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Περίληψη 

 

 

Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα ποικίλων αλλαγών και 

ραγδαίων εξελίξεων. Οι συνεχείς  μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του, η οικονομική 

κρίση, ο αυξημένος ανταγωνισμός για πόρους και οι συνεχείς πιέσεις για μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, οδήγησαν τους οργανισμούς υγείας, τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην υιοθέτηση πρακτικών  και εφαρμογών 

του σύγχρονου management. Έννοιες όπως στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρηματικό 

σχέδιο, ετήσιες εκθέσεις, που ήταν άγνωστες στο χώρο της Υγείας, τα τελευταία 

χρόνια, άρχισαν σταδιακά  να  διερευνώνται και  να  υιοθετούνται. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά  τη μεθοδολογία σύνταξης ενός ετήσιου 

απολογισμού  σε  έναν   οργανισμό  υγείας, το είδος των περιεχομένων και τις 

πληροφορίες  που πρέπει να περιλαμβάνονται, τον τρόπο  παρουσίασης  του, τις 

εμπλεκόμενες οντότητες, καθώς και  την αναγκαιότητα χρήσης του ως εργαλείο του 

marketing. 

Στη συνέχεια προτείνεται ένα πλαίσιο σχεδιασμού της ετήσιας έκθεσης και βάσει αυτού 

αναπτύσσεται μία εφαρμογή για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. 

Για την συγγραφή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκαν άρθρα και 

βιβλία από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ακολούθησε  ανάλυση  των 

διαδικτυακών πηγών  και  αναλυτική ανασκόπηση αυτών. 

Επιπλέον, μελετήθηκαν ενδελεχώς οι ετήσιοι απολογισμοί του Royal Melbourne 

Hospital (Αυστραλία), του Hartford Hospital (ΗΠΑ) και των Nottingham University 

Hospitals NHS (Ηνωμένο Βασίλειο), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν  ως υπόδειγμα 

βέλτιστων πρακτικών.  

Οι πηγές αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη του ετήσιου απολογισμού 

του Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, καθώς και για περαιτέρω παρατηρήσεις όσον αφορά στον 

σχεδιασμό των επόμενων ετών. 

 

Λέξεις κλειδιά:  Ετήσιες Εκθέσεις – Απολογισμοί – Πεπραγμένα  
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Abstract 

 

The Greek health system today is at the core of various changes and rapid developments  

The  reforms in the organizationς and the economic crisis, increased competition for 

resources.  The continuing pressures for greater efficiency and effectiveness  led 

healthcare organizations, both in private and in public sector,  in the adoption of 

practices and applications of modern management. Concepts such as strategic planning, 

business plans, annual reports, which were unknown in the healthcare, have gradually 

explored and adopted in recent years. 

This thesis explores the methodology for the establishment of an annual report in a 

health care organization, the type of content and the information to be included in the 

presentation,  the parties that should be involved and finally the need to use the reports 

as  marketing tools . 

Then it proposes a framework design of the annual report  and  on this basis an 

application has been developed for the General PAPAGEORGIOU Hospital in 

Thessaloniki. 

For the writing of this thesis, articles and books were selected from  Greek and foreign 

bibliography. Analysis of the online sources and an analytical review followed this data. 

Furthermore, the annual reports of the Royal Melbourne Hospital (Australia), the 

Hartford Hospital (USA) and Nottingham University Hospitals NHS (UK) were 

thoroughly studied, in order  to be used as a model of  best practices. 

 

These sources were used as the basis for the development of the annual report of 

General  PAPAGEORGIOU Hospital, as well as for  further comments on the next 

years’ planning. 

 

Key words:  Annual Reports in  Health Care organizations  
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Εισαγωγή   

Ο χώρος της υγείας, στην Ελλάδα του 2013, βρίσκεται στο κατώφλι σημαντικών 

αλλαγών,  ενώ  ταυτόχρονα  λειτουργεί  σε ένα εξαιρετικά ασταθές επιχειρησιακό 

περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει κινδύνους κάθε μορφής.  

Δεδομένης  της σπουδαιότητας των υπηρεσιών υγείας για το κοινωνικό σύνολο και των 

πόρων που διατίθενται στον τομέα αυτό, η ανάγκη διαμόρφωσης επιτυχημένης 

εφαρμογής οικονομικών αρχών και επιστημονικής διοίκησης θα πρέπει να αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο της πολιτικής υγείας στη χώρα μας (Μανιαδάκης Ν., 2005). 

 Οι Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών καλούνται να 

αναθεωρήσουν τις βασικές τους λειτουργίες και να προσπαθήσουν να βρουν νέες 

στρατηγικές και δράσεις, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο αποτελεσματικές, 

καθώς επίσης να εντάξουν στους μηχανισμούς  τους  σύγχρονες στρατηγικές, πολιτικές 

και διαδικασίες, που έχουν σκοπό την ορθολογικότερη  διαχείριση των πόρων τους και 

κατ΄επέκταση  την εξασφάλιση της επιβίωσης τους.  

Οι  ετήσιες εκθέσεις (annual reports) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο 

marketing και επικοινωνίας για την παρουσίαση  και ανάλυση των θεμάτων αυτών. 

 

Στο πρώτο μέρος  της εργασίας  παρουσιάζεται   η αναγκαιότητα  και  ο στόχος των 

ετήσιων  εκθέσεων  στους οργανισμούς υγείας  και τα  απαραίτητα στοιχεία  που  

πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτές. 

Στη συνέχεια εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής  τους στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό 

Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα  πιθανά  εμπόδια στην  υλοποίηση  τους. 

Τέλος, υπάρχει σχετική αναφορά  σε ελληνικά και ξένα  annual reports.   

 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται  αναλυτική παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου  για το έτος 2012, ως μελέτη 

περίπτωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.1. Εννοιολογικός Προσδιορισμός 

Η ετήσια έκθεση είναι μία περίληψη  των πεπραγμένων της επιχείρησης ή οργανισμού, 

στην οποία περιγράφονται τα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους . 

Συνιστά μια ολοκληρωμένη «αναφορά - έκδοση» που παρέχει πληροφορίες στους 

μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,  σχετικά με τις δραστηριότητες  και τις 

οικονομικές επιδόσεις  του οργανισμού για όλη την προηγούμενη χρονιά  

(www.wikipedia.com). 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο, η δημοσίευση 

της ετήσιας έκθεσης είναι υποχρεωτική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η μορφή των ετήσιων εκθέσεων μπορεί να ποικίλλει από οργανισμό σε οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του ελεγκτή, τις οικονομικές καταστάσεις, ενώ την 

τελευταία δεκαετία υπάρχει η τάση  να συμπεριλαμβάνονται ενότητες που προβάλλουν 

το κοινωνικό  έργο της επιχείρησης, όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η 

περιβαλλοντική  συνείδηση κ.α. 

 

1.2.  Ο ετήσιος απολογισμός ως εργαλείο του Marketing 

Η επικοινωνία μάρκετινγκ καλύπτει κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με τον 

οργανισμό και την προσφορά του, καθώς και κάθε μορφή επικοινωνίας μέσω της 

οποίας διοχετεύονται πληροφορίες σε υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες (Fill, 1999).  

Ως μήνυμα μάρκετινγκ θεωρείται κάθε ερέθισμα ή πληροφορία που απευθύνεται σε 

ένα επιλεγμένο κοινό-στόχο και επιδιώκει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία θα 

έχει θετικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του οργανισμού. 

Οι ετήσιες  εκθέσεις  μπορεί να λειτουργήσουν  ως ένα  σημαντικό εργαλείο δημοσίων 

σχέσεων και μάρκετινγκ, δεδομένου ότι  περιέχουν πληροφορίες  που  αφορούν στη 

συνολική δραστηριότητα και λειτουργία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και κατά 

συνέπεια  επηρεάζουν τη διαδικασία επικοινωνίας με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. 

Οι  Burnett & Moriarty (1998)  περιγράφουν τις ετήσιες εκθέσεις ως  «μία από τις πιο 

σημαντικές τάσεις της επικοινωνίας αυτής της δεκαετίας".  

Είναι  βέβαιο ότι αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο με το οποίο οι οργανισμοί μπορούν 

να επικοινωνήσουν με διάφορες  ομάδες κοινού και  κατ’ επέκταση   έχει τη δύναμη   
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επιρροής σε όλους αυτούς (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους, προμηθευτές, μέσα 

ενημέρωσης, κυβέρνηση). Επιπλέον, η δυνατότητα και μόνο να μεταφέρει  τη 

στρατηγική του οργανισμού  σε όλους τους εμπλεκόμενους, προσδίδει το χαρακτήρα 

του επικοινωνιακού εργαλείου, ένας ρόλος του οποίου η συνεισφορά μπορεί να 

θεωρηθεί  βασική στην ανάπτυξη του  οργανισμού. 

Πολλά ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, στα πλαίσια στρατηγικής  της εταιρικής 

επικοινωνίας, ξοδεύουν αξιόλογα ποσά για  να  δημιουργήσουν  πιο ελκυστικές και 

ενημερωτικές  ετήσιες εκθέσεις .  

Επίσης, χρησιμοποιούν και διαθέτουν την έντυπη έκδοση, αλλά ταυτόχρονα προβάλουν  

την ετήσια έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή  στην  ιστοσελίδα τους, αξιοποιώντας με τον 

τρόπο αυτό  όλα τα θετικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ηλεκτρονική ροή 

πληροφοριών  (Κίτσιου, Βλαχοπούλου,2008). 

 

1.3. Σημασία και  στόχος ενός επιτυχημένου ετήσιου απολογισμού  

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των υπηρεσιών υγείας στην οικονομική και κοινωνική 

οριακή ανάπτυξη της χώρας μας και η άμεση σύνδεση τους με θέματα έλλειψης 

προσωπικού, απασχόλησης, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,  

αποτελούν πηγές παραγωγής ειδήσεων και κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν άμεσα  

και  καταλυτικά στις υπηρεσίες που παράγουν.  

Οι οργανισμοί υγείας μέσω των ετησίων εκθέσεων έχουν τη δυνατότητα να   

ενημερώσουν για την εταιρική ταυτότητα, να  δημιουργήσουν  θετική  στάση στο κοινό 

στόχο, να υποστηρίξουν τις επιλογές στρατηγικής  και τη συμβολή του οργανισμού 

στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία. 

 

1.3.1. Για τους μετόχους 

Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, συνήθως ξεκινάνε με ένα 

«Γράμμα προς τους Μετόχους», με περιεχόμενο που επικεντρώνεται σε θέματα όπως  

οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης,   συνθήκες  τη αγοράς, νέες στρατηγικές, 

μέτρηση ποιοτικών στόχων, σημαντικές εκδηλώσεις και δράσεις. Ο πρόεδρος του Δ.Σ., 

ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής ή ένας συνδυασμός των τριών, 

υπογράφουν συνήθως μία  επιστολή  με σκοπό την παρουσίαση της επιτυχημένης 

πορείας του οργανισμού. Τα μηνύματα αυτά συμβάλλουν στην θετική προβολή  του 

οργανισμού, αποτελούν έναν ελκυστικό τρόπο προσέγγισης νέων μετόχων, ενώ 

ταυτόχρονα υποδηλώνουν κύρος και αξιοπιστία. 

 



[8] 

 

 

1.3.2. Για το ανθρώπινο δυναμικό 

Οι ετήσιες εκθέσεις εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς για τους εργαζόμενους, καθώς  τους 

δίνουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα τα οποία, για διάφορους λόγους, 

αγνόησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Αρχικά λειτουργούν ως μέσο 

γνωστοποίησης των επιτευγμάτων του οργανισμού, η βαθύτερη όμως  χρησιμότητα 

τους  έγκειται  στην ενημέρωση για την ιστορία και  την  εταιρική ταυτότητα του 

οργανισμού, στη μετάδοση μηνυμάτων για τα οράματα, στην κατανόηση, διάδοση και 

ανατροφοδότηση των στόχων και των στρατηγικών  και  στη συμβολή για δημιουργία 

και μετάδοση νέας  κουλτούρας. 

Για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε κλειστά ή απομακρυσμένα τμήματα  και 

μονάδες,  ο ετήσιος απολογισμός αποτελεί πηγή ενημέρωσης για τις νέες υπηρεσίες 

και την προμήθεια  νέου  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμό,  ακόμη και για νέες εξελίξεις 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.    

Επίσης, επειδή οι διοικήσεις των Νοσοκομείων, ιδίως στο Δημόσιο Τομέα, αδυνατούν 

να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους, θα μπορούσε να αποτελέσει 

πολιτική  παρακίνησης για  βελτίωση των επιδόσεών  στο μέλλον (Paleologou, et al., 

2006).  

Επιπλέον, μπορεί  να αποτελέσει ένα  είδος επιβράβευσης των εργαζομένων, καθώς 

παρέχεται η  δυνατότητα  να επαινέσει την ομαδικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία 

ή και τη δέσμευση, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι αποτελούν μέρος της ομάδας και των 

αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. 

 

Σύμφωνα με τον Winter (1985), οι εργαζόμενοι  διαβάζοντας την ετήσια έκθεση της 

επιχείρησης στην οποία εργάζονται, θέλουν να λαμβάνουν τα εξής μηνύματα :   

 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στην Διοίκηση του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. 

 ΟΜΑΔΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  με καλή και ισχυρή υποδομή 

 ΗΓΕΤΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ της επιχείρησης στον κλάδο 

 ΑΙΣΘΗΣΗ ότι  είναι  «χρήσιμοι» και ξεχωριστοί 

 ΕΛΠΙΔΑ ότι ο φορέας, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτόν,  έχουν «μέλλον» 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για  ευκαιρίες εξέλιξης 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  και πληροφορίες για όλους τους τομείς της επιχείρησης 
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1.3.3. Για τους ασθενείς-πολίτες 

Οι ετήσιες εκθέσεις σηματοδοτούν στους ασθενείς την σταθερότητα των σκοπών του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος και προσφέρουν διαβεβαιώσεις ότι δε θα αλλάξει η ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών (Arndt,M.1999). 

Ο πολίτης ευαισθητοποιείται για τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα του 

οργανισμού και διαμορφώνει στάσεις  για τον οργανισμό, οι οποίες πηγάζουν από την  

αντίληψη που σχηματίζει για : 

 Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός υγείας. 

 Την οικονομική του ευρωστία, την τάση ανάπτυξής του, την αποδοτικότητά του. 

 Το προσωπικό , τις εργασιακές σχέσεις  και το περιβάλλον εργασίας. 

 Τις εγκαταστάσεις, την τεχνολογία και τα μέσα που χρησιμοποιεί. 

 Τη στάση του απέναντι στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.  

 

1.3.4. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινότητα 

Κοινοποιώντας την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και τη σωστή διαχείριση του 

νοσηλευτικού ιδρύματος, σηματοδοτείται η τήρηση σημαντικών αξιών για την τοπική 

Αυτοδιοίκηση και  Κοινότητα. (Arndt,M.1999) 

Επισημαίνοντας  τη συνεισφορά του οργανισμού  στην  υψηλή ποιότητα  παροχής 

υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της Τοπικής Κοινωνίας, αλλά  και  στην επιστήμη, 

την τεχνολογία  και τον πολιτισμό,  εκπέμπονται μηνύματα τα  οποία επιδρούν άμεσα 

στη διαμόρφωση θετικής στάσης για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα  και θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν μελλοντικά ως μηχανισμοί πίεσης  για  διάθεση πόρων-

χρηματοδοτήσεων  από το  αρμόδιο  Υπουργείο προς το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. 

 

1.3.5.  Για το Πολιτικό Οικονομικό Περιβάλλον  

Συμβάλλει στην εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων  λειτουργίας ενός 

νοσηλευτικού ιδρύματος του Ε.Σ.Υ. (Σιγάλας, 1996): 

 Διαφάνεια και συνέπεια της πολιτικής και των στόχων 

 Κοινωνική Συναίνεση 

 Οικονομικό Ρεαλισμό, βάσει του οποίου επιδεικνύεται  η αντιστοιχία των 

στόχων  με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες και τις επιδοτήσεις.  
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1.3.6. Για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Η ετήσια έκδοση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος  είναι σκόπιμο να αποστέλλεται στα 

ΜΜΕ προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση  θετικής στάσης ως προς το Ίδρυμα. 

Οι δημοσιογράφοι λειτουργούν ως διαμορφωτές της κοινής γνώμης  και με τη 

προσέγγιση αυτή, είναι  θεμιτό να λειτουργήσουν, αν χρειαστεί, ως «συμπαραστάτες» 

σε τυχόν μελλοντικές δύσκολες συγκυρίες για το νοσηλευτικό ίδρυμα. 

 

1.4. Η αναγκαιότητα εφαρμογής ετήσιων απολογισμών ( Σισσούρας, 2001) 

Ο ετήσιος απολογισμός μπορεί να αποτελέσει  ένα χρήσιμο εργαλείο-οδηγό για την 

ανάπτυξη και παρακολούθηση των επιχειρησιακών σχεδίων από τις Διοικήσεις των 

Νοσοκομείων, παρέχοντάς τους εξειδικευμένες πληροφορίες για  την πορεία του 

οργανισμού κατά την προηγούμενη χρονιά . 

Οι  τρεις βασικοί λόγοι έκδοσης ετήσιων απολογισμών είναι (Thomsett, 2007):  

 Δημόσιες Σχέσεις 

Από τη πλευρά των δημοσίων σχέσεων οι ετήσιες εκθέσεις αποτελούν  έναν 

επικοινωνιακό τρόπο κοινοποίησης των επιτευγμάτων  και επιτυχιών του 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Το μέρος αυτό της έκθεσης είναι πολύ πιο 

ενδιαφέρον από τις καθιερωμένες  οικονομικές καταστάσεις και συνήθως 

περιέχει  ελκυστικά ραβδογράμματα, και φωτογραφίες με ωραία χρώματα από 

την καθημερινότητα. 

 Υποχρέωση βάσει νομοθεσίας 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο, η 

δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης είναι υποχρεωτική. 

Στην περίπτωση αυτή, η παρουσίαση στατιστικών και οικονομικών δεδομένων 

μέσω στατιστικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων, καθιστούν εύκολη την 

κατανόησή τους και την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνονται πίνακες, πολύχρωμα ραβδογράμματα, ιστογράμματα, 

χρονογράμματα, και φωτογραφίες  που κάνουν τις εκθέσεις πιο απλές, 

κατανοητές και φιλικές. 

 Πληροφορίες για επενδυτές  

Οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν ότι η ετήσια έκθεση  είναι το πιο χρήσιμο 

και αξιόπιστο εργαλείο για να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της εταιρείας, 

καθώς επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες για  όλα τα επίπεδα και για όλες 

τις δραστηριότητες του οργανισμού, πέρα από τα καθαρά οικονομικά στοιχεία.  
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Οι εκθέσεις πολλές φορές περιέχουν πληροφορίες για τις αγορές στις οποίες ο 

οργανισμός έχει ενταχθεί, για έσοδα και κέρδη σε τετραμηνιαία  βάση, τιμές 

μετοχών, μερίσματα κ.α., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις  παρουσιάζουν  

αποτελέσματα 3, 5  ή ακόμα και 10 ετών. Με την  πολυετή παρουσίαση και τη 

δυνατότητα σύγκρισης αποτελεσμάτων, επιδιώκεται το μήνυμα της διαφάνειας 

και της  διαχρονικότητας. 

Επιπλέον, η  προετοιμασία ενός ετήσιου απολογισμού: 

• απαιτεί συνεργασία  των  στελεχών όλων των υπηρεσιών   και  κατά συνέπεια 

προϋποθέτει  τη  διατμηματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Μέσω τη 

διαδικασίας αυτής, εξασφαλίζονται  τα οφέλη της ομαδικής εργασίας δηλαδή 

επικοινωνία, εποικοδομητική διαφωνία, υποστήριξη νέων ιδεών, κατανόηση 

των ρόλων μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας, ανάπτυξη των επαγγελματιών, 

τοποθέτηση στόχων. (Valentine Μ. et al.,2012) 

• προϋποθέτει  μελέτη αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων  

εξωτερικού, η οποία οδηγεί σε ενημέρωση και  συγκριτική αξιολόγηση  

βέλτιστων πρακτικών. 

 

1.5. Εφαρμογή στον Eλληνικό Δημόσιο και  Ιδιωτικό Τομέα Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας  

Το εγχείρημα της ανάπτυξης  ετήσιας έκθεσης αποτελεί πράγματι μία πρωτοπορία για 

τα νοσοκομεία του Δημοσίου Τομέα, καθώς περιέχονται στόχοι αποτελεσματικής 

διαχείρισης και οικονομοτεχνικής απόδοσης, αλλά και πολιτικοί και κοινωνικοί στόχοι 

για την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα  (Σισσούρας,2001). 

Παρά το γεγονός ότι η  έκδοση ετήσιων εκθέσεων κατά την τελευταία δεκαετία 

σημειώθηκε κυρίως στο χώρο των ιδιωτικών οργανισμών υγείας, το νέο αυτό  

«επικοινωνιακό εργαλείο» έχει αρχίσει να διαδίδεται και σε άλλους τομείς (μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιος τομέας, κλπ).  

Η λειτουργία και οι ιδιαιτερότητες των ιδιωτικών και των δημοσίων νοσοκομείων, 

όπως είναι γνωστό διαφέρουν δραστικά και για το λόγο αυτό η ανάπτυξη  ετήσιων 

εκθέσεων τα τελευταία χρόνια  έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό μόνο στον Ιδιωτικό 

Τομέα.  Για το έτος 2012,  μόνο οι παρακάτω μονάδες υγείας  παρουσίασαν ετήσιες 

εκθέσεις: 

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1 ΟΜΙΛΟΣ  ΥΓΕΙΑ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
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2 ΟΜΙΛΟΣ  ΙΑΣΩ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 

3 Γ.Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 2012 ΔΗΜΟΣΙΟ 

4 Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012 ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

 

Στα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η ανάθεση των εκθέσεων κατά γενικό κανόνα, 

γίνεται σε  εξωτερικούς  συμβούλους  και κατά συνέπεια το βασικό  εμπόδιο 

υλοποίησής  τους  είναι το υψηλό κόστος.  

Στα  Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα εμπόδια για τον σχεδιασμό και την έκδοση 

ετήσιων εκθέσεων είναι  τα εξής :  

1. Δεν υπάρχουν  επίσημα  οικονομικά και στατιστικά στοιχεία: αυτό οφείλεται 

κυρίως στην έλλειψη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας 

και  Ολοκληρωμένου Διπλογραφικού  Λογιστικού συστήματος. 

2. Έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα Διοίκησης Μονάδων 

Υγείας και Marketing.   

3. Υψηλό κόστος  δημιουργίας. 

 

1.6.  Εφαρμογή στο Εξωτερικό  

Την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων  για τις Μονάδες Υγείας, κατά γενικό κανόνα 

ετοιμάζουν εξωτερικοί σύμβουλοι (Stanton P&J,2002) .  

Στις Η.Π.Α. υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα-πρότυπο από την SEC (Security & Exchange 

Commission, δηλ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), το Έντυπο 10-K,   βάσει του οποίου 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται  συγκεκριμένα στοιχεία και να συμμορφώνονται με 

αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές  ως προς το  περιεχόμενο. 

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες  ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν δωρεάν  πρόσβαση σε 

ετήσιες εκθέσεις, όπως π.χ. : 

 Annual Report Gallery: 

http://www.reportgallery.com 

 Annual Reports Library: 

http://www.zpub.com/sf/arl/ 

 Carol: Company Annual Reports Online: 

http://www.carol.co.uk/ 

 The Public Register’s Annual Reports Service: 

http://www.prars.com 

 Investor Relations Information Network: 

http://www.irin.com/cgi-bin/main.cgi?index=main 

 The Wall Street Journal Online Annual Reports Service 

http://wsjie.ar.wilink.com/asp/WSJ3_search_eng.asp 
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Τέλος, πέρα από τον Γενικό Ετήσιο Απολογισμό, μερικοί οργανισμοί υγείας εκδίδουν 

επιμέρους απολογισμούς για κάθε τομέα: π.χ. H Royal Melbourne Health (Δημόσιος 

Πάροχος Υγειονομικής Περίθαλψης στην Αυστραλία) για το έτος 2012, εξέδωσε  δύο 

ετήσιους απολογισμούς: Το  Annual Report 2012  και το Quality of Care Report 2012, 

το οποίο παρουσιάζει τις καλές πρακτικές ποιότητας και φροντίδας των ασθενών    του 

νοσοκομείου.   (διαθέσιμα στο www.mh.org.au) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mh.org.au/


[14] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΤΗΣΙΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩ Ν  

 

Μία ετήσια έκθεση πεπραγμένων θα πρέπει να περιέχει την αποσταγματική σοφία 

του αποτελέσματος μιας ολόκληρης χρονιάς και την οραματική ορμή μιας 

αισιόδοξης και καλά σχεδιασμένης προγραμματικής δράσης (Χάλαρης Μ., 2010) 

 

Η ετήσια έκθεση παρέχει στη διοίκηση της επιχείρησης  ή του οργανισμού μία 

μοναδική ευκαιρία να επιτύχει  διάφορους σκοπούς και να λειτουργήσει :   

 ως μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, 

τα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση (Judd & Tims, 1991),  

 ως σύγχρονο εργαλείο marketing (Bekey, 1990),  

 ως μέσο  γνωστοποίησης της φιλοσοφίας της επιχείρησης στους αναγνώστες 

(Anderson & Imperia, 1992),  

 ως μέσο μεταφοράς συγκεκριμένης εικόνας για την επιχείρηση (Neu et al,1998). 

 

2.1. Μεθοδολογία  υλοποίησης  ετήσιων εκθέσεων  

Η παρουσίαση των  πληροφοριών σε όλη την έκταση της έκθεσης πρέπει να γίνεται   με 

απλότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Η απλότητα δε συνεπάγεται  ότι η 

προετοιμασία της είναι εύκολη.  Πρέπει να γίνει σωστή οργάνωση  και  παρουσίαση 

των πληροφοριών, κατά τρόπο ώστε να είναι σωστά δομημένες και εύκολα κατανοητές 

από τον αναγνώστη (Bovée & Thill 2008). 

Φάσεις  υλοποίησης  της  έκθεσης   

Η προετοιμασία  αποτελείται από πέντε (5) φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω 

(Έκθεση Πολυτεχνείου Κρήτης, 2008):  

Φάση Α΄: Προκαταρκτική ανάλυση  

Η συγκεκριμένη φάση αφορά κυρίως στα προκαταρκτικά στάδια της έκθεσης και 

περιλαμβάνει τα εξής: 

Καθορισμός των στόχων της έκθεσης  

Με βάση το γενικό πλαίσιο και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, 

καθορίζονται με σαφήνεια οι βασικοί στόχοι, αλλά και τα βασικά δεδομένα όπως: 

 ανάθεση έργου  

 χρονική διάρκεια  
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 προγραμματισμός  

 ομάδες εργασίας 

 ενότητες 

 κόστος   

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου  

Το συγκεκριμένο έργο  δεν πρέπει να ξεπερνάει τους  6 μήνες. Συγκεκριμένα, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του έργου ξεκινάει τον Ιανουάριο του 

επόμενου έτους, προκειμένου  το υλικό να είναι έτοιμο για εκτύπωση μέχρι τον Ιούνιο. 

Σύμφωνα με τον Winter (1985), το χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας μίας ετήσιας 

έκθεσης  πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:     

Α/Α ΘΕΜΑ ΜΗΝΑΣ 

1 Εύρεση θέματος Ιανουάριος 

2 Επιλογή περιεχόμενων, διάταξη εντύπου Φεβρουάριος 

3 Επιλογή γραφίστα, φωτογράφου, εκδότη Φεβρουάριος 

4 Σελιδοποίηση, Διάταξη, Έγκριση του προσχέδιου από 

τον  επικεφαλή της ομάδας επιμέλειας σύνταξης 

Φεβρουάριος 

5 Συλλογή  δεδομένων από τα επιμέρους τμήματα Μάρτιος 

6 Συλλογή φωτογραφιών Μάρτιος 

7 Συλλογή οικονομικών καταστάσεων Μάιος 

8 Αποστολή στον γραφίστα, αλλαγές, προσθήκες Μάιος 

9 Τελική έγκριση από τον Διοικητή Μάιος 

10 Τελική αποστολή για εκτύπωση Μάιος 

11 Διανομή της έκθεσης, ανάρτηση στην ιστοσελίδα Ιούνιος 

 

Παρουσίαση του  Οργανισμού 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει μία εκτενή ανάλυση του Οργανισμού του Νοσοκομείου ως 

φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Αναλυτικά καταγράφει τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται, τα οράματα και τις στρατηγικές, καθώς και τη δομή που διέπει τον 

Οργανισμό. Αποτυπώνει επίσης τη γενική στρατηγική του Οργανισμού και υλοποιείται 

σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Φάση Β΄: Σχεδιασμός    

Σκοπός της συγκεκριμένης φάσης είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός  της έκθεσης. 

Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της φάσης αυτής, υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις: 
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1. Προσδιορισμός ομάδων εργασίας και  πηγών άντλησης δεδομένων 

Αρχικά γίνεται γραπτή ανάθεση στην συντονιστική ομάδα και στις ομάδες εργασίας 

που θα συμμετέχουν  και θα συγκεντρώσουν το προτεινόμενο υλικό και στη συνέχεια  

αποφασίζονται τα  επιμέρους θέματα, τα οποία θα αναπτυχθούν στην έκθεση. 

2. Καθορισμός   χρηματο-οικονομικών δεικτών και  λειτουργικών δεικτών KPI’S  

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών που θα συλλεχθούν     

και θα αποτυπωθούν στον απολογισμό, καθώς και δείκτες που αφορούν στα δεδομένα 

«ασθενών» (έρευνα ικανοποίησης ασθενών, χρόνοι αναμονής και εξυπηρέτησης, 

συνθήκες νοσηλείας, μέση διάρκεια νοσηλείας κλπ). 

Στην πράξη οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιλέγουν δείκτες σχετικούς 

με τρεις τομείς:  α) την ανάπτυξη β)  την αποδοτικότητα γ) τη δημιουργία αξίας 

3. Δεδομένα εσωτερικών διαδικασιών 

Στη  δράση αυτή αναφέρονται:  πιθανή έρευνα ικανοποίησης προσωπικού,  χρόνος 

διεκπεραίωσης διαδικασιών, προτάσεις βελτίωσης από το προσωπικό, κλπ. 

4. Δεδομένα εσωτερικής ανάπτυξης 

Αναφέρονται ο χρόνος και κόστος εκπαίδευσης, τα δεδομένα προσλήψεων, η 

αξιολόγηση και η υποκίνηση του  προσωπικού,  τα δεδομένα τεχνολογικής εξέλιξης  

κλπ. 

 

Φάση Γ΄:    Συλλογή Δεδομένων -Πηγές Άντλησης-Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Η  σύνταξη,  προετοιμασία,  ο συντονισμός  και η διανομή της ετήσιας έκθεσης απαιτεί 

ομαδική εργασία και προσπάθεια. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες του 

προηγούμενου έτους, συλλέγονται από όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όπως: 

 Ιατρική υπηρεσία 

 Νοσηλευτική Υπηρεσία 

 Διοικητική Υπηρεσία 

 Οικονομική Υπηρεσία 

 Ποιοτικός Έλεγχος  

 Τεχνική Υπηρεσία 

 Υπηρεσία Πληροφορικής 

 Νομική Υπηρεσία 

 Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων 
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Φάση Δ΄: Έλεγχος-Αξιολόγηση  

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο των  ενεργειών  που έχουν αναπτυχθεί 

κατά το προηγούμενο στάδιο. Στα πλαίσια των συγκεκριμένων δράσεων 

πραγματοποιείται τόσο ο έλεγχος της  συλλογής των δεδομένων, όσο και ο έλεγχος 

εγκυρότητας των στοιχείων σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ως εξής: 

1. Έλεγχος δεικτών: Η φάση αυτή περιλαμβάνει τον καθορισμό των σχέσεων 

αιτιότητας ανάμεσα στους επιλεγέντες δείκτες, καθώς και τον έλεγχο της 

ισορροπίας ανάμεσα σε δείκτες αιτίου και αποτελέσματος. 

 2. Έλεγχος εγκυρότητας: Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνει ο έλεγχος της λογικής 

εγκυρότητας των δεικτών που θα έχουν επιλεγεί. 

Φάση Ε΄: Τελική Μορφή-Παρουσίαση-Έγκριση 

Στο αρχικό στάδιο της συγκεκριμένης φάσης πραγματοποιείται αναλυτικά μία 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να 

οριστικοποιηθεί η μορφή και το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης. Επίσης είναι θεμιτό 

να πάρουν ένα αντίγραφο οι εργαζόμενοι σε κάθε υπηρεσία, οι οποίοι αφού το 

διαβάσουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις της συντονιστικής ομάδας   (Winter, 1985) 

 

2.2. Πηγές και εμπλεκόμενες οντότητες για το σχεδιασμό ετήσιας έκθεσης 

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συνήθως η προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης  

ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Όμως και  σε αυτήν τη περίπτωση,  είναι 

απαραίτητο η ομάδα  εργασίας να αποτελείται από  (Winter, 1985): 

 Έναν συντονιστή, ο οποίος θα πάρει υλικό από όλα τα τμήματα, αναφορικά με 

τα πεπραγμένα τους . 

 Τον Υπεύθυνο Oικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος θα δώσει τα οικονομικά 

στοιχεία και  θα επιβλέψει την σωστή αποτύπωσή τους. 

 Τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, ο οποίος θα   παρουσιάσει στοιχεία για το 

ανθρώπινο δυναμικό, τη στρατηγική  διοίκησης ανθρωπίνων πόρων  και τις 

πολιτικές   που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος θα διασφαλίσει τη  σωστή προβολή 

του οργανισμού  στην  έκθεση,  προκειμένου να εξασφαλιστεί  η  δημιουργία  

θετικής εικόνας. 

 Τον Υπεύθυνο του  Νομικού Τμήματος, ο οποίος  θα ελέγξει τη νομική 

διάσταση της έκθεσης. 
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 Τον  Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, 

θα  ενημερώνεται για την πορεία και θα δώσει την τελική έγκριση για την 

εκτύπωση. 

 

2.3. Το περιεχόμενο ενός ετήσιου απολογισμού 

2.3.1.Θέμα-Μηνύματα 

Θέμα  

Ο οργανισμός υιοθετεί κάποιο θέμα  για το συγκεκριμένο έτος και όλο το στυλ του 

κινείται γύρω από αυτό. Τα θέματα που επιλέγονται  σχετίζονται  συνήθως  με ασθενείς 

ή  εργαζόμενους που φροντίζουν ασθενείς,  ή ακόμα και με θέματα που αφορούν στη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, την στρατηγική, τη προστασία του περιβάλλοντος, την 

καινοτομία. Μία ξεχωριστή ενότητα, δύο ή παραπάνω σελίδων, αφιερώνεται για να 

παρουσιαστούν αναλυτικά οι ιδιαιτερότητες του επιλεγόμενου θέματος. Οι «τίτλοι-

σλόγκαν» που συνοδεύουν το θέμα πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι 

ώστε  να προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη (Arthur J.,Marino Jr.,1995). 

Μήνυμα  Διοικητή  

Σύμφωνα με τον Winter (1985), η σελίδα με το μήνυμα του Διοικητή ή Διευθύνοντα 

Σύμβουλου, είναι το σημείο του ετήσιου απολογισμού με τη μεγαλύτερη 

αναγνωσιμότητα. 

 Ο Διοικητής  στο εισαγωγικό μήνυμα  δίνει  το στίγμα του Οργανισμού  και    τα 

πρώτα ενημερωτικά στοιχεία  για  το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα  

κάποιο πλάνο για τις προοπτικές  και τα σχέδια για το μέλλον.  

Το μήνυμα πρέπει να  είναι κατατοπιστικό, ενδιαφέρον και στοχευμένο, να προβάλει   

την κατεύθυνση την οποία έχει ακολουθήσει ο οργανισμός, να εμπνέει τον αναγνώστη 

και να μεταφέρει  μία θετική εικόνα  για τον οργανισμό, ακόμα και στην περίπτωση που 

τα δεδομένα είναι πραγματικά αρνητικά και τα νέα άσχημα (Thomsett, 2007).  

Μηνύματα-σλόγκαν  

Τα μηνύματα-σλόγκαν  είναι θεμιτό να υπάρχουν σε όλη την έκταση του απολογισμού. 

Δίνουν έμφαση, τόσο  στα κείμενα, όσο και στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε 

κάθε ενότητα. Πρέπει να είναι έξυπνα, ουσιαστικά, να διαπνέονται από ευθύνη και να 

παρουσιάζονται με αξιοπιστία και σαφήνεια, προκειμένου να έχουν την επιθυμητή 

αναπόκριση (Lombardi D., Schermerhorn J.,2007). 
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2.3.2 Ταυτότητα και Σύντομο Ιστορικό του Νοσοκομείου  

Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό του Νοσοκομείου  από την ίδρυσή του έως το 

τρέχον έτος. Αναφέρονται περιληπτικά οι λόγοι ίδρυσης,  οι προσφερόμενες υπηρεσίες, 

η θέση του Οργανισμού στην αγορά, αλλά και  η πορεία  του κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας του. (Σισσούρας, 2001) 

Πολλοί οργανισμοί υγείας παρουσιάζουν το ιστορικό  αυτό σε μία ενότητα, την οποία 

ονομάζουν «Με μία ματιά-At a glance». Στο σημείο αυτό, γίνεται μία  σύντομη 

ιστορική αναδρομή του νοσοκομείου, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό  τη δυνατότητα 

στον αναγνώστη, σε  μία σελίδα  μόνον, να κατανοήσει τη διαχρονική εξέλιξη  και 

γενικότερα να  αποκτήσει  μία γενική εικόνα του εν λόγω  Οργανισμού (Arthur 

J.,Marino Jr., 1995). 

 

2.3.3. Όραμα - Αποστολή –Φιλοσοφία -Στόχοι- Στρατηγικές- Αξίες  (Sullivan & 

Decker, 2009) 

Όραμα 

Η δήλωση οράματος ενός οργανισμού υγείας περιγράφει το στόχο που φιλοδοξεί να 

επιτύχει. Το όραμα εμπνέει και παρακινεί τους εργαζόμενους  να επιτύχουν μία 

επιθυμητή κατάσταση. Για παράδειγμα: «Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένα 

περιφερειακό, ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υγειονομικής περίθαλψης που θα παρέχει 

άριστες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και έρευνα». 

Αποστολή 

Η αποστολή ενός οργανισμού είναι μία ευρεία, γενική δήλωση για το λόγο ύπαρξης του 

οργανισμού. Η ανάπτυξη της αποστολής είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα για τη 

διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού:  «Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε 

την υγεία των ατόμων στην κοινότητα που εξυπηρετούμε». Αυτό είναι ένα παράδειγμα 

δήλωσης της αποστολής που διέπει τη λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού. Εάν μία 

δραστηριότητα δεν συνάδει με την αποστολή του οργανισμού, πιθανότατα δε θα 

εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, η αγορά μιας εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων  από τον 

οργανισμό, μπορεί να μην θεωρηθεί δραστηριότητα που επικουρεί στην επίτευξη της 

αποστολής του, που είναι η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. 

Κάθε οργανισμός λειτουργεί για όφελος των ασθενών στην ευρύτερη περιοχή που 

δραστηριοποιείται.  Η  αποστολή δεν είναι ίδια για κάθε νοσοκομείο και συσχετίζεται 

με το είδος ( γενικό-ειδικό-περιφερειακό-χρόνιων παθήσεων κ.λ.π.)  αλλά και το 

μέγεθος του οργανισμού ( Σισσούρας, 2001). 

Φιλοσοφία  
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Η φιλοσοφία είναι μια γραπτή δήλωση  που αντικατοπτρίζει  τις αξίες, το όραμα και 

την αποστολή του οργανισμού. 

Στόχοι 

Είναι οι συγκεκριμένες δηλώσεις του οργανισμού για τα όσα πρόκειται να επιτευχθούν. 

Ακολουθούν την αποστολή και το όραμα του οργανισμού. Οι στόχοι είναι μετρήσιμοι 

και ακριβείς όπως για παράδειγμα είναι ο εξής: «Κάθε ασθενής θα μείνει 

ικανοποιημένος από τη νοσηλεία του». Οι στόχοι αφορούν  ολόκληρο τον οργανισμό, 

ενώ οι επί μέρους στόχοι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα  μιας μονάδας του 

οργανισμού. Για παράδειγμα, επιμέρους  στόχος ενός νοσηλευτικού τμήματος για την 

επίτευξη του πιο πάνω ευρύτερου στόχου είναι ο εξής: «Να παρέχονται οι κατάλληλες 

πληροφορίες και η εκπαίδευση στους ασθενείς, από τη φάση πριν την εισαγωγή μέχρι και 

την έξοδό τους από το Νοσοκομείο».  

Οι στρατηγικές ακολουθούν τους επιμέρους στόχους και καθορίζουν ποιές ενέργειες 

θα γίνουν. Ένα παράδειγμα στρατηγικής προκειμένου να ικανοποιηθεί ο πιο πάνω 

επιμέρους στόχος  για την ικανοποίηση του ασθενούς είναι ο εξής: «Υλοποίηση 

σεμιναρίων εκπαίδευσης των μητέρων πριν τον τοκετό». 

Στρατηγικές 

Είναι οι ενέργειες με τις οποίες θα επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι. 

Δηλώνοντας τη στρατηγική  του ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, στην ουσία δηλώνει τον 

στόχο που έχει, δηλαδή, πού επιθυμεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια, ποιά κατεύθυνση 

θα ακολουθήσει και τί ενέργειες έκανε ή κάνει για να  εκπληρώσει  τους σκοπούς του. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία και όχι ένας τελικός 

στόχος. Απαιτεί συνεχή  εστίαση της προσπάθειας στον στόχο και παρακολούθηση της 

κατεύθυνσης προς αυτόν. Η αποστολή και το όραμα του οργανισμού διέπουν όλες τις 

δράσεις του. 

Αξίες 

Είναι οι πεποιθήσεις ή οι  στάσεις που διατηρεί κάποιος   για τον  κόσμο, τις ιδέες, τα 

πράγματα ή τις καταστάσεις  που επηρεάζουν τις ενέργειες και τη συμπεριφορά.  

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δηλώσεις των αξιών ώστε να αναγνωρίζουν τις 

πεποιθήσεις  ή τις στάσεις που διατηρούν οι ηγέτες του. 

 

2.3.4. Γενικά Στοιχεία Νοσοκομειακής Μονάδας  

Θα πρέπει να περιγραφεί η οργανωτική δομή, η διοίκηση και η λειτουργία του 

νοσοκομείου. (Σισσούρας, 2001) 
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Οργανωτική Δομή 

Αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το κάθε νοσοκομείο σε Διευθύνσεις, 

Τομείς και Τμήματα, τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι κλίνες ανά κλινική ή 

τομέα και το πώς κατανέμεται  το προσωπικό στα αντίστοιχα τμήματα. 

Παρουσίαση οργάνων διοίκησης 

Γίνεται παρουσίαση των οργάνων διοίκησης  στο ανώτατο  κατ’ αρχήν επίπεδο και στη 

συνέχεια στο ανώτερο και μεσαίο. Η ανάλυση αυτή στη συνέχεια θα αποτυπωθεί με την 

μορφή οργανογράμματος.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Αφορά το είδος, τη διαδικασία και τη διανομή των υπηρεσιών που το νοσοκομείο 

προσφέρει, τα εξειδικευμένα τμήματα που έχει αναπτύξει, τους χρόνους αναμονής και 

εξυπηρέτησης, καθώς και την ποιότητα και αποτελεσματικότητά των παρεχόμενων 

υπηρεσιών . 

Λειτουργικά  Παραγωγικά  Στοιχεία 

Τεράστιο ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα στοιχεία που αφορούν το κόστος νοσηλείας 

(μέσο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή ή  ανά ημέρα νοσηλείας, μέσο κόστος φαρμάκων 

ανά ασθενή ή ανά ημέρα νοσηλείας, μέσο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων ανά 

ασθενή ή ανά ημέρα νοσηλείας) και τέλος το συνολικό κόστος  λειτουργίας  Τμημάτων-

Τομέων-Διευθύνσεων και γενικότερα του Νοσοκομείου. 

Διαχείριση  Ανθρωπίνων  Πόρων 

Παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τη σύνθεση, την καταλληλότητα, τις ικανότητες, 

την επάρκεια, τον τρόπο οργάνωσής του προσωπικού, αλλά και της εφαρμογής 

μεθόδων στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Αναλυτικότερα, περιγράφονται οι  

πολιτικές και  οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αφορούν τη στελέχωση, 

την εκπαίδευση-ανάπτυξη και διαχείριση γνώσης των εργαζομένων, την αξιολόγηση 

της απόδοσης και πώς όλα αυτά συνδέονται με την Επιχειρησιακή Στρατηγική. 

(Ξηροτύρη, 2010) . 

Οι περισσότερες εκθέσεις περιέχουν τα εξής στοιχεία  (Winter, 1985) 

 Τη δέσμευση του Οργανισμού στους εργαζόμενους 

 Την φιλοσοφία της επιχείρησης, την οποία έχει ενστερνιστεί το ανθρώπινο 

δυναμικό.  

 Τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση, με κατανομή ανά ειδικότητα και 

φύλλο. 

 Τα προσόντα των υπαλλήλων και  την αναλογία σε βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ,ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά) 
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 Την  εκπαιδευτική πολιτική της επιχείρησης 

 Τους μισθούς  ανά εργαζόμενο και τη  σύγκρισή τους  με τα προηγούμενα έτη 

 

Διαχείριση Ιατρό-Τεχνολογικού εξοπλισμού & βιοϊατρικής τεχνολογίας 

Η  διαχείριση αυτής της τεχνολογίας αφορά  στην ποσότητα, το είδος και την ποιότητα 

της τεχνολογίας  που διαθέτει το νοσοκομείο καθώς και την απόδοση αυτών. 

Διαχείριση  Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η συστηματική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε 

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  

για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού (Κίτσιου Σ., 

Βλαχοπούλου Μ., 2008).  

Στην ενότητα αυτή πρέπει να παρουσιαστούν τα εξής συστήματα, εφόσον 

χρησιμοποιούνται : 

 Χρηματοοικονομικό και λογιστικό  

 Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 

 Μισθοδοσίας 

 Κλινικό πληροφοριακό (CIS) 

 Στήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) 

 Εισαγωγής Ιατρικών Εντολών (CPOE) 

 Νοσηλευτικό Πληροφοριακό Σύστημα (NIS) 

 Ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHRS) 

 Εργαστηρίων (LIS) 

 Ακτινολογίας (RIS) 

 Φαρμακείου (PIS) 

 Χρέωσης Ασθενών  (PBIS) 

 Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCMS) 

 

Ανάλυση της  χρηματοοικονομικής κατάστασης 

Παρουσιάζονται δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσεως και αριθμοδείκτες), η παρακολούθηση των οποίων είναι  

απαραίτητη για  την   αποτελεσματικότερη   οικονομική   διαχείριση,  καθώς και  για  

τη διασφάλιση της επάρκειας  και  της  κάλυψης των επενδυτικών  αναγκών. 
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Οι καταστάσεις αυτές συνήθως παρουσιάζονται  ως ένθετο στο τέλος του απολογισμού, 

ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει μία αρχική αναφορά  στην οποία να παρουσιάζονται 

κατανοητές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, καθώς απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι 

μόνο σε οικονομολόγους,   

 

2.3.5.Φωτογραφίες και  γραφικά  

Οι ετήσιες εκθέσεις  ως εργαλεία marketing, πρέπει να περιλαμβάνουν φωτογραφίες  

και γραφήματα, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη των αναγνωστών. 

Για το σκοπό αυτό αφιερώνεται κατά μέσο όρο το 40-50% του χώρου του απολογισμού 

σε φωτογραφίες και γραφικά (Winter, 1985) 

Οι φωτογραφίες, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα το πώς συμπεριφέρονται οι  

άνθρωποι του οργανισμού στη καθημερινότητά τους, αλλά μάλλον, το πώς κάποιος 

αντιλαμβάνεται ότι συμπεριφέρονται (Anderson & Imperia,1992). 

Τα γραφήματα, οδηγούν στην αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση από τον 

αναγνώστη (Beattie & Jones, 2000) και ως εκ τούτου η  χρησιμότητά τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική  στην "διαχείριση" ευνοϊκής εντύπωσης του αναγνώστη για την  

απόδοση του οργανισμού. 

 

2.3.6.Παρουσιάσεις και Εκθέσεις Κλινικών και Τμημάτων 

Το έργο του κάθε τμήματος και της κάθε κλινικής είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερα 

σημαντικό. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει μία απλή ενδεικτική  φόρμα, στην οποία η 

κάθε κλινική-εργαστήριο-τμήμα πρέπει να συμπληρώσει τις δραστηριότητές της, 

προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στην ετήσια έκθεση :  

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΕΤΟΥΣ  ………….. 

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ:  

1.  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Σ Ω  Π Ι Κ Ο  

ΔΕΠ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

     

2.  Λ Ο Ι Π Ο   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

     

3.ΚΛΙΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

  

4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 
 

ΜΕΣΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ 

 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  ΣΤΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

Προγραμματισμένα  

Επείγοντα  

Βραχεία  

ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ   

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ  

ΥΛΙΚΑ 

 

5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

  

  

6.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΕΡΓΟ 

  

  

7.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

  

  

8.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ 

  

 

 

2.3.7. Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ελληνικού Δικτύου, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (social 

responsibility), είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις 

επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι 

πέρα από όλα όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους 

επηρεάζονται  άμεσα ή έμμεσα από δραστηριότητές τους. 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, «ΕΚΕ είναι η συστηματική, 

οργανική και εθελοντική ενσωμάτωση από εταιρείες στην επιχειρηματική τους λειτουργία 

δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική διάσταση, με ουσιαστική 

συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο».        
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Η ΕΚΕ  αναπτύσσει δράσεις μέσα στην ίδια την επιχείρηση (ανθρώπινο δυναμικό, 

υγιεινή  και ασφάλεια στην εργασία, διαχείριση του περιβάλλοντος) αλλά και ευρύτερα, 

πέρα από τα όρια της επιχείρησης, που διαχέονται σε όλο τον κοινωνικό περίγυρο που 

άμεσα ή έμμεσα έχει σχέση με την επιχείρηση. (ΣΕΒ, Δελτίο Ανταγωνιστικότητας 

(τεύχος 34). 

 Η ηθική  ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στη κοινωνία και το περιβάλλον εν μέσω 

οικονομικής κρίσης, αλλά και ο ρόλος που αυτές οφείλουν να διαδραματίσουν  για την 

αντιμετώπισή της, καθιστούν αναγκαία την προβολή της ΕΚΕ στην Ετήσια Έκθεση του 

Νοσοκομείου. Η  παρουσίαση της ΕΚΕ στην ετήσια έκθεση, δείχνει ότι η επιχείρηση   

εκτός από την προσήλωση στον οικονομικό της ρόλο  είναι και κοινωνικά υπεύθυνη και 

φροντίζει για τη διατήρηση και διασφάλιση  των φυσικών και ανθρώπινων πόρων. 

 

2.3.8. Λειτουργικοί  Δείκτες     

Αφορά κυρίως στα  ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα παροχής υπηρεσιών από κάθε 

τομέα ή τμήμα, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των εξετασθέντων στα διάφορα 

τμήματα, τους νοσηλευθέντες ανά τμήμα, τα ποσοστά κάλυψης, τη μέση διάρκεια 

νοσηλείας, τον αριθμό εξετάσεων ανά εργαστηριακό τμήμα, και την παρακολούθηση 

δεικτών αποδοτικότητας-παραγωγικότητας 

Η ποσοτική ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής δείκτες: 

 Ποσοστό κάλυψης κρεβατιών, ανά κλινική 

 Ημέρες Νοσηλείας ανά κλινική 

 Αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ανά κλινική 

 Διάστημα εναλλαγής ασθενή ανά κλινική  

 Ρυθμός εισροής ασθενή ανά κλινική  

 Χειρουργικές επεμβάσεις ανά κλινική  

 Αριθμός εξετασθέντων στα Εξωτερικά Ιατρεία 

 Αριθμός εξετασθέντων στα Επείγοντα 

 Ποσοστό επειγόντων περιστατικών σε ημέρα Εφημερίας 

 Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων  ανά εργαστηριακό τμήμα 

 Αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων ανά τμήμα 

 Αριθμός ιατρικών εφημεριών ανά κλινική  

 αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ανά απασχολούμενο προσωπικό(γιατρό, 

νοσηλευτή κ.λ.π) 

 Αναλογία απασχολούμενου προσωπικού(γιατροί, νοσηλευτές) ανά κλίνη 
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2.3.9. Οικονομικοί  Δείκτες  

Οι παρακάτω  χρηματο-οικονομικοί δείκτες (ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης 

και δραστηριότητας) αποτελούν χρήσιμο  εργαλείο για τη αποτύπωση της χρηματο-

οικονομικής διαχείρισης του οργανισμού: 

1. Γενικής ή  Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

2. Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

3. Ταμειακής Ρευστότητας 

4. Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

5. Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

6. Κάλυψης Τόκων 

7. Κάλυψης Παγίων ή Κεφαλαίων 

8. Δανειακής Επιβάρυνσης 

9. Παγιοποίησης Ενεργητικού 

10. Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

11. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

12. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

13. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων  

14. Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

15. Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

16. Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίου 

 

 

1.Αριθμοδείκτης Γενικής ή Κυκλοφοριακής  Ρευστότητας 

 

Ο  δείκτης αυτός, αξιολογεί την επιχείρηση ως προς την ικανότητα ρευστότητας. Σε 

αυτόν τον δείκτη δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι πιστωτές, ώστε να προσδιορίζουν το 

επιτόκιο δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα εκφράζει το περιθώριο ασφαλείας που έχει στη 

διάθεσή της η επιχείρηση για να ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή  Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =   

 

2.Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει όλα εκείνα 

τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί τα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε 
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μετρητά. Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης 

καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

μιας επιχείρησης ( κυκλοφορούν μείον αποθέματα) είναι ίσα ή μεγαλύτερα των 

τρεχουσών υποχρεώσεων, τότε θεωρητικά τουλάχιστον, η επιχείρηση έχει καλή 

τρέχουσα οικονομική κατάσταση.  

Αποτελεί καλύτερη ένδειξη της ικανότητας μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της από ότι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας. 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας =  

 

3.Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

 

Ο δείκτης αυτός  παρουσιάζει την εικόνα της επιχείρησης όσον αφορά τα μετρητά σε 

σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες. Εκφράζει την ικανότητα της 

επιχείρησης για την εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της με 

τα μετρητά που διαθέτει. Επιπλέον μας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας =  

 

4.Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά σε αριθμό ημερών, το χρονικό διάστημα που μια 

επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με την χρησιμοποίηση των αμυντικών περιουσιακών 

στοιχείων της κατοχής της, χωρίς να καταφεύγει στη χρησιμοποίηση των εσόδων που 

προέρχονται από τις δραστηριότητές της. 

 

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος =  

Προβλεπόμενες Ημ. Λειτ. Δαπάνες = (κόστος πωληθέντων+ έξοδα διοίκησης + έξοδα 

διάθεσης)/365 

 

 

5.Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

 
Αυτή η ομάδα αριθμοδεικτών είναι περισσότερο ενδεικτική για την μακροπρόθεσμη  

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, αφού εξετάζει την ορθότητα της χρήσης και των 

επιλογών των κεφαλαίων που κάνει μια επιχείρηση. Φανερώνουν τη σχέση μεταξύ 



[28] 

 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων καθορίζοντας τον βαθμό χρηματο-οικονομικού κινδύνου 

των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης =   

 

 

6.Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

Φανερώνει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας επιχείρησης και των τόκων με 

τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια. Δείχνει πόσες 

φορές καλύπτονται οι τόκοι από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. 

 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων =  

 

7.Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων ή Κεφαλαίων 

 

Ο σκοπός του αριθμοδείκτη κάλυψης παγίων είναι η εύρεση του τρόπου 

χρηματοδοτήσεως των παγίων επενδύσεων της επιχείρησης.  

 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων ή Κεφαλαίων =  Χ 100 

 

8.Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων  αποτελούν τα ξένα κεφάλαια. 

 

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης =  

 

9.Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού 

 

Εκφράζει το ποσοστό των πάγιων εγκαταστάσεων σε σχέση με το σύνολο του 

ενεργητικού.  

 

Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού =  

 

10.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

 

Δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε από κάθε μονάδα 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε 

σχέση με τις πωλήσεις της.  

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης =  
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11.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Δείχνει το βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με βάση τις 

πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η θέση της  

επιχείρησης διότι κάνει μεγάλες πωλήσεις με μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων και 

ενδεχομένως να έχουμε αυξημένα κέρδη. Σε χαμηλή τιμή του δείκτη οι ζημιές θα είναι 

ανάλογα μεγαλύτερες λόγω των αυξημένων χρηματο-οικονομικών εξόδων που 

δημιουργούν τα ξένα κεφάλαια.  

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων =  

 

 

12.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός εκτιμά την εντατικότητα με την οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα 

περιουσιακά της στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της. Δείχνει εάν 

υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των 

πωλήσεων της. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού =  

 

 

13.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

 
Δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις 

πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Χρησιμοποιείται δηλαδή για να διαπιστωθεί η ταχύτητα 

με την οποία τα αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης.  

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων =  

 

14.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

Ο δείκτης αυτός δηλώνει πόσες φορές, μέσα στη διαχειριστική χρήση, ολοκληρώνεται 

ο κύκλος είσπραξης των απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων =  
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15.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση το κόστος πωληθέντων 

καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η παρακολούθηση του αριθμοδείκτη αυτού 

για μια σειρά ετών, μας δείχνει την πολιτική της επιχείρησης ως προς τη 

χρηματοδότηση των αγορών της.  

Όταν το σύνολο των αγορών της χρήσεως δεν δημοσιεύεται, χρησιμοποιείται αντ’ 

αυτού το κόστος πωληθέντων της χρήσης. 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλ. Βραχυπρόθεσμων Υποχρ.=  

 

 

16.Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίου 

 

Δείχνει τον βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων από την 

επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει 

υπερεπένδυση σε πάγια . Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός , τόσο πιο εντατική 

είναι η χρησιμοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση 

με τις πωλήσεις της. Μείωση του δείκτη αυτού διαχρονικά μπορεί να σημαίνει ότι 

υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια σε σχέση με την δυνατότητα της 

επιχείρησης για πωλήσεις.  

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίου =  

 

 

2.3.10. Επίλογος-Δήλωση Σκοπιμότητας  

 

 Όπως και στις υπόλοιπες  εκθέσεις (οικονομικές, business plans κ.α.), στον επίλογο  

εκτίθενται συνοπτικά όσα παρουσιάστηκαν σε όλη την έκταση της έκθεσης, ενώ 

συνήθως «κλείνει» με μια δήλωση σχετικά με τη συνολική σκοπιμότητα (Penner S., 

2004) και  την πορεία  του οργανισμού π.χ. «Θα συνεχισθεί η προσπάθεια να 

δικαιώνουμε κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των ασθενών μας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ 

3 . 1 .  H    ΠΕ ΡΙΠΤ ΩΣΗ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο ετήσιος απολογισμός που έχει 

αναπτυχθεί για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  Παπαγεωργίου  το έτος 2012.  

To Νοσοκομείο  Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει 

όμως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Είναι η πρώτη χρονιά που το συγκεκριμένο Νοσοκομείο εκδίδει ετήσιο απολογισμό και 

για το λόγο αυτό  παρουσιάζονται αναλυτικά το όραμα του ιδρυτή, οι στρατηγικοί 

στόχοι του οργανισμού, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την ίδρυσή  του,  καθώς και  

στατιστικά στοιχεία των 10 προηγούμενων ετών.  

 

 

 

                                            
 

 

 

 

    ΕΤΗΣΙΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2012 
 

 

 Σεβασμός  

 Ακεραιότητα 

 Ποιότητα 

 Καινοτομία 
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Το όραμά μας     
 

Η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Νοσοκομείου, αντίστοιχου των Νοσοκομείων του 

εξωτερικού, το οποίο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. 

 

 

Ο στόχος μας  
 

Το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ να είναι το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της Ελλάδας, 

διατηρώντας  την ξεχωριστή θέση που έχει κερδίσει στον Τομέα της Υγείας στα 13 

επιτυχημένα χρόνια της λειτουργίας του και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των ασθενών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 

Οι αξίες μας  

 
 Αγάπη και σεβασμός στον άνθρωπο: αίσθημα ευθύνης στους ασθενείς που 

μας εμπιστεύονται 

 Ακεραιότητα: αποτελεσματική, δίκαιη, αποδοτική και ανθρώπινη 

αντιμετώπιση, ισότιμα προς όλους του πολίτες 

 Ποιότητα: με στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών μας 

 Καινοτομία: μέσω διαρκούς ενημέρωσης για τις νέες ιατρικές μεθόδους και 

υιοθέτησης καλύτερων πρακτικών νοσοκομείων του εξωτερικού 

 

 

Η αποστολή μας  
 

Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο με αφοσίωση στον πάσχοντα συνάνθρωπο και 

στην κοινωνία. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                        

1. ΜΗΝΥΜΑ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

2. ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ 

3. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

4. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

5. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

6. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

7. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

8. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

9. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

10. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

12. ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  

13. ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012 

14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

18. ΑΝΤΙ  ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

19. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

20. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

21. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

22. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Μήνυμα  Επίτιμου Προέδρου του Νοσοκομείου  

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κι εγώ προσωπικά, λειτουργώντας με 

όραμα και προοπτική, αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως προσωπικό χρέος και ως 

έργο ζωής.    

Από την κατασκευή του και τον εξοπλισμό του μοναδικός στόχος ήταν να γίνει 

πρότυπο και εφάμιλλο με τα αντίστοιχα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.  Ήδη, 

μετά από δεκατρία και πλέον χρόνια λειτουργίας, η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα 

είναι καθολικά αναγνωρισμένη. 

Δεν σταματάμε όμως εδώ, προσπαθούμε συνεχώς, δίνοντας πλέον έμφαση στην 

εκπαίδευση και στην έρευνα.  

Το προσωπικό μας, που από την αρχή συμμερίστηκε το όραμά μας, δεν σταμάτησε να 

προσπαθεί με ευθύνη και αξιοπρέπεια, προκειμένου να εξυπηρετεί στον καλύτερο 

δυνατό βαθμό τις ανάγκες των ασθενών, αντιλαμβανόμενο πλήρως την κρισιμότητα του 

ρόλου του». 

 

Μήνυμα  προέδρου Δ.Σ. 
 

«Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων  σας 

καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, που 

δημιουργήθηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμπολιτών. 

Σύμφωνα με το όραμα των αδελφών Νικολάου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, Δωρητών 

του Νοσοκομείου, τις προσπάθειες όλων των μέχρι σήμερα μελών των Διοικητικών 

Συμβουλίων, μακριά από οποιεσδήποτε «επιρροές», τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον 

των εργαζομένων, αλλά και τη διαχρονική συμμετοχή του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 

στη διοίκηση, το Νοσοκομείο έχει καταξιωθεί στην εκτίμηση των πολιτών  για την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, για την επιστημονική κατάρτιση του 

προσωπικού, αλλά και για την προθυμία και τη φιλαλληλία των εργαζομένων. Μετά 

την υπερδεκαετή λειτουργία του και σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση διεθνούς 

επιτροπής, που έγινε για λογαριασμό του Α.Π.Θ., το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

αναφέρεται πως έχει τις προϋποθέσεις να  θεωρηθεί  ισάξιο με τα καλύτερα της 

Ευρώπης.……………………………………………….. 

Είναι αλήθεια πως κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Βελτιώνουμε τις 
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υποδομές, ανανεώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και 

δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Καθημερινά  προσπαθούμε για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση των 

περιττών δαπανών και του λειτουργικού κόστους, φθάνοντας σε ζηλευτά 

αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα συγκριτικά στοιχεία που δημοσίευσε 

πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας στο διαδίκτυο Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί πως 

προσπαθούμε μόνοι μας, χωρίς την προσδοκώμενη συμπαράσταση της πολιτείας. 

Αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι η ιδιαίτερα 

αυξημένη προσέλευση των πολιτών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό, σύμφωνα και με 

τις υπάρχουσες υποδομές, έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα την αδυναμία 

ανταπόκρισης στην αυξημένη ζήτηση και για το λόγο αυτό ζητάμε την κατανόησή σας, 

με την ελπίδα, όταν λειτουργήσει και στη χώρα μας η πρωτοβάθμια φροντίδα, το 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σύμφωνα με τις 

υποδομές που διαθέτει, ως τριτοβάθμιο Νοσοκομείο. 

Μέχρι τότε, εμείς θα προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο». 

 

ΙΔΡΥΜΑ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 
Το έτος 1990 από τους Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου συστήθηκε το κοινωφελές 

ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», με έδρα την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Ο κύριος σκοπός της σύστασής του ήταν η ανέγερση του Νοσοκομείου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Για το σκοπό αυτό προσέφερε το ποσό των 30 εκατομμυρίων 

δολαρίων και ανέλαβε την κατασκευή και τον εξοπλισμό του. Σήμερα οι εκπρόσωποι 

του Ιδρύματος συμμετέχουν στη διοίκηση του Νοσοκομείου συμβάλλοντας στην 

επιτυχημένη πορεία του. Επίσης το Ίδρυμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στηρίζει ως χορηγός 

σημαντικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου. 
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ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

«ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ» 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι 

Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, 

διάγνωσης, θεραπείας και 

αποκατάστασης και λειτουργεί από το 

1999. 

Είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, 

εφημερεύει στα πλαίσια του 

προγράμματος εφημεριών του 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  και 

διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Αποτελεί μια νοσοκομειακή μονάδα 

με λειτουργικότητα και υψηλές 

προδιαγραφές σχεδιασμού και 

τεχνολογίας, ένα σύγχρονο κτιριακό 

έργο στη Β.Δ. πλευρά της 

Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της  

Ευκαρπίας. 

Η εγκατάσταση Πανεπιστημιακών 

Κλινικών το έτος 2004, ολοκλήρωσε 

με τον καλύτερο τρόπο τη στελέχωση 

του Νοσοκομείου, το οποίο πλέον 

βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με 

την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το 

οποίο θεωρείται πρότυπο Νοσοκομείο,  

δραστηριοποιείται με επιτυχία εδώ και 

13 χρόνια, εξυπηρετώντας ασθενείς 

από όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και 

τα Βαλκάνια. 

 

 
 
 
΄ 
 
 

 

   800 

Σύνολο κλινών 

750 

Ενεργές κλίνες 

18.119 

Χειρουργικές επεμβάσεις 

72.236 

Εσωτερικοί ασθενείς 

225.261 

Ημέρες νοσηλείας 

302.799 

    Εξωτερικοί ασθενείς (ΤΕΙ 

&  ΤΕΠ) 

1.500 

             Εργαζόμενοι 

                

                   95 % 

        

              Πληρότητα 
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     Η  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ   

 
1. Συνεχής υιοθέτηση μέτρων 

και πρακτικών για τη 

βελτίωση της εσωτερικής 

ποιότητας των υπηρεσιών 

παροχής υγείας  

2. Αύξηση της 

παραγωγικότητας 

(ποιοτικής και ποσοτικής) 

3. Προώθηση της 

εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής 

δραστηριότητας 

4. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

του Προσωπικού 

5. Μείωση του Χρόνου 

Νοσηλείας των Ασθενών 

6. Βελτίωση της Οικονομικής 

Λειτουργίας του 

Νοσοκομείου 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η υγεία, ως πολυτιμότερο αγαθό 

στη ζωή μας, αποτελεί  για μας  

ΧΡΕΟΣ  ΖΩΗΣ 

προς  τους συμπολίτες μας. 
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Η Διοίκηση του Νοσοκομείου 

Το Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη. Διορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το 

διορισμό του  νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τρία (3) υποδεικνύονται από το 

Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ένα (1) υποδεικνύεται από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τρία (3) επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας. 

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Μέλος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Μέλος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Μέλος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Μέλος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Μέλος Δ.Σ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
 

Μήνυμα  Γενικού  Διευθυντή                                         
 

«Η Οικονομική κρίση που μαστίζει τη  χώρα μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και 

το χώρο της υγείας. Τα προβλήματα πολλά και οι λύσεις  περιορισμένες. Το 

Νοσοκομείο  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αποτελεί ίσως τη  μοναδική ελπίδα φωτός και 

αποδεικνύει με αδιάσειστα στοιχεία ότι υπάρχουν λύσεις ακόμα και στις πλέον 

δυσμενείς συνθήκες. Η καταγραφή των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους 

απεικονίζει  την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του Νοσοκομείου. Συγκριτικά  

με τα προηγούμενα έτη δείχνει μια συνεχή ανοδική πορεία αυτού  με υψηλά standards 

ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης.    Λείπει όπως ένα στοιχείο που δεν περιγράφεται  

με γραπτό λόγο. Είναι η έκφραση ευγνωμοσύνης των ασθενών που είναι ό,τι 

καλύτερο για όλους εμάς  που τους υπηρετήσαμε.  

Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση κλείνοντας τη σταδιοδρομία μου ως 

υπηρέτης στο χώρο της υγείας σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με πανελλαδική 



[39] 

 

ακτινοβολία.  Ευχαριστώ τους μεγάλους ευεργέτες αδερφούς Παπαγεωργίου και  

κυρίως τον Ιστορικό Πρόεδρο Νίκο Παπαγεωργίου για την εμπιστοσύνη  με την 

οποία με περιέβαλαν, τον νυν Πρόεδρο Βασίλειο Παπά, τα διατελέσαντα  μέλη των 

Δ.Σ. που για  μια σειρά ετών συνεργαστήκαμε και  όλους τους εργαζόμενους που 

είναι και οι βασικοί συντελεστές και στυλοβάτες  του Νοσοκομείου». 

 

Μήνυμα  Διευθυντή   Ιατρικής  Υπηρεσίας                
 

«Οι ιατροί του Νοσοκομείου έχουμε την ευλογία να προσφέρουμε την υπηρεσία μας 

σε ένα από τα καλύτερα – αν όχι το καλύτερο-νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.  

Το όραμα των δωρητών αδερφών Παπαγεωργίου ήταν να ιδρυθεί και  να 

λειτουργήσει ένα νοσοκομείο που να μπορεί να συγκριθεί η υποδομή  και η 

λειτουργία του με αυτήν  νοσοκομείων αναπτυγμένων χωρών.  

Αυτό μας έδωσαν. Έτσι λοιπόν έχουμε την ηθική υποχρέωση να ανταποκριθούμε στο 

όραμα και να αναπτύξουμε όλες  μας τις δεξιότητες προς όφελος του πάσχοντος 

συνανθρώπου μας.  Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Απόδειξη αποτελούν τα 

στατιστικά  στοιχεία που αναφέρονται  τόσο στο κλινικό έργο, όσο και στο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό, που  μας κατατάσσουν στα πρώτα νοσοκομεία  της 

χώρας.  

Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί  αλλά δεν μας εφησυχάζει. Θεωρούμε καθήκον μας 

να εντείνουμε  ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές  μας, για βελτίωση των 

παρεχομένων  υπηρεσιών, για αμεσότερη ανταπόκριση της συνεχώς αυξανόμενης  

προσέλευσης, για μεγαλύτερη  εδραίωση της εμπιστοσύνης των  αρρώστων μας.  

Υποσχόμαστε τόσο στη Διοίκηση  του Νοσοκομείου, όσο και στον  ασθενή που ζητά 

τη βοήθειά μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε οι δύσκολες  συνθήκες που επικρατούν στη 

χώρα  μας να μας καταβάλουν και απογοητεύσουν.  

Θα τις χρησιμοποιήσουμε  σαν εφαλτήριο για περισσότερη πρόοδο». 
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Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
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Το ανθρώπινο δυναμικό 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

18  κάτοχοι 

μεταπτυχιακού 

τίτλου 

 

66 κάτοχοι 

διδακτορικού 

τίτλου    

 

60  κάτοχοι 

μεταπτυχιακού 

τίτλου 

 

23 κάτοχοι 

διδακτορικού 

τίτλου    

 

Η αγάπη για τον ασθενή, η πλήρης συναίσθηση της προσφοράς στο κοινωνικό 

σύνολο, η άριστη επιστημονική  κατάρτιση, η  συνεχής  προσπάθεια για βελτίωση και 

ενημέρωση, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η υπευθυνότητα συνιστούν 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων  που πραγματώνουν το όραμά μας. 

 Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του 

Νοσοκομείου, στις ιδιαίτερα σύνθετες, μεταβαλλόμενες και αντίξοες συνθήκες των 

τελευταίων ετών και αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο, την κινητήρια δύναμη  

και το βασικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα για την επίτευξη των προσδοκιών μας.  

Το βασικό ανθρώπινο δυναμικό (στοιχεία 31-12-2012) αποτελείται από: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Μέσος όρος 

Ηλικίας 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 478 49 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 741  

39 
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 366 

ΣΥΝΟΛΟ 1585  

 

Στο ιατρικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται 18 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και 

66 κάτοχοι διδακτορικού. 

Στο Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται 60 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 23 κάτοχοι διδακτορικού. 

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου  διαθέτουν, στην πλειονότητά τους, 

υψηλή επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση  και τεχνογνωσία. Το ιατρικό δυναμικό 

μας απαρτίζεται από αξιόλογους και καταξιωμένους επιστήμονες, με εξειδίκευση  σε 

Ελλάδα και Εξωτερικό. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΤΟΥ  ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ . 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη του νεοπροσλαμβανόμενου 

προσωπικού στους χώρους, η εξοικείωσή του με τις διαδικασίες λειτουργίας του 

Νοσοκομείου, με τρόπο που να διευκολύνει την προσαρμογή και την αύξηση της 

μελλοντικής ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσής του, σχεδιάστηκαν πολιτικές 

στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες εφαρμόζονται με τους παρακάτω 

τρόπους: 

Α. Εγχειρίδιο   

 Κατά την πρόσληψη των εργαζομένων  διανέμεται το «Εγχειρίδιο Εργαζομένου» το 

οποίο  αναφέρεται στη δομή και στον κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και  

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές που ενδιαφέρουν τον  

νεοπροσλαμβανόμενο  υπάλληλο.  

Β. Ξενάγηση 

Την ημέρα πρόσληψης των εργαζομένων, και αμέσως μετά την συμπλήρωση όλων 

των απαραίτητων εγγράφων, πραγματοποιείται ωριαία ξενάγηση στους χώρους του 

Νοσοκομείου, προκειμένου να αποκτήσει ο εργαζόμενος μία γενική εικόνα των 

χώρων και  αντίληψη της διάστασης των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να γίνει 

ταχύτερα  η πλήρης προσαρμογή του  στους  χώρους του Νοσοκομείου. 

Γ. Προσανατολισμός  

Ένα μήνα μετά τη πρόσληψη των εργαζομένων της  Νοσηλευτικής και Διοικητικής 

Υπηρεσίας, πραγματοποιείται εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης – ενημέρωσης - 

προσανατολισμού.  

Δ. Εκπαίδευση 

 Η εκπαίδευση  του προσωπικού οργανώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα  από το 

Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις, αξιολογεί τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ενημερώνει για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και 

συντονίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Eπιπλέον, λειτουργεί  Γραφείο Εκπαίδευσης 

στη Νοσηλευτική Υπηρεσία,  το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα προγράμματα που 

λαμβάνουν χώρα για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ενδοκλινικών μαθημάτων  

κ.ά. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Δίνοντας έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, έχει δημιουργηθεί 

Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΚΕΚ), το οποίο προσφέρει εξειδικευμένα ενδοεπιχειρησιακά 

προγράμματα και σεμινάρια με ευρύ φάσμα θεμάτων.  Το 2012, εστιάζοντας στη 

συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων μας,  επενδύσαμε στην εκπαίδευση και στην άρτια 

κατάρτιση  σε όλα τα επίπεδα δομής και λειτουργίας μας, υλοποιώντας 36 

εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τα οποία εκπαιδεύτηκαν 650 εργαζόμενοι, ενώ 

ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν 24 επιστημονικές ημερίδες.  Στόχος  μας  ήταν  η  

εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού μας με τις νέες  εξελίξεις στο χώρο της 

ιατρικής, αλλά και του management υγείας.  

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Σύστημα Πληροφορικής - SAP 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες απαράμιλλης 

ποιότητας και ταχύτητας, χρησιμοποιεί το ERP σύστημα της εταιρίας SAP. Το 

Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning System) 

ενσωματώνει εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης σε ολόκληρο το  

νοσοκομείο. 

Η ενοποιημένη λειτουργία του ERP έχει ως αποτέλεσμα την σε πραγματικό χρόνο 

διαχείριση και επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφορίας για όλες τις οργανωτικές 

δομές του Νοσοκομείου. Το σύστημα καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Νοσοκομείου 

και παρέχει την κατάλληλη πληροφορία στο άτομο που την χρειάζεται τη στιγμή που 

την χρειάζεται. 

Το SAP ERP καλύπτει όλες τις λειτουργικές περιοχές για την Οικονομική, Διοικητική 

και Νοσοκομειακή διαχείριση του Νοσοκομείου. 

Ειδικότερα,  μπορούμε να αναφέρουμε τα Προγράμματα  Χειρουργείων, Τεχνητού 

Νεφρού, Αναισθησιολογικού, των Κέντρων Κόστους καθώς και το Πρόγραμμα 

Ηλεκτρονικής Λειτουργίας ΤΕΠ, το οποίο είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 

διαχείρισης ασθενών του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών που εκτείνεται από την 

αξιολόγηση του Ασθενή (triage) και την καταγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων 

μέχρι και την ενημέρωση για την έκδοση των αποτελεσμάτων και την απεικόνιση 

τους για την εξοικονόμηση χρόνου και αναλώσιμων υλικών (χαρτιού-toner). 
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Το ERP του νοσοκομείου είναι σε θέση να τηρεί πλήρη ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο 

για το σύνολο των ασθενών του. 

Επίσης το SAP έχει την εποπτεία και όλων των  Συστημάτων και προγραμμάτων  που 

αναφέρουμε παρακάτω. 

 

Σύστημα απεικόνισης - PACS 

Το σύστημα PACS (Picture Archiving and Communication System) που υπάρχει και 

λειτουργεί στο Νοσοκομείο  είναι μια ιατρική τεχνολογία απεικόνισης η οποία 

παρέχει οικονομική αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε εικόνες από πολλαπλές 

μεθόδους απεικόνισης (MRI, CT, HS). Οι ηλεκτρονικές εικόνες μεταδίδονται 

ψηφιακά μέσω του συστήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη, κάτι που εξαλείφει την 

ανάγκη για χειροκίνητη αρχειοθέτηση και ανάκτηση των εξετάσεων καθώς επίσης 

έχει συμβάλει στην εξάλειψη του φιλμ που χρησιμοποιούταν μέχρι τώρα για την 

απεικόνιση των εξετάσεων. Οι εξετάσεις αρχειοθετούνται τοπικά σε servers του 

Νοσοκομείου, όπου η άμεση αναζήτηση και ανάκληση τους είναι εφικτή ακόμα και 

σε εξετάσεις της τελευταίας 7ετίας.  

Πέρα από την διαχείριση και αποθήκευση των εικόνων και των εξετάσεων υπάρχουν 

και λειτουργούν 17 διαγνωστικοί σταθμοί υψηλής τεχνολογίας (σε αντικατάσταση 

των διαφανοσκοπίων) με το πιο σύγχρονο υλικό (Hardware) όπως ιατρικές 

απεικονιστικές οθόνες υψηλής ευκρίνειας (2MP, 3MP, 5MP) και επαγγελματικούς 

επεξεργαστές εικόνας τελευταίας τεχνολογίας. 

 

Σύστημα διαχείρισης  των εργαστηριακών εξετάσεων LIS 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου χρησιμοποιεί για την διαχείριση των εργαστηριακών 

εξετάσεων ένα σύστημα LIS (Laboratory Information System). Το σύστημα αυτό σε 

συνεργασία με τους τριάντα (30) αναλυτές για όλες τις κατηγορίες είναι σε θέση να 

διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται από 

τα Αιματολογικά, Βιοχημικά και Ανοσολογικά Εργαστήρια. 

 

Σύστημα διαχείρισης εγγράφων Saperion (DMS) 

Επιπλέον αναπτύχθηκαν στην πλατφόρμα Saperion (όπου SAPERION είναι σύστημα 

DMS, Documents Management System) 
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1. Ψηφιοποίηση πρωτοκόλλου: (Ψηφιοποίηση Εγγράφων. Εξοικονόμηση 

χαρτιού, ανθρωποωρών, αναλωσίμων και η αναζήτηση παλαιών εγγράφων 

γίνεται εύκολα και γρήγορα). 

2. Διαχείριση ιατρικών παραπεμπτικών Κυτταρολογικού εργαστηρίου: 

Κατάργηση των χειρογράφων αρχείων κι έτσι ευνοείται η αρχειοθέτηση και η 

αναζήτηση των παραπεμπτικών. 

3. Αναισθησιολογικό Εργαστήριο: Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταχώρηση, 

αρχειοθέτηση, αναζήτηση των διαγραμμάτων αναισθησίας. 

4. Γραφείο Νοσηλίων:  Ανάπτυξη εφαρμογής για την αναζήτηση των 

τιμολογίων υλικών των ασθενών. 

5. Αποθήκη: Καταχώρηση, αναζήτηση τιμολογίων, δελτίων αποστολής των 

υγειονομικών υλικών της αποθήκης.  

Επιπλέον Συστήματα 

Επίσης λειτουργούν και τα ακόλουθα πακέτα που έχουν δημιουργηθεί  από το τμήμα 

Πληροφορικής του Νοσοκομείου: 

1. Bloodlab (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης τμήματος αιμοδοσίας και 

σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών μονάδων αίματος). 

2. Οργάνωση Παραλαβής Παραγγελιών Κυτταρολογικού εργαστηρίου 

(Μελετήθηκε – αναπτύχθηκε θέση εργασίας παραλαβής δειγμάτων και 

παραγγελιών κυτταρολογικού εργαστηρίου). 

3. Medical  Records (Ολοκληρωμένο σύστημα εύρεσης φακέλων ιατρικού 

αρχείου). 

Intranet 

To Intranet (πλατφόρμα ενδοδικτύου μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες 

ενημέρωσης – εκπαίδευσης και διαδικασιών όπως άδειες, δελτία δύναμης, 

παρουσιολόγια γιατρών-νοσηλευτών, κλπ) λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2011 ενώ 

συνεχώς εμπλουτίζεται και παραμετροποιείται. 

Στόχος του συστήματος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

μεταξύ των εργαζομένων, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασπορά των 

ειδήσεων, η ευκολότερη ανταλλαγή και διακίνηση εγγράφων, καθώς και η 

αυτοματοποίηση διαδικασιών η διεκπεραίωση των οποίων θα απαιτούσε την 

δέσμευση ανθρωπίνων πόρων. 
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Διεύθυνση  Πληροφορικής 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει στη 

διάθεση της, πέρα από το πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, εξοπλισμό 

σύγχρονης τεχνολογίας. Αναλυτικά, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής  

λειτουργούν δεκαεπτά (17 ) Εξυπηρετητές (Servers). 

Το σύνολο των τερματικών υπολογιστών που λειτουργούν στο Νοσοκομείο σε 

καθημερινή βάση είναι περίπου 500 και υπάρχουν στο σύστημα περίπου 300 

εκτυπωτές. Η ποσότητα της διακινούμενης πληροφορίας είναι εξαιρετικά μεγάλη σε 

καθημερινή βάση και για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα 

στην απόκριση των συστημάτων (κρίσιμων και μη) η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει 

στη διάθεση της Δομημένη Καλωδίωση οπτικών ινών και καλωδίων UTP cat5e σε 

όλο το Νοσοκομείο με θέσεις που επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 2000 

υπολογιστών και ιατρικών μηχανημάτων, κάνοντας χρήση δρομολογητών και 

Switches τελευταίας τεχνολογίας. 
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ΚΥΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
PHILIPS Ingenia 3.0 T 1 

2 ΑΞΟΝΙΚΟΣ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ PHILIPS 
Brilliance iCT 

256 
1 

3 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 

(Ακτινοθεραπευτικού τμήματος) 
PHILIPS Brilliance 16 1 

4 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ SIEMENS 
MULTISTAR 

TOP 
1 

5 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ SIEMENS BICOR TOP 1 

6 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SIEMENS SIREGRAPH 2 

7 γ-CAMERA (1) ADAC 
VERTEX EPIC 

DUAL HEAD 
1 

8 γ-CAMERA (2) ADAC 
VERTEX EPIC 

DUAL HEAD 
1 

9 
 

γ-CAMERA (3) 
ADAC GENESIS EPIC 1 

10 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 

21MeV 
VARIAN 2100 C 1 

11 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 

6MV 
VARIAN 600 C 1 

12 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
VARIAN Eclipse 1 

13 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
VARIAN 

VARIS Vers. 

7.0 
1 

14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ VARIAN Varisource iX 1 

15 
ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
SIEMENS SIMVIEW 3000 1 

16 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
GAMBRO 

AK200 & 

AK200S 
44 

17 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ BENNETT CONTOUR 1 

18 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ SIEMENS  
MULTISTAR 

T.O.P. 
1 

19 ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SIEMENS 
 SIREGRAPH - 

FLUOROSPOT 
2 

20 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
SIEMENS MULTIX  CH 1 

21 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΤΕΠ) 
SIEMENS  VERTIX 3D III 1 

22 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΤΕΠ) 
SIEMENS   MULTIX 1 

23 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
HOLOGIC DISCOVERY  1 
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24 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

GENERAL 

ELECTRIC, 

PHILIPS, 

SIEMENS, ATL 

Διαφόρων 

τύπων 
18 

25 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (PACS) 
AGFA   

4 servers & 

20 

διαγνωστικ

οί σταθμοί 

26 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

FILMS 

AGFA   

2 

ψηφιοποιητ

ές CR 85-X 

& 5 

εκτυπωτές 

τ. 

DRYSTAR 

5503 

27 
MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

SIEMENS / 

DRAEGER 

SC9000 & 

SC6000 
110 

28 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER 

EVITA 2 

DURA, EVITA 

4 & EVITA XL 

36 

29 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Taema Horus 2 

30 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ISOLETE 
Διαφόρων 

τύπων 
24 

31 ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ NIHON KOHDEN,  
Διαφόρων 

τύπων 
26 

32 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

OLUMPUS, 

PENTAX, STORZ, 

FUJI 

Διαφόρων 

τύπων 
16 

33 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Draeger 

JULIAN, 

FABIUS, 

TITUS   

29 

34 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ Taema Horus 2 

35 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
JOSTRA HL 20 3 

36 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
MARTIN, 

VALLEYLAB 

Διαφόρων 

τύπων 
32 

37 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ 
MAQUET, 

SCHMITZ 

Διαφόρων 

τύπων 
24 

Επίσης εκτός του ανωτέρω κύριου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των κλινικών και τμημάτων υπάρχει και βοηθητικός 

εξοπλισμός  

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η εγκατάσταση του Μαγνητικού Τομογράφου 

υπερσύγχρονης τεχνολογίας (Philips Ingenia 3T), η οποία και κατατάσσει το 

Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ μέσα στα πρώτα είκοσι Νοσοκομεία σε παγκόσμια 
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κλίμακα. Το συγκεκριμένο αυτό σύστημα μαγνητικής τομογραφίας επιτυγχάνει την 

πλήρη αυτοματοποίηση στη διαδικασία εξέτασης με αποτέλεσμα την ταχύτατη 

ολοκλήρωση μιας υψηλής ποιοτικά εξέτασης με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και 

διαγνωστικής αξίας. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Περιλαμβάνει αριθμό επισκέψεων και εργαστηριακών εξετάσεων 

 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατά το  2011 πέτυχε  (σύμφωνα με την έκθεση  

αποτελεσμάτων  του ΥΥΚΑ για  όλη την Ελλάδα)  να είναι :  

1
ο
  σε κατάταξη  όσον αφορά στις επισκέψεις στα ΤΕΙ 

2
ο
 όσον αφορά στον αριθμό χειρουργείων 

3
ο
  όσον αφορά στους Νοσηλευθέντες 

8
ο
 όσον αφορά στους εξετασθέντες στα ΤΕΠ 

 

 

 

 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΕ 

ΤΕΙ   
296.287 322.204 451.890 478.904 711.328* 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΕ 

ΤΕΠ   
84.242 101.362 95.635 98.461 98.996 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΤΕΥΜΑΤΙΝΑ Ε.Ι.   
18.657 18.711 15.177 23.923 32.634 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 
  

53.320 67.071 69.875 70.235 71.961 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   
194.734 225.077 223.574 222.643 219.182 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ   
15.864 16.961 17.137 17.633 18.119 
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ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΝΟΣΗΛ. 9.552 16.236 22.692 25.250 43.049 48.866 53.571 54.764 53.320 67.071 69.875 70.235 71.961  
 

 

 
 

ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΤΕΙ 129.882 172.201 172.644 179.620 259.504 202.319 282.130 291.872 296.287 322.204 451.890 478.904 711.328

ΤΕΠ 20.087 31.699 35.924 36.979 60.045 81.754 93.466 91.873 84.242 101.362 95.635 98.461 98.996

ΑΠΟΓ. ΙΑΤΡ. 12.363 14.255 20.134 19.168 22.118 17.735 18.657 18.711 15.177 23.923 32.634

ΣΥΝΟΛΟ 149.969 203.900 220.931 230.854 339.683 303.241 397.714 401.480 399.186 442.277 562.702 601.288 842.958  
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ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΗΜΕΡΕΣ 54.044 77.552 93.915 104.879 174.405 187.782 197.230 191.771 194.734 225.077 223.574 222.643 219.182  
 

 
 

ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΜΕΣΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

5,66 4,78 4,14 4,15 4,05 3,84 3,68 3,50 3,65 3,36 3,20 3,17 3,13
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ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
2.333 3.455 4.337 4.575 8.692 13.523 14.609 15.356 15.864 16.961 17.144 17.647 18.119  
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Ποσοστά ικανοποίησης και εμπιστοσύνης 

    

    

  

Ικανοποίηση 

νοσηλευομένων 

Εμπιστοσύνη ασθενών 

εξωτερικών ιατρείων 

Ικανοποίηση ασθενών 

εξωτερικών ιατρείων 

2008 78% 80% 66% 

2009 81% 78% 64% 

2010 85% 88% 84% 

2011 82% 85% 82% 

2012 87% 89% 83% 

    

  

 
 
Η συλλογή των ανώνυμων ή ενυπόγραφων ερωτηματολογίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν υποδείξεις, προτάσεις, παράπονα και θετικά σχόλια των ασθενών και 

των συνοδών τους, πραγματοποιείται συστηματικά με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Ποιοτικού Ελέγχου. Ακολουθεί στατιστική επεξεργασία και αντίστοιχη ενημέρωση 

της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και της Επιτροπής Προάσπισης Δικαιωμάτων του 

Πολίτη. Τα ευρήματα μελετώνται και διερευνώνται αναλόγως, επιδιώκοντας 

τηλεφωνική επικοινωνία με τους ασθενείς/συνοδούς, διάχυση των καλών 
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αποτελεσμάτων και υλοποίηση μέτρων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Το διάγραμμα επιβεβαιώνει το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων 

εσωτερικών (78%-87%) και εξωτερικών (64%-84%) ασθενών, καθώς και τον υψηλό 

βαθμό εμπιστοσύνης (78%-89%) στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2008-2012).        

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2012 
 

Ένταξη έργων και προμηθειών στο ΕΣΠΑ (Ενιαίο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 

1. Προμήθεια του PET / CT,  το πρώτο που θα εγκατασταθεί στη Βόρεια 

Ελλάδα, καθώς υπάρχει μόνο στην Αθήνα και προμήθεια του Γραμμικού Επιταχυντή, 

προϋπολογισμού 4.566.000 €. Έχει γίνει ο διαγωνισμός για το ΡΕΤ και βρισκόμαστε 

στη διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπή του Νοσοκομείου. Για τον Γραμμικό 

Επιταχυντή έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση. Στόχος μας είναι μέχρι τέλος του έτους να 

έχει ξεκινήσει η λειτουργία τους. 

2. Έχει εγκριθεί η πρότασή μας και η μελέτη για την εγκατάσταση μονάδας 

δικής μας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο, καθώς και η σχετική 

δαπάνη από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Βρισκόμαστε σε αναμονή τελικής έγκρισης για 

τη διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού. Μετά την εγκατάσταση θα είμαστε 

αυτόνομοι στην παραγωγή ρεύματος και ταυτόχρονα υπολογίζεται να εξοικονομούμε 

850.000 € το χρόνο.  

3. Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 2 ατμογεννητριών και 2 ψυκτών και 

πύργων ψύξης, που έχουν αντικαταστήσει με νέα τεχνολογία τα συστήματα 

κλιματισμού του Νοσοκομείου.  

4. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πρόσθετου στεφανιογράφου νέας 

τεχνολογίας, ενός ακτινοσκοπικού C–arm και 2 γ-καμερών, των οποίων οι 

διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού 2.000.000 €, εντός δε του έτους 

2013 υπολογίζεται ότι θα έχουν λειτουργήσει. 

5. Έγκριση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του ΤΕΠ, προϋπολογισμού 

172.000 €.  

6. Εκπόνηση μελέτης για ασύρματο δίκτυο Wi-Fi σε όλο το Νοσοκομείο, με 

δυνατότητα για παρακλίνια τερματικά και πολλές άλλες καινοτομίες, 
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προϋπολογισμού 1.320.000 €. Έχουν υποβληθεί τα τεύχη δημοπράτησης και 

αναμένεται η έγκρισή τους από το αρμόδιο Υπουργείου. 

7. Υποβολή πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το 

Ακτινολογικό, τη ΜΕΘ, τη ΜΕΚ, την Οφθαλμολογική κλινική, το Χειρουργικό και 

το Αναισθησιολογικό τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού 5.760.000 €. Έχουν δοθεί 

όλες οι εγκρίσεις και αναμένεται η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. 

8. Στην ίδια φάση βρίσκεται και η εγκεκριμένη μελέτη που έχει υποβληθεί για 

την επέκταση της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, προϋπολογισμού 695.000 €. 

9. Εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση της Κλινικής Παθολογικής 

Ογκολογίας Α.Π.Θ στον ισόγειο όροφο του Νοσοκομείου για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασθενών και τη μεταφορά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε άλλο 

χώρο του Νοσοκομείου. 

 

Άλλα επιτεύγματα 

 Με δαπάνες του Νοσοκομείου έγινε προμήθεια δύο νέων αξονικών 

τομογράφων, ενός 256 και ενός 16 τομών με προσομοίωση ακτινοθεραπείας, 

οι οποίοι ήδη λειτουργούν με επιτυχία εδώ και μήνες.  

 Είμαστε το πρώτο Νοσοκομείο στην Ελλάδα που μελέτησε και προκήρυξε 

εγκατάσταση παραγωγής Ο2, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πάνω από 

150.000 € / έτος. 

 Υλοποιήσαμε 36 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία εκπαιδεύτηκαν 650 

εργαζόμενοι, ώστε να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. 

 Είμαστε το μόνο Νοσοκομείο στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να κλείσει 

διαδικτυακά τηλεφωνικό ραντεβού. 

  Συνεργαστήκαμε με τον ΟΚΑΝΑ για την επιτυχή και λειτουργική 

εγκατάσταση της νέας μονάδας στο χώρο της αυλής μας. 

  Για τη νέα χρονιά, ετοιμάσαμε μελέτη για την επίλυση της δυσλειτουργίας 

που παρατηρείται στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των αυτοκινήτων στο 

χώρο της αυλής. 

 Εξακολουθούμε τις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση για την υπογραφή 

του νέου Εσωτερικού Κανονισμού, ώστε σύντομα να λειτουργήσει το σύνολο 

των κλινών του Νοσοκομείου. 
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Καινοτόμες προσπάθειες για εξοικονόμηση πόρων 

Με τη βοήθεια των Εσωτερικών Ελεγκτών του Νοσοκομείου ανακινήθηκε το θέμα 

των φίλτρων, που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση. Η προμήθεια των φίλτρων 

αυτών γινόταν παλαιότερα έναντι 40 - 45 € έκαστο και τα τελευταία χρόνια έναντι 30 

€ έκαστο. Μετά από έρευνα και αλληλογραφία διαπιστώθηκε πως τα ίδια φίλτρα σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης κόστιζαν μόνο 10 €. Η δαπάνη προμήθειάς τους ανερχόταν 

σε 1.000.000 € περίπου, για κάθε χρόνο. Δηλαδή, μόνο το Νοσοκομείο 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ επιβαρυνόταν κάθε χρόνο 600.000 € επιπλέον.  

Τις τιμές, όπως είναι γνωστό, τις καθόρισε η ΕΠΥ.  Επιπλέον επιβάρυνση είχαν και 

τα ασφαλιστικά ταμεία σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη επαφή έγινε με μία από τις 

προμηθεύτριες εταιρίες από τη Γερμανία.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

στο Γερμανικό Προξενείο, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, ενημέρωση του 

Πρωθυπουργού και έτσι τελικά επετεύχθη, μετά από έντονες αντιδράσεις, να υπάρξει 

μείωση της τιμής προμήθειας ορισμένων από τα φίλτρα στο ποσό των 17 € έκαστο. 
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Εταιρική  Ευθύνη  

 προς τους ασθενείς,  το προσωπικό και την κοινότητα 

 

ΜΕΡΙΜΝΑ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ  

 

Πληροφορίες-Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

Ο επισκέπτης-πολίτης-ασθενής κατά την είσοδό του στο Νοσοκομείο αντικρύζει το 

Γραφείο Πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 20:00 μ.μ, 

κατευθύνει τους πολίτες, αλλά και παρέχει όποια πληροφορία χρειάζεται προκειμένου 

να εξυπηρετηθεί χωρίς ταλαιπωρία.  

Infokiosks (ψηφιακοί οδηγοί) 

Το Δεκέμβριο του 2011 εγκαταστάθηκαν 4 Infokiosks  σε κεντρικά σημεία (στην 

Κεντρική Είσοδο, στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Κυλικείο και στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών), με σκοπό να παρέχονται χρήσιμες on line πληροφορίες στους  

ασθενείς, συνοδούς και  επισκέπτες  του Νοσοκομείου. 

Οθόνες πληροφόρησης 

 Στα εξωτερικά ιατρεία έχουν εγκατασταθεί μεγάλες τηλεοράσεις (οθόνες), από τις 

οποίες οι ασθενείς ενημερώνονται για το χρόνο αναμονής. 

Οθόνες υπάρχουν και έξω από τα χειρουργεία, έτσι ώστε οι συνοδοί να 

ενημερώνονται, ανά πάσα στιγμή, για την πορεία των υπό εξέλιξη χειρουργείων. 

Ερωτηματολόγια   

Σε όλες τις Κλινικές, στα εξωτερικά ιατρεία, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους  

υπάρχουν ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, τα οποία  επεξεργάζεται το τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου.   

Έντυπα  με οδηγίες 

Οδηγός Πολιτών:  Διατίθεται σε διάφορα σημεία και stands  του Νοσοκομείου  και 

παρέχει πληροφορίες για τα  δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις των νοσηλευομένων 

ασθενών. 

Φυλλάδια Κλινικών: Πολλές από τις Κλινικές έχουν εκδόσει φυλλάδια με οδηγίες, τα 

οποία δίνονται στους ασθενείς, όταν πρόκειται να κάνουν εισαγωγή. Στα φυλλάδια 

αυτά αναφέρονται αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την 

εισαγωγή του.  
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Δωρεάν πρόσβαση στο Internet 

Το Μάρτιο του 2012 τέθηκε σε λειτουργία το Ασύρματο Δίκτυο Δωρεάν Πρόσβασης 

στο Διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

είναι πρωτοπόρο  και σε αυτήν την υπηρεσία, παρέχοντας στους επισκέπτες του  τη 

δυνατότητα να αξιοποιούν πιο ευχάριστα  το χρόνο παραμονής τους στους χώρους 

του Νοσοκομείου. 

Πάρκινγκ 

Προσφέρεται δωρεάν στάθμευση των οχημάτων των ασθενών, των επισκεπτών  και 

του προσωπικού. Διατίθενται 1.200 θέσεις πάρκινγκ. 

Eκδηλώσεις 

Καθόλη τη διάρκεια του έτους - με έμφαση όμως στις μέρες των εορτών των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα - πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, τόσο  εντός των 

κλινικών, όσο και σε κεντρικους χώρους του  Νοσοκομείου. Οι εκδηλώσεις αυτές  

(συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις για τις παιδιατρικές κλινικές, κάλαντα, διανομή 

δώρων) έχουν ως στόχο να κάνουν πιο ευχάριστη την παραμονή των ασθενών  κατά 

τη διάρκεια της νοσηλείας τους.   

Επίσης, επενδύοντας στην πρόληψη, διοργανώνονται δράσεις και ενημερωτικές 

ομιλίες αφιερωμένες στις παγκόσμιες ημέρες Υγείας, κατά τις οποίες στήνονται 

ειδικά stands σε κεντρικά σημεία του νοσοκομείου παρέχοντας σε όλους τους 

προσερχόμενους πολίτες δωρεάν μετρήσεις, πληροφορίες και περαιτέρω καθοδήγηση 

από εξιδεικευμένες ομάδες νοσηλευτών. 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες 

Υπηρεσία Ραντεβού : Το Νοσοκομείο  Παπαγεωργίου είναι το μοναδικό ελληνικό 

δημόσιο νοσοκομείο που διαθέτει αυτήν την υπηρεσία. Ο χρήστης μέσω αυτής της  

υπηρεσίας μπορεί να κλείσει ραντεβού  σε μια πληθώρα εξωτερικών ιατρείων και 

εργαστηρίων. 

Υπηρεσία Αιτήσεων Εγγράφων: Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί διαδικτυακά  την 

αίτηση εγγράφου που τον ενδιαφέρει (πχ. Βεβαίωση Νοσηλείας, Αντίγραφο Ιατρικής 

Γνωμάτευσης, Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου κ.α.) χωρίς να προσέλθει στο 

Νοσοκομείο, αποφεύγοντας έτσι τη περιττή μετακίνηση. 
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Μουσική 

Στους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου ακούγεται από τα μεγάφωνα απαλή  

μουσική, που έχει επιλεχθεί  ειδικά ώστε να  κάνει πιο ευχάριστη την παραμονή 

ασθενών και συνοδών στο Νοσοκομείο. 

Λοιπές  Υπηρεσίες 

Στο νοσοκομείο λειτουργούν :  

 Κυλικείο (επίπεδο 0) 

 Εστιατόριο ( επιπεδο -1) 

 Κομμωτήριο (επίπεδο 0) 

 Εμπορικό Κατάστημα  (επίπεδο 0)  

 Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς  (επίπεδο Ο) 

 Ιερός Ναός  (Αγίου Γεωργίου & 20 Αναργύρων ) 

 Χώρο βρεφικής φροντίδας και θηλασμού 

 Υπηρεσία Απολεσθέντων  (lost & found) 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Βραβεύσεις 

Κάθε Ιανουάριο, μαζί με την ετήσια κοπή της Βασιλόπιτας και στο πλαίσιο του 

απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, βραβεύονται  οι υπάλληλοι  που ξεχωρίζουν 

για το ενδιαφέρον και την προσφορά τους στη προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας 

του Νοσοκομείου. Η βράβευση περιλαμβάνει χρηματικό ποσό, τιμητική πλακέτα, 

αλλά και ανάρτηση του ονόματος στη κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου. 

Εκδηλώσεις 

Μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων, αλλά και τους 

μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται, πραγματοποιείται κάθε Δεκέμβριο, με την 

ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Την ημέρα αυτή ο κεντρικός χώρος 

υποδοχής του Νοσοκομείου μεταμορφώνεται σε παιδότοπο και μεγάλη σκηνή 

θεάτρου, ενώ ταυτόχρονα υπό τους ήχους Χριστουγεννιάτικης μουσικής  Άγιοι 

Βασίληδες μοιράζουν δώρα σε όλα τα παιδιά. 

Μαθήματα παραδοσιακών χορών και ζωγραφικής 

Σε εβδομαδιαία βάση και μετά το τέλος ωραρίου εργασίας πραγματοποιούνται 

δωρεάν μαθήματα χορού και ζωγραφικής για όποιον εργαζόμενο επιθυμεί να ξεφύγει 
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από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, τα οποία διοργανώνει το Σωματείο 

Εργαζομένων.  

Επίσης, με τη συμμετοχή εργαζομένων έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται οι 

ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, καθώς και η θεατρική ομάδα. 

Όλες οι παραπάνω ομάδες, βρίσκουν συμπαραστάτη τους το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, 

το οποίο συχνά καλύπτει ανάγκες τους με χορηγία, όπως η αγορά παραδοσιακών 

στολών για τη χορευτική ομάδα. 

Εκθέσεις  Ζωγραφικής-Φωτογραφίας 

Κάθε χρόνο, μετά τη λήξη των μαθημάτων ζωγραφικής που διοργανώνει το Σωματείο 

Εργαζομένων, πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής  με τα έργα των εργαζομένων, 

ενώ επιλέγονται τα καλύτερα από αυτά  με ψηφοφορία για να διακοσμήσουν τους 

χώρους του Νοσοκομείου. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση Φωτογραφίας με 

έργα των εργαζομένων, τα οποία  επίσης βραβεύονται και τελικά διακοσμούν τους 

χώρους του Νοσοκομείου. 

Οι εκθέσεις αυτές  πραγματοποιούνται στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου, 

προσφέροντας στους ασθενείς, τους συνοδούς, αλλά και  τους  εργαζομένους τη 

δυνατότητα να ξεφύγουν -έστω για λίγα λεπτά- από τα προβλήματα της 

καθημερινότητας και τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούν.  

Κυτίο ιδεών - προτάσεων εργαζομένων 

Δημιουργήθηκε το 2012, αποκλειστικά για τους εργαζομένους του Νοσοκομείου, στο 

πλαίσιο της  προσπάθειας ικανοποίησης των εργαζομένων, αμφίδρομης επικοινωνίας, 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ερωτηματολόγιο  παραιτηθέντων 

Συμπληρώνεται  από το προσωπικό που παραιτείται, επώνυμα ή ανώνυμα, και στη 

συνέχεια  κατατίθεται σε κουτί υποδείξεων-παραπόνων  που βρίσκεται στο χώρο της 

Διοίκησης.  

Βιβλιοθήκη  

Στεγάζεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου, λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από τις 

07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.  και  καλύπτει όλες τις θεματικές κατηγορίες της 

Ιατρικής που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών. Η 

συλλογή της αποτελείται κατά  προτεραιότητα  από πηγές στην  Ελληνική, Αγγλική 

και Γερμανική γλώσσα, ενώ το υλικό της περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, 

πληροφοριακά βιβλία  όπως λεξικά κλπ., υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και 
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ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά στα οποία  η βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής.  

Στην βιβλιοθήκη έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, 

αλλά και οι  φοιτητές και οι ερευνητές. 

 

Παιδικός Σταθμός  

Ο παιδικός σταθμός απευθύνεται σε εργαζομένους με παιδιά, ηλικίας 2.5 έως 5 ετών,  

και λειτουργεί  όλο το χρόνο.  

 Οι δαπάνες ανέγερσης και εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού καλύφθηκαν εξ’ 

ολοκλήρου από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

 

Δράσεις της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Κατά το ημερολογιακό έτος 2012 η Νοσηλευτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της 

πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης της κοινότητας, υλοποίησε 

τις παρακάτω δράσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε  τέσσερεις άξονες: 

 

1. Χωριό πρόληψης 

Στο «χωριό πρόληψης» νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας ενημερώνουν τους 

πολίτες για θέματα πρόληψης. Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2012 

και αφορούσε την ενημέρωση σε τέσσερεις βασικές ομάδες νοσημάτων:  

α) Υγεία του άνδρα,  

β) Υγεία της γυναίκας,  

γ) Σακχαρώδης διαβήτης και  

δ) Διατροφή.  

Η παραπάνω εκδήλωση επαναλήφθηκε τις 19 Αυγούστου 2012 στη Νέα Μάδυτο του 

Δήμου Βόλβης κατόπιν πρόσκλησης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μαδύτου. 

 

2. Διεξαγωγή σεμιναρίων Καρ.Π.Α. & Α.Ε.Α.  

Η εκπαίδευση μη υγειονομικού προσωπικού στην ΚΑΡδιοΠνευμονική 

Αναζωογόνηση και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση - ΚΑΡ.Π.Α. & Α.Ε.Α. 

αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης στη μάχη 

για τη μείωση της θνητότητας της καρδιακής ανακοπής. Μέσω της ιστοσελίδας του 

νοσοκομείου μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε 
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σεμινάρια ΚΑΡ.Π.Α. & Α.Ε.Α. που διοργανώνονται στους χώρους του νοσοκομείου 

μας. Το σύνολο των πολιτών που πιστοποιηθήκαν ως ανανήπτες είναι 356 άτομα.  

Επίσης διοργανώνονται σεμινάρια εκτός νοσοκομείου για ποικίλες ομάδες πολιτών 

μετά από αίτημα αρμοδίων φορέων. Αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 Ημ/νια Τόπος Φορέας Αριθμός 

εκπαιδευομένων 

1. 08.01.2012 Δημητρίτσι, Σερρών Πολιτιστικός Σύλλογος 

Δημητριτσίου 

60 

2. 03.03.2012 Αλεξάνδρεια, 

Ημαθίας 

Δήμος Αλεξάνδρειας 60 

 

3. Ημέρες Σταδιοδρομίας 

Στις «Ημέρες Σταδιοδρομίας», που διοργανώνονται από φορείς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, πραγματοποιείται ενημέρωση και επαγγελματικός προσανατολισμός 

από διάφορους επαγγελματίες (που υπηρετούν στο Νοσοκομείο) σε μαθητές λυκείου. 

Συνολικά για το 2012 πραγματοποιήθηκαν 9 επισκέψεις σε σχολεία.  

 

4. Ενημέρωση για θέματα υγείας & ξεναγήσεις στους χώρους του νοσοκομείου 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με διάφορα θέματα υγείας (π.χ. Μεσογειακή 

Διατροφή, Σεξουαλική αγωγή και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 

Οικογενειακός Προγραμματισμός). Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε σχολεία ή 

στους χώρους του νοσοκομείου από νοσηλευτές, μαίες και ιατρούς. Επίσης 

πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σχολικών τάξεων στους χώρους του 

νοσοκομείου.  

 

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Γυμναστικής σε ασθενείς που πάσχουν από Πολλαπλή 

Σκλήρυνση. 

Τον Ιανουάριο του 2012, με πρωτοβουλία της Νευρολογικής Κλινικής, ξεκίνησε το 

πρόγραμμα «Θεραπευτικής Γυμναστικής σε ασθενείς που πάσχουν από Πολλαπλή 

Σκλήρυνση». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά 

δεδομένα, το οποίο προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση σε μια 

ευαίσθητη ομάδα χρονίων πασχόντων ασθενών. Πραγματοποιείται δύο φορές την 

εβδομάδα σε αίθουσα του Νοσοκομείου, η οποία είναι κατάλληλα διαμορφωμένη και 
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εξοπλισμένη με ειδικά όργανα γυμναστικής. Επιπρόσθετα ο υπαίθριος χώρος του 

Νοσοκομείου προσφέρεται για φυσικές δραστηριότητες. 

 

Οικολογική Συνείδηση  

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οικολογικά ευαισθητοποιημένο, ενισχύει και 

προωθεί την Οικολογική του Ευαισθησία, εφαρμόζοντας  πολιτικές   που αφορούν   

τους παρακάτω άξονες:  

  Διαχείριση Αποβλήτων 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας  

 Βιοκλιματικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Κτιρίων  

Στόχος είναι, πέρα από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,  να περιοριστεί η 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος και να ενισχυθεί  η οικολογική συνείδηση  των 

εργαζομένων και των εισερχομένων πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες  που έχουν ως 

βάση  το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός και  η 

υλοποίηση των δράσεων  αποτελούν  προϊόν συνεργασίας των Τμημάτων Εποπτών 

Υγείας και Τεχνικής  Υπηρεσίας. 

 

Εθελοντισμός  

Στο ισόγειο του Νοσοκομείου, απέναντι από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, λειτουργεί το 

γραφείο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου « Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ», μια 

ομάδα οργανωμένων εθελοντών, που σκοπό έχει να στηρίζει (αντηρίδα = στήριγμα) 

με κάθε δυνατό τρόπο τις λειτουργίες και τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ βοηθώντας ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενους. 

 

Έκδοση Περιοδικού  

 Το Νοσοκομείο εκδίδει κάθε τρίμηνο το  περιοδικό Χρέος  Ζωής,  το οποίο 

περιλαμβάνει άρθρα ιατρικού περιεχομένου, αλλά και κοινωνικού και γενικού 

ενδιαφέροντος, νέα του Νοσοκομείου, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, παρουσιάσεις 

τμημάτων, επιτεύγματα. Το περιοδικό διατίθεται δωρεάν στο Νοσοκομείο, 

αποστέλλεται σε υπουργεία και δημόσιους φορείς, αλλά και σε όλους όσους 

συνεργάζονται με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.  

Iστοσελίδα (www.papageorgiou-hospital.gr) 
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Η  νέα ιστοσελίδα του Νοσοκομείου δημιουργήθηκε το 2012 και  η  μέση μηνιαία 

επισκεψιμότητά  της  ανέρχεται  στις 10.000 επισκέψεις. Ο πολίτης, ο οποίος 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ενημερώνεται για τα εξής: 

Γενικές πληροφορίες  για το Νοσοκομείο , το όραμα, τους στόχους του, τη σύστασή 

του, τη δομή και το οργανόγραμμα, τις εφημερίες, τις ώρες λειτουργίας των 

εξωτερικών Ιατρείων, τα απαραίτητα που πρέπει να έχει μαζί του ο ασθενής για την 

εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, τις προκηρύξεις, τις αναμονές ειδικοτήτων για τους 

ειδικευόμενους ιατρούς, τους πίνακες επιτυχόντων σε περιόδους προσλήψεων, τα 

επιστημονικά  συνέδρια πού έλαβαν χώρα ή πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον, 

πληροφορίες για την πρόσβαση στο Νοσοκομείο, δυνατότητα υπηρεσίας ραντεβού 

και αιτήσεων εγγράφων και  πολλές άλλες πληροφορίες  που επιτρέπουν τον πολίτη 

να ενημερωθεί επί 24ώρου βάσης, χωρίς κανένα κόστος. 

Ξεναγήσεις  Σπουδαστών  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται το Νοσοκομείο μαθητές Τεχνικών  

Επαγγελματικών Λυκείων, αλλά και σπουδαστές  ΙΕΚ  και ΤΕΙ, στους οποίους 

γίνεται ξενάγηση και ενημέρωση  πάνω στις ειδικότητές τους από εξειδικευμένο 

Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. 

Παροχή Αμφιθεάτρου  

Το Νοσοκομείο διαθέτει αμφιθέατρο χωρητικότητας 320 ατόμων, 1 αίθουσα 

διδασκαλίας  50  ατόμων και 2 ακόμη αίθουσες διδασκαλίας  25 ατόμων, που 

παρέχονται δωρεάν στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.  για τη διεξαγωγή των μαθημάτων 

της. 

Επιστημονικές  Εκδηλώσεις-Συνέδρια  

Στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου πραγματοποιούνται συνέδρια, επιστημονικές 

εκδηλώσεις, ημερίδες,  με δυνατότητα  on - line  σύνδεσης με τα χειρουργεία, 

παρέχοντας με τον τρόπο αυτό εξειδικευμένη ενημέρωση  τελευταίας τεχνολογίας. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Νεφρολογικό Τμήμα  

Τμήμα Ιατρικής Φυσικής 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

                    Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας 

Το Γ.Ν.Παπαγεωργίου έχει ήδη πιστοποιήσει τα συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί σε πέντε 

διαφορετικά τμήματά του ως σήμερα. Οι ετήσιες εξωτερικές 

επιθεωρήσεις του διαπιστευμένου φορέα TUV Hellas 

επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των συστημάτων και την 

πλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2008 

στα επιμέρους τμήματα στους παρακάτω ενδεικτικούς τομείς: 

- παρακολούθηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (τήρηση logbooks, 

προγραμματισμός και υλοποίηση προληπτικής συντήρησης, διακριβώσεις μετρητικού 

εξοπλισμού) 

- παρακολούθηση εκπαίδευσης προσωπικού (ανίχνευση αναγκών, προγραμματισμός, 

υλοποίηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων)                                                      

αποσαφήνιση και καταγραφή κρίσιμων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας  

- παρακολούθηση δεικτών (προσδιορισμός στόχων και έλεγχος επίτευξης αυτών) 

- καταγραφή αστοχιών, λήψη μέτρων (διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, 

αξιολόγηση) 

- μέτρηση της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων ασθενών/συνοδών  

- συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών  

- έλεγχος εγγράφων και αρχείων 

- προγραμματισμένες εσωτερικές επιθεωρήσεις  

Αντικειμενικός σκοπός ενός συστήματος ποιότητας είναι η οργάνωση της λειτουργίας 

του εκάστοτε οργανισμού με αρχές και εργαλεία της σύγχρονης διαχείρισης, η οποία 

εξασφαλίζει την ορθή διοικητική πρακτική μέσα από την πλήρωση προϋποθέσεων 
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αυτοελέγχου. Η καταγραφή των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας, που οδηγεί 

αναπόφευκτα στην κατοχύρωση της τεχνογνωσίας του προσωπικού, και η εφαρμογή 

τους εξασφαλίζουν τόσο τη συστηματικοποίηση και επαναληψιμότητα όσο και τον 

έλεγχο των παρεχομένων υπηρεσιών, έτσι ώστε αφενός να αποφεύγονται οι πιθανές 

αστοχίες και αφετέρου να αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών-πολιτών.     

Η Διεύθυνση Ποιότητας του Νοσοκομείου αναλαμβάνει κατευθυντήριο, 

συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό των συστημάτων όσο και 

στις εσωτερικές επιθεωρήσεις των συστημάτων, καθώς και στην εκπαίδευση και 

ενεργό συμμετοχή του εμπλεκόμενου προσωπικού. 

Αντί  επιλόγου  

 
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εδώ και χρόνια έχει καταξιωθεί ως ένα από τα 

καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό, άλλωστε, προκύπτει περίτρανα 

και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Υ.), αφού εκτιμήθηκαν στοιχεία που καταγράφηκαν από το 

Υπουργείο Υγείας, βάσει των εκθέσεων των Διοικητών των επτά Υγειονομικών 

Περιφερειών για το έτος 2009. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αξιολογήθηκε με 

άριστα (100/100) σε τρεις δείκτες αποδοτικότητας (Καθαρά Τεχνική Αποδοτικότητα, 

Αποδοτικότητα Κλίμακας και Τεχνική Αποδοτικότητα) και κατατάχθηκε στις 8 

πρώτες θέσεις μεταξύ 130 ιδρυμάτων της χώρας, 

Οι εργαζόμενοι  στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς με χαμόγελο, ευγένεια και  αγάπη, πράγμα που 

αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της λειτουργίας του. 

Η ανθρωποκεντρική αυτή φιλοσοφία διέπει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων. 

Το όραμα για τη φροντίδα υγείας επεκτείνεται πλέον στην προληπτική ιατρική, στην 

έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και λειτουργίες για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εισαγωγή καινοτομικών ιατρικών πρακτικών, στη 

βελτίωση και εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού . 

Η καθημερινή προσπάθεια για την βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της 

παραγωγικότητας, τη μείωση των περιττών δαπανών και του λειτουργικού κόστους, 

αποφέρουν ζηλευτά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα στοιχεία, που 

δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος. 
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Παράρτημα 

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Α. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία) 

1.   Νεφρολογικό Τμήμα 

 Νεφρολογικό 

 Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης 

 Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 

2.   Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ 

 Δερματολογικό  

 Ψωρίασης, Σπίλων & Όγκων Δέρματος 

 Παιδοδερματολογικό  

 Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων  

 Δερματικών Λεμφωμάτων 

3.   Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα 

 Ακτινοθεραπείας 

4.   Τμήμα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής 

5.   Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ. 

 Παθολογικής Ογκολογίας 

6.   Α΄ Παθολογική Κλινική 

 Γαστρεντερολογικό 

 Ηπατολογικό 

 Διαβητολογικό 

 Ιδιοπαθών Φλεγμονών Νοσημάτων Εντέρου 

 Ενδοσκοπικό 

 Γενικό Παθολογικό 

 Ρευματολογικό 

 Υπέρτασης 

7.   Γ΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Διαβήτης – Νεφρός 

 Διαβήτης – Προσέλευση Νέων Ασθενών 

 Διαβήτης 

 Διαβητικό πόδι 

 Ηπατολογικό 

 Λιπιδίων 

 Ενδοκρινολογικό 

 Παθολογικό 

 Πνευμονολογικό 

 Υπέρτασης – 24ωρης καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης 

8.   Δ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ. 

 Αναπνευστικό 

 Ανοσολογικό 

 Γαστρεντερολογικό & Διατροφής 

 Διαβητολογικό – Ενδοκρινολογικό 

 Τεστ Ιδρώτα 

 Καρδιολογικό 

 Κυστικής Ίνωσης 

 Μεταβολικών Νοσημάτων 
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 Νευρολογικό 

 Νεφρολογικό 

 Παιδιατρικής 

 Ενδοκρινολογικό 

9.   Β΄ Καρδιολογική Κλινική / Στεφανιαία Μονάδα 

 Αγγειοπλαστικών 

 Αθυρωμάτωσης Λιπιδίων 

 Καρδιακής Ανεπάρκειας – Αγγειοπλαστικής 

 Συνταγογράφησης Φαρμάκων 

 Υπέρτασης 

 Πνευμονικής Υπέρτασης 

10. Β΄ Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Νεογνολογικό 

11. Νευρολογική Κλινική 

 Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 

 Άνοιας 

 Γενικό Νευρολογικό 

 Επιληψίας 

 Κεφαλαλγίας 

 Νευρογενετικής 

 Πάρκινσον 

 Νευροανοσολογικό 

 Νευροφυσιολογικό 

 Πολλαπλής Σκλήρυνσης 

12. Πνευμονολογικό Τμήμα 

 Πνευμονολογικό 

 Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος 

 

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία) 

1.   Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Σεξουαλικής & Αναπαραγωγικής Υγείας 

 Βιοψίας Προστάτη 

 Δ.Π. Εξωγεννητικών Οργάνων 

 Ανδρικής Ακράτειας 

 Κυστεοσκοπήσεις 

 Γυναικολογικής Ουρολογίας 

 Νευροουρολογικό 

 Ουρολογικό 

2.   Καρδιοχειρουργική Κλινική 

 Καρδιοθωρακοχειρουργικό 

3.   Β΄ ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ. 

 Ακοής – Ισορροπίας 

 Ογκολογικό 

 Όσφρησης – Γεύσης 

 Ρινολογικό 

 Ρογχοπαθειών & Υπνικής  Άπνοιας 

 Σιαλενδοσκοπήσεων 

 Φωνής και Διαταραχής Κατάποσης 

 Ωτορινολαρυγγολογικό 

4.   Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Οπτικά πεδία 

 Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς 
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 Γλαυκώματος 

 Διαβήτη 

 Επανεξέταση καταρράκτη 

 Κερατοειδούς 

 Κόγχου & Βλεφάρων 

 Πλαστ. & Παθησ. Επιφ. 

 Οπτικής Τομ. Συνοχής 

 Παιδικού Γενετικού Στραβισμού 

 Ωχρά 

 YAG – LASER 

 Επανέλεγχοι 

 Γενικό Οφθαλμολογικό 

5.   Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. 

 Ογκολογικό 

 Παθήσεων Χεριού 

 Γενικής Χειρουργικής & Μαστού 

 Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής 

 Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής 

6.   Αναισθησιολογικό Τμήμα 

 Αναισθησιολογικό 

7.   Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Γυναικολογικό 

 Ενδοκρινών Αδένων & Κύησης 

 Ανδρικής Γονιμότητας 

 Γυναικείας Γονιμότητας 

 Εμμηνόπαυσης 

 Ενδοκρινολογικό  Γυναικείας  Αναπαραγωγής 

 Οικογενειακού Προγραμματισμού 

 Καθ΄ έξιν Αποβολές 

 Ογκολογικό 

 Πρόπτωσης μήτρας & ακράτειας ούρων 

 Πολυκυστικών Ωοθηκών 

 Ενδοσκ. Γυναικολογικό Χειρουργικό 

 Λήψης Κολπικού Εκκρίματος 

 Παιδικής – Εφηβικής Γυναικολογίας 

 Προληπτικός Έλεγχος Μαστού 

 Εμβρυομητρική Ιατρική 

 Κολποσκόπησης – LASER 

 Μαιευτικό 

8.   Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική 

 Αθλητικών Κακώσεων 

 Άκρου Πόδα 

 Ισχίου Γόνατος 

 Ορθοπαιδικό Ογκολογικό 

 Οστεοπόρωσης 

 Παίδων 

 Σκολίωσης 

 Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρός 

 Ορθοπαιδικό 

 Σπονδυλικής Στήλης, Κυφο – Σπονδυλοπλαστικής 

9.   Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Άνω Άκρου 
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 Οστεοπόρωσης 

 Αθλητικών Κακώσεων 

 Παίδων Ορθοπαιδικό 

 Γενικό Ορθοπαιδικό 

 Σκολίωσης 

 Σπονδυλικής Στήλης 

10.   Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. 

 Χειρουργικής Παίδων 

 Νεογνική Χειρουργική 

 Κρανιοπροσωπικές Παθήσεις – Σχιστίες προσώπου 

 Ουροποιογεννητικού Συστήματος 

11. Α΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Αγγειοχειρουργικής 

 Ενδοκρινών 

 Παθήσεων Ήπατος 

 Χειρουργικής Μαστού 

 Χειρουργικής Ογκολογίας 

 Πρωκτού 

 Χειρουργικής  

12. Α΄ Χειρουργική Κλινική 

 Άνω Πεπτικού 

 Εκπαιδευτικό Ιατρείο 

 Ενδοκρινών 

 Κάτω Πεπτικού & Γεν. Χειρουργικής 

 Λαπαροσκοπικό 

 Μαστού 

 Παχυσαρκίας 

 Γενικής Χειρουργικής 

13. Β΄ Χειρουργική Κλινική 

 Χειρουργικής Γενικό 

 Αγγειοχειρουργικό 

 Ενδοκρ. Θυρεοειδούς & Μαστού 

 Παχέος Εντέρου & Πρωκτού 

 Εμφυτ. Φλεβοκαθετήρων 

 Χοληφόρων & Λαπαρασκοπικό 

14. Νευροχειρουργική Κλινική 

 Νευροχειρουργικό 

15. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

16. Οδοντιατρικό Τμήμα 

 Οδοντιατρικό 

 

Γ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία) 

 

1. Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. 

 Ψυχιατρικής 

 Έγκαιρης Παρέμβασης 

 Λογοθεραπείας 

 Μαθησιακών Δυσκολιών 

 Νευροψυχολογίας 

 Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών 

 Επανερχόμενοι 

 Γνωστικής Συμπεριφοράς 
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 Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας 

 Ψυχογηριατρικής Νευροψυχολογίας 

 Ψυχολογίας 

 Ψυχονεφρολογίας 

 Ψυχοογκολογίας 

 Ψυχοσωματικής Ιατρικής 

 Παχυσαρκίας 

 

Δ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία) 

 

1. Φαρμακείο 

2. Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

3. Μικροβιολογικό – Βιοχημικό – Ιολογικό Εργαστήριο 

 Αιμοληψίες 

4. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 

5. Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας 

6. Αιματολογικό Τμήμα 

 Αιματολογικό 

7. Παθολογοανατομικό Εργαστήριο 

8. Κυτταρολογικό Εργαστήριο 

 Ε.Ι. Κυτταρολογικό Εργαστηρίου 

9. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

 Εργαστήριο Αξονικού Τομογράφου 

 Εργαστήριο Μαγνητικού Τομογράφου 

 Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας 

 Υπερήχου Μαστού 

 Εργαστήριο Μαστογράφου 

 Υπερήχου TRIPLEX 

 Υπερήχου 

10. Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. –  Θεραπευτική Μονάδα 

            Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 

 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α. Πρώτος Νοσηλευτικός Τομέας με τα ακόλουθα τμήματα:  

Α.1.Τμήμα Α'  Παθολογικό  

Α.2. Τμήμα Β' Παθολογικό  

Α.3. Τμήμα Παιδιατρικό  

Α.4. Τμήμα Νευρολογικό  

Α.5. Τμήμα Α' Καρδιολογικό  

Α.6. Τμήμα Β' Καρδιολογικό  

Α.7. Τμήμα Νεογνολογικό 

Α.8. Τμήμα Μονάδας Καρδιολογικής εντατικής παρακολούθησης (ΜΕΠ) και  

Μονάδας εμφραγμάτων (στεφανιαίας)  

Β. Δεύτερος Νοσηλευτικός Τομέας με τα ακόλουθα τμήματα: 

Β.1. Τμήμα Α' Χειρουργικό  

Β.2. Τμήμα Β' Χειρουργικό  

Β.3. Τμήμα Α'  Ορθοπαιδικό  

Β.4. Τμήμα Β' Ορθοπαιδικό  

Β.5. Τμήμα Νευροχειρουργικό  

Β.6. Τμήμα Παιδοχειρουργικό  

Β.7. Τμήμα ΩΡΛ και Οφθαλμολογικό  

Β.8. Τμήμα Ουρολογικό και Αγγειοχειρουργικό  

Β.9. Τμήμα Μονάδας Πολυτελείας  
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Γ. Τρίτος Νοσηλευτικός Τομέας με τα ακόλουθα τμήματα: 

Γ.1. Τμήμα Μαιευτικό - Γυναικολογικό  

Γ.2. Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών 

Γ.3. Τμήμα Αιθουσών Τοκετών,  Μαιευτικών - Γυναικολογικών Χειρουργείων και 

Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.  

Γ.4. Τμήμα Κεντρικών Χειρουργείων  

Γ.5. Τμήμα Αναισθησιολογικό 

Γ.6. Τμήμα Καρδιοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό  

Γ.7. Τμήμα Καρδιοχειρουργικής ΜΕΘ 

Γ.8. Τμήμα Μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και παρακολούθησης (ΜΕΠ)  

Γ.9. Τμήμα Μονάδας εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής  

Δ. Τέταρτος Νοσηλευτικός Τομέας με τα ακόλουθα τμήματα: 

Δ.1. Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και Ενδοσκοπήσεων 

Δ.2. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Βραχείας Νοσηλείας  

Δ.3. Τμήμα Εργαστηρίων  

Δ.4. Τμήμα Αιματολογικό - Αιμοδοσίας 

Δ.5. Τμήμα Εξωνεφρικής Κάθαρσης  

Δ.6. Τμήμα Ακτινοθεραπείας  

Δ.7. Τμήμα Ψυχιατρικό  

Ε. Πέμπτος Νοσηλευτικός Τομέας με τα ακόλουθα τμήματα: 

Ε.1. Τμήμα 'Ασηπτης Νοσηλείας  

Ε.2. Τμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης  

Ε.3. Τμήμα Αποκατάστασης και Φυσικής Ιατρικής  

Ε.4. Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής και κατ' οίκον Νοσηλείας  

Ε.5. Τμήμα Απογευματινών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων  

 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ  

Α1. Προσωπικού  

Α2. Γραμματείας  

Α3. Παραϊατρικών Επαγγελμάτων  

Α4. Κίνησης Ασθενών  

Α5. Γραμματείας ΕΙ 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ  ΓΡΑΦΕΙΑ  

Β1. Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με τον πολίτη  

Β2. Νομικών υποθέσεων  

Β3. Εκπαίδευσης  

Β4. Κοινωνικής Υπηρεσίας και ιερού ναού 

Β5. Επιστασίας και εφοδιασμού 

Β6. Ιματισμού  

Β7. Διατροφής  

Β8. Ασφάλειας 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Λογιστηρίου - Μισθοδοσίας 

2. Διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων 

3. Κοστολόγησης και πιστωτικής πολιτικής 

4. Σχεδιασμού και προϋπολογισμού 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
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1.   Οικοδομικών επισκευών και διατήρησης των κτιρίων, του περιβάλλοντος χώρου 

και  του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 

2.  Μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  

3.  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Τμήμα προγραμματισμού έργων πληροφορικής 

2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

1.   Διαχείρισης Εγγράφων, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Ασφάλειας Πληροφοριών και 

Μέριμνας Περιβάλλοντος και Χώρων Δουλειάς. 

2.  Αξιολόγηση του Διαχειριστικού Συστήματος και της Ικανοποίησης των χρηστών.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

Α/Α ΘΕΜΑ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1 Ημερίδα Νευροεξελιγκτικής 

Αγωγής 

Ελληνική Εταιρεία 

Νευροεξελιγκτικής Αγωγής 

29-01-2012 

2 Κακώσεις μυών Β΄  & Γ΄ Παν. Ορθοπαιδική 

Κλινική 

04-02-2012 

3 Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας  Τμήμα Ακτινοφυσικής  09/11-03-2012 

4 Συνάντηση Ορθοπαιδικών 

Κλινικών Β. Ελλάδος  

Γ΄ Παν. Ορθοπαιδική 

Κλινική 

17-03-2012 

5 Παθήσεις άκρου ποδός Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική  31-03-2012 

6 Χειρουργικές τεχνικές 

συρραφής  

Παν. Κλινική Πλαστικής 

Χειρουργικής 

31-03-2012 

7 Ψυχιατρική Ημερίδα Ν.Υ. Νοσηλευτική Υπηρεσία 06-04-2012 

8 Εκπαίδευση ειδικευομένων  Β΄ Παν. Δερματολογική 

Κλινική 

20 /21-04-2012 

9 Διημερίδα 

Αγγειοχειρουργικής 

Α΄ Παν. Χειρουργική 

Κλινική 

04 / 05-05-2012  

10 Ασθενείς με διαβητικό έλκος  Διαβητολογικό Κέντρο  24-05-2012 

11 Ετήσιο συνέδριο Ν.Υ.  Νοσηλευτική Υπηρεσία 08-06-2012 

12 Καρκίνος του Προστάτη – 

Νεότερες εξελίξεις 

Β΄ Παν. Ουρολογική 

Κλινική 

09-06-2012 

13  NTD  advance baby cours Ελληνική Εταιρεία 

Νευροεξελιγκτικής Αγωγής  

16.06.2012 

14 Ομιλία με θέμα: «Παιδί & 

Γονείς»  

Τμήμα Εκπαίδευσης 26-06-2012 

15 Ημερίδα για την ελονοσία  ΚΕΕΛΠΝΟ 10-07-2012 

16 Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας  Τμήμα Ακτινοφυσικής 05 / 06-10-2012 

17 Η θέση του Τεχνολόγου στις 

σύγχρονες εξελίξεις  

Τμήμα Τεχνολόγων 

Ιατρικών Εργαστηρίων  

19-10-2012 

18 Νοσογόνος Παχυσαρκία Α’ Χειρουργική Κλινική  02-11-2012 

19 Πολλαπλή Σκλήρυνση  Νευρολογική Κλινική  03-11-2012 

20 Σεμινάριο Ανοσολογίας Τμήμα Ανοσολογίας & 07/08-11-2012 
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Ιστοσυμβατότητας  

21 Ημερίδα Μητρικού 

Θηλασμού 

Α΄Παν. Μαιευτική-

Γυναικολογική Κλινική 

15-11-2012 

22 Ημερίδα για την Ποιότητα – 

Path 

ΔΥΠΕ 22-11-2012 

23 Παιδικός Καταρράκτης  Β΄ Παν. Οφθαλμολογική 

Κλινική  

01-12-2012 

24 Σακχαρώδης Διαβήτης  Δ΄ Παν. Παιδιατρική 

Κλινική 

16-12-2012 

 

 

 

 

 

Οικονομικά στοιχεία 
 

(Τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου ελέγχονται, υποχρεωτικά, από Ορκωτό 

Λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, σε ετήσια βάση). 

 

 
 

 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13.469 24.699 34.556 44.711 64.222 77.797 87.754 93.588 91.996 97.126 89.040 83.158 89.998

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 327 759 632 630 914 924 761 975 690 742 709 996 724

ΣΥΝΟΛΑ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 13.796 25.458 35.188 45.341 65.136 78.721 88.515 94.563 92.686 97.868 89.749 84.154 90.722  
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ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
(ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €)

10.125 11.152 17.350 23.418 20.216 26.000 27.000 28.000 29.974 31.487 29.700 27.339 26.847
 

 

 

 

 
 

ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΦΑΡ -ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛ. 5.327 15.570 22.337 31.031 48.516 59.936 69.527 74.827 73.832 75.124 61.610 49.630 47.104

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 10.116 13.416 18.254 19.765 29.836 33.345 38.356 40.856 43.695 50.180 46.265 45.461 41.400

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.065 4.870 15.914 18.708 21.736 22.502 23.180 20.359 17.282 18.073 17.805 17.375 19.097

ΣΥΝΟΛΑ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 22.508 33.856 56.505 69.504 100.088 115.783 131.063 136.042 134.809 143.377 125.680 112.466 107.601  
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ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13.796 25.458 35.188 45.341 65.136 78.721 88.515 94.563 92.686 97.868 89.749 84.154 90.722

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.508 33.856 56.505 69.504 100.088 115.783 131.063 136.042 134.809 143.377 125.680 112.466 107.601

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΣΕ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ €)
-8.712 -8.398 -21.317 -24.163 -34.952 -37.062 -42.548 -41.479 -42.123 -45.509 -35.931 -28.312 -16.879  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ    ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Αξία Απο- Αναπόσβεστη Αξία Απο- Αναπόσβεστη Ποσά Ποσά

Κτήσεως σβέσεις Αξία Κτήσεως σβέσεις Αξία Κλειόμενης Προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρήσης 2012 Χρήσης 2011

(16.13-14 IΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-

16.16 - 17                               Δωρεές παγίων

& 16.19)              4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως 2.878.008,45 2.427.258,43 450.750,02 2.469.526,15 2.297.325,79 172.200,36 41.12-15           Δωρεές Παγίων 84.148.019,26 83.994.058,16

2.878.008,45 2.427.258,43 450.750,02 2.469.526,15 2.297.325,79 172.200,36 43                     Επιχορηγήσεις επενδύσεων 3.102.393,68 2.726.491,39

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 87.250.412,94 86.720.549,55

      I Ι.  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙV. Αποτελέσματα εις νέο

11                      3.  Κτίρια και τεχνικά έργα 48.477.512,60 41.157.865,09 7.319.647,51 48.318.028,83 37.295.824,85 11.022.203,98 42.00           Υπόλοιπο κέρδη χρήσεως 40.961.160,83 28.335.371,23

12                      4.  Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 42.01           Υπόλοιπο ελλειμάτος προηγούμενων χρήσεων -13.489.376,56 -41.824.747,79

                               και λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός 36.651.692,15 32.221.706,25 4.429.985,90 36.113.732,39 32.390.466,66 3.723.265,73 27.471.784,27 -13.489.376,56 55%

14                      6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 12.690.873,99  12.395.994,13 294.879,86 12.432.694,79 12.170.538,21 262.156,58             Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑIΙ+AΙV) 114.722.197,21 59% 73.231.172,99

(15+32.00+7.     7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέ-      

Χρ.υπόλ.50.08)     λεση και προκαταβολές 1.276.083,84 0,00 1.276.083,84 1.156.083,84 0,00 1.156.083,84 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

                        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 99.096.162,58 85.775.565,47 13.320.597,11 98.020.539,85 81.856.829,72 16.163.710,13 44.00           Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 3.257.123,19 2.494.941,27

      I Ι Ι.  Συμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες                     λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.257.123,19 2.494.941,27

              χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

(18.06+18.11    Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(18.13+14)          2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    58.700,00 0,00 58.700,00 58.700,00 0,00 58.700,00      ΙΙ  .Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

                        Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ ) 99.154.862,58 85.775.565,47 13.379.297,11 7% 98.079.239,85 81.856.829,72 16.222.410,13 12% 50                       1.  Προμηθευτές 73.013.653,38 53.521.900,08

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 54                       5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 369.505,97 1.251.992,65

    Ι.  Αποθέματα 55                       6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.330.363,50 1.501.152,01

20                       1.  Εμπορεύματα 2.012.734,47 1.866.266,29 Υπόλ. Λ/53          8. Πιστωτές διάφοροι 951.870,18 39% 541.890,55 43%

(24+25+26+        4.  Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά -           Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 75.665.393,03 56.816.935,29

28)                      Ανταλλακτικά και Είδη συκευασίας 13.834,29 44.561,23

2.026.568,76 1.910.827,52

     ΙΙ. Απαιτήσεις

Χρ.υπόλ. 30,

πλήν 30.97-99    1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών 177.746.804,06 99.482.130,70

31 (πλήν                          

31.97-98)           2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 40.404,48 15.400,00

(30.97-98+31.97-98

33.97-99)           4. Επισφαλείς πελάτες - Έπίδικες απαιτήσεις

                                και χρεώστες 45.513,85 99.758,03

                             Μείον: Προβλέψεις (44.11) -1.516.554,64 -1.471.040,79 -680.669,13 -580.911,10

(33.00-02+

33.13-16+

33.95-98)             5.  Χρεώστες διάφοροι 527.500,24 54.157,20

176.843.667,99 98.970.776,80

     ΙV.Διαθέσιμα

38.00                    1.  Ταμείο 12.444,81 15.719,80

38.03-06               3.  Καταθέσεις όψεως και  προθεσμίας 1.892.732,33 15.666.324,29

1.905.177,14 15.682.044,09 87%

     Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV) 180.775.413,89 93% 116.563.648,41 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.01                      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.519.594,62 1.080.864,75

Λ/56                        3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί 11.029,59 3.203,45

36.00                    1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 32.320,22 28.691,00 1.530.624,21 0,8% 1.084.068,20

36.01                    2. Εσοδα επόμενων χρήσεων 39.745,07 639.483,51 0,8%

Λ/36                      3.  Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί 

                            ενεργητικού 497.811,33 684,34

569.876,62 668.858,85

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 195.175.337,64 133.627.117,75        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  195.175.337,64 133.627.117,75

     (Β + Γ + Δ + Ε)        (Α +Β+ Γ+ Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

02                     2.  Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

                              και εμπράγματων ασφαλειών 2.690.737,26 2.338.932,77 06                     2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων 2.690.737,26 2.338.932,77

2.690.737,26 2.338.932,77                               και εμπράγματων ασφαλειών 2.690.737,26 2.338.932,77

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
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Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

70,71,72 και 73 1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 89.998.427,84 83.158.392,62

(70 έως και 73)-

86.00.00 (80.01) 
Mείον : Kόστος αγαθών και υπηρεσιών

102.135.179,60 106.888.015,08

 86.00.00 (80.01) Mικτά ζημιές εκμεταλλεύσεως -12.136.751,76 -13% -23.729.622,46 -28,5%

86.00.01 (74, 75 και 

78.05) Πλέον :    1. Aλλα έσοδα 27.264.484,24 27.872.597,48

Σύνολο 15.127.732,48 17% 4.142.975,02 33,5%

86.00.02(92.01) MΕΙΟΝ : 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας                        5.459.594,95 5.463.307,91 100% 5.565.514,930 5.571.184,09

86.00.04(92.03)               3. Eξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων                        3.712,96 5.669,16

Mερικές ζημίες εκμεταλλεύσεως 9.664.424,57 10,7% -1.428.209,07 -1,7%

ΠΛΕΟΝ :

86.01.03 (76.00 εως 

76.98, πλην 76.04)                4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                                       306.386,47 462.471,56

Mείον:

86.01.09 (65)                3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                      2.708,69 7.194,46

86.00+86.01 (λογ.80.00)Oλικά ζημιές εκμεταλλεύσεως 9.968.102,35 11,1% -972.931,97 -1,2%

ΙΙ.ΠΛEON : Eκτακτα αποτελέσματα

86.02.00 (81.01)                1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                    31.820.081,44 30.520.524,91

86.02.01 (81.03)                2. Έκτακτα κέρδη                                       0,00 147,59

86.02.02 (82.01+82.07)                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                        620.689,15 104.893,64

86.02.03 (84)                4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 60.522,25 44.209,18

  

               Mείον:

86.02.07 (81.00)                1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                    4.166,72  9.984,08

86.02.08 (81.02)                2. Έκτακτες ζημίες 13.170,99 549.307,59

86.02.09 (82.00)                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 634.246,17 178.360,43

86.02.10 (83)                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 856.650,48 623.820,02

Oργανικά και έκτακτα κέρδη 40.961.160,83 45,5% 28.335.371,23 34,1%

66+85 MEION:

66 Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων         5.317.314,99  4.860.406,75

86.99 Mείον : Oί απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος     5.317.314,99 0,00 4.860.406,75 0,00

KAΘAPΑ ΚΕΡΔΗ  XPHΣEΩΣ πρό φόρων: 40.961.160,83 45,5% 28.335.371,23 34,1%

Χρήσης 2012 Χρήσης 2011

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

KATAΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Ποσά Κλειόμενης Ποσά Προηγούμενης
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Ν. Ευκαρπία 

564 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ: 2313 32 3000 

Fax: 2310 685110 

www.papageorgiou-hospital.gr 

e-mail: grampr@papageorgiou-hospital.gr 

 

 

Ομάδα Σύνταξης  

Μαρία Γιογκατζή  (Διοικητική Yπηρεσία)  

Βασίλης Δασκαλάκης  (Yπηρεσία Πληροφορικής)  

Μάγδα Κυριαζή  (Oικονομική Yπηρεσία)  

Ανδρέας Ρεβάνογλου  (Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου)  

Κλαίρη Χαριζάνη  (Διοικητική Yπηρεσία)  

 

Επιμέλεια Σύνταξης  

Μαρία Γιογκατζή  

Κλαίρη Χαριζάνη  

 

Συντονισμός Έκδοσης  

Κυριακή Τιμιάδου  (Oικονομική Yπηρεσία)  

 

Φωτογραφίες  

Aρχείο του Nοσοκομείου  

Aλέξανδρος Pαπτόπουλος  

 

Παραγωγή Έκδοσης  

Τhessprint A.E.  

 

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος  Παπαγεωργίου 

 

 

 

 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/
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3.2. ΣΧΟΛΙΑ  ΕΠΙ   ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

  

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέσω  του  ετήσιου  απολογισμού του, περιγράφει όλα 

όσα είχε επισημάνει ο Σισσούρας το  2001 στο «Εγχειρίδιο για την κατάρτιση-

υλοποίηση-παρακολούθησή του επιχειρησιακού σχεδίου Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ», καθώς  

επίσης και όσα θετικά έχουν διαπιστωθεί σε διακεκριμένα Νοσοκομεία του εξωτερικού 

και προβλέπονται από τις  διεθνείς προδιαγραφές :  

 Την  προσπάθεια  εισαγωγής  ορθολογικού Management, με στρατηγικό-επιχειρησιακό 

σχεδιασμό,  τη διασφάλιση και  τον έλεγχο της ποιότητας, τη μέτρηση της απόδοσης, 

την  πληροφορική διοίκηση και την  αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Επίσης παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης  ενός  Δημόσιου 

Νοσοκομείου, το οποίο διαφέρει από τα υπόλοιπα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μία νέα 

«κουλτούρα»  management, η οποία εστιάζει στην παροχή ποιοτικών και μετρήσιμων 

υπηρεσιών υγείας, ενώ τα δεδομένα και οι πληροφορίες συλλέγονται και 

επεξεργάζονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στο 

Νοσοκομείο. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΧΟΛΙΑ 

Ομάδα Εργασίας: Για τη συγκεκριμένη έκδοση συνεργάστηκαν στελέχη από κάθε 

υπηρεσία,  ενώ η τελική έγκριση δόθηκε από τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου.  

Μέσω της συνεργασίας αυτής, δοκιμάστηκε και  λειτούργησε αποτελεσματικά η έννοια 

της  διατμηματικής ομάδας, επιτεύχθηκε η  ενδυνάμωση   και  η ενθάρρυνση   των 

στελεχών στο  να  κατανοούν, να μοιράζονται και να συνεισφέρουν όλοι μαζί  στο 

κοινό όραμα.  

Το περιεχόμενο  είναι απλό και κατανοητό.   Καθώς είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται 

ο απολογισμός, δόθηκε έμφαση στην μεταφορά οράματος, κουλτούρας  και 

στρατηγικών στόχων.  Βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν περιέχονται τα πεπραγμένα 

των κλινικών και των τμημάτων και κατά συνέπεια δεν είναι αποτυπωμένο με 

λεπτομέρεια  το ιατρικό έργο. 

Σε μελλοντικό απολογισμό  θα μπορούσαν να ενσωματωθούν  οι εκθέσεις όλων των 

κλινικών-τμημάτων, με πρόσθετες εσωτερικές πληροφορίες για κάθε κλινική. Επιπλέον, 

θα μπορούσαν να προκαθοριστούν οι σχετικοί δείκτες και να υπολογίζονται σε 

προκαθορισμένους χρόνους, βάσει  ρυθμίσεων του υπάρχοντος πληροφοριακού 

συστήματος. Με τον τρόπο αυτό  οι δείκτες που προκύπτουν θα αυτοματοποιούνται, 

χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα για τον σχετικό υπολογισμό. 
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Μηνύματα: Τα μηνύματα της διοίκησης είναι ανθρώπινα, αισιόδοξα και  

επιβεβαιώνουν  τα οράματα και τους στόχους του  Ιδρυτή του Νοσοκομείου. 

Σλόγκαν :  Σε όλη την έκταση του τεύχους, χρησιμοποιούνται σλόγκαν  όπως : 

• Η υγεία, ως πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας αποτελεί για μας Χρέος Ζωής προς 

τους συμπολίτες μας 

• Οι ασθενείς μας είναι το επίκεντρο όλων των ενεργειών μας 

• Εργαζόμαστε αδιάκοπα, εστιάζοντας στους ασθενείς και στις ανάγκες τους, με 

απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας 

• Υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν το 

πολυτιμότερο κεφάλαιο του Νοσοκομείου, στεκόμαστε δίπλα τους με ειλικρίνεια, 

ήθος και ανοιχτή επικοινωνία, σε όλα τα επίπεδα δομής και λειτουργίας 

 τα οποία μεταδίδουν και τονίζουν τη δέσμευση του οργανισμού στους ασθενείς και 

στους εργαζόμενους. 

Φωτογραφίες : Χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από την καθημερινότητα των 

εργαζομένων, οι οποίες διανθίζουν και  μεταφέρουν  το  πνεύμα συνεργασίας, 

ανθρωπιάς  και παροχής  ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 

Εξώφυλλο : Απεικονίζει 4 εργαζόμενους από διαφορετικά τμήματα (Ιατρική, 

Νοσηλευτική, Τεχνική, Διοικητική Υπηρεσία και μία εθελόντρια του συλλόγου φίλων 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου), τονίζοντας με τον τρόπο αυτό την διατμηματική 

συνεργασία και  την ομαδικότητα που διέπει τους εργαζόμενους και που 

αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην επιτυχημένη πορεία του Νοσοκομείου. 

Εκτύπωση : Το έντυπο τυπώθηκε σε οικολογικό χαρτί, τονίζοντας την οικολογική 

συνείδηση που διέπει τον οργανισμό, η οποία προβάλλεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της 

κοινωνικής ευθύνης.  Επιπλέον, το παρόν τεύχος διατίθεται και ηλεκτρονικά, μέσω της 

ιστοσελίδας του Νοσοκομείου www.papageorgiou-hospital.gr. 

Κοινωνική Ευθύνη: Η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της  

φιλοσοφίας  του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθώς έχει αφομoιωθεί στην κουλτούρα 

και τη φιλοσοφία του. Για το λόγο  αυτό με την εκτενή παρουσίασή της στον ετήσιο 

απολογισμό, δημιουργείται στον αναγνώστη η αντίληψη ενός «κοινωνικού 

οργανισμού», η οποία τροφοδοτείται από τον κοινωνικό και  ποιοτικό προσανατολισμό 

του Νοσοκομείου. 

 

 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/
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3.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ετήσιας έκθεσης  έχει αλλάξει  ριζικά ρόλο και 

σκοπό τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ  αρχικά λειτουργούσε ως  μέσο παρουσίασης της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή του οργανισμού, στις μέρες μας  

αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα εξαιρετικά  επικοινωνιακό και αξιόπιστο εργαλείο,  που 

έχει  τη δύναμη να  μεταφέρει  σημαντικά εταιρικά μηνύματα (Lee, 1994) 

 

Στο χώρο της υγείας, το εγχείρημα της ανάπτυξης ετήσιων σχεδίων επιχειρείται 

σταδιακά  και  σηματοδοτεί  νέα δεδομένα. Μία νέα κουλτούρα  εισάγεται και μία νέα 

αντίληψη στη διαχείριση των πόρων, στη λήψη αποφάσεων, στη μέτρηση  της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας που τελικά δημιουργεί αξία και  

προάγει  τη διαφάνεια στον οργανισμό υγείας. 

Ειδικότερα  στις συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας  που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας στις μέρες μας, οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια  

στις σχέσεις τους με τους πολίτες, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τους συνεργάτες, τις 

τοπικές κοινότητες. 

Η αναλυτική παρουσίαση των ενεργειών τους  μέσω ενός απολογισμού, σε  τακτά 

χρονικά διαστήματα, αναμφίβολα αποτελεί αναγκαιότητα. Παρέχει τη δυνατότητα 

στους πολίτες, στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στον ίδιο τον οργανισμό υγείας, να 

διαμορφώσουν εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης και να κάνουν την αξιολόγησή 

τους, με  τελικό σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Ένα Νοσηλευτικό Ίδρυμα  ενδεχομένως θα μπορούσε να  ισχυριστεί ότι  η  έκδοση  

ενός ετήσιου απολογισμού  απαιτεί  διαδικασίες και υψηλό κόστος. Αυτός είναι ένας 

σοβαρός λόγος, για τον οποίο  η υλοποίησή της όλης  έκδοσης θα μπορούσε να 

καταστεί ανέφικτη. Παρότι το αρχικό κόστος ίσως φαίνεται σημαντικό, είναι βέβαιο ότι το 

τελικό όφελος θα αποδειχθεί σημαντικότερο. 

Όσον αφορά στις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον η διερεύνηση της προβολής του τεύχους απολογισμού, μέσα από τα 

κοινωνικά δίκτυα. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν τα νέα δεδομένα και οι 

δυνατότητες που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στις υπηρεσίες 

υγείας. 
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