙΚΑ για την προσφορά υπηρεσιών στους 

ασφαλισµένους του σε θέµατα υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας (αξονικές τοµογραφίες, 

µέτρηση οστικής πυκνότητας, κ.λπ.). 

6. Η δυνατότητα απαλλοτρίωσης παρακείµενων οικοπέδων, που έχουν χαρακτηρισθεί 

από την πράξη εφαρµογής του σχεδίου της πόλης των Γιαννιτσών για χρήση του 

νοσοκοµείου. Η απόκτηση αυτών των οικοπέδων µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

δίνει τη δυνατότητα της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου 

και της σωστής µελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του. 

7. Η λειτουργία του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης και των διαφορών Κ.Ε.Κ. για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. 

8. Η ίδια η περιοχή ευθύνης του νοσοκοµείου είναι µια ευκαιρία, λόγω της πληθυσµιακής 

αύξησης της, αλλά και της γειτνίασης της µε ∆ήµους του ∆υτικού Νοµού 

Θεσσαλονίκης, όπου πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν τα νοσοκοµεία της πόλης 

(Θεσσαλονίκης) τόσο για θέµατα πρωτοβάθµιας, όσο και απλά θέµατα δευτεροβάθµιας 

περίθαλψης. Αυτό συµβαίνει εξ’ αιτίας του κυκλοφοριακού προβλήµατος της 

Θεσσαλονίκης, της έλλειψης χώρων στάθµευσης και του γεγονότος ότι τα νοσοκοµεία 

της πόλης εφηµερεύουν σε κυλιόµενο πρόγραµµα, ενώ το Γ.Ν. Γιαννιτσών εφηµερεύει 

καθηµερινά. 

9. Η µελλοντική καταξίωση του νοσοκοµείου ως ένα από τα πλέον αναπτυσσόµενα. 
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4.4. Κίνδυνοι – Απειλές (Threats) 
 
Ως κίνδυνοι θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα 

πρέπει να ανησυχήσουν το νοσοκοµείο και που πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από 

την αποστολή του αν δεν ενεργοποιηθούν µηχανισµοί για την λήψη µέτρων αντιµετώπισης 

τους. 

1. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις ασθενών – συνοδών, η αύξηση του Μ.Ο. του προσδόκιµου 

επιβίωσης και το δηµογραφικό πρόβληµα. 

2. Η ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού ανασφάλιστων οικονοµικών µεταναστών. 

3. Η απαξίωση του Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την προβολή 

από τα Μ.Μ.Ε. µόνο των ατυχών και αρνητικών γεγονότων και η αρνητική άποψη 

µεγάλης µερίδας των πολιτών για τα νοσοκοµεία. 

4. Οι µεγάλες καθυστερήσεις (γραφειοκρατία) στις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού 

και υλοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων. 

5. Οι καθυστερήσεις των οφειλών των «ασφαλίστρων» από τον Ο.Γ.Α. που είναι 

σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των «εισροών» του νοσοκοµείου. 

6. Η λειτουργία νέων σύγχρονων µονάδων υγείας του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες 

διαθέτουν άριστες υποδοµές και αναπτύσσουν επιλεκτικά ορισµένα τµήµατα και είδη 

επεµβάσεων λειτουργώντας ανταγωνιστικά µόνο σε ό,τι τους ενδιαφέρει οικονοµικά. 

7. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που απαξιώνει σε µικρά χρονικά 

διαστήµατα µηχανήµατα και επιστηµονικό προσωπικό που δεν παρακολουθεί τις 

εξελίξεις. 

8. Η έλλειψη ολοκληρωµένου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 

9. Οι χαµηλές τιµές των νοσηλίων που καταβάλλουν τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία στα 

νοσοκοµεία για την κάλυψη των ασφαλισµένων τους. 

10. Η εµφάνιση εναλλακτικών µορφών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως τα διάφορα 

διαγνωστικά κέντρα, οι εταιρείες παροχής πρώτων βοηθειών και κατ’ οίκον νοσηλείας. 

11. Η αύξηση νοσηµάτων όπως αυτά των νεοπλασιών, των εγκεφαλικών των 

αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, κ.α. 

 

 

 



 45 

4.5. Συνδυασµός των 4.1. – 4.4. (SWOT Ανάλυση) 
 

Βασικός στόχος της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η 

συλλογή εκείνων των στοιχείων, που δίνουν τη δυνατότητα στο νοσοκοµείο να κατανοήσει 

τα πιο σηµαντικά θέµατα που το αφορούν και που ήδη περιγράφηκαν. 

 Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σηµείων του νοσοκοµείου από το 

εσωτερικό του περιβάλλον (4.1. – 4.2.) καθώς και των ευκαιριών και απειλών από το 

εξωτερικό του περιβάλλον (4.3. – 4.4.), βοηθούν καθοριστικά στο να συνδυασθούν οι 

δυνάµεις του µε τις ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα παρέχονται οι 

βάσεις για την εξουδετέρωση των εσωτερικών αδυναµιών του (ή τουλάχιστον για τον 

περιορισµό τους) αποφεύγοντας τις όποιες απειλές προέρχονται από το περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί. 

 Ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα στον στρατηγικό σχεδιασµό είναι η διερεύνηση της 

µελλοντικής λειτουργίας του νοσοκοµείου στα πλαίσια των επικείµενων ευκαιριών και 

κινδύνων, καθώς και των υφιστάµενων δυνάµεων – αδυναµιών. 

 Οι βασικοί παράγοντες που διερευνήθηκαν από το εξωτερικό περιβάλλον ήταν η 

εθνική πολιτική υγείας καθώς και η οικονοµική πολιτική και το θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας, η αγορά υπηρεσιών υγείας, οι απαιτήσεις των ασθενών, ο ανταγωνισµός, κ.α. 

 Στον πίνακα 4.5.1. παρουσιάζονται συνοπτικά η SWOT ανάλυση για το Γ.Ν. 

Γιαννιτσών. 
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Πίνακας 4.5.1. Ανάλυση SWOT 
 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. 
Καλή γεωγραφική θέση – 
προσβασιµότητα  

1. 
Μη ικανοποιητικό εργασιακό κλίµα και εσωτερικές 
αδυναµίες 

2. Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 2. Ελλείψεις σε προσωπικό 

3. Σύγχρονος βιοϊατρικός εξοπλισµός 3. Χαµηλή ικανοποίηση εργαζοµένων 

4. Άριστος ξενοδοχειακός εξοπλισµός 4. 
Έλλειψη ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος 

5. Ευκολία ελέγχου και συντονισµού 5. 
Έλλειψη σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης και 
ελέγχου ποιότητας 

6. Έµπειρο προσωπικό 6. Ψυχική και σωµατική κόπωση εργαζοµένων 

7. 
Παράλληλη λειτουργία µε το Γ.Ν. 
Έδεσσας 

7. Έλλειψη χώρων για νέες δραστηριότητες 

8. 
Αυξητικοί ρυθµοί ανάπτυξης και καλές 
προοπτικές εξέλιξης του 

8. 
Μεγάλη διαφυγή πόρων, λόγω λειτουργίας υψηλού 
ποσοστού ασφαλισµένων ΟΓΑ και πολλών απόρων 

9. 
∆ιαθέσιµη οικοπεδική έκταση για 
µελλοντική επέκτασή του 

9. 
Αδυναµία πλήρους αξιοποίησης παραγωγικών 
στοιχείων 

10. 
Υψηλής ποιότητας παρεχόµενες 
υπηρεσίες σε σχέση µε το διατιθέµενο 
προσωπικό 

10. Ξεπερασµένος οργανισµός λειτουργίας 

  11. Μικρός αριθµός ειδικευοµένων γιατρών 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. 
Το θεσµικό πλαίσιο (Ν. 3329/05) για τη 
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό 
του ΕΣΥ 

1. 
Οι αυξανόµενες απαιτήσεις ασθενών – συνοδών, η 
αύξηση του Μ.Ο. του προσδόκιµου επιβίωσης και το 
δηµογραφικό πρόβληµα 

2. 
Η αποκέντρωση λειτουργιών (3η Υ.Πε.) 
και η δικτύωση µε άλλα νοσοκοµεία 

2. 
Η ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού ανασφάλιστων 
οικονοµικών µεταναστών 

3. 
Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις 
προµήθειες (Ν. 2955/01) 

3. Η απαξίωση του ΕΣΥ µέσω των ΜΜΕ 

4. 
Το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της 
ΕΣΠΑ 

4. 
Οι µεγάλες καθυστερήσεις (γραφειοκρατία) στις 
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και υλοποίησης 
επενδυτικών προγραµµάτων 

5. 
Το πρόγραµµα ενίσχυσης και 
αναβάθµισης του ΕΚΑΒ  

5. Οι καθυστερήσεις των οφειλών του ΟΓΑ 

6. 
Η σύναψη σύµβασης συνεργασίας µε 
το ΙΚΑ 

6. 
Η λειτουργία σύγχρονων µονάδων υγείας του 
ιδιωτικού τοµέα 

7. 
Η δυνατότητα απαλλοτρίωσης 
παρακείµενων οικοπέδων 

7. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας 

8. 
Οι δυνατότητες για εκπαίδευση του 
προσωπικού (Ινστιτούτο Επιµόρφωσης, 
ΚΕΕ) 

8. 
Η έλλειψη ολοκληρωµένου συστήµατος 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 

9. Η περιοχή ευθύνης του νοσοκοµείου 9. Οι χαµηλές τιµές των ασφαλίστρων 

10. 
Η µελλοντική καταξίωση του 
νοσοκοµείου ως ένα από τα πλέον 
αναπτυσσόµενα 

10. 
Η εµφάνιση εναλλακτικών µορφών παροχής 
υπηρεσιών υγείας 

  11. 
Η αύξηση νοσηµάτων, όπως νεοπλασιών, 
εγκεφαλικών, αναπνευστικών κ.α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 

5.1. Αξιολόγηση υπάρχουσας στρατηγικής 
 

Συγκρίνονται τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα – επιπτώσεις µε το βαθµό επίτευξης των 

στόχων. 

 Το Γ.Ν. Γιαννιτσών γνώρισε τεράστια ανάπτυξη και εξέλιξη τα τελευταία δέκα 

χρονιά. Η στρατηγική του ήταν Αναπτυξιακή Στρατηγική (Growth Strategy) και σκόπευε 

µέσω των απαραίτητων υποδοµών να πετύχει βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

µείωση του κόστους λειτουργίας και οργάνωση σύγχρονου νοσοκοµείου. 

 Κατά την διάρκεια αυτών  των δέκα (10) ετών από 183 , ανέπτυξε 200 κρεβάτια 

σήµερα. 

� Οι νοσηλευθέντες από 8.754 το 2001 έφθασαν τους 11.047 το 2010. 

� Οι ηµέρες νοσηλείας από 39.543 το 2000 έφθασαν τους 41.646 το 2010.  

� Οι εξετασθέντες από 115.676 το 2000 έφθασαν τους 128.684 το 2010. 

� Οι γιατροί από 72 το 2000 έφθασαν τους 109 το 2010. 

� Το προσωπικό από 370 το 2000 έφθασαν 473 το 2010.  

 Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης γνώρισε µεγάλη πίεση κυρίως εξ’ αιτίας της 

αυξηµένης ζήτησης. ∆υστυχώς λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων δεν στελεχώθηκε 

άµεσα µε το αναγκαίο προσωπικό. Αυτό ήταν αρνητικό ως προς την τελική ποιότητα του 

παρεχόµενου έργου, αλλά παρά ταύτα το Γ.Ν. Γιαννιτσών πράγµατι πέτυχε τους στόχους 

του και ανταποκρίθηκε σε µεγάλο βαθµό στην αυξηµένη ζήτηση, βελτίωσε τροµερά τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες , εισήγαγε νέες διαγνωστικές µεθόδους, ανέπτυξε νέα τµήµατα και 

νέες υπηρεσίες, µείωσε το κόστος λειτουργίας και παρουσίασε οργάνωση σύγχρονου 

νοσοκοµείου µε τα σηµερινά χαρακτηριστικά. Σηµείωσε πρόοδο όπως λίγα άλλα 

επαρχιακά νοσοκοµεία και κάλυψε τις ανάγκες της περιοχής ευθύνης του. 

 Σήµερα βρίσκεται σε οριακή φάση πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του και 

επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός της περιοχής ευθύνης του και η περαιτέρω ανάπτυξη 

του στα πλαίσια της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας και σε συνλειτουργία κυρίως µε το Γ.Ν. 

Έδεσσας. 
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5.2. Ανάπτυξη Στρατηγικής 
 
Για την ανάπτυξη της στρατηγικής του Γ.Ν. Γιαννιτσών ελήφθησαν υπ’ όψιν τα σηµερινά 

και µελλοντικά κρίσιµα θέµατα του νοσοκοµείου και αναπτύχθηκαν κατάλληλοι τρόποι 

προσέγγισής τους, συνεπείς µε τους γνωστούς διατιθέµενους πόρους και τους 

περιορισµούς του περιβάλλοντος σε συνοχή µε την περιφερειακή και εθνική πολιτική 

υγείας. (Γ.Ν.Γ.)1 

 Η λειτουργία του νοσοκοµείου θεωρήθηκε ως σύστηµα που χρησιµοποιεί πόρους – 

εισροές (οικονοµικούς, ανθρώπινους, τεχνολογία) για να παράγει συγκεκριµένες εκροές 

(εξετάσεις, ασθενείς, επεµβάσεις, κ.λπ.) έχοντας συγκεκριµένα άµεσα αποτελέσµατα από 

την εκµετάλλευση των πόρων και ευρύτερες επιπτώσεις από την εκτέλεση της λειτουργίας. 

 Όσον αφορά τους στόχους: Οι εκροές ικανοποιούν συγκεκριµένους 

επιχειρησιακούς στόχους (π.χ. αγορά νέων µηχανηµάτων, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 

κατασκευή – βελτίωση υποδοµών, αγορά – εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού, αγορά – 

εγκατάσταση νέας πληροφορικής τεχνολογίας, αύξηση παραγόµενου έργου, κ.λπ.). 

 Τα αποτελέσµατα ικανοποιούν τους ειδικούς στρατηγικούς στόχους (π.χ. µείωση 

διαπεριφερειακών ροών, µείωση διάρκειας νοσηλείας, µείωση της λίστας αναµονής κ.λπ.). 

 Οι επιπτώσεις ικανοποιούν τους γενικούς στρατηγικούς στόχους (βελτίωση 

νοσηρότητας, βελτίωση επιπέδου ζωής). Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του νοσοκοµείου 

εξαρτώνται από τους ειδικούς στρατηγικούς στόχους, ενώ οι τελευταίοι από τους 

επιχειρησιακούς στόχους που εξειδικεύονται µε σχέδια δράσης και το επενδυτικό 

πρόγραµµα για τα επόµενα χρόνια. Όσον αφορά το µέρος της αξιολόγησης: η 

αποδοτικότητα ορίζεται ως το κλάσµα των φυσικών εκροών προς τις εισροές και εκφράζει 

το βαθµό χρησιµοποίησης των πόρων του προγράµµατος. Η αποτελεσµατικότητα εκφράζει 

το τι έχει γίνει σε σχέση µε αυτό που έχει προγραµµατισθεί. 

 Παράλληλα διερευνάται ο βαθµός συσχέτισης αναγκών και στόχων καθώς και ο 

βαθµός απόκλισης των προγραµµατισµένων στόχων του προγράµµατος από τα 

αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις. 

 Ειδικότερα για την ανάπτυξη της στρατηγικής του Γ.Ν. Γιαννιτσών ελήφθησαν υπ’ 

όψη τα παρακάτω: 

1. Η αποστολή, το όραµα και οι σκοποί του νοσοκοµείου όπως αυτοί προσδιορίζονται 

από τον οργανισµό του, την κυβερνητική πολιτική, το υπάρχων θεσµικό πλαίσιο και 

την κείµενη νοµοθεσία. 

� Κάθε οργανισµός υγειονοµικής φροντίδας έχει έναν σκοπό ύπαρξης. 
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Με βάση τον οργανισµό του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών ο σκοπός του είναι:  

α) Η παροχή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης ισότιµα για κάθε πολίτη 

ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση.  

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.  

γ) Η εφαρµογή προγραµµάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας. 

Η δήλωση του σκοπού ύπαρξης αποτελεί τη βάση για όλους τους άλλους 

σχεδιασµούς. Η κινητήρια δύναµη πίσω από το στρατηγικό σχεδιασµό, τον 

προγραµµατισµό και τη διαχείριση είναι ο σκοπός ύπαρξης του νοσοκοµείου. Αυτός είναι 

το θεµέλιο πάνω στο οποίο είναι κτισµένος ο στρατηγικός σχεδιασµός και πρέπει να είναι 

βασισµένος σε αξίες ώστε να καθιστά τον οργανισµό χρήσιµο και παραγωγικό για την 

κοινωνία, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τη θέση του στο περιβάλλον του. 

 Σήµερα, στο ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον του, το Γ.Ν. Γιαννιτσών θα 

πρέπει να διευρύνει µε τροποποίηση του οργανισµού του, τους σκοπούς του ώστε να 

αποτυπώνεται πλήρως σ’ αυτούς η περιοχή ευθύνης του. 

 Το θέµα του καθορισµού της περιοχής ευθύνης θα πρέπει να διευθετηθεί µε την 

ολοκλήρωση του έργου των «χαρτών υγείας» και την οριοθέτηση και επικαιροποίηση τους 

σε επίπεδο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας. 

 Επίσης, οι διευρυµένοι στόχοι και η αποστολή του Γ.Ν. Γιαννιτσών θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν σήµερα όρους που έχουν σχέση µε: 

� Την ικανοποίηση των χρηστών 

� Την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών  

� Την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης και της παραγωγής έργου µε 

οικονοµοτεχνική απόδοση. 

� Τη σχέση κόστους / αποτελέσµατος. 

� Την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου του νοσοκοµείου, αλλά σε συνδυασµό µε την 

ορθολογικοποίηση των δαπανών. 

 

� Η κυβερνητική πολιτική σε συνάρτηση µε τους άξονες στρατηγικής και ανάπτυξης για 

την υγεία καθορίζεται από την πολιτική υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στη χώρα και περιλαµβάνει: 

� Την αποκέντρωση στο ΕΣΥ και τη δηµιουργία της Υ.Πε. 

� Τη δηµιουργία των νέων υγειονοµικών µονάδων.  
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� Την αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών και την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισµού των υφισταµένων µονάδων.  

� Την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής.  

� Την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων στις υγειονοµικές µονάδες. 

� Την εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων ∆ιοίκησης και Οργάνωσης. 

� Την εισαγωγή και εφαρµογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 

� Την ανάπτυξη αυτοτελών Τ.Ε.Π. σε νοσοκοµεία άνω των 200 κλινών. 

� Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο καθορίζεται κυρίως από τους Ν. 3329/05 και του 

2955/2001. 

 

2. Οι στρατηγική στόχοι του νοσοκοµείου, οι οποίοι διαµορφώνονται σε γενικούς και 

ειδικούς στόχους και καταγράφονται ιεραρχηµένα από άποψη σπουδαιότητας. Οι 

στόχοι αυτοί προσδιορίσθηκαν µε βάση τους σκοπούς του ιδρύµατος, τα εσωτερικά 

στοιχεία (πόρους) το εξωτερικό περιβάλλον και το σύστηµα αξιών. Τεράστια σηµασία 

στη ανάπτυξη στρατηγικής είχε ο επαναπροσδιορισµός των στόχων στα πλαίσια των 

αναγκών του φορέα. 

Με βάση τα παραπάνω οι γενικοί στρατηγική στόχοι του Γ.Ν. Γιαννιτσών 

προσδιορίζονται – εστιάζονται στους παρακάτω άξονες: 

� Στην ικανοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης του µε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

� Στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε αξιοπιστία και σεβασµό 

στην αξιοπρέπεια του πολίτη. 

� Στη µείωση της θνησιµότητας. 

� Τη βελτίωση της νοσηρότητας. 

� Τη βελτίωση του επιπέδου ζωής. 

 

Οι ειδικοί επιχειρησιακοί στόχοι καθορίζονται ως: 

� Η βελτίωση της διαχείρισης των διατιθέµενων οικονοµικών πόρων. 

� Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 

� Η µείωση των διαπεριφερειακών ροών. 

� Η µείωση της µέσης διάρκειας νοσηλείας. 

� Η µείωση των λιστών αναµονής. 
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3. Η δοµή, οι διαδικασίες και τα αποτελέσµατα της µέχρι τώρα λειτουργίας του 

νοσοκοµείου: 

� Η δοµή αφορά στις υποδοµές (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις, 

ηλεκτροµηχανολογικός ξενοδοχειακός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός), τα υλικά 

(αναλώσιµα), το ανθρώπινο δυναµικό (ειδικότητες, προσόντα, εκπαίδευσης, εµπειρία) 

και τους οικονοµικούς πόρους (εισπράξεις από νοσήλια, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, 

ενισχύσεις). Περιέχει τις εισροές της παραγωγικής διαδικασίας, είναι µετρήσιµη και 

συγκρίσιµη και αξιολογείται από την επάρκεια της ποσότητας και το βαθµό της 

ποιότητας. 

� Οι διαδικασίες αφορούν τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και τις 

µεθόδους και τις τεχνικές οργάνωσης του παραγόµενου έργου για το σύνολο των 

διαγνωστικών – χειρουργικών – θεραπευτικών επεµβάσεων, τον τρόπο και τον βαθµό 

αντιµετώπισης της ζήτησης, τη χρήση και την αξιοποίηση των δοµών και τις µεθόδους 

που εφαρµόζονται για προσφορά υπηρεσιών ποιότητας, την καταγραφή και την 

πιστοποίηση τους. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ύπαρξη ανεπτυγµένου πληροφοριακού 

συστήµατος. Οι διαδικασίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ταχύτητα διεκπεραίωσης 

και την ασφάλεια για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς, τη βελτίωση του 

επιπέδου και της ποιότητας της ζωής του. 

� Τα αποτελέσµατα αφορούν την ικανοποίηση των χρηστών και των εργαζοµένων και τη 

σχέση κόστους – οφέλους. 

 

4. Η SWOT ανάλυση όπως αυτή περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο µέσω της οποίας 

σχετίζονται τα ισχυρά σηµεία του Γ.Ν. Γιαννιτσών, που είναι κυρίως: 

� Σύγχρονες υποδοµές (κτίριο – εξοπλισµός). 

� Έµπειρο προσωπικό. 

� Γεωγραφική θέση, προσπελασιµότητα. 

Με τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος, που είναι κυρίως: 

� Το χρηµατοδοτικό προγράµµατα ΕΣΠΑ µε τίτλο «Έργα ενεργειακής αναβάθµισης, 

εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γ.Ν. Γιαννιτσών. 

� Νόµος 3329/2005 και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας. 

� ∆υνατότητες εκπαίδευσης προσωπικού (Ινστιτούτο Επιµόρφωσης, Κ.Ε.Κ. κ.λπ.). 

� Αύξηση του πληθυσµού της περιοχής διεύρυνσης της αγοράς. 
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Από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκοµείου 

συνοπτικά τα κύρια στοιχεία που επίσης ελήφθησαν υπ’ όψη για το στρατηγικό σχεδιασµό 

του είναι τα παρακάτω: 

� Η µέχρι τώρα διαρκής ανάπτυξη του νοσοκοµείου σ’ όλους τους τοµείς, σ’ ένα 

ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον και η διαρκής αύξηση της ζήτησης. 

� Η πληθυσµιακή αύξηση της περιοχής ευθύνης του νοσοκοµείου και η περαιτέρω 

επέκταση της σε ζώνες εκτός Ν. Πέλλας. 

� Το δηµογραφικό πρόβληµα των κατοίκων της περιοχής ευθύνης, που είναι σε 

αντιστοιχία µε το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. 

� Το υψηλό ποσοστό ορισµένων νοσηµάτων (νεοπλασίες, αναπνευστικά προβλήµατα, 

εγκεφαλικά κ.λπ.). 

� Η αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών. 

� Η αύξηση των οικονοµικών µεταναστών. 

� Η πρόοδος της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε ιατρικά θέµατα κ.α. 

 

5. Η κατάστρωση εναλλακτικών στρατηγικών σεναρίων (συγχώνευση, ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών, διακοπή παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών, ανάπτυξη τοµέων 

δραστηριοτήτων, κ.λπ.) η αξιολόγηση και η επιλογή της καλύτερης στρατηγικής. 

6. Το χάσµα προγραµµατισµού 

 Υπάρχουσες Νέες 

Υπάρχοντες Σηµερινή κατάσταση Επέκταση σε νέες αγορές 

Νέες ∆ηµιουργία νέων υπηρεσιών ∆ιαφοροποίηση 

 

 Η ανάλυση χάσµατος είναι µια τεχνική προγραµµατισµού µε την οποία καθορίζεται 

το που βρισκόµαστε σήµερα, το που θέλουµε να πάµε και το πώς µπορούµε να φτάσουµε 

εκεί. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να καλυφθεί το χάσµα προγραµµατισµού είναι η 

ανάπτυξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή αγορά ή η 

επέκταση σε νέες δραστηριότητες. 

 Η κάλυψη του χάσµατος προγραµµατισµού παρουσιάζεται ανάγλυφα στο 

παρακάτω σχήµα:  
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∆ιαφοροποίηση 

Επέκταση σε νέες αγορές 

∆ηµιουργία νέων υπηρεσιών 

   
   

   
   

   
   

   Κ
ύ
κ
λ
ο
ς 

ερ
γα

σ
ιώ

ν 

Βελτίωση υπαρχουσών δραστηριοτήτων 
 Σήµερα   Μετά από 5 χρόνια 

 

 

 

 Με βάση τα παραπάνω, τα ερωτήµατα που γεννώνται για το Γ.Ν. Γιαννιτσών είναι: 

1. Πώς µπορούν να βελτιωθούν οι υπάρχουσες δραστηριότητες για καλύτερη προσφορά 

υπηρεσιών υγείας; 

2. Θα πρέπει το νοσοκοµείο να προσθέσει στις δραστηριότητες του και νέες υπηρεσίες, 

νέα τµήµατα, νέες µονάδες, νέα προϊόντα γιατί και πως; (νευρολογικό τµήµα, κέντρο 

ελέγχου του καρκίνου, κ.λπ.) 

3. Θα πρέπει το Γ.Ν. Γιαννιτσών να επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές (αγορές); 

4. Θα πρέπει το Γ.Ν. Γιαννιτσών να διαφοροποιηθεί ως προς τα άλλα νοσοκοµεία για να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, σε τι και πως; 

 

 

5.3. Καθορισµός νέας στρατηγικής 
 
Επειδή, υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για νέες επιπλέον υπηρεσίες και αύξηση της περιοχής 

ευθύνης του, το νοσοκοµείο θα συνεχίσει να έχει αναπτυξιακή στρατηγική (Growth 

Strategy) µε στόχο να δηµιουργήσει νέες υποδοµές και υπηρεσίες µέχρι να πετύχει την 

ικανοποίηση της ζήτησης, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει ∆ιορθωτική Στρατηγική µε στόχο 

την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, τη µείωση του κόστους, την αύξηση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας και τελικά τον επιχειρησιακό 

εκσυγχρονισµό του µέσα από τον εξορθολογισµό και τη βελτίωση της λειτουργίας των 

υφιστάµενων δοµών, διαδικασιών και δράσεων. (Lawrence W., 2001)2 
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 Τα οφέλη από την εφαρµογή της παραπάνω στρατηγικής θα είναι πέρα από την 

ικανοποίηση της ζήτησης και η διατήρηση συγκεκριµένου µεριδίου αγοράς υπηρεσιών 

υγείας στην πραγµατική περιοχή ευθύνης του νοσοκοµείου, η αποδοτικότητα στην 

παραγωγή υπηρεσιών µε θετικό οικονοµικό ισοζύγιο, η ανάπτυξη των ανθρώπινων 

δεξιοτήτων των εργαζοµένων, η καλή χρήση των διατιθέµενων πόρων, ώστε να 

επιτυγχάνεται λειτουργία µε χαµηλό κόστος, η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, 

η καινοτοµία στις διαδικασίες και τελικά η θετική συνεισφορά του στην τοπική κοινωνία. 

 

Πίνακας 5.3.1. Καθορισµός Στρατηγικών Στόχων 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Α. Ικανοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας στην περιοχή ευθύνης του 

νοσοκοµείου. 

Α1. Επέκταση γηπέδων (Απόκτηση επιπλέον 

οικοπεδικής έκτασης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του Νοσοκοµείου). 

Α2. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Α3. Ανάπτυξη και λειτουργία νέων τµηµάτων 

και υπηρεσιών. 

Α4. Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση 

λειτουργίας υφιστάµενων τµηµάτων και 

υπηρεσιών. 

Β. Βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µε αξιοπιστία και 

σεβασµό προς τον πολίτη, µέσα από τον 

εξορθολογισµό, τον εκσυγχρονισµό και τη 

βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάµενων 

δοµών, διαδικασιών και δράσεων και τη 

λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων 

οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και 

ελέγχου (οργανωτική και λειτουργική 

αναδιάρθρωση µε ενίσχυση των 

µεταρρυθµιστικών διαδικασιών, υιοθέτηση 

νέων προτύπων και εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών). 

Β1.  Εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων 

µορφών (νέα πρότυπα) ∆ιοίκησης, 

Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

Β2. ∆ιερεύνηση και συστηµατοποίηση της 

πληροφόρησης των πολιτών και βελτίωση της 

αµφίδροµης επικοινωνίας µε αυτούς. 

Β3. Στήριξη και αναβάθµιση του ρόλου και 

της εικόνας του νοσοκοµείου στην κοινωνία. 

Β4. Αναβάθµιση και βελτίωση 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

 

Γ. Αναβάθµιση και αξιοποίηση του Γ1. ∆ια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 
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ανθρώπινου δυναµικού. ανθρώπινου δυναµικού. 

Γ2. Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναµικού. 

Γ3. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

αµοιβών και κινήτρων. 

Γ4. Εφαρµογή συστήµατος κυκλικής 

εναλλαγής θέσεων σε τµήµατα που αυτό είναι 

εφικτό – Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

Γ5. Αναβάθµιση βιβλιοθήκης. 

Γ6. Βελτίωση της συµπεριφοράς και του 

επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων. 

∆. Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης και 

διαχείρισης των διατιθέµενων οικονοµικών 

πόρων. 

∆1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

νοσοκοµείου. 

∆2. Σύνταξη (τµηµατικών) προϋπολογισµών 

και απολογισµών ανά τµήµα, µε ευθύνη των 

∆/ντών τµηµάτων. 

Ε. Ενίσχυση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 

Ε1. Κατασκευή πειραµατικού χειρουργείου. 

Ε2. Ενίσχυση της ερευνητικής 

δραστηριότητας στα πλαίσια της πολιτικής 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για το συντονισµό των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 

Πίνακας 6.1. Ανάπτυξη Σχεδίων ∆ράσης 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

Α1. Επέκταση γηπέδων (Απόκτηση επιπλέον 

οικοπεδικής έκτασης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του Νοσοκοµείου). 

Α1.1. Απαλλοτρίωση οικοπεδικής έκτασης 

10.854,12 τ.µ., που έχουν χαρακτηρισθεί στην 

πράξη εφαρµογής του σχεδίου πόλης για χρήση 

του νοσοκοµείου. 

Α1.2. Πρόταση για χαρακτηρισµό στο σχέδιο 

πόλης επιπλέον έκτασης (παρακείµενα 

οικόπεδα) για χρήση του νοσοκοµείου. 

 
Α2. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων. Α2.1. Μελέτη Επέκτασης κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 
Α3. Ανάπτυξη και λειτουργία νέων τµηµάτων 
και υπηρεσιών. 

Α3.1. Λειτουργία αυτοτελούς τµήµατος 

επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)  

Α3.2. Ανάπτυξη και λειτουργία κέντρου 

προληπτικού ελέγχου του καρκίνου της 

γυναίκας. 

Α3.3. Ανάπτυξη και λειτουργία Νευρολογικού 

τµήµατος 

Α3.4. Ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας 

Μετααναισθητικής Αυξηµένης Φροντίδας 

(Μ.Μ.Α.Φ.). 

Α3.5. Ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας 

Νεογνών (στα πλαίσια του παθολογικού τοµέα) 

Α3.6. Αντιµετώπιση περιστατικών που χρήζουν 

χηµειοθεραπείας 

Α.3.7. Ανάπτυξη νέων ιατρείων. 

Α3.8. Λειτουργία Κεντρικής Αποστείρωσης. 

Α4. Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση 
λειτουργίας υφιστάµενων τµηµάτων και 
υπηρεσιών. 

Α4.1. Πλήρης ανάπτυξη και βελτίωση 

λειτουργίας οφθαλµολογικού τµήµατος. 

Α4.2. Πλήρης ανάπτυξη και βελτίωση 
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λειτουργίας ουρολογικού τµήµατος. 

Α4.3. Επέκταση και εκσυγχρονισµός 
µικροβιολογικού εργαστηρίου. 

Β1.  Εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων 

µορφών (νέα πρότυπα) ∆ιοίκησης, Οργάνωσης 

και Οικονοµικής διαχείρισης 

  

 

Β1.1. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.). 

Σύσταση γραφείου ποιότητας. Πιστοποίηση 

κατά ISO 9001/2000. 

Β1.2. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

πληροφοριών διοίκησης (ΜΙS). 

Β1.3. Ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων 

συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών και 

υπηρεσιών. 

Β1.4. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 

ελέγχου (HACCP). 

Β1.5. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής στην 

εργασία (µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικών 

κινδύνων). 

Β1.6. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14000 

(διασφάλιση περιβαλλοντικών όρων) και 

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) 

B1.7. ∆ιαπίστευση εργαστηρίων (πρότυπο ISO 

17025) 

Β1.8. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων 

του έργου και των δραστηριοτήτων του 

νοσοκοµείου. 

Β1.9. Συνλειτουργία µε το Γ.Ν. Έδεσσας 

(Κοινές συνεδριάσεις ανά εξάµηνο των Σ.∆. 

των Νοσοκοµείων). Υπογραφή πρωτοκόλλων 

συνεργασίας µε τα Κ.Υ. Γουµένισσας και 

Κουφαλίων. 

Β1.10. Επανέλεγχος επανακαθορισµός και 
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επικαιροποίηση µέσω των χαρτών υγείας, της 

περιοχής ευθύνης του νοσοκοµείου σε 

συνεργασία και µε ευθύνη του περιφερειακού 

συστήµατος. 

Β1.11. Βελτίωση της λειτουργία του Κέντρου 

Υγείας Κρύας Βρύσης και των έξη (6) 

περιφερειακών ιατρειών, ώστε να λειτουργούν 

πιο αποτελεσµατικά ως «φράγµα» πρώτης 

γραµµής για το νοσοκοµείο στην πρωτοβάθµια 

φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.). 

Β2. ∆ιερεύνηση και συστηµατοποίηση της 

πληροφόρησης των πολιτών και βελτίωση της 

αµφίδροµης επικοινωνίας µε αυτούς. 

 

Β2.1. Περαιτέρω ενεργοποίηση της επιτροπής 

προάσπισης των δικαιωµάτων του πολίτη. 

Β2.2. ∆ηµιουργία «ερωτηµατολογίου 

ικανοποίηση χρηστών» και τακτική έρευνα για 

τη µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και 

των εξεταζοµένων. 

Β2.3. Κατάρτιση χάρτη υποχρεώσεων προς τον 
χρήστη. 
 

Β3. Στήριξη και αναβάθµιση του ρόλου και της 

εικόνας του νοσοκοµείου στην κοινωνία. 

 

Β3.1. Προγράµµατα πληροφόρησης των 

πολιτών και ειδικότερα πολιτική και 

διαδικασίες για την πληρέστερη πληροφόρηση 

των δικαιωµάτων των ασθενών, αλλά και τη 

διαχείριση των παραπόνων των ασθενών και 

των οικείων τους µε σκοπό την ανάπτυξη 

σχέσεων εµπιστοσύνης του συστήµατος υγείας 

µε τον πολίτη. 

Β3.2. Προγράµµατα οργάνωσης της φροντίδας 

του ασθενή ενδεικτικά δε προγράµµατα 

πρόσβασης (π.χ. κατάλληλη σήµανση χώρων) 

και συντονισµός µεταφοράς του ασθενή µε 

υπηρεσίες ΕΚΑΒ καθώς και αξιολόγηση των 

εξειδικευµένων αναγκών του. 

Β3.3. Συµµετοχή του νοσοκοµείου και 
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συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση σε 

επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. 

Β3.4. Συνεργασία µε συλλόγους αιµοδοσίας, 

διαβητικών, καρκινοπαθών, κ.λπ. 

Β3.5. Σύσταση συλλόγου φίλων του 

νοσοκοµείου σε συνεργασία µε πολίτες που 

χαίρουν κοινωνικής εκτίµησης και καταξίωσης 

στην τοπική κοινωνία, ώστε το νοσοκοµείο να 

αποκτήσει κοινωνικούς συµµάχους. 

Β3.6. Εφαρµογή προγραµµάτων ψυχολογικής 

στήριξης καρκινοπαθών, εµφραγµάτων, 

ατόµων µε χρόνια αναπηρικά προβλήµατα και 

ευπαθών οµάδων του πληθυσµού από την 

ιατρική και κοινωνική υπηρεσία του 

νοσοκοµείου. 

Β3.7. Συνεργασία µε τις ∆/νσεις πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και 

πρόληψης σε θέµατα όπως: πρώτες βοήθειες, 

διατροφή, αναιµίες, στεφανιαία νόσος, 

καρδιοαγγειακά νοσήµατα, ατυχήµατα, 

εµβόλια, κ.λπ.  

Β3.8. Βελτίωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων πρόληψης µετανοσοκοµειακής 

αποκατάστασης, φροντίδας και κατ’ οίκον 

νοσηλείας. 

 
Β4. Αναβάθµιση και βελτίωση 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

 

Β4.1. Αγορά µαγνητικού τοµογράφου. 

Γ1. ∆ια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Γ1.1. Εκπαίδευση προσωπικού εστίασης σε 
θέµατα εφαρµογής διαδικασιών HACCP (στα 
πλαίσια της πολιτικής ποιότητας, ασφάλειας 
και υγιεινής τροφίµων). 
Γ1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες 
εφαρµογής του ISO 9001/2000. 
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Γ1.3. Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες 
εφαρµογής Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης του ISO 14000 και Οικολογικής 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου.  

Γ2. Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναµικού. 

 

Γ2.1 Αξιολόγηση ∆ιοικητή. 

Γ2.2. Αξιολόγηση ∆ιευθυντών Υπηρεσιών. 

Γ2.3 Αξιολόγηση ∆ιευθυντών τµηµάτων και 

µονάδων. 

Γ2.4. Αξιολόγηση προϊσταµένων. 

Γ2.5. Αξιολόγηση όλων των εργαζοµένων. 
Γ3. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 
αµοιβών και κινήτρων. 

Γ3. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

αµοιβών και κινήτρων. 

Γ4. Εφαρµογή συστήµατος κυκλικής εναλλαγής 

θέσεων σε τµήµατα που αυτό είναι εφικτό – 

Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

 

Γ4. Εφαρµογή συστήµατος κυκλικής 

εναλλαγής θέσεων σε τµήµατα που αυτό είναι 

εφικτό – Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

 
Γ5. Αναβάθµιση βιβλιοθήκης. Γ5. Αναβάθµιση βιβλιοθήκης. 
Γ6. Βελτίωση της συµπεριφοράς και του 

επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων. 

 

Γ6. Βελτίωση της συµπεριφοράς και του 

επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων. 

 
∆1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

Νοσοκοµείου. 

 

∆1.1 Αξιοποίηση κτιρίου παλιού νοσοκοµείου 

(νεοκλασικό) στο κέντρο της πόλης που έχει 

παραχωρηθεί στο ∆ήµο Γιαννιτσών. 

∆2. Σύνταξη (τµηµατικών) προϋπολογισµών 

και απολογισµών ανά τµήµα, µε ευθύνη των 

∆/ντών τµηµάτων. 

∆2.1. Σύνταξη (τµηµατικών) προϋπολογισµών 

και απολογισµών ανά τµήµα, µε ευθύνη των 

∆/ντών τµηµάτων. 

Ε1. Κατασκευή πειραµατικού χειρουργείου. Ε1.1. Κατασκευή πειραµατικού χειρουργείου. 

Ε2. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας 

στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 

συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

Ε2.1. Ενίσχυση της επιτροπής φαρµάκων και 

της συνεργασίας της µε τον Ε.Ο.Φ. 

Ε2.2. Παροχή κινήτρων για τη συµµετοχή 

ιατρικού προσωπικού µε ανακοινώσεις σε 

επιστηµονικά συνέδρια, καθώς και για τη 

ανάληψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

Ε2.3. Συµµετοχή τµηµάτων του νοσοκοµείου 

σε πολυκεντρικές µελέτες που εκπονούνται από 
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µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας ή και του 

εξωτερικού ή και από φαρµακευτικές εταιρίες 

και υπογραφή πρωτοκόλλων ερευνητικών 

εργασιών. 

Ε2.4. Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 

Ερευνών Υγείας. 

Ε2.5. Μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας 

αιχµής, υποβοήθηση ανταλλαγής εµπειριών, 

τεχνογνωσίας και πληροφόρησης µε φορείς 

(πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, επιστηµονικές 

οργανώσεις) από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

κυρίως µέσω τηλεµατικής. 

Ε2.6. Συνδροµή µέσω διαδικτύου στο Εθνικό 

Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) για τη λήψη από 

πολλές βάσεις δεδοµένων βιβλιογραφικών 

στοιχείων και δεδοµένων για ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Ε2.7. Συνεργασία Ε.Σ. του νοσοκοµείου µε τα 

Ε.Σ. των άλλων νοσοκοµείων της δικτυακής 

οργάνωσης της 3η Υ.Πε. καθώς και µε το Ε.Σ. 

του Περιφερειακού Συστήµατος για θέµατα 

έρευνας και τεχνολογίας. 

Ε2.8. Ενίσχυση της προσπάθειας έρευνας σε 

στατιστικά επιδηµιολογικά στοιχεία, που 

αφορούν τον πληθυσµό της περιοχής ευθύνης 

του νοσοκοµείου µε στόχο την πρόληψη. 

 

6.1. Ανάπτυξη σχεδίων  δράσης. 
 
Βασική προτεραιότητα του Σχεδίου Μεταρρύθµισης για την Υγεία είναι «Η µετεξέλιξη του 

Ε.Σ.Υ. σ’ ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό σύστηµα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις 

πραγµατικές ανάγκες και προσδοκίες του Έλληνα πολίτη για αξιοπρεπείς και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης φροντίδας και περίθαλψης». (Γ.Ν.Γ.)1. 
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 Βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι του Γ.Ν. Γιαννιτσών είναι στα πλαίσια των 

ανωτέρω και είναι οι εξής: 

Α1. Επέκταση γηπέδων (Απόκτηση επιπλέον οικοπεδικής έκτασης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του Νοσοκοµείου). 

Α2. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Α3. Ανάπτυξη και λειτουργία νέων τµηµάτων και υπηρεσιών. 

Α4. Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση λειτουργίας υφιστάµενων τµηµάτων και 

υπηρεσιών. 

Β1.  Εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων µορφών (νέα πρότυπα) ∆ιοίκησης, Οργάνωσης, 

Ελέγχου και Οικονοµικής διαχείρισης. 

Β2. ∆ιερεύνηση και συστηµατοποίηση της πληροφόρησης των πολιτών και βελτίωση της 

αµφίδροµης επικοινωνίας µε αυτούς. 

Β3. Στήριξη και αναβάθµιση του ρόλου και της εικόνας του νοσοκοµείου στην κοινωνία. 

Β4. Αναβάθµιση και βελτίωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

Γ1. ∆ια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού. 

Γ2. Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναµικού. 

Γ3. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος αµοιβών και κινήτρων. 

Γ4. Εφαρµογή συστήµατος κυκλικής εναλλαγής θέσεων σε τµήµατα που αυτό είναι εφικτό 

– Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

Γ5. Αναβάθµιση βιβλιοθήκης. 

Γ6. Βελτίωση της συµπεριφοράς και του επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων. 

∆1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκοµείου. 

∆2. Σύνταξη (τµηµατικών) προϋπολογισµών και απολογισµών ανά τµήµα, µε ευθύνη των 

∆/ντών τµηµάτων. 

Ε1. Κατασκευή πειραµατικού χειρουργείου. 

Ε2. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το συντονισµό των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 

 Για την επίτευξη των παραπάνω επιχειρησιακών στόχων θα υλοποιηθούν τα 

παρακάτω σχέδια δράσης: 

Α1. Επέκταση γηπέδων (Απόκτηση επιπλέον οικοπεδικής έκτασης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του Νοσοκοµείου). 

Α1.1. Απαλλοτρίωση οικοπεδικής έκτασης 10.854,12 τ.µ. που έχουν χαρακτηρισθεί στην 

πράξη εφαρµογής του σχεδίου πόλης για χρήση του Νοσοκοµείου. 
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 Με την 294/31-07-2002 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφερειακής 

Κεντρικής Μακεδονίας κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δηµόσιας 

ωφέλειας και ειδικότερα για την επέκταση του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών σε χώρο 

έκτασης συνολικού εµβαδού 10.854,12 τ.µ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 436 του ∆ήµου 

Πέλλας. Μέρος της έκτασης αυτής κατέχεται ήδη από το Νοσοκοµείο, ενώ το υπόλοιπο 

είναι παρακείµενα οικόπεδα. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του ∆ηµοσίου και µε 

δαπάνη του δηµοσίου και θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του έργου 1982 ΣΕ 09100000 

της ΣΑΕ 091 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ήδη έχει δροµολογηθεί ο 

δικαστικός προσδιορισµός της αξίας της οικοπεδικής έκτασης. 

Α1.2. Πρόταση για χαρακτηρισµό στο σχέδιο πόλης επιπλέον έκτασης (παρακείµενα 

οικόπεδα) για χρήση του νοσοκοµείου. 

 Σε συνέχεια του οικοδοµικού τετραγώνου όπου είναι ανεπτυγµένο το νοσοκοµείο 

υπάρχει το οικοδοµικό τετράγωνο 437 έκτασης 19.149,22 τ.µ., το οποίο κρίνεται 

σηµαντικό για την απόκτηση χώρων προς χρήση του νοσοκοµείου και την πρόσβασή του 

στην περιφερειακή οδό Γιαννιτσών.  

 

Α2. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Α2.1. Μελέτη Επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης για την απόκτηση επί πλέον 

έκτασης 10.854,12 τ.µ. η συνολική οικοπεδική έκταση του νοσοκοµείου γίνεται 28.530,12 

τ.µ. και δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Το υφιστάµενο κτίριο έχει ήδη υποστεί σοβαρές παρεµβάσεις µε αποτέλεσµα τη 

λειτουργική και αισθητική αλλοίωση της φυσιογνωµίας του. Η συνεχής ανάπτυξη νέων 

δραστηριοτήτων και η επέκταση άλλων, έχουν επίσης, δηµιουργήσει κορεσµό χώρων. Για 

την αποκατάσταση της αρχικής φυσιογνωµίας του κτιρίου απαιτείται η εξεύρεση νέων 

χώρων. Νέοι χώροι επίσης απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων τµηµάτων και µονάδων την 

επέκταση άλλων και τη δηµιουργία αποθηκών.  

 

Α3. Ανάπτυξη και λειτουργία νέων τµηµάτων και υπηρεσιών. 

Α3.1. Λειτουργία αυτοτελούς τµήµατος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)  

 Το Γ.Ν. Γιαννιτσών εφηµερεύει καθηµερινά και αντιµετωπίζει σηµαντικό αριθµό 

εκτάκτων – επειγόντων περιστατικών (68.741 επισκέψεις µέσα στο 2010). Με τις 

υπάρχουσες δυνατότητες αυτό αποβαίνει εις βάρος της δευτεροβάθµιας περίθαλψης και 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επειδή, το νοσοκοµείο διαθέτει άριστες 
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εργαστηριακές υποδοµές και µελλοντικά οι απαιτήσεις θα είναι αυξηµένες για πολλούς 

λόγους (φυσική αύξηση πληθυσµού, δηµογραφικό πρόβληµα, περιοχή ευθύνης) απαιτείται 

η ανάπτυξη αυτοτελούς τµήµατος Τ.Ε.Π. στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ανάπτυξη αυτοτελών Τµηµάτων Επειγόντων 

Περιστατικών σε νοσοκοµεία που έχουν ανεπτυγµένα πάνω από 200 κρεβάτια. Το Γ.Ν. 

Γιαννιτσών έχει ήδη ανεπτυγµένα 200 κρεβάτια.  

 

Α3.2.  Ανάπτυξη και λειτουργία κέντρου προληπτικού ελέγχου του καρκίνου της γυναίκας. 

 Το κυτταρολογικό εργαστήριο του νοσοκοµείου στελεχωµένο µε το κατάλληλο 

προσωπικό, δύο (2) κυτταρολόγοι, δυο (2) παρασκευαστές και δυο (2) διοικητικοί 

υπάλληλοι θα αναλάβουν πέραν των άλλων και τον προληπτικό συστηµατικό έλεγχο του 

καρκίνου της γυναίκας σε επίπεδο Νοµού Πέλλας. Σηµειώνεται ότι το Γ.Ν. Έδεσσας δεν 

διαθέτει κυτταρολογικό εργαστήριο και ο προληπτικός έλεγχος των γυναικών σήµερα 

γίνεται ευκαιριακά κι όχι συστηµατικά. Για την εφαρµογή του φιλόδοξου αυτού 

προγράµµατος θα απαιτηθούν κατάλληλος χώρος, προσωπικό και µηχανογράφηση.  

 

Α3.3. Ανάπτυξη και λειτουργία Νευρολογικού τµήµατος 

 Η ευρύτερη περιφέρεια µας στερείται νευρολογικού τµήµατος και από τα 

στατιστικά στοιχεία προκύπτει η αναγκαιότητα ανάπτυξη τέτοιου τµήµατος, για την 

κάλυψη όχι µόνο της περιοχής ευθύνης του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών, αλλά και της 

ευρύτερης περιφέρειας. Για την ανάπτυξη νευρολογικού τµήµατος 20 κλινών θα 

απαιτηθούν οι αντίστοιχες υποδοµές (χώρος, εξοπλισµός, κλπ) και το απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναµικό. Στην προσπάθεια αυτή θετική θα είναι η συνεισφορά του υπάρχοντος 

φυσιοθεραπευτηρίου, που όµως θα πρέπει να στελεχωθεί και να αναπτυχτεί ανάλογα. 

 

Α3.4. Ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Μετααναισθητικής Αυξηµένης Φροντίδας 

(Μ.Μ.Α.Φ.). 

 Είναι αναγκαία η ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Μετααναισθητικής 

Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Μ.Α.Φ.) για την αντιµετώπιση κυρίως χειρουργικών 

περιστατικών που δεν είναι απαραίτητη η νοσηλεία τους σε Μ.Ε.Θ. Για την υλοποίηση του 

σχεδίου αυτού υπάρχει σχετικός χώρος άµεσα προσβάσιµος στις αίθουσες χειρουργείου, 

όπου µπορούν να αναπτυχθούν τρία (3) κρεβάτια. Απαιτείται όµως η στελέχωση της 

µονάδας µε το αναγκαίο προσωπικό (ένας (1) αναισθησιολόγος και έξη (6) νοσηλεύτριες).  
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Α3.5. Ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Νεογνών (στα πλαίσια του παθολογικού τοµέα) 

 Για την αντιµετώπιση των νεογνολογικών περιστατικών µέσης βαρύτητας 

(λοιµώξεις, ίκτερος, κλπ) που δεν είναι απαραίτητη η διακοµιδή τους σε ειδικά 

τριτοβάθµια νοσοκοµεία, κρίνεται χρήσιµη η ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδας Νεογνών. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού υπάρχει σχετικός χώρος µεταξύ της Παιδιατρικής 

και Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής, αλλά απαιτείται η διάθεση του αναγκαίου 

προσωπικού κυρίως νοσηλευτικού (δέκα (10) νοσηλεύτριες). 

 

Α3.6. Αντιµετώπιση περιστατικών που χρήζουν χηµειοθεραπείας 

 Σηµαντικό ποσοστό ασθενών που διαµένουν στην περιοχή ευθύνης του Γ.Ν. 

Γιαννιτσών και πάσχουν από νεοπλασίες, αναγκάζονται να µετακινούνται συχνά στην 

Θεσσαλονίκη για «χηµειοθεραπεία». Για την µείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών αυτών 

θα πρέπει το νοσοκοµείο να φροντίσει να προσθέσει στις υπηρεσίες του και την 

«χηµειοθεραπεία» ως νέα εφαρµοζόµενη ιατρική πράξη. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η 

κατασκευή κατάλληλου χώρου για την προετοιµασία των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων 

και η αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού. 

 

Α.3.7. Ανάπτυξη νέων ιατρείων. 

Ανάπτυξη νέων ιατρείων όπως: 

1. Ιατρείο µαστού στα πλαίσια του χειρουργικού τοµέα. 

2. Λαπαροσκοπικό ιατρείο. 

3. Ιατρείο αγγειακής προσπέλασης νεφροπαθών. 

4. Παθήσεων πρωκτού. 

5. Αγγειοχειρουργικό ιατρείο. 

6. Αρρυθµιών. 

 

Α3.8. Λειτουργία Κεντρικής Αποστείρωσης 

  Η Κεντρική Αποστείρωση σε κάθε νοσοκοµείο είναι τµήµα ζωτικής σηµασίας και 

η συµβολή της είναι καθοριστική για: 

� Την αποτελεσµατική λειτουργία των χειρουργείων, αλλά και των υπόλοιπων 

νοσηλευτικών τµηµάτων. 

� Την ασφαλή προπαρασκευή και αποστείρωση του υλικού, καθώς και την συντήρηση 

αυτών. 
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� Την πρόληψη των λοιµώξεων στους ασθενείς, στους νοσοκοµειακούς χώρους, αλλά 

και στο περιβάλλον. 

Στο νοσοκοµείο υπάρχει υποδοµή κεντρικής αποστείρωσης, βρίσκεται στο χώρο του 

υπογείου και στεγάζεται σε 180 τ.µ.. Ο διαχωρισµός των χώρων της είναι: 

1. Χώρος παραλαβής και καθαριότητας εργαλείων και άλλου υλικού. 

2. Χώρος προετοιµασίας υλικού προς αποστείρωση. 

3. Χώρος αποστείρωσης. 

4. Χώρος τοποθέτησης και διαφύλαξης αποστειρωµένου υλικού. 

5. Βοηθητικός χώρος. 

Η διάταξη δε των χώρων αυτών είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η κυκλοφορία 

µιας κατεύθυνσης του υλικού δηλ. ακάθαρτο – καθαρό αποστειρωµένο). 

Η κεντρική αποστείρωση του νοσοκοµείου µας σήµερα διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισµό, όπως: 

1. ∆υο (2) κλιβάνους υγρής αποστείρωσης. 

2. Ένα (1) κλίβανο πλάσµατος. 

3. Ένα (1) κλίβανο χηµικών αερίων. 

4. Ένα (1) στεγνωτήριο εργαλείων. 

5. ∆ύο (2) πλυντήρια εργαλείων. 

6. ∆ύο (2) ανελκυστήρες επικοινωνίας µε το χειρουργείο, ακάθαρτου και καθαρού 

ιµατισµού αντίστοιχα. 

Έως σήµερα δεν αναπτύχθηκε ως αυτόνοµο και ανεξάρτητο τµήµα, λόγω έλλειψης 

νοσηλευτικού προσωπικού. Η προετοιµασία του υλικού γίνεται στο χώρο των 

χειρουργείων και στα υπόλοιπα νοσηλευτικά τµήµατα. 

 

Α4. Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση λειτουργίας των υφιστάµενων τµηµάτων και 

υπηρεσιών. 

Α4.1. Πλήρης ανάπτυξη και βελτίωση λειτουργίας οφθαλµολογικού τµήµατος. 

Α4.2. Πλήρης ανάπτυξη και βελτίωση λειτουργίας ουρολογικού τµήµατος. 

 Τα δύο προαναφερόµενα τµήµατα δεν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη στα πλαίσια 

του χειρουργικού τοµέα, λόγω έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού. (Σήµερα υπηρετούν 

δύο (2) ειδικευµένοι οφθαλµίατροι και ένας (1) ειδικευµένος ουρολόγος). Το ειδικευµένο 

προσωπικό που λειτουργεί αναγκάζεται να χειρουργεί, να προσφέρει ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, να λειτουργεί τακτικά εξωτερικά ιατρεία, αλλά και να αντιµετωπίζει επείγοντα 

περιστατικά. Αυτό αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας και πέραν τούτο υπάρχει και 
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τεράστια ζήτηση, αφού για παράδειγµα η λίστα αναµονής για οφθαλµολογικά χειρουργεία 

ξεπερνά τους έξη µήνες.   

 Για την πλήρη ανάπτυξη αυτών των τµηµάτων απαιτείται η πλήρης στελέχωση 

τους τόσο σε εξειδικευµένο ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εξ’ άλλου έτσι θα 

αξιοποιηθεί πλήρως και ο σηµαντικός υπάρχων σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός) 

φακοθρυψία, Yang Laser κλπ). 

 

Α4.3. Επέκταση και εκσυγχρονισµός µικροβιολογικού εργαστηρίου. 

 Κρίνεται αναγκαία η αναβάθµιση του εξοπλισµού του εργαστηρίου είτε µέσω απ’ 

ευθείας αγοράς µηχανηµάτων, είτε µέσω της διαδικασίας που προβλέπει ο Ν. 2955/2001, 

για την προσθήκη και νέων διαγνωστικών εξετάσεων όπως: Β.Ν.P., TOXO (IgM,IgG), 

Rubella (IgM,IgG), CMY, Αντισώµατα, Eotseiy-Barr, IgE, Anti-TPO, Anti-TG, LH, FSH, 

Prolactin, Estradial, Progesterone, Testosterone,CRP,Asto,LIP-a, Lip-d, Dioxin, E.N.Y. 

Ανοσφαιρίνη, κλπ. 

 

Β1.  Εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων µορφών (νέα πρότυπα) ∆ιοίκησης, Οργάνωσης, 

Ελέγχου και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

Β1.1. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (T.Q.M.). 

Σύσταση γραφείου ποιότητας. Πιστοποίηση κατά ISO 9001/2000. 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management) που να εµπεριέχει Σύστηµα ∆ιασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance 

System). 

 ∆ιοίκησης ολικής ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και µεθόδων που 

εφαρµόζονται από τον οργανισµό µε στόχο την ικανοποίηση του ασθενούς και την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) του οργανισµού µε 

το µικρότερο δυνατό κόστος. 

 Ως διασφάλιση ποιότητας ορίζουµε το σύνολο των προγραµµατισθέντων ή 

συστηµατικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι 

µια υπηρεσία θα πληροί ορισµένες προδιαγραφές. 

 Τα παραπάνω κρίνονται αναγκαία για τη διαµόρφωση νέας κουλτούρας 

management µε στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών, την καινοτοµία, την υψηλή 

αποδοτικότητα, τη µείωση του κόστους και τη µεγαλύτερη ικανοποίηση των χρηστών του 

συστήµατος, αλλά και των εργαζοµένων του νοσοκοµείου ουσιώδεις προϋποθέσεις ενός 

συστήµατος ποιότητας είναι η εκπαίδευση και η έρευνα. Βασικοί δε παράγοντες που 
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πρέπει να υπάρχουν στην ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών είναι: η αξιοπιστία, η 

ανταπόκριση, η αρµοδιότητα, η προσέγγιση ή η προσπέλαση, η ευγένεια, η επικοινωνία, η 

ασφάλεια, η κατανόηση και η γνώση του ασθενή κλπ. 

  Η έννοια της ποιότητας µπορεί να αποδοθεί στο νοσοκοµείο ουσιαστικά µε την 

ικανοποίηση του εξωτερικού και εσωτερικού ασθενή µε µέτρα δράσης κυρίως τη χρήση 

µεθόδων ανάλυσης και τη συµµετοχή δράση από όλα τα µέλη της ιεραρχικής πυραµίδας 

του ιδρύµατος. 

 Τα συστήµατα αυτά θα αναπτυχθούν µε τη βοήθεια εξωτερικού συµβούλου και θα 

πιστοποιηθούν σύµφωνα µε τα πρότυπα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (I.S.O. 

9001/2000 – International Standardization Organization). Το κόστος θα καλυφθεί είτε από 

διαθέσιµα του νοσοκοµείου, είτε από πόρους του ΕΣΠΑ. Το έργο θα ξεκινήσει µε την 

επιλογή των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται σε κάθε δραστηριότητα του 

νοσοκοµείου (ιατρική πράξη ή υπηρεσία), θα ακολουθήσει η εκπαίδευση του προσωπικού, 

η εφαρµογή των συστηµάτων και τέλος η πιστοποίηση της εφαρµογής τους. Μέσα από την 

καταγραφή των διαδικασιών που θα προκριθούν για κάθε δραστηριότητα θα προκύψουν 

και οι κανονισµοί λειτουργίας, όπως για παράδειγµα κανονισµός λειτουργίας χειρουργείου, 

νοσηλευτικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα συντήρησης, στατιστικής, επικοινωνίας, κ.λπ. 

 Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η σύσταση γραφείου ποιότητας και η 

πρόσληψη ειδικότητας «∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας».  

 

Β1.2. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος πληροφοριών διοίκησης (ΜΙS) 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος πληροφοριών διοίκησης (Management 

Information System, MIS)2 για τη συγκρότηση ανθρώπων, διαδικασιών, δεδοµένων και 

εξοπλισµού σ’ ένα καθολικό σύστηµα, το οποίο θα παράγει όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζονται όλα τα επίπεδα διοίκησης µέσα στο νοσοκοµείο. Είναι ένα επιχειρησιακό 

σύστηµα που επεξεργάζεται δεδοµένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και τα 

µεταφέρει στη διοίκηση για να πάρει γρήγορα τις σωστές αποφάσεις.  

Το λογισµικό έχει µπει από πολλά χρόνια στην υπηρεσία του µάνατζµεντ και αυτό 

είναι πια κοινό µυστικό. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι αντιλαµβάνονται ότι ο 

συνδυασµός συστηµάτων «επιχειρηµατικής ευφυΐας» (Business Intelligence) και 

ενηµερωµένης βάσης δεδοµένων είναι αυτός που κάνει τη διαφορά µεταξύ ενός µάνατζερ 

που ξέρει και ενός που δεν ξέρει – µε άλλα λόγια, µεταξύ ενός που µπορεί να πάρει τις 

σωστές αποφάσεις θεµελιώνοντας αυτές µε επιχειρήµατα, και ενός που επαφίεται στη 

διαίσθηση του ή στην καλή του τύχη.  
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 Το MIS είναι εργαλείο management (= σχεδιασµός – ανάθεση – έλεγχος). Το 

εργαλείο αυτό µπορεί να εγγυηθεί την πλήρη παραµετροποίηση στις ανάγκες µε κόστος το 

οποίο δεν είναι απαγορευτικό και µε εγγυηµένη την γρήγορη απόσβεση του. 

 Το MIS αποτελεί ένα εργαλείο τήρησης όλων των βασικών πληροφοριών που 

σχετίζονται µε την καθηµερινή λειτουργία. Το πρόγραµµα αποτελείται από µια σειρά 

ενοτήτων που χρησιµοποιούν κοινά δεδοµένα, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αρχειοθέτηση 

δεδοµένων. Αυτό µε τη σειρά του καθιστά εφικτή την παρακολούθηση γεγονότων και την 

εξαγωγή καταστάσεων που βοηθούν άµεσα τόσο τον προγραµµατισµό της λειτουργίας, την 

παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας όσο και την λήψη αποφάσεων.   

 Είναι µια εξειδικευµένη κατηγορία λογισµικού που έχει ως κύριο σκοπό την 

διαχείριση των πληροφοριών που παράγονται ή µεταφέρονται. Αυτή η διαχείριση, 

περιλαµβάνει την καταγραφή, την ταξινόµηση, την επεξεργασία και την απόδοση της στα 

διάφορα στελέχη που είναι επιφορτισµένα µε την διοίκηση της. 

 Σκοπός είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και εξοπλισµού 

για τη διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας µε τη µορφή και τον τρόπο που αρµόζει 

σε κάθε δραστηριότητα και επίπεδο διοίκησης, ώστε να γίνεται πάντοτε µε τον 

αποδοτικότερο και ασφαλέστερο τρόπο. Η δόµηση του MIS βασίστηκε στις εξής αρχές: 

• Αποδέσµευση πόρων 

• Παραµετροποιήσιµο 

• Απλότητα και ευκολία χρήσης 

• Ενοποίηση µε λοιπά συστήµατα 

• Ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας 

• Οικονοµική Λύση ∆ιοικητικού Ελέγχου 

• Εγγυηµένη απόσβεση αρχικής επένδυσης 

• Ελεγχόµενος σχεδιασµός και ανάθεση εργασιών 

• Ταυτόχρονη εισαγωγή δεδοµένων από πολλαπλούς χρήστες 

• ∆υναµική αναζήτηση και παρουσίαση αναφορών 

• Μείωση κόστους διαχείρισης πληροφορίας 

• Μείωση χρόνου αναζήτησης και αξιοποίησης της πληροφορίας 

• Αξιοποίηση δεδοµένων για έλεγχο και βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών 

• Αύξηση παραγωγικότητας µέσω του κεντρικού ελέγχου 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών 

Το MIS αντιµετωπίζει τα παρακάτω: 
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• Ποιοι παίρνουν την πληροφορία 

• Που την αποτυπώνουν 

• Πως την επεξεργάζονται 

• Πως παίρνονται οι αποφάσεις 

• Πως µεταφέρονται οι αποφάσεις και σε ποιους 

• Μεθοδολογία υλοποίησης 

• Έλεγχος υλοποίησης  

• Τρόπος πληροφόρησης της διοίκησης 

• Έλεγχος βαθµού επίτευξης των στόχων 

Η εισαγωγή του MIS µε την σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη µπορεί να ενοποιήσει 

όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα, να ενσωµατώνει όλες τις εργασίες και να εκµεταλλευτεί 

όλα τα δεδοµένα δίνοντας έτσι µια πλήρη εικόνα στη διοίκηση. Το ΜΙS λειτουργεί ως 

µοχλός και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους καταγραφής και διαχείρισης της 

πληροφορίας. Παρακολουθώντας όλα τα στάδια επιτρέπει τον έλεγχο και την εξαγωγή 

χρήσιµων συµπερασµάτων για κάθε επιµέρους διαδικασία. 

 

Β1.3. Ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης αποθηκών και 

υπηρεσιών. 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων Just – In – Time (JIT) που προσφέρει νέες 

προοπτικές στην παροχή υπηρεσιών µε την µείωση των αποθεµάτων και τη συνεχή 

προσπάθεια αποµάκρυνσης φαρµάκων, αντιδραστηρίων και υλικών που έχουν «λήξει» 

καθώς και ανάπτυξη στρατηγικής ανταγωνισµού µε βάση το χρόνο (Time Based 

Competition – TBC) µε στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε όλες τις 

κρίσιµες διαδικασίες που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη µε µείωση 

του χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών, µείωση της αναµονής, µείωση του χρόνου 

έκδοσης των αποτελεσµάτων κ.λπ., χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα ή να αυξάνεται το 

σχετικό κόστος. 

 Τα παραπάνω σχετίζονται κυρίως µε τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας, της 

αποδοτικότητας, της ποιότητας και της ευελιξίας. Ο συνδυασµός αυτών των τεσσάρων 

κριτηρίων επιτυχίας, προσδιορίζει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του νοσοκοµείου. 

 

Β1.4. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 

ελέγχου (HACCP). 
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 Εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου 

(HACCP)3 στις διαδικασίες παραγωγής τροφίµων ασθενών και εργαζοµένων, στα πλαίσια 

της πολιτικής ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων. 

 Η εγκατάσταση και συνεπής λειτουργία συστήµατος HACCP έχει καταστεί 

υποχρεωτική για όλους όσους παράγουν, διαθέτουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν 

τρόφιµα, σύµφωνα µε την κάθετη οδηγία 93/43 του συµβουλίου της ΕΟΚ «για την υγιεινή 

των τροφίµων» και την υπουργική απόφαση (Υ.Α) 487/4-10-2000 για την εναρµόνιση της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας, µε την παραπάνω κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η παραπάνω 

απόφαση, δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τις οργανώσεις που διακινούν τρόφιµα, αφού τις 

υποχρεώνει: 

� Να τηρούν όλους τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

� Να αναπτύξουν, να εφαρµόσουν και συντηρούν ένα σύστηµα HACCP. 

Η Υ.Α. µεταξύ των άλλων, ορίζει ως αρµόδιο φορέα για τον έλεγχο εφαρµογής της 

οδηγίας υγιεινής των τροφίµων, τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίµων – Ε.Φ.Ε.Τ.. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 9 της ίδιας υπουργικής απόφασης: «…..σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη 

τήρηση των θεσµοθετηµένων διατάξεων, ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει την εξουσιοδότηση να λάβει 

διοικητικά µέτρα τα οποία µπορούν να φθάσουν σε αναστολή της λειτουργίας ολόκληρης ή 

µέρους της οργάνωσης». Οι βασικές αρχές του συστήµατος HACCP είναι: 

Αρχή 1: Προσδιορισµός των δυνητικών κινδύνων, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας, από την προµήθεια των Α’ υλών µέχρι την διανοµή και κατανάλωση του 

τροφίµου. Αξιολόγηση της σοβαρότητας και πιθανότητας εµφάνισης τους και 

προσδιορισµός προληπτικών µέτρων για τον έλεγχο τους. 

Αρχή 2: Προσδιορισµός των κρίσιµων σηµείων ελέγχου (CCP’s) που µπορούν να 

ελεγχθούν, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ή να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

εµφάνισης τους. 

Αρχή 3: Καθορισµός των κρίσιµων ορίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε 

επιλεγµένο κρίσιµο σηµείο ελέγχου (CCP) βρίσκεται υπό έλεγχο. Ως κρίσιµο όριο ορίζεται 

η οριακή τιµή, η οποία διαχωρίζει το αποδεκτό από το µη αποδεκτό. 

Αρχή 4: Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιµων σηµείων 

ελέγχου και των κρίσιµων ορίων τους. 

Αρχή 5: Καθορισµός των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να δροµολογηθούν, όταν το 

σύστηµα παρακολούθησης υποδεικνύει ότι κάποιο κρίσιµο σηµείο δεν βρίσκεται υπό 

έλεγχο, δηλαδή βρίσκεται εκτός των ορίων που έχουν τεθεί. 
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Αρχή 6: Εγκατάσταση ενός συστήµατος καταγραφής και αρχειοθέτησης όλων των 

προβλεπόµενων διαδικασιών και στοιχείων που σχετίζονται µε τις αρχές και την εφαρµογή 

του συστήµατος HACCP. 

Αρχή 7: Προσδιορισµός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το 

σύστηµα ΗACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. 

 

Β1.5. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας και υγιεινής στην 

εργασία (µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικών κινδύνων). 

 Εκπόνηση εγχειριδίου εκτίµησης επαγγελµατικών κινδύνων µε στόχο να 

περιγράφει πως διαχειρίζεται το νοσοκοµείο τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζοµένων του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

� Η πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στους χώρους εργασίας. 

� Η εξάλειψη / περιορισµός των πηγών κινδύνου µε βάση την εκτίµηση της σοβαρότητας 

τους. 

� Η διαχείριση και αξιολόγηση των ιατρογενών κινδύνων, η πρόληψη και αντιµετώπιση 

συµβαµάτων. 

� Η ενηµέρωση, διαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων. 

� Η συνεχής παρακολούθηση των θεµάτων αυτών. 

Τα παραπάνω απαιτούν τη συνεργασία της ∆ιοίκησης, των ∆/ντων, των Προϊσταµένων, 

της Επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, του γιατρού και του τεχνικού ασφαλείας. 

Α. Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας – τι προβλέπει η νοµοθεσία 

1. Οι τυπικές απαιτήσεις 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει και εφαρµόζεται πρόσφατα είναι µε βάση τα Π.∆. 

16/96, 17/96 και 159/99 στο οποίο επεκτάθηκαν οι ρυθµίσεις του Ν. 1568/85 και του Π.∆. 

294/88. 

Με βάση την παραπάνω νοµοθεσία, κάθε οργάνωση έχει την υποχρέωση να διαθέτει 

τεχνικό ασφαλείας (Τ.Α.) και εάν υπερβαίνει τα 50 άτοµα, θα πρέπει να διαθέτει και γιατρό 

εργασίας (Γ.Ε.). Αναµφίβολα, οι αρµοδιότητές τους είναι προσδιορισµένες µε σαφήνεια 

και οι ώρες απασχόλησής τους στο νοσοκοµείο είναι συνάρτηση της κατηγορίας, της 

οργάνωσης, αλλά και του ρυθµού των απασχολούµενων σε αυτήν. 

Η ειδικότητα που πρέπει να έχει κάποιος για να µπορεί να αναλάβει τη θέση του 

Τεχνικού Ασφαλείας, εξαρτάται από την κατηγορία της οργάνωσης και προσδιορίζεται 

από τους αρµόδιους οργανισµούς. Με βάση το νόµο, κάθε φορέας υποχρεούται να τηρεί 

θεωρηµένο από αρµόδιο φορέα βιβλίο Υποδείξεων και Συµβουλών, στο οποίο ο Τεχνικός 
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Ασφαλείας και ο Γιατρός Εργασίας (εκεί που απαιτείται να υπάρχει) υποδεικνύουν στη 

διοίκηση τα απαραίτητα µέτρα που θα πρέπει να παίρνει κάθε φορά ώστε να βελτιώνει τα 

οποιαδήποτε προβλήµατα εντοπίζει. 

Ένα δεύτερο βιβλίο που ζητείται από το νοσοκοµείο να τηρεί, είναι το βιβλίο 

συµβάντων όπου καταγράφονται καθηµερινά όλα άσο συµβαίνουν σ’ αυτό και έχουν 

επίδραση στην Υγεία και στην Ασφάλεια των εργαζοµένων. 

2. Η µελέτη επικινδυνότητας, ουσιαστική αφετηρία για το σύστηµα Υγιεινής και 

Ασφάλειας. 

Η γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆. 

17/1996 και είναι το βασικότερο εργαλείο για τη µελέτη του συνόλου των δραστηριοτήτων 

του νοσοκοµείου µε σκοπό να διαπιστωθεί: 

� Τι θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµίες ή βλάβες σε προσωπικό, εξοπλισµό και 

εγκαταστάσεις. 

� Το κατά πόσο θα µπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου 

� Τι µέτρα πρόληψης ή προστασίας εφαρµόζονται ή πρέπει να εφαρµόζονται για τον 

έλεγχο των κινδύνων που αποµένουν. 

Είναι σηµαντικό για το νοσοκοµείο να γνωρίζει όλες τις πηγές κινδύνων, ώστε να 

µπορέσει να προγραµµατίσει στο µέτρο του δυνατού, τη βαθµιαία εξάλειψή τους µε το 

ελάχιστο δυνατό κόστος και µέγιστη ωφέλεια. Η µελέτη επαγγελµατικού κινδύνου 

αποτελεί εργαλείο για την ελαχιστοποίηση του κόστους που δηµιουργείται από ατυχήµατα, 

βλάβες ή ζηµίες, που θα µπορούσαν να είχαν προληφθεί, εάν είχε γίνει σωστή διάγνωση, 

καθώς επίσης και από  κυρώσεις αρµοδίων φορέων που επιθεωρούν την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας από τις οργανώσεις. 

 

Β. Φάσεις εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου 

 Η εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου περιλαµβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του νοσοκοµείου και γίνεται σε πέντε διακριτές φάσεις: 

1. Προσδιορισµός των πηγών κινδύνου 

� Κατά τύπο 

α) Φυσικοί κίνδυνοι όπως θόρυβος, ανεπαρκής ή ακατάλληλος, υψηλές ή χαµηλές 

θερµοκρασίες, δονήσεις, ακτινοβολίες, κλπ 

β) Χηµικοί κίνδυνοι (επικίνδυνες ουσίες) 

γ) Βιολογικοί κίνδυνοι (ιοί, µύκητες, µικρόβια) 

� Κατά παράγοντα που τους προκαλεί 
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α) Κίνδυνοι από υλικά και εξοπλισµό (επικίνδυνες πρώτες ύλες, ακατάλληλος εξοπλισµός, 

ελλιπής συντήρηση κλπ) 

β) Κίνδυνοι από το περιβάλλον 

γ) Κίνδυνοι από ανθρώπινες ενέργειες 

� Κατά δραστηριότητα 

α) Κίνδυνοι στη φάση παραγωγής, προετοιµασίας, µεταφοράς, αποθήκευσης, παράδοσης 

προϊόντος κλπ. 

β) Κατά χώρο δραστηριότητας 

γ) Κίνδυνοι σε χώρους γραφείων, σε αποθήκες, σε τµήµατα παραγωγής / επεξεργασίας. 

2. Προσδιορισµός των εργαζοµένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου. 

 Για τον προσδιορισµό των εργαζοµένων που ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο, 

χρειάζεται να γίνει οµαδοποίηση των ατόµων που κάνουν την ίδια δουλεία και στη 

συνέχεια να προσδιοριστούν άτοµα πιο ευπαθή όπως νέοι, ηλικιωµένοι εργαζόµενοι, 

έγκυες, εργαζόµενοι µε χρόνιες ασθένειες, αλλεργίες κλπ. 

3. Αξιολόγηση ή υπολογισµός του κινδύνου 

� Οι κίνδυνοι χαρακτηρίζονται σε χαµηλού, µεσαίου, υψηλού κινδύνου, µε τελικό σκοπό 

την εξέταση µέτρων για την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων, ικανοποιώντας 

παράλληλα τα νοµοθετικά δεδοµένα, τα αναγνωρισµένα πρότυπα και τη διεθνή 

πρακτική σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

� Επιπρόσθετα, δίνεται µεγάλη σηµασία στην περίπτωση εργαζοµένων που εκτίθενται 

µόνιµα σε βλαπτικούς παράγοντες (π.χ. θόρυβος, χηµικές ουσίες, ακτινοβολίες κλπ.). 

στην περίπτωση αυτή είναι σηµαντική η βοήθεια του γιατρού εργασίας. 

4. Μέτρα που λαµβάνονται (και µέτρα πρόσθετα) 

� Οι γενικές αρχές πρόληψης όπως αναφέρονται και στο Π.∆. 17/96 είναι οι εξής: 

I. Αποφυγή κινδύνων 

II.  Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφθεχθούν 

III.  Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο 

IV.  Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο 

V. Προγραµµατισµός της πρόληψης µε ενσωµάτωση της τεχνικής, της οργάνωσης 

της εργασίας, των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας και των σχέσεων 

εργοδότη – εργαζοµένων. 

VI.  Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους 

VII.  Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα 

ατοµικής προστασίας. 
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VIII.  Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις 

IX.  Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζοµένους 

 

� Τα µέτρα που λαµβάνονται κάθε φορά, πρέπει να ακολουθούν την εξής ιεράρχηση:  

I. Εξάλειψη κινδύνου 

II.  Αποµόνωση κινδύνου 

III.  Αποµάκρυνση του εργαζοµένου από τον κίνδυνο 

IV.  Μείωση του κινδύνου µε χρήση µέσων οµαδικής προστασίας 

V. Μέσα ατοµικής προστασίας, σήµανση ασφαλείας, εκπαίδευση κι ενηµέρωση των 

εργαζοµένων κ.λπ. 

5. Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων και επανεξέταση και 

αναθεώρηση τους 

Η εκτίµηση των κινδύνων δεν είναι µια διαδικασία που γίνεται µια για πάντα. Η 

εκτίµηση πρέπει να επανεξετάζεται, να συµπληρώνεται ή να τροποποιείται, κυρίως 

όταν παρατηρούνται: 

I. Αλλαγές στις ύλες που χρησιµοποιούνται, στον εξοπλισµό, στις εγκαταστάσεις ή 

στις µεθόδους εργασίας. 

II.  Κίνδυνοι που προκύπτουν από τα νέα µέτρα ή που παραµένουν, παρά την 

εφαρµογή τους. 

III.  Πληροφορίες (νέες διατάξεις, πρότυπα ή τεχνικές εξελίξεις) που µπορούν να 

οδηγήσουν σε ενδυνάµωση των υφιστάµενων µέτρων. 

 

Γ. Ιδιαιτερότητες του τοµέα φροντίδας της υγείας 

1. Βιολογικοί κίνδυνοι 

Περιλαµβάνει µολύνσεις, HIV/AIDS, ηπατίτιδα, τραυµατισµούς από βελόνες, διάθεση 

λυµάτων. 

2. Χηµικά υλικά 

Περιλαµβάνει αναισθητικά αέρια, απολυµαντικά, χειρισµός φαρµάκων, αλλεργίες στο 

latex 

3. Φυσικού παράγοντες  

Αφορά στις χειροκίνητες εργασίες, ανυψώσεις, µυοσκελετικές διαταραχές, πόνους στην 

πλάτη και εργονοµία, laser, ακτινοβολίες 

4. Ασφάλεια σε κτίρια και εξοπλισµό 
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Αφορά στην καταλληλότητα του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού (σήµανση CE), την καλή 

συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη από τους προµηθευτές, αλλά και στις διάφορες 

υποδοµές (λεβητοστάσια, κλιµακοστάσια, συστήµατα ασφαλείας κλπ) 

5. Στρεσσογόνοι παράγοντες. 

Περιλαµβάνουν τους εκφοβισµούς ασθενών και συγγενών τους, εξάντληση, κακή 

οργάνωση της εργασίας 

6. Άλλα ειδικά θέµατα (βία, έγκυες εργαζόµενες, ωράρια εργασίας, νυχτερινή εργασία, 

ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων κ.λπ.). 

 

Β1.6. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14000 

(διασφάλιση περιβαλλοντικών όρων) και οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) 

Κύριο βάρος θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των «µολυσµατικών» 

Ι. Γενικά 

 Σήµερα πρέπει οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι να αποτελούν τµήµα ενός δοµηµένου 

συστήµατος διαχείρισης. Η σειρά των προτύπων ISO 14000 που εκπονήθηκε από την 

τεχνική επιτροπή TC 207 του ISO αποτελούν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Κορυφαίο και πιστοποιήσιµο πρότυπο της σειράς αυτής αποτελεί το ISO 

14001 “Environmental Management Systems – Specification with guidance for use”. 

ΙΙ. Το πρότυπο ISO 14001 

 Το πρότυπο ISO 14001 µπορεί να εφαρµοσθεί σε οργανισµούς όλων των 

αντικειµένων και µεγεθών και προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όπως συµβαίνει σε παρόµοια συστήµατα, για την επιτυχία 

εφαρµογής του είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η δέσµευση της διοίκησης της και στη 

συνέχεια των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. 

 Κύριος στόχος του προτύπου είναι να υποστηρίξει την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, σε ισορροπία, όµως µε τις οικονοµικές και 

κοινωνικές ανάγκες. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρότυπο δεν ορίζει συγκεκριµένες απαιτήσεις για την 

περιβαλλοντική απόδοση της οργάνωσης, πέρα από την δέσµευση για συµµόρφωση προς 

την υπάρχουσα νοµοθεσία, για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της 

επιχείρησης και για πρόληψη της ρύπανσης. 

 Το πρότυπο ISO 14001 είναι εφαρµόσιµο σε κάθε νοσοκοµείο που επιθυµεί να :  

� Εγκαταστήσει, συντηρήσει και βελτιώσει ένα Σ.Π.∆., 
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� ∆ιασφαλίσει εσωτερικά τη συµµόρφωση µε την εκφρασθείσα περιβαλλοντική πολιτική 

της, 

� Επιδείξει αυτή τη συµµόρφωση σε άλλους, 

� Ζητήσει την πιστοποίηση του Σ.Π.∆. από έναν οργανισµό πιστοποίησης, 

� ∆ηλώσει προς τα έσω την συµµόρφωση της µε το πρότυπο 

ΙΙΙ. Απαιτήσεις ενός Σ.Π.∆. σύµφωνα µε το ISO 14001 

1. Περιβαλλοντική πολιτική 

 Ορίζεται από τη διοίκηση που θέτει και τους στόχους του νοσοκοµείου σε σχέση µε 

την διαχείριση του περιβάλλοντος και πρέπει: 

� Να είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη στις δραστηριότητες του νοσοκοµείου 

� Να περιλαµβάνει τη δέσµευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης 

� Να θέτει το πλαίσιο για τον καθορισµό του σκοπού και των στόχων 

� Να είναι γραπτά τεκµηριωµένη και γνωστή στους εργαζοµένους σε όλα τα επίπεδα 

� Να είναι διαθέσιµη στο κοινό 

2. Προγραµµατισµός 

Περιλαµβάνει: 

� Τον καθορισµό των περιβαλλοντικών παραµέτρων τις οποίες µπορούν να επηρεάσουν 

οι δραστηριότητες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει το νοσοκοµείο, 

� Την µελέτη και έρευνα εφαρµογής της αντίστοιχης νοµοθεσίας, 

� Τον καθορισµό περιβαλλοντικών στόχων και 

� Την καθιέρωση ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µε ανάθεση 

καθορισµένων αρµοδιοτήτων, διάθεση των αναγκαίων µέσων και δέσµευση µέσω ενός 

χρονοδιαγράµµατος. 

3. Εφαρµογή και λειτουργία 

 Οι απαιτήσεις για την εφαρµογή του Σ.Π.∆. περιλαµβάνουν: 

� Την αναγκαία οργανωτική δοµή: ορισµό εκπροσώπου της διοίκησης, περιγραφή 

αρµοδιοτήτων, διάθεση αναγκαίων πόρων (ανθρώπινων, τεχνολογικών και 

οικονοµικών), 

� Την εκπαίδευση και αυξηµένη ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα που 

αφορούν το περιβάλλον, ιδιαίτερα εκείνων των εργαζοµένων των οποίων η εργασία 

µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο περιβάλλον, 

� Τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και της επικοινωνίας 

µε τις δηµόσιες αρχές, 

� Την τεκµηρίωση και τον έλεγχο των εγγράφων, 
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� Τον λειτουργικό έλεγχο και τέλος 

� Την ετοιµότητα και απόκριση σε προπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

4. Έλεγχος και διορθωτικές ενέργειες 

Με την παρακολούθηση και την µέτρηση των κυριότερων παραγόντων που 

προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντοπίζονται µη συµµορφώσεις και προτείνονται οι 

απαραίτητες διορθώσεις και προληπτικές ενέργειες. Επίσης εγκαθίσταται πρόγραµµα 

εσωτερικών επιθεωρήσεων του Σ.Π.∆. 

5. Ανασκόπηση από τη διοίκηση 

Η ανασκόπηση του Σ.Π.∆. πρέπει να διεξάγεται από τη διοίκηση της επιχείρησης 

σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα και τα αποτελέσµατα να καταγράφονται µε την 

ανασκόπηση του συστήµατος διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και 

αποτελεσµατικότητα του, καθώς και η συνεχιζόµενη βελτίωση στις περιβαλλοντικές 

επιδόσεις της οργάνωσης µέσω των αναθεωρήσεων της περιβαλλοντικής πολιτικής, των 

στόχων ή άλλων στοιχείων του Σ.Π.∆. 

ΙV. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Η ανάπτυξη και η εφαρµογή ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί 

να επιµερισθεί στα παρακάτω στάδια: 

� Ορισµός υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης και οµάδας εργασίας – εκπαίδευση. 

� Μελέτη της υφισταµένης περιβαλλοντικής κατάστασης 

� Αξιοποίηση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

� Μελέτη της νοµοθεσίας που αφορά τη δραστηριότητα του νοσοκοµείου 

� Εντοπισµός κρίσιµων παραµέτρων των λειτουργιών του νοσοκοµείου για την 

περιβαλλοντική διαχείριση. 

� ∆ήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής και στόχων του νοσοκοµείου 

� Ανάπτυξη προγραµµάτων και µεθόδων ελέγχου για την επίτευξη των στόχων αυτών 

� Προετοιµασία εγγράφου συστήµατος – αξιοποίηση τυχόν υπάρχοντος συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας 

� Ενσωµάτωση του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης στη λειτουργία του 

νοσοκοµείου – σύνδεση µε διαδικασίες συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 

� Εσωτερικές επιθεωρήσεις αξιολόγησης 

� ∆ιορθωτικές ενέργειες 

� Αναθεώρηση του συστήµατος – αξιολόγηση των επιτευχθέντων στόχων 
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B1.7. ∆ιαπίστευση εργαστηρίων (πρότυπο ISO 17025) 

 Καθοριστικής σηµασίας θεωρείται η διαπίστευση των εργαστηρίων για την 

αξιοπιστία και επαναληψιµότητα των µεθόδων τους. 

∆ιαπίστευση εργαστηρίων νοσοκοµείου Γιαννιτσών 

 Η διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των µετρήσεων που διενεργεί ένα 

εργαστήριο δεν διασφαλίζεται µόνον από την πιστοποίηση του κατά ISO 9001, η οποία 

καλύπτει κυρίως το διοικητικό και οργανωτικό τµήµα της λειτουργίας του και όχι τα 

τεχνικά θέµατα των µετρήσεων, τα οποία για ένα εργαστήριο είναι εξαιρετικά κρίσιµα. Η 

διασφάλιση αυτή παρέχεται από την διαπίστευση, τη διαδικασία δηλαδή κατά τη οποία 

ένας εθνικός φορέας – για τη χώρα µας το εθνικό συµβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥ∆) – 

παρέχει επίσηµη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας του εργαστηρίου να εκτελεί 

συγκεκριµένες µετρήσεις, µε συγκεκριµένο µετρητικό εξοπλισµό, συγκεκριµένες 

διαδικασίες, µεθόδους ή πρότυπα και συγκεκριµένες αβεβαιότητες (ακρίβειες) µέτρησης. 

 Επίσης, η διαπίστευση συνιστά σε σχέση µε την πιστοποίηση, αναγνώριση 

αυξηµένου κύρους (αναφέρεται ενδεικτικά ότι και οι φορείς πιστοποίησης κατά ISO 9001 

πρέπει να είναι και αυτοί διαπιστευµένοι) και είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις 

όπου το εργαστήριο παρέχει κρίσιµες υπηρεσίες µετρήσεων (πχ υγεία), ή καλείται να 

εκφράσει τη γνώµη του ενώπιον των δικαστηρίων. 

 Το πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές λειτουργίας 

ενός διαπιστευµένου εργαστηρίου είναι το ISO 17025 (Γενικές απαιτήσεις για την 

ικανότητα των εργαστηρίων διακριβώσεων και δοκιµών). Η αξιολόγηση του εργαστηρίου 

σύµφωνα µε το προαναφερθέν πρότυπο καλύπτει: 

� Την ύπαρξη συστήµατος ποιότητας σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο (απαιτήσεις 

τύπου ISO 9001 – άρα η παρούσα δράση είναι συµπληρωµατική µε την αντίστοιχη του 

ISO 9001). 

� Τα τεχνικά θέµατα των µετρήσεων, τα οποία είναι και τα πλέον απαιτητικά (είναι 

κατάλληλος ο µετρητικός εξοπλισµός, ελέγχεται τακτικά η ακρίβεια του και πως, είναι 

κατάλληλες οι διαδικασίες µέτρησης, είµαστε βέβαιοι αν είναι επικυρωµένο το 

λογισµικό επεξεργασίας των αποτελεσµάτων κλπ). Για την επιτυχή υλοποίηση της 

διαπίστευσης, το εργαστήριο θα πρέπει να δώσει έµφαση στις εξής δράσεις: 

1. Εντοπισµός των εφαρµοζοµένων διεθνών, ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων, βάσει των 

οποίων πραγµατοποιούνται οι υπό διαπίστευση µετρήσεις («πρότυπες» µέθοδοι). 

Εφαρµογή των παραπάνω προτύπων κατά την διενέργεια των µετρήσεων. 
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2. Έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού για την ορθή διενέργεια των υπό 

διαπίστευση µετρήσεων. 

3. Επικύρωση των «µη προτύπων» µεθόδων βάσει συγκεκριµένης διαδικασίας την οποία 

προβλέπει το ίδιο το πρότυπο. 

4. ∆ιακρίβωση του εµπλεκοµένου µετρητικού εξοπλισµού σε διαπιστευµένα δυνατόν 

εργαστήρια ή ελλείψει αυτών σε όσα πληρούν τις εσωτερικές προδιαγραφές – 

απαιτήσεις του ΕΣΥ∆. 

5. Κατάστρωση έστω και απλού ισοζυγίου αβεβαιότητας µετρήσεων (Uncertainty budget) 

για κάθε υπό διαπίστευση µέτρηση βάσει του προτύπου ΕΑ-04/02 «Εκφράσεις της 

αβεβαιότητας των µετρήσεων διακρίβωσης». 

6. ∆ιαµόρφωση κατάλληλων περιβαλλοντικών – εργαστηριακών συνθηκών για την 

αξιόπιστη διενέργεια των µετρήσεων. 

7. Συµµετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις (επιθυµητή). 

 

Β1.8. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του έργου και των δραστηριοτήτων του 

νοσοκοµείου. 

Β1.9. Συνλειτουργία µε το Γ.Ν. Έδεσσας (Κοινές συνεδριάσεις ανά εξάµηνο των ∆.Σ. των 

Νοσοκοµείων). Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας µε τα Κ.Υ. Γουµένισσας και 

Κουφαλίων. 

Β1.10. Επανέλεγχος επανακαθορισµός και επικαιροποίηση µέσω των χαρτών υγείας, της 

περιοχής ευθύνης του νοσοκοµείου σε συνεργασία και µε ευθύνη του περιφερειακού 

συστήµατος. 

Β1.11. Βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης και των έξη (6) 

περιφερειακών ιατρειών, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά ως «φράγµα» πρώτης 

γραµµής για το νοσοκοµείο στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.). 

 

Β2. ∆ιεύρυνση και συστηµατοποίηση της πληροφόρησης των πολιτών και βελτίωση της 

αµφίδροµης επικοινωνίας µε αυτούς. 

Β2.1. Περαιτέρω ενεργοποίηση της επιτροπής προάσπισης των δικαιωµάτων του πολίτη. 

Β2.2. ∆ηµιουργία «ερωτηµατολογίου ικανοποίηση χρηστών» και τακτική έρευνα για τη 

µέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και των εξεταζοµένων. 

Β2.3. Κατάρτιση χάρτη υποχρεώσεων προς τον χρήστη. 
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Β3. Στήριξη και αναβάθµιση του ρόλου και της εικόνας του νοσοκοµείου στην κοινωνία. 

Β3.1. Προγράµµατα πληροφόρησης των πολιτών και ειδικότερα πολιτική και διαδικασίες 

για την πληρέστερη πληροφόρηση των δικαιωµάτων των ασθενών, αλλά και τη διαχείριση 

των παραπόνων των ασθενών και των οικείων τους µε σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων 

εµπιστοσύνης του συστήµατος υγείας µε τον πολίτη. 

Β3.2. Προγράµµατα οργάνωσης της φροντίδας του ασθενή ενδεικτικά δε προγράµµατα 

πρόσβασης (π.χ. κατάλληλη σήµανση χώρων) και συντονισµός µεταφοράς του ασθενή µε 

υπηρεσίες ΕΚΑΒ καθώς και αξιολόγηση των εξειδικευµένων αναγκών του. 

Β3.3. Συµµετοχή του νοσοκοµείου και συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίλυση 

κοινωνικών προβληµάτων. 

Β3.4. Συνεργασία µε συλλόγους αιµοδοσίας, διαβητικών, καρκινοπαθών, κ.λπ. 

Β3.5. Σύσταση συλλόγου φίλων του νοσοκοµείου σε συνεργασία µε πολίτες που χαίρουν 

κοινωνικής εκτίµησης και καταξίωσης στην τοπική κοινωνία, ώστε το νοσοκοµείο να 

αποκτήσει κοινωνικούς συµµάχους. 

Β3.6. Εφαρµογή προγραµµάτων ψυχολογικής στήριξης καρκινοπαθών, εµφραγµάτων, 

ατόµων µε χρόνια αναπηρικά προβλήµατα και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού από την 

ιατρική και κοινωνική υπηρεσία του νοσοκοµείου. 

Β3.7. Συνεργασία µε τις ∆/νσεις πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και πρόληψης σε θέµατα όπως: πρώτες βοήθειες, 

διατροφή, αναιµίες, στεφανιαία νόσος, καρδιοαγγειακά νοσήµατα, ατυχήµατα, εµβόλια, 

κ.λπ.  

Β3.8. Βελτίωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων πρόληψης 

µετανοσοκοµειακής αποκατάστασης, φροντίδας και κατ’ οίκον νοσηλείας. 

 

Β4. Αναβάθµιση και βελτίωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. 

Β4.1. Αγορά µαγνητικού τοµογράφου. 

 Το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του νοσοκοµείου διαθέτει σύγχρονο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (αξονικό τοµογράφο, µονάδα µέτρησης οστικής πυκνότητας, 

µαστογράφο, υπέρηχο κ.α.). Στο θέµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας  - υγείας το 

νοσοκοµείο δέχεται µεγάλο αριθµό περιστατικών τόσο στα Τ.Ε.Π. όσο και στα Τ.Ε.Ι. µε 

ανάλογη επιβάρυνση των εργαστηρίων.  Ο αριθµός των περιστατικών που αποστέλλονται 

για µαγνητική τοµογραφία σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης είναι πολύ µεγάλος. Επίσης, 

όλη η ευρύτερη περιοχή στερείται µηχανήµατος µαγνητικής τοµογραφίας. Τέλος, το 

νοσοκοµείο διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό που µε κατάλληλη εξειδίκευση µπορεί να 
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ανταποκριθεί στη λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου, ενώ υπάρχει διαθέσιµος χώρος 

δίπλα στην αίθουσα του αξονικού τοµογράφου.  

 

Γ1. ∆ια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού. 

 Το ανθρώπινο δυναµικό ή ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί σήµερα τον κυριότερο 

συντελεστή παραγωγής έργου. 

 Εποµένως, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού καθίσταται όλο και πιο 

σηµαντική ως προς το αποτέλεσµα. 

 Σηµαντικός παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού είναι 

η διαρκής εκπαίδευση (δια βίου εκπαίδευση). 

 Εξ’ άλλου σήµερα λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην παροχή 

υγειονοµικών υπηρεσιών και της επέκτασης της γνώσης, των συνεχών υπηρεσιακών 

µεταβολών του ιδίου του προσωπικού (προαγωγές, νέα αντικείµενα, µετακινήσεις, κ.λπ.) 

και των συνεχών µεταβολών του διοικητικού προτύπου. Η δια βίου εκπαίδευση καθίσταται 

επιβεβληµένη τόσο για νεοπροσλαµβανόµενα στελέχη, όσο και για επανακατάρτιση.  

Γ1.1. Εκπαίδευση προσωπικού εστίασης σε θέµατα εφαρµογής διαδικασιών HACCP (στα 

πλαίσια πολιτικής ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων). 

Γ1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες εφαρµογής του ISO 9001/2000. 

Γ1.3. Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες εφαρµογής Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης του ISO 14000 και Οικολογικής ∆ιαχείρισης Ελέγχου  

 

Γ2. Αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναµικού. 

 Εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης προσωπικού και κατάρτιση συµβάσεων απόδοσης 

µε τα στελέχη της ∆ιοίκησης. 

Γ2.1 Αξιολόγηση ∆ιοικητή 

 Με τον Ν.3329/05 προβλέπεται η σύσταση ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) ∆ιοικητών 

πενταετούς θητείας στα νοσοκοµεία. Το έργο των ∆ιοικητών κρίνεται κάθε 18 µήνες από 

το ∆.Σ. της αντίστοιχης Υ.Πε. Το έργο του ∆ιοικητή του Γ.Ν. Γιαννιτσών κρίνεται κάθε 18 

µήνες από το ∆.Σ. της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας. 

 

Γ2.2. Αξιολόγηση ∆ιευθυντών Υπηρεσιών. 

 Η αξιολόγηση των ∆/ντων των υπηρεσιών (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, ∆ιοικητικής) 

γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια από τον ∆ιοικητή του νοσοκοµείου και το ∆.Σ. της 3η Υ.Πε. 

Μακεδονίας. 
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Γ2.3 Αξιολόγηση ∆ιευθυντών τµηµάτων και µονάδων. 

 Η αξιολόγηση των ∆ιευθυντών των τµηµάτων γίνεται κάθε πέντε (5) χρόνια. 

Γ2.4. Αξιολόγηση προϊσταµένων. 

Γ2.5. Αξιολόγηση όλων των εργαζοµένων. 

 

Γ3. Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος αµοιβών και κινήτρων. 

Γ4. Εφαρµογή συστήµατος κυκλικής εναλλαγής θέσεων σε τµήµατα που αυτό είναι εφικτό 

– Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

Γ5. Αναβάθµιση βιβλιοθήκης. 

Γ6. Βελτίωση της συµπεριφοράς και του επαγγελµατικού επιπέδου των εργαζοµένων. 

 Ενστερνισµός από όλους τους εργαζοµένους της φιλοσοφίας και αντίληψης ότι το 

νοσοκοµείο δεν ενδιαφέρεται µόνο για τη δική του ευκολία, αλλά για τον ασθενή, την 

οικογένεια και τους φίλους του. 

 

∆1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκοµείου. 

∆1.1 Αξιοποίηση κτιρίου παλιού νοσοκοµείου (νεοκλασικό) στο κέντρο της πόλης που έχει 

παραχωρηθεί στο ∆ήµο Γιαννιτσών. 

 

∆2. Σύνταξη (τµηµατικών) προϋπολογισµών και απολογισµών ανά τµήµα, µε ευθύνη των 

∆/ντών τµηµάτων. 

 Θα υποβάλλονται µέχρι τέλος Ιουλίου κάθε έτους και θα ενσωµατώνουν στοιχεία 

του επιχειρησιακού σχεδίου, που αφορούν το τµήµα, ενώ µέχρι τέλος Μαρτίου θα 

υποβάλλεται ο απολογισµός κάθε τµήµατος στη ∆ιοίκηση. 

 

Ε1. Κατασκευή πειραµατικού χειρουργείου. 

 Θα κατασκευασθεί σε µέρος του οικοπέδου πειραµατικό χειρουργείο για την 

υποβοήθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των τµηµάτων. 

 

Ε2. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το συντονισµό των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. 

Ε2.1. Ενίσχυση της επιτροπής φαρµάκων και της συνεργασίας της µε τον Ε.Ο.Φ. 
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Ε2.2. Παροχή κινήτρων για τη συµµετοχή ιατρικού προσωπικού µε ανακοινώσεις σε 

επιστηµονικά συνέδρια, καθώς και για τη ανάληψη πρωτοβουλιών για υλοποίηση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

Ε2.3. Συµµετοχή τµηµάτων του νοσοκοµείου σε πολυκεντρικές µελέτες που εκπονούνται 

από µεγάλα νοσοκοµεία της χώρας ή και του εξωτερικού ή και από φαρµακευτικές εταιρίες 

και υπογραφή πρωτοκόλλων ερευνητικών εργασιών. 

Ε2.4. Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας. 

Ε2.5. Μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχµής, υποβοήθηση ανταλλαγής εµπειριών, 

τεχνογνωσίας και πληροφόρησης µε φορείς (πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, επιστηµονικές 

οργανώσεις) από την Ελλάδα και το εξωτερικό κυρίως µέσω τηλεµατικής. 

Ε2.6. Συνδροµή µέσω διαδικτύου στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) για τη λήψη 

από πολλές βάσεις δεδοµένων βιβλιογραφικών στοιχείων και δεδοµένων για ερευνητικές 

δραστηριότητες. 

Ε2.7. Συνεργασία Ε.Σ. του νοσοκοµείου µε τα Ε.Σ. των άλλων νοσοκοµείων της δικτυακής 

οργάνωσης της 3ης Υ.Πε. καθώς και µε το Ε.Σ. του Περιφερειακού Συστήµατος για θέµατα 

έρευνας και τεχνολογίας. 

Ε2.8. Ενίσχυση της προσπάθειας έρευνας σε στατιστικά επιδηµιολογικά στοιχεία, που 

αφορούν τον πληθυσµό της περιοχής ευθύνης του νοσοκοµείου µε στόχο την πρόληψη. 

6.2. Συστήµατα υλοποίησης 
 
Οι αποφάσεις για το επενδυτικό έργο που θα αναλάβει το Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών 

αφορούν τη διάθεση κεφαλαίων σε δραστηριότητες που καλύπτουν υγειονοµικές και 

λοιπές ανάγκες όπως καθορίζονται από την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης και έχουν 

χαρακτήρα στρατηγικής σηµασίας για τον οργανισµό, γιατί καθορίζον το γενικότερο 

προσανατολισµό του σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει. Το µέλλον και η 

αβεβαιότητα που κρύβει σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκών πόρων οδήγησε στην 

ανάγκη προσεκτικής θεώρησης των επενδύσεων µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόδοση 

σε κοινωνικά, υγειονοµικά και οικονοµικά αποτελέσµατα. 

 Η αναµενόµενη αποτελεσµατικότητα της επενδυτικής πολιτικής καθορίζεται αφ’ 

ενός από την πλήρη κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών και αφ’ ετέρου από την επίτευξη 

οικονοµικής ανταποδοτικότητας στη χρησιµοποίηση νέων µηχανηµάτων.  
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Οπότε, για την υλοποίηση των λειτουργιών του νοσοκοµείου απαιτείται η χρήση 

αλληλοσχετιζόµενων συστηµάτων ως εργαλείο για την παραγωγή και διανοµή υπηρεσιών 

υγείας. 

Η υλοποίηση του νοσοκοµειακού έργου είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού πολλών 

και διαφορετικών υπηρεσιών. Για την παραγωγή αυτών των υπηρεσιών απαιτείται ο 

σχεδιασµός και η χρήση υποστηρικτικών συστηµάτων υλοποίησης όπως: 

� Κανονισµός λειτουργίας χειρουργείου 

� ∆ιαδικασίες εισαγωγής ασθενών 

� Νοσηλευτικά πρωτόκολλα 

� Πρωτόκολλα προγραµµατισµού οργάνωσης και ελέγχου παραγωγής 

� Πρωτόκολλα ελέγχου αποθεµάτων 

� Πρωτόκολλα διασφάλισης ποιότητας 

� Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών 

� Ερωτηµατολόγια και διερεύνηση για την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη 

� Κοστολόγηση 

� Αξιολόγηση της εξελίξεις του ανθρώπινου δυναµικού. Ανακατανοµή θέσεων εργασίας. 

� Μηχανογραφηµένο σύστηµα για όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες (λογιστικό 

σύστηµα παρακολούθησης κλπ) 

� Συστήµατα συνεχούς εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές ανάγκες 

� Σύστηµα αµοιβών και κινήτρων, κ.α. 

 

6.3. Επενδύσεις (ως στοιχείο εφαρµογής των σχεδίων δράσης) 
 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού του νοσοκοµείου, λαµβάνονται 

αποφάσεις για τις επενδύσεις και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα χρηµατοδοτηθούν. Το 

επενδυτικό πρόγραµµα απεικονίζει την αναπτυξιακή δυναµική του νοσοκοµείου, γι’ αυτό 

και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη λήξη των επενδυτικών αποφάσεων, στη διαδικασία 

επιλογής και στις κατηγορίες επενδύσεων. 

Πολλά από τα σχέδια δράσης υποδηλώνουν την αγορά – προµήθεια εξοπλισµού για 

την εκτέλεση του έργου – στόχου. Το επενδυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε τον 

προϋπολογισµό που έχει γίνει θα καλυφθεί από  τους ίδιους και εθνικούς πόρους. Οι 

επενδυτικές ανάγκες αφορούν: 

� Παραγωγικό εξοπλισµό 
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� Υποστηρικτικό εξοπλισµό 

� Κτιριακές εγκαταστάσεις 

� Εργαστηριακό εξοπλισµό 

� Εξοπλισµό πληροφοριακό 

� Λοιπό εξοπλισµό 

� Μελέτες εφαρµογής 

 

6.4. Ανθρώπινο δυναµικό 
 
Για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης δηµιουργούνται ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό, 

που γενικά αφορά: 

� Νέο εξειδικευµένο προσωπικό ανά ειδικότητα κυρίως για το πρόγραµµα υλοποίησης 

των επενδύσεων και για την διανοµή νέων υπηρεσιών 

� Εσωτερική ανακατανοµή του προσωπικού βάσει των αναγκών που προκύπτουν από 

την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος υποδεικνύοντας τις αλλαγές που πρέπει 

να γίνουν. 

� Εκπαίδευση προσωπικού για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την εφαρµογή 

νέων υπηρεσιών και για την βελτίωση των ικανοτήτων του. 

Για την υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων σχεδίων δράσης θα απαιτηθεί (πέραν του 

ανθρώπινου δυναµικού που χρειάζεται για τη βελτίωση της λειτουργίας των 

υφιστάµενων τµηµάτων) και η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Βιβλιογραφικές Παραποµπές 
 

1. Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών (2003), Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο 

∆ράσης του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών, Γιαννιτσά 

2. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, «Management Information System»,  Ανάκτηση 27-

05-2011 από http://en.wikipedia.org  

3. Τ.Ε.Ι. Λαµίας Τµήµα Νοσηλευτικής, «Υγιεινή τροφίµων στο νοσοκοµείο,  

αρχές του HACCP», Ανάκτηση 30-05-2011 από www.nos.teilam.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

7.1. Εισαγωγή 
 
Από τη στιγµή που αρχίζει η υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων 

όπου οι τελευταίοι εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης (αναφορά κεφάλαιο 6), απαιτείται η 

ύπαρξη ελεγκτικού µηχανισµού µε στόχο τη µέτρηση της προόδου, τον εντοπισµό των 

παρεκκλίσεων από το σχεδιασµό και την υπόδειξη των απαραίτητων διορθωτικών 

ενεργειών.(Γ.Ν.Γ.)1 

∆ιαδικασία σχεδιασµού και ελέγχου 

                               

                                         Πληροφορίες 

                                     Επανατροφοδότηση 

 

 

 Ο ελεγκτικός µηχανισµός κυρίως περιλαµβάνει: 

� Την επιτροπή παρακολούθησης που θα καθορισθεί µε απόφαση του Συµβουλίου 

∆ιοίκησης του νοσοκοµείου έπειτα από πρόταση του ∆ιοικητή. Οµάδες ελέγχου και 

αξιολόγησης που θα συστήνονται για κάθε έργο και δράση χωριστά. 

� ∆ιάφορα µέσα ελέγχου όπως οι πίνακες χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης, 

προγραµµατισµού κόστους δράσης, κλπ. 

 

 

Επιχειρησιακός 
Σχεδιασµός 

∆ιαδικασίες 

Αλλαγή  
Μεταβολή ∆ράσεων 

Σχέδια Έλεγχος αποφάσεων 

Περιοχή Αποφάσεων 

Αποτελέσµατα Εκτίµηση 
αποτελεσµάτων 



 91 

7.2. Προϋποθέσεις του συστήµατος ελέγχου. 
 

∆ύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συστήµατος ελέγχου: 

� Η ύπαρξη ορθολογικού προγραµµατισµού και «διοίκησης έργου» των σχεδίων δράσης 

(project management). 

� Ο καθορισµός υπευθυνοτήτων για κάθε φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

(accountability). 

 

7.3. Ανάπτυξη συστήµατος ελέγχου. 
 
Η βασική διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει: 

• Χρονική οριοθέτηση της αξιολόγησης τόσο από τις οµάδες ελέγχου και αξιολόγησης 

ανά σχέδιο δράσης, όσο και από την επιτροπή παρακολούθησης. 

Οι οµάδες ελέγχου και αξιολόγησης για κάθε σχέδιο δράσης παρακολουθούν και 

αξιολογούν το συγκεκριµένο σχέδιο ανά τρίµηνο, ενώ η επιτροπή παρακολούθησης ανά 

εξάµηνο. 

Τέλος σε ετήσια βάση µε εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης στο Συµβούλιο 

∆ιοίκησης γίνονται οι επανασχεδιασµοί και οι διορθώσεις των παρεκκλίσεων. Οι 

διορθώσεις των παρεκκλίσεων µπορεί να γίνονται αναθεωρώντας τα αρχικά σχέδια, 

τροποποιώντας τους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα, διασαφηνίζοντας ορισµένες 

κατηγορίες καθηκόντων, συµπληρώνοντας τη στελέχωση, αλλάζοντας τους υπεύθυνους 

υλοποίησης των έργων κ.α. και τέλος ακόµη λαµβάνοντας και διοικητικά µέτρα. 

• Σχεδιασµό οργάνων, µέσων παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου. 

� Εργαλείων και µεθόδων παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης (∆είκτες 

παρακολούθησης, ∆ιαγράµµατα, κλπ) 

� Μηχανισµών και οργάνων ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και 

της προόδου της υλοποίησης. 

� Οργάνων λήψης αποφάσεων για την ανάληψη διορθωτικών δράσεων, όποτε 

απαιτηθεί.  

Το έργο της επιτροπής παρακολούθησης του Γ.Ν. Γιαννιτσών προσδιορίζεται ως 

ακολούθως: 

1. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό σε συµφωνία µε τη ∆ιοίκηση. 
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2. Αξιολογεί ανά εξάµηνο τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σηµειώνεται στην 

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. 

3. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής για κάθε σχέδιο δράσης χωριστά καθώς και 

την ενδιάµεση αξιολόγηση. 

4. Καταρτίζει και υποβάλλει σε ετήσια βάση την τελική έκθεση εκτέλεσης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου. 

5. Εξετάζει και εισηγείται οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης από τις επιµέρους οµάδες 

ελέγχου και αξιολόγησης των επιµέρους σχεδίων δράσης. 

6. Βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τους για κάθε έργο οριζόµενους υπολόγους και 

παρακολουθεί τις ροές χρηµατοδοτήσεων. 

7. Ασκεί τους πρώτους επιπέδου ελέγχους εσωτερικής φύσεως. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν 

τη φυσική, χρηµατοοικονοµική και λογιστική εξέλιξη των έργων, τη νοµιµότητα και 

την κανονικότητα των πράξεων και των διαδικασιών. 

Η επιτροπή παρακολούθησης έχει στη διάθεση της όλα τα στοιχεία και έχει δικαίωµα 

πρόσβασης σε κάθε έγγραφο που το αφορά. Στην επιτροπή παρακολούθησης παρέχεται 

γραµµατειακή υποστήριξη από τη ∆ιοίκηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

Βιβλιογραφικές Παραποµπές 
 

1. Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών (2003), Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο 

∆ράσης του Γενικού Νοσοκοµείου Γιαννιτσών, Γιαννιτσά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, ύστερα από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή σχετικά µε την ίδρυση 

και την εξέλιξη του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών, προσδιορίστηκε η υπάρχουσα κατάσταση 

και δοµή του όσον αφορά στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, στην οργάνωση του, την 

οικονοµική διευθέτηση και τον τρόπο διοίκησης του. 

Στην πορεία αποσαφηνίστηκε ο ιατρικός, επιστηµονικός, οικονοµικός, κοινωνικός 

και εκπαιδευτικός στόχος του εκσυγχρονισµένου πλέον νοσοκοµείου. Με την ευθύνη 

υλοποίησης των στόχων αυτών έχει επιφορτιστεί πρωτίστως το συµβούλιο διοίκησης το 

οποίο έχει αναλάβει το ευρύτερο φάσµα αρµοδιοτήτων. 

Ταυτόχρονα, υπογραµµίστηκε ο βαθµός προσπελασιµότητας και η ταχύτητα 

πρόσβασης στο νοσοκοµείο λόγω της νευραλγικής του θέσης. 

Ακόµη, επισηµάνθηκε η λειτουργία του Γ.Ν. Γιαννιτσών ως ανεξάρτητης 

υπηρεσιακής µονάδας της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας καθώς και η 

συµπληρωµατική λειτουργία άλλων οργανισµών υγείας, της εν λόγω περιφέρειας. 

Παράλληλα, παρατέθηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του όσον αφορά τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον που χρήζουν άµεσης αξιοποίησης ή 

αντιµετώπισης αντίστοιχα µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη 

µείωση του κόστους λειτουργίας και την αρτιότερη οργάνωση του. 

Αναντίρρητα, αυτό επετεύχθη µε την εφαρµογή ενός στρατηγικού σχεδιασµού 

πρωτίστως αναπτυξιακού βασιζόµενου στην αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, στην 

εφαρµογή γενικών αλλά και ειδικών στόχων, στην διερεύνηση και τον επαναπροσδιορισµό 

τους θέτοντας όµως ως µείζονα και απώτερο στόχο τον σκοπό ύπαρξης του νοσοκοµείου 

που αποτελεί την πεµπτουσία της υλοποίησης όλων των παραπάνω σχεδιασµών. 

Αναµφίβολα, υπάρχει σαν προοπτική και η εφαρµογή µιας διορθωτικής στρατηγικής. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι του νοσοκοµείου για 

την πραγµάτωση των οποίων εφαρµόζονται συγκεκριµένα σχέδια δράσης. Στα σχέδια αυτά 

προτάσσεται η επέκταση του νοσοκοµείου µέσω της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης, η 

δηµιουργία νέων µονάδων όπως νευρολογικού τµήµατος, µονάδα νεογνών κ.α., και τέλος η 

αναβάθµιση των υφιστάµενων τµηµάτων µέσω της επάνδρωσης τους, µε καταρτισµένο 

προσωπικό και της εφαρµογής εκσυγχρονισµένων και καινοτόµων συστηµάτων διοίκησης 

(νέων προτύπων).  
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Εν κατακλείδι, η απόδοση της εφαρµογής των σχεδίων αυτών αποτιµάται βάσει 

των λειτουργικών αποτελεσµάτων όπως στοιχεία νοσηλείας, δείκτες απόδοσης, εκτίµησης 

µεγέθους προσωπικού, δείκτες αποτελεσµατικότητας κ.λπ. και των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων όπως έσοδα, έξοδα, ελλείµµατα κ.λπ.,  τα οποία εποπτεύει ένας ελεγκτικός 

µηχανισµός που απαρτίζεται από την επιτροπή παρακολούθησης και τις οµάδες ελέγχου 

που θέτουν χρονοδιαγράµµατα και παρεµβαίνουν διορθωτικά.   
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Π.∆. 146/03 Παρ.4.1.5. 

 
Παράγραφος 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 

 
(α) Άρθρο 42α παρ. 3. Παρέκκλιση από τις σχετικές 
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την 
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής 
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού. 

 
∆εν έγινε 

 
(β) Άρθρο 42β παρ. 1 Παρέκκλιση από την αρχή του 
αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του 
ισολογισµού και του λογαριασµού "Αποτέλεσµα 
Χρήσεως" 

 
∆εν έγινε 

 
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2. Καταχώρηση στον 
προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε 
τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3 Προσαρµογή στη δοµή και στους 
τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν 
η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.  

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4. Συµπτύξεις λογαριασµών του 
ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς 
για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.  

 
∆εν έγινε συγχώνευση των λογαριασµών. 

 
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5. Αναµορφώσεις κονδυλίων 
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης 
χρήσεως.  

 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
 

       
Παράγραφος 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 
 
 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α.Μέθοδοι αποτιµήσεως των 
περιουσιακών και υπολογισµού των αποσβέσεων 
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην 
αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 
τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο 
αξία τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων 
υποτιµήσεως. 
3. Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα 
(εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) 
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, 
µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της 
χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς . 
4. Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων 
προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της τελευταίας τιµής 
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αγοράς η οποία ακολουθείται πάγια. 
  

(β) Άρθρο 43α παρ.1-α. Βάσεις µετατροπής σε δραχµές 
περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο 
νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2 Παρέκκλιση από τις µεθόδους και 
τις βασικές αρχές αποτιµήσεως . Εφαρµογή ειδικών 
µεθόδων αποτιµήσεως. 
 

 
∆εν έγινε 

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7 -β. Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού 
της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των 
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών 
 

∆εν έγινε 

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ. Παράθεση της διαφοράς µεταξύ 
της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών 
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους εφόσον 
είναι αξιόλογη 
 

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά 
 

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9. Ανάλυση και επεξήγηση της 
γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, 
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του 
λογαριασµού " ∆ιαφορές αναπροσαρµογής" 
 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

  
Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

  
 
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8. Μεταβολές παγίων στοιχείων 
και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυτελούς αποσβέσεως) 
  

 
Παραθέτεται σχετικός πολύστυλος πίνακας Ν. 1 µε τις 
πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων 

∆εν έγιναν 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 
 

Περιγραφή 
Αξία 

κτήσεως 
31.12.2009 

Προσθήκες 
- Αγορές  
χρήσης 
2010 

Αξία 
κτήσεως 

31.12.2010 

Αποσβεσθέντα 
έως 31.12.2009 

Αποσβέσεις 
χρήσης 2010 

Αποσβεσθέντα 
έως 31.12.2010 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο έως 

31.12.2010 

1. Γήπεδα 
Οικόπεδα 

8.375.005,08 0,00 8.375.005,08 0,00 0,00 0,00 8.375.005,08 

3. Κτίρια & 
Τεχνικά έργα  

6.102.262,45 0,00 6.102.262,45 1.220.452,52 305.113,13 1.525.565,65 4.576.696,80 

4. Μηχανήµατα - 
Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός 
Μηχανολογικός 
Εξοπλισµός 

4.385.271,95 22.951,80 4.408.223,75 4.161.369,09 115.030,40 4.276.399,49 131.824,26 

5.Μεταφορικά 
µέσα 

110.017,14 0,00 110.017,14 110.017,05 0,00 110.017,05 0,09 

6. Έπιπλα & 
Λοιπός 
Εξοπλισµός  

1.448.516,24 10.704,82 1.459.221,06 1.353.733,28 32.116,70 1.385.849,98 73.371,08 

7. 
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

74.750,21 0,00 74.750,21 0,00 0,00 0,00 74.750,21 
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8.Λοιπά Έξοδα 
Εγκαταστάσεως  

170.994,69 0,00 170.994,69 170.994,33 0,00 170.994,33 0,36 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

20.666.817,76 33.656,62 20.700.474,38 7.016.566,27 452.260,23 7.468.826,50 13.231.647,88 

 
 (γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε. Προβλέψεις για υποτίµηση 
ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 
 

∆εν σχηµατίστηκαν 
 
 

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε. Ανάλυση και επεξήγηση των 
ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυτελούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
 

∆εν συνέτρεξε  τέτοια περίπτωση 

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ. Τα ποσά και ο λογιστικός 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή 
(δόσεων) και /ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως 
δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων 
   

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' & β'. Ανάλυση και 
επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία 
επιχειρήσεως (GOODWILL)" 
 

∆εν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 4. Συµµετοχές 

 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β. Συµµετοχές στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό από 10% 
 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β Συµµετοχές στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Μονάδα Υγείας είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.  
 

(α)∆εν υπάρχουν   
 
 
(β)∆εν υπάρχουν 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε. Σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται 
και οι οικονοµικές καταστάσεις της Μονάδος Υγείας. 

(β)∆εν υπάρχουν 
 
 
 

  
Παράγραφος 5. Αποθέµατα 

 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια. Αποτίµηση αποθεµάτων κατά 
παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του 
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων 

∆εν έγινε παρέκκλιση  

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι. ∆ιαφορές από υποτίµηση 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι 
στους οποίους οφείλονται 

∆εν υπάρχουν 

Παράγραφος 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ. Κατηγορίες µετοχών, στις 
οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο 

∆εν υπάρχουν 
 
 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ. Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη 
χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

∆εν υπάρχουν 
 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42ε παρ.10 Εκδοθέντες 
τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα 

∆εν εκδόθηκαν τέτοιοι τίτλοι 
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(δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ. Απόκτηση ιδίων µετοχών 
µέσα στην παρούσα χρήση. 

∆εν αποκτήθηκαν 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην 
συµπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης 
διπλογραφικού  βάση του Π.∆. 146/03 

 
∆εν υπάρχουν 

Παράγραφος 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
(α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ’. Ανάλυση του 
λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις», 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγρ.1-ιζ, παρατίθεται 
και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων 
αποζηµιώσεως του προσωπικού 

∆εν υπάρχουν 
 
 
 
∆εν υπάρχουν 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ. Οι οικονοµικές δεσµεύσεις 
από συµβάσεις κ.λ.π. που εµφανίζονται στους 
λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής 
ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις 
για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
 

∆εν υπάρχουν  

(γ) Άρθρο 43α Παρ.1-ιβ.Πιθανές οφειλές σηµαντικών 
ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να 
προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των 
προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
   

∆εν υπάρχουν 

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη 
 

∆εν υπάρχουν 

(ε) Άρθρο 43ε παρ.1-στ. Υποχρεώσεις καλυπτόµενες 
µε εµπράγµατες ασφάλειες 
 

∆εν υπάρχουν  

 
Παράγραφος 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

 
(α) Άρθρο 42ε παρ.12. Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών 
λογαριασµών "Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα",  Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα" και ΄Εξοδα εποµένων χρήσεων. 

 

-Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα ανέρχονται στο ποσό 
των 145.801,24 €  και αφορούν έξοδα 2010 ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ∆.Σ, 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  που 
λογιστικοποιήθηκαν στο 2011. 
 -Έσοδα χρήσης εισπρακτέα ανέρχονται στο ποσό των 
1.433.182,63 €  και αφορούν έσοδα από νοσήλια ΑΠΥ 
που αφορούν το 2010 και βεβαιώθηκαν στο 2011. 
 -Έξοδα εποµένων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 
1.268,03 € και αφορούν ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων. 
 

 
 

 

Παράγραφος 9. Λογαριασµοί τάξεως 
 
(α) Άρθρο 42ε παρ.11. Ανάλυση των λογαριασµών 
τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση 
αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 
10. 
 

Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού µε διπλογραφική µέθοδο τα αλλότρια 
περιουσιακά στοιχεία, εγγυητικές αµφότερων 
συµβάσεων & λοιποί λογαριασµοί τάξεως. 

 
 

Παράγραφος 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 
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(α) Άρθρο 42ε παρ.9. Εγγυήσεις και εµπράγµατες 
ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Μονάδα Υγείας. 
 
 

Υπάρχουν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
συνολικού ύψους 158.864,86 € 

Παράγραφος 11.Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
  
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ. Αµοιβές µελών οργάνων και 
διευθύνσεως της Μονάδας Υγείας. 
 

Η αµοιβή ∆ιοικητή ανέρχεται στο ύψος των  51.134,22 
€  
 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ. Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως της Μονάδας Υγείας. 
 

∆εν υπάρχουν 

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ. ∆οθείσες προκαταβολές και 
πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών 
συµβουλίων και διαχειριστές). 

∆εν υπάρχουν 

 
Παράγραφος 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 

 
(α) Άρθρο 43α παρ.1-η. Κύκλος εργασιών κατά 
κατηγορίες δραστηριότητας.(Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 
εδαφ.α') 

Παροχής Υπηρεσιών 
Νοσήλια € 7.934.977,36 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-θ. Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό 
κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό 
(υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε 
µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο 
"εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 

1. Μέσος όρος προσωπικού άτοµα  541 
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες 
     ΙΑΤΡΙΚΟ                   134  
     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ        242 
     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ             165 
      Σύνολο άτοµα          541 
3. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
     ΙΑΤΡΙΚΟ              7.611.831,88 € 
     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ   5.757.370,49 € 
     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ       3.916.071,61 € 
        ΣΥΝΟΛΟ        17.285.273,98 €    
 

(γ) Άρθρο 42ε παρ.15-β Ανάλυση των έκτακτων και 
ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασµών έκτακτα και ανόργανα έξοδα-έσοδα"). 
Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµιές" και 
"έκτακτα κέρδη" είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-ιγ, παραθέτεται και 
αυτών ανάλυση ( µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 
και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου. 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
ποσό ύψους 269.044,46 € αφορά την εκτέλεση 
δικαστικής απόφασης για αποζηµίωση µελών 
οικογένειας θανούντος.  

      
 2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

ποσό ύψους 20.177.396,07 € τα οποία 
αφορούν α) κατά 311.258,01 € αναλογούσες 
στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων 
παγίων β) κατά 2.448.840,12 € επιχορήγηση 
για πληρωµή χρεών προς προµηθευτές γ) 
κατά 1.140.757,00 € επιχορήγηση για 
πληρωµή των κρατήσεων από ρύθµιση 
χρεών προς προµηθευτές & δ) κατά 
16.276.540,94 € έσοδα από διάθεση 
οµολόγων του Υ.Υ.Κ.Α για ρύθµιση χρεών 
προς προµηθευτές. 

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β. Ανάλυση των λογαριασµών 
"Έσοδα προηγούµενων χρήσεων, "Έσοδα από 

1. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων. 
 ποσό  ύψους 89.326,33 € τα οποία αφορούν α) κατά 



 104 

προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα 
προηγούµενων χρήσεων" 
 

19.368,50 € έσοδα από νοσήλια 2009 & β) κατά 
69.957,83 € αφορά σε έσοδα προερχόµενα από 
διαγραφή υποχρεώσεων προς προµηθευτές. 

2. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων  
 ποσό ύψους 14.702.100,85 € αφορά α)κατά 8.814,47 € 
εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας υπαλλήλου β) κατά 
13.397.571,08 € εκχώρηση απαιτήσεων ασφαλιστικών 
ταµείων σε Ελληνικό ∆ηµόσιο & γ) κατά 
1.260.802,57 € διαγραφή απαιτήσεων από άπορους & 
κατά 34.912,73 € διάφορα έξοδα προηγουµένων 
χρήσεων. 

 
Παράγραφος 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 

και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας 
 

(α) Άρθρο 42 
ε παράγραφος 1-ιζ. Οποιεσδήποτε 

άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των 
τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής 
εικόνας. 

∆εν συνέτρεξε  τέτοια περίπτωση 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 16 Ιουνίου 2011 
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