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Eισαγωγή  
  
    Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι το Γενικό νοσοκομείο 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». Συγκεκριμένα επιχειρείται μια διοικητική 

χρηματοοικονομική εξέταση του οργανισμού και προτείνεται ένα στρατηγικό 

σχέδιο ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα δυναμικά εξελισσόμενο νοσοκομείο  με 

συνεχώς αυξημένη κίνηση ασθενών το ποίο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση στην 

πολιτών της επαρχίας Εορδαίας ως ένα ποιοτικό νοσοκομείο με καταρτισμένο και 

αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό. Η επιτυχημένη αυτή πορεία ενός επαρχιακού 

νοσοκομείου, όπως είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 

προκαλεί ενδιαφέρον για περαιτέρω εξέταση της πορείας του. Τα στοιχεία που 

θα παραχθούν θα βοηθήσουν την ανάλυση ,αξιολόγηση και ανάπτυξη του 

νοσοκομείου. 

     Για την πραγματοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που 

προήλθαν από την διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου ενώ επιπλέον πηγές 

υπήρξαν κατά κύριο λόγο το ΦΕΚ ίδρυσης του νοσοκομείου και τα βασικότερα 

νομοθετήματα στο χώρο της υγείας από το νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ) και μετά , βιβλιογραφία από το τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας  του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και άρθρα από το περιοδικό 

«Επιθεώρηση Υγείας. 

    Αρχικά γίνεται ανάλυση της δομής του ελληνικού υγειονομικού συστήματος με 

αναφορά στους βασικότερους νομοθετικούς σταθμούς στην υγεία ώστε να 

κατανοηθούν οι ελλείψεις, τα προβλήματα καθώς και το πλαίσιο δράσης των 

δημόσιων νοσοκομείων.    

    Βασικές αρχές και συγχρόνως κύριοι στόχοι κάθε δημόσιου υγειονομικού 

συστήματος είναι η ισότητα, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται καλή 

οργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση - διαχείριση σε όλα τα επίπεδα και τους 

τομείς του συστήματος. Δηλαδή στο λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και 

στο επίπεδο του καθημερινού κλινικού έργου. Δυστυχώς το εθνικό σύστημα 

υγείας δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες 

διοίκησης, με  αποτελεσματικές μεθόδους και σύγχρονα εργαλεία. Τα αρνητικά 

αποτελέσματα αυτής της απουσίας αποτυπώνονται στους περισσότερους 

δείκτες απόδοσης του υγειονομικού συστήματος. 
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     Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιοιατρικής  , η συνεχής 

εξέλιξη των μεθόδων θεραπείας και νοσηλείας και γενικά οι αυξημένες 

απαιτήσεις για την υγεία έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε πολύπλοκους , 

συνεχώς εξελισσόμενους και αναπτυσσόμενους οργανισμούς  που εκτελούν 

πολλές και διάφορες λειτουργίες. Ετσι λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για την  

εκπλήρωση της αποστολής των νοσοκομείων , συνεπώς και του Γενικού 

Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» αποτελεί η ύπαρξη σωστού 

στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδιασμού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του. 

     Στον χώρο ιδιαίτερα των υπηρεσιών υγείας ο στρατηγικός - επιχειρησιακός 

σχεδιασμός των μονάδων έχει έναν ευρύτερο και πολυπλοκότερο χαρακτήρα. 

Πρόκειται για Οργανισμούς των οποίων οι σκοποί έχουν αυστηρά κοινωνικό και 

ποιοτικό προσανατολισμό – αφού αυτή είναι η φύση  του τελικού παραγόμενου 

προϊόντος : η υψηλή ποιότητα περίθαλψης. Επομένως, η κατάρτιση ενός 

επιχειρησιακού προγράμματος για ένα νοσοκομείο πρέπει να βασισθεί σε αυτήν 

την αντίληψη του «κοινωνικού οργανισμού» όπου ο επιχειρησιακός – 

οικονομικός χαρακτήρας του μάνατζμεντ «εμφυτεύεται» και τροφοδοτεί τους 

κοινωνικούς και ποιοτικούς στόχους του νοσοκομείου.  

      Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» για να 

εντοπίσει τις δυνάμεις – αδυναμίες από το εσωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού και τις ευκαιρίες –απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να 

μπορεί η Διοίκηση αντικειμενικά να προβαίνει σε προβλέψεις για το μέλλον του 

νοσοκομείου και να δημιουργεί μια ευέλικτη πολιτική αντιμετώπισης 

προβλημάτων. 

     Από την εξέταση του εσωτερικού περιβάλλοντος προέκυψε ότι το 

«Μποδοσάκειο» παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και έχει εδραιωθεί στη 

συνείδηση των πολιτών παρά το γεγονός ότι το υπάρχον προσωπικό καλύπτει 

μόλις το 59,5 %  των προβλεπόμενων από τον οργανισμό θέσεων. Επίσης 

διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στην προσπάθεια του να 

ανταποκριθεί στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον του, που υπαγορεύεται 

από την ανάπτυξη της βιοιατρικής  τεχνολογίας και την εξέλιξη της ιατρικής. Η 

εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του νοσοκομείου βελτιώθηκε το 2004 με 
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αύξηση των εσόδων που αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες  

υγείας  του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. 

      Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

νοσοκομείου έδειξε ότι η ύπαρξη των εργοστασίων της ΔΕΗ και η ρύπανση που 

προκαλούν  επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και καθιστούν το 

ρόλο του νοσοκομείου σημαντικό. Ενώ η διάνοιξη της Εγνατίας οδού προσθέτει 

επιπλέον ευθύνες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο 

λόγω της έντονης κινητικότητας που δημιουργεί. 

     Επιπλέον προτείνονται άξονες παρέμβασης στα πλαίσια μιας 

εκσυγχρονιστικής στρατηγικής ,με βάση την ανάλυση SWOT, που  θα 

επιτρέψουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας να διαδραματίσει το ρόλο του 

στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και να εκφράσει μια αποτελεσματική και 

ρεαλιστική απάντηση στις θεμιτές προσδοκίες και ανησυχίες των πολιτών.  
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Κεφάλαιο 1: H  δομή του υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα. 
 
1.1  Γενικά  
 

      Ο τρόπος παροχής των ιατρικών φροντίδων είναι διαφορετικός σε κάθε 

ιστορική περίοδο και βρίσκεται πάντοτε σε σταθερή συνάρτηση με τα κοινωνικά 

και οικονομικά συστήματα που συγκροτούν και καθορίζουν τις ανθρώπινες 

κοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι η οργάνωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας 

αντανακλούν την γενικότερη πολιτική και κοινωνικοοικονομική φιλοσοφία κάθε 

εποχής και κάθε κοινωνίας .Με άλλα λόγια η πορεία υγειονομικής ανάπτυξης και 

οργάνωσης είναι στενά συνδεδεμένη με την ίδια πορεία ανάπτυξης κάθε χώρας , 

με τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που 

επικρατούν, αλλά και με τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού. 

     Η υγεία των πολιτών ενός κράτους είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά 

και πρέπει να προστατεύεται ,αφού πάνω σε αυτό οικοδομείται η δύναμη του 

κράτους .Το ισχύον Σύνταγμα στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ορίζει ότι «το κράτος 

μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία 

της νεότητας ,του γήρατος ,της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». 

Η μάλλον γενική αυτή διατύπωση του Συντάγματος συγκεκριμενοποιήθηκε 

αργότερα με τον ιδρυτικό Νόμο του Ε.Σ.Υ ,όπου πλέον το κράτος έχει την 

«ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών» . 

        ‘Ετσι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο  σύστημα υγείας ή στο υγειονομικό 

σύστημα, εννοούμε το σύνολο των δομών και υποδομών που παράγουν 

υπηρεσίες υγείας και πρόληψης με βάση θεσμοθετημένους από την πολιτεία 

κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας με σκοπό τη διατήρηση και προαγωγή της 

δημόσιας υγείας ,και κατ’ επέκταση, της υγείας των πολιτών στους οποίους 

απευθύνονται.  
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1.1.1  Ταξινόμηση των υγειονομικών συστημάτων 

 
Τα υγειονομικά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

τις πηγές χρηματοδότησης, τον τρόπο αμοιβής και τη σχέση εργασίας των 

προμηθευτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποδομών και γενικότερα τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.  

     Για παράδειγμα: 

• πηγές χρηματοδότησης για ένα υγειονομικό σύστημα θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν εναλλακτικά ή και συμπληρωματικά το ατομικό εισόδημα των 

ασθενών, η ιδιωτική ασφάλιση , η κοινωνική ασφάλιση και ο κρατικός 

προϋπολογισμός 

• ο τρόπος αμοιβής  των προμηθευτών θα μπορούσε να είναι κατά πράξη και 

περίπτωση, κατά κεφαλήν ασφαλισμένου, με μισθό ή κάποιος συνδυασμός 

των τριών. 

• το σύστημα θα μπορούσε να κυριαρχείται από υποδομές δημόσιου ή 

ιδιωτικού χαρακτήρα , χωρίς κατ’ ανάγκη το ίδιο να είναι δημόσιο ή 

φιλελεύθερο αντίστοιχα.  

• μέσα από την οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

θα μπορούσε να ελέγχεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό η προσφυγή 

των ασθενών στη νοσοκομειακή περίθαλψη, δηλαδή η πρωτοβάθμια 

φροντίδα θα  μπορούσε να παίξει το ρόλο του φίλτρου (gatekeeper role) στο 

σύστημα. 

      Επομένως τα υγειονομικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες : στα δημόσια και στα φιλελεύθερα.( Θεοδώρου Μ., 

Μυτροσύλη Μ. Δομή και λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Υγείας ,ΕΑΠ) Η 

ταξινόμηση αυτή είναι σχετικά απλή  και γίνεται κυρίως με κριτήριο την πηγή 

χρηματοδότησης και με βάση αρχές όπως την ιδιωτική πρωτοβουλία, την 

ελευθερία επιλογής , την κοινωνική συμμετοχή και τη συλλογική κάλυψη . 

        Τα δημόσια συστήματα χαρακτηρίζονται από την υποχρεωτική ασφάλιση , 

την καθολική κάλυψη, την συλλογικότητα και την αυξημένη κρατική παρέμβαση 

και βασίζονται σε δυο μοντέλα : το μοντέλο Beveridge , με κύριο εκπρόσωπο 

την Μεγάλη Βρετανία, και στο μοντέλο Bismarck , που εκπροσωπείται από την 

Γερμανία. 
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      Το πρώτο διέπεται από τις αρχές της υποχρεωτικής συμμετοχής , της 

ισότιμης και καθολικής κάλυψης και της έντονης κρατικής δράσης και 

παρέμβασης. Χρηματοδοτείται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού 

απουσιάζουν πλήρως τα ασφαλιστικά ταμεία. Το δεύτερο κυριαρχείται από την 

κοινωνική ασφάλιση με πολλά ασφαλιστικά ταμεία, που συνήθως συγκροτούνται 

με βάση ομοειδείς κοινωνικό-επαγγελματικές ομάδες πληθυσμού. Η αυτονομία 

των ασφαλιστικών ταμείων περιορίζει, σε κάποιον βαθμό, την κρατική 

παρέμβαση σε σύγκριση με το μοντέλο Beveridge και επιτρέπει διαφορετικές 

υγειονομικές παροχές. Διέπεται από τις αρχές της συλλογικότητας, της 

κοινωνικής συναίνεσης και αλληλεγγύης και χρηματοδοτείται από τις 

ασφαλιστικές εισφορές των συνταξιούχων, των εργαζομένων και των εργοδοτών. 

       Από την άλλη μεριά, τα φιλελεύθερα συστήματα, με κλασικό εκπρόσωπο 

τις ΗΠΑ, είναι οργανωμένα και λειτουργούν κυρίως  με βάση το σύστημα των 

τιμών και τους μηχανισμούς της αγοράς. Η  κρατική παρέμβαση είναι σχετικά 

περιορισμένη , η ελευθερία επιλογής αυξημένη, ενώ η ασφάλεια υγείας δεν είναι 

υποχρεωτική. Τα μέσα παραγωγής ανήκουν κυρίως σε ιδιώτες και λειτουργούν 

σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον , οι υγειονομικές καλύψεις διαφέρουν 

και διαμορφώνονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου.   

      Ανάμεσα στα δυο αυτά βασικά πρότυπα οργάνωσης , δηλαδή το δημόσιο και 

το φιλελεύθερο, αλλά και μεταξύ των δύο μοντέλων Beveridge και Bismarck 

υπάρχουν άπειρες ενδιάμεσες μορφές. Στην πραγματικότητα σε όλες τις χώρες 

τα συστήματα είναι σήμερα  μεικτά, αφού κανένα από τα προαναφερθέντα 

μοντέλα δεν λειτούργησε ποτέ ούτε μπορεί να λειτουργήσει στην αμιγή του 

μορφή. Το σχήμα 1.1 απεικονίζει μια συνολική εικόνα αυτής της απλής 

ταξινόμησης.  
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Σχήμα 1.1 
Δημόσια και φιλελεύθερα συστήματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεικτά Συστήματα

Φιλελεύθερα 
Συστήματα

Μοντέλο Bismark Μοντέλο Beveridge 

Δημόσια Συστήματα 

Μεικτά Συστήματα

•  Υποχρεωτική ασφάλιση 
•  Ισότιμη και καθολική κάλυψη 
•  Αυξημένη κρατική παρέμβαση 
•  Υποδομές κυρίως δημόσιες 
•  Χρηματοδότηση από τον κρατικό 
   προϋπολογισμό 
 
 
 
 

• Υποχρεωτική ασφάλιση 
• Διαφορετικές υγειονομικές    
   καλύψεις 
• Συλλογικότητα-κοινωνική 
συναίνεση και αλληλεγγύη  

• Υποδομές δημόσιες και 
ιδιωτικές  

•  Χρηματοδότηση από 
ασφαλιστικά ταμεία 

 

•   Εθελοντική ασφάλιση 
•   Υποδομές ιδιωτικές 
•   Διαφορετικές υγειονομικές   
   καλύψεις 
•  Ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•  Περιορισμένη κρατική 
παρέμβαση 

• Χρηματοδότηση από 
ιδιωτικές πληρωμές 

   
  

 

  Ωστόσο, εκτός από την προηγούμενη σχετικά απλή και πολύ αδρή 

ταξινόμηση , τα συστήματα υγείας μπορούν να ταξινομηθούν με περισσότερο 

λεπτομερή τρόπο και με βάση διαφορετικά και περισσότερα κριτήρια .Μια τέτοιου 

είδους ταξινόμηση γίνεται με βάση δυο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την χρηματοδότηση και τον τρόπο πληρωμής των προμηθευτών. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται εθελοντικά ( από τους ανασφάλιστους ή 

εκείνους που έχουν ιδιωτική ασφάλιση) ή υποχρεωτικά ( από το κράτος και την 

κοινωνική ασφάλιση), ενώ ο τρόπος πληρωμής των προμηθευτών μπορεί να 

γίνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους :α) από τον ίδιο τον ασθενή με δικά 

του χρήματα β) από τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος στη συνέχεια αποζημιώνεται 
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από τον φορέα ασφάλισης του, γ) έμμεσα, από τον φορέα που ασφαλίζει τον 

ασθενή και μέσω των συμβάσεων που κάνει με τους προμηθευτές και δ) έμμεσα, 

από τον φορέα που ασφαλίζει τον ασθενή και μέσω ετήσιων προϋπολογισμών 

και μισθών που εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχήμα. 

Από τον συσχετισμό των δυο τρόπων χρηματοδότησης με τους τέσσερις 

τρόπους αμοιβής των προμηθευτών μπορούν να προκύψουν οκτώ διαφορετικά 

μοντέλα υγειονομικής οργάνωσης. Στην πραγματικότητα όμως συναντάμε μόνο 

τα επτά, αφού είναι εκτός λογικής και πολύ δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει 

μοντέλο με υποχρεωτική ασφάλιση και συγχρόνως πληρωμή των προμηθευτών 

από τους ίδιους τους ασθενείς. ‘Ετσι  τα μοντέλα που απομένουν από την 

παραπάνω ταξινόμηση είναι: 

• το εθελοντικό μοντέλο με πληρωμή από τον ασθενή :Λειτουργεί με τις 

δυνάμεις της αγοράς  χωρίς κανενός είδους ασφάλιση και οι πληρωμές γίνονται 

από τον ασθενή ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό του εισόδημα.  

• το εθελοντικό μοντέλο με αποζημίωση του ασθενή: Είναι το μοντέλο στο 

οποίο από τη μια μεριά βρίσκεται ο ασφαλισμένος και από την άλλη κάποια 

ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι η 

ελευθερία επιλογής του ασθενή σχετικά με την προσφυγή του στους 

προμηθευτές , η απευθείας και κατά πράξη και περίπτωση πληρωμή του στους  

προμηθευτές και στη συνέχεια η μερική ή ολική αποζημίωση του από την 

ασφαλιστική εταιρία. 

• το δημόσιο μοντέλο με αποζημίωση του ασθενή:Εδώ η ασφάλιση είναι 

καθολική και υποχρεωτική και οι ασφαλιστικές εισφορές συνδέονται με το 

εισόδημα. Στη θέση της ιδιωτικής εταιρίας βρίσκεται στο μοντέλο αυτό ο 

δημόσιος φορέας ασφάλισης ή το ασφαλιστικό ταμείο. Οι ασφαλισμένοι είναι 

ελεύθεροι να προσφύγουν σε οποιονδήποτε προμηθευτή υγείας , να τον 

πληρώσουν οι ίδιοι με δικά τους χρήματα κατά πράξη , για να αποζημιωθούν στη 

συνέχεια , μερικώς ή εξολοκλήρου , από τον φορέα ασφάλισης τους. 

• το εθελοντικό μοντέλο με συμβάσεις : Οι ασθενείς είναι ασφαλισμένοι σε 
κάποια ιδιωτική εταιρία , η οποία είναι συμβεβλημένη με ανεξάρτητους ιδιώτες 

γιατρούς και νοσοκομεία για την κάλυψη των ασφαλισμένων. Οι ασφαλισμένοι 

καταβάλλουν σε ετήσια βάση ένα καθορισμένο ποσό υπό μορφή ασφαλίστρου 
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στον ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισμό , για να έχουν το δικαίωμα στη συνέχεια να 

προσφύγουν δωρεάν στους συμβεβλημένους προμηθευτές.  

• το δημόσιο μοντέλο με συμβάσεις: Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τον κρατικό προϋπολογισμό και οι συμβάσεις γίνονται 

μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και προμηθευτών υπηρεσιών υγείας , οι οποίοι 

μπορεί να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες , ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία αλλά 

και υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι έχουν συγκριτικά με ο 

εθελοντικό μοντέλο μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής λόγω του μεγαλύτερου 

αριθμού προμηθευτών που κατά κανόνα συμβάλλονται με τον φορέα ασφάλισης.  

• το εθελοντικό ολοκληρωμένο μοντέλο:Μοιάζει με το εθελοντικό μοντέλο με 

συμβάσεις με τη διαφορά ότι οι προμηθευτές – γιατροί είναι υπάλληλοι που 

εργάζονται σε υποδομές του οργανισμού και όχι συμβεβλημένοι. Δηλαδή στον 

ίδιο φορέα συνυπάρχουν ασφάλιση και περίθαλψη σε ένα καθετοποιημένο 

οργανωτικό σχήμα  και γι’ αυτόν τον λόγο ονομάζεται ολοκληρωμένο. Οι 

ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι και εδώ ιδιωτικοί ενώ οι ασφαλισμένοι μπορούν να 

προσφύγουν μόνο στις υποδομές του οργανισμού , γι’ αυτό και η ελευθερία 

επιλογής τους είναι περιορισμένη.  

• το δημόσιο ολοκληρωμένο μοντέλο: ο δημόσιος τομέας είναι κυρίαρχος 

φορέας ασφάλισης και συγχρόνως ο βασικός προμηθευτής υπηρεσιών υγείας. 

Εφαρμόζεται συνήθως στις περιπτώσεις της υποχρεωτικής (κοινωνικής) 

ασφάλισης και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 

ασφαλισμένοι / δικαιούχοι είναι ελεύθεροι να προσφύγουν μόνο στις υπηρεσίες 

του φορέα ασφάλισης που τις περισσότερες φορές είναι το σύνολο των 

υποδομών του δημόσιου τομέα. 

 Στην πράξη κανένα σύστημα υγείας δεν λειτούργησε ποτέ στην αμιγή του 

μορφή σε καμιά χώρα. Όλα συντίθεται από ένα μείγμα των προαναφερθέντων 

μοντέλων. Πάντοτε όμως υπάρχουν κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά , τα οποία 

μας επιτρέπουν να τα ταξινομήσουμε. Μερικά από τα προαναφερθέντα μοντέλα 

έχουν περισσότερη επιτυχία ή εφαρμόζονται συχνότερα σε επιμέρους τομείς ή 

υποσυστήματα του τομέα παροχής υγείας. Ετσι το δημόσιο μοντέλο με 

συμβάσεις συναντάται συχνότερα στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ίσως γιατί 

διασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία στους προμηθευτές , ενώ το δημόσιο 
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ολοκληρωμένο μοντέλο συναντάται στην νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί παρέχει 

τη δυνατότητα έλεγχου του κόστους. 

  

1.1.2  Τα γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού υγειονομικού συστήματος 
  
         Ιστορικά το ελληνικό σύστημα υγείας αναπτύχθηκε βασισμένο , σε μεγάλο 

βαθμό, στην κοινωνική ασφάλιση (μοντέλο Bismarck), δηλαδή στην κάλυψη των 

υγειονομικών αναγκών των διάφορων ομάδων μέσω ασφαλιστικών ταμείων. 

Σήμερα το μοντέλο αυτό οδηγείται σταδιακά προς ένα σύστημα υγείας που -από 

άποψη χρηματοδότησης τουλάχιστον- εξαρτάται κατά  το μεγαλύτερο ποσοστό 

του από τον κρατικό προϋπολογισμό (μοντέλο Beveridge) , ενώ ο παραδοσιακός 

ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης στην κάλυψη του κινδύνου της ασθένειας 

αποδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο, χωρίς αυτό να αποτελεί συνειδητή επιλογή 

ούτε της κυβέρνησης ούτε των ίδιων ασφαλιστικών ταμείων. Στην ουσία αποτελεί 

ένα μεικτό σύστημα δημόσιου χαρακτήρα, στο οποίο ο δημόσιος τομέας έχει τον 

κυρίαρχο ρόλο (υποδομές , χρηματοδότηση, εξουσία), τα πολλά ασφαλιστικά 

ταμεία έχουν δευτερεύοντα ρόλο και περιορισμένη παρουσία , ενώ ο ιδιαίτερα 

μεγάλος ιδιωτικός τομέας επίσημα αγνοείται ,αλλά απορροφά περισσότερο από 

το 1/3 των συνολικών δαπανών υγείας.  

• Μεικτό σύστημα δημόσιου χαρακτήρα με πολλές ιδιαιτερότητες 

Πιο συγκεκριμένα , η κάλυψη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τις 

υποδομές του ΕΣΥ, των  ασφαλισμένων του ΙΚΑ για πρωτοβάθμια περίθαλψη 

από τα πολϋιατρεία του και των δημοσίων υπαλλήλων από τα νοσοκομεία του 

ΕΣΥ γίνεται βάση του ολοκληρωμένου μοντέλου. Αντίθετα, η νοσοκομειακή 

περίθαλψη για όλους τους ασφαλισμένους , πλην του ΟΓΑ και του Δημοσίου, 

αλλά και η πρωτοβάθμια περίθαλψη για μια σειρά από ταμεία (ΤΕΒΕ, οίκος 

Ναύτου, Δημόσιοι υπάλληλοι κλπ) ακολουθεί το δημόσιο μοντέλο με συμβάσεις 

μεταξύ ασφαλιστικών οργανισμών και προμηθευτών υπηρεσιών υγείας . Στο 

σχήμα 1.2 παρουσιάζεται το ελληνικό σύστημα υγείας , καθώς και οι ροές 

υπηρεσιών και χρημάτων. 
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Σχήμα 1.2 
Το ελληνικό σύστημα υγείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κυβέρνηση

Ταμεία κοινωνικής 
ασφάλισης

επιχορήγηση 

Ιδιωτική ασφάλιση

Κέντρα υγείας και 
περιφερειακά ιατρεία

Πολυιατρεία ταμείων 
κοινωνικής ασφάλισης

Δημόσια νοσοκομεία

Νοσοκομεία με 
συμβάσεις

Ιδιώτες γιατροί, με 
σύμβαση

Ιδιώτες γιατροί ιδιώτες 
οδοντίατροι, ιδιωτικές 

κλινικές  

Ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα

Οδοντίατροι με σύμβαση 

 Πληθυσμός 

Φαρμακεία

Ασθενείς 

άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

εισφορές εργαζομένων 
και εργοδοτών 

Ιδιωτικές πληρωμές 

Ιδιωτικές 
πληρωμές 

Ιδιωτικές 
πληρωμές 

συμμετοχή 25% 

επιχορηγήσεις 

αμοιβή 
κατά 
πράξη 

αμοιβή 
κατά 
πράξη 

αμοιβή 
κατά 
πράξη 

νοσήλια 

νοσήλια 

μισθοί 

μισθοί 

Οικονομικές ροές Ροές υπηρεσιών 

Πηγή :  OECD, 1994 
 

Το εθελοντικό μοντέλο με πληρωμή από τον ασθενή συναντάται κυρίως στις 

περιπτώσεις προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα και της ανάληψης στη συνέχεια του 

κόστους αποκλειστικά από τον ασθενή. Στην χώρα μας αυτό συμβαίνει συχνά, 

είτε γιατί ο ασθενής θέλει να πάρει μια δεύτερη γνώμη από έναν ιδιώτη γιατρό 

είτε γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες , είτε για άλλους λόγους . 
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       Το εθελοντικό μοντέλο με αποζημίωση του ασθενή συναντάται στην χώρα 

μας στις περιπτώσεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, κατά τις οποίες ο ασθενής 

προσφεύγει συνήθως στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνει και στη συνέχεια υποβάλλει 

τις αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία, για να εισπράξει μέρος ή ολόκληρο το 

ποσό που κατέβαλε. 

       Το δημόσιο μοντέλο με αποζημίωση του ασθενή συναντάται σε ορισμένα 

μικρά ταμεία (τραπεζικών, δικηγόρων) στα οποία οι ασφαλισμένοι είναι ελεύθεροι 

να προσφύγουν σε συμβεβλημένους ή μη γιατρούς , οδοντίατρους και 

ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και στη συνέχεια να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

στο ταμείο τους , για να εισπράξουν μέρος ή ολόκληρο το ποσό που κατέβαλαν. 

 Τέλος,το εθελοντικό ολοκληρωμένο μοντέλο άρχισε να εμφανίζεται πρόσφατα 

και στη χώρα μας. Αναφέρεται στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες με 

ιδιόκτητες υποδομές παρέχουν στους ασφαλισμένους τους και ασφάλιση και 

παροχή υπηρεσιών μαζί. 

 

•   Διαφορετικά υποσυστήματα = ένας κατακερματισμένος 
υγειονομικός τομέας  

       Σήμερα στη χώρα μας εκτός του εθνικού συστήματος υγείας ΕΣΥ 

συνυπάρχουν και λειτουργούν με σχετική αυτονομία άλλα δυο, εντελώς 

διαφορετικά και ασύνδετα υποσυστήματα: του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών 

ταμείων και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν :  

 Οι δομές , οι υποδομές και η στελέχωση του ΕΣΥ ( τα νοσοκομεία, τα 

κέντρα υγείας  και το ΕΚΑΒ). Οι εργασιακές σχέσεις του ιατρικού προσωπικού 

διέπονται από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ και το μετέπειτα συμπληρωθέν θεσμικό 

πλαίσιο. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας ανήκει στο 

Υπουργείο Υγείας . 

 Οι δομές , οι υποδομές και το προσωπικό κυρίως του ΙΚΑ, αλλά και 

κάποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων, που λειτουργούν με διαφορετικό 

εργασιακό καθεστώς για τους γιατρούς , αλλά το σημαντικότερο είναι ότι 

προσφέρουν διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις στους δικαιούχους τους. Η 

αρμοδιότητα και η ευθύνη για τους κλάδους υγείας ανήκει τυπικά στο Υπουργείο 

Υγείας , ουσιαστικά όμως λειτουργούν με ευθύνη των ίδιων των ασφαλιστικών 
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φορέων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

 Ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας με τα πολλά διαγνωστικά κέντρα και τις 

κλινικές ,τα μαιευτήρια , τα εργαστήρια, τα ιατρεία, τα οδοντιατρεία , ο οποίος 

κατά το ήμισυ τουλάχιστον «χρηματοδοτείται» από δημόσιους πόρους , κυρίως 

μέσω των συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία, και κατά το υπόλοιπο από 

ιδιωτικές πληρωμές των ίδιων των ασθενών. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη 

ανάπτυξης και λειτουργίας ανήκει τυπικά στο Υπουργείο Υγείας , αλλά 

ουσιαστικά η κατάσταση εδώ είναι ανεξέλεγκτη. 

Σχήμα 1.3 
Τα τρία υποσυστήματα του ελληνικού υγειονομικού συστήματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• Επικαλύψεις και  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΣΥ 

•Νοσο .ασφ .οργανισμών  
•Νοσο .στρατιωτικά, 
Ερ . Σταυρού,ΠΙΚΠΑ κλπ 

Πολυιατρεία ασφ. οργανισμών 
(κυρίως ΙΚΑ) 

•Ιατρεία ασφ. οργανισμών 
•Ιατρεία ΠΙΚΠΑ 
•Ιατρεία δήμων 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΙΑΤΡΕΙΑ 

Νοσοκομεία και κλινικές 

Διαγνωστικά κέντρα 

 
Ε
Κ
Α
Β

•Ιατρεία-οδοντιατρεία 
•Εργαστήρια 
•Φυσικοθεραπευτήρια 
•Φαρμακεία 

Πηγή : Δομή και λειτουργία Ελληνικού Συστήματος Υγείας ,ΕΑΠ,1999 
 

Τα τρία αυτά υποσυστήματα λειτουργούν σχεδόν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας  αφού ως 

προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη καλύπτονται όλοι κατά  κύριο λόγο από τα 

νοσοκομεία του ΕΣΥ. Συνεπώς, το δεύτερο σημαντικό  χαρακτηριστικό του 

υγειονομικού τομέα είναι ο πολυκερματισμός και οι διαφορετικές ασφαλιστικές 

καλύψεις, που συνεπάγονται αδυναμία σχεδιασμού και άσκησης ενιαίας εθνικής 

υγειονομικής πολιτικής , επικαλύψεις και σπατάλες που οδηγούν σε 
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περιορισμένη αποδοτικότητα των πόρων και  υγειονομικές ανισότητες στην 

πρόσβαση, στην ποιότητα και στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
• Πληθωρισμός γιατρών και ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό 
      Το υγειονομικό σύστημα υποφέρει από πληθωρισμό γιατρών, οδοντιάτρων 

και φαρμακοποιών με αποτέλεσμα να αρχίζουν και στη χώρα μας να 

δημιουργούνται αφενός σοβαρά προβλήματα απασχόλησης και αφετέρου 

ευνοϊκές συνθήκες αύξησης των δαπανών υγείας , κυρίως μέσω της προκλητής 

ζήτησης. 

     Παρά το μεγάλο αριθμό γιατρών η κατανομή στις ειδικότητες δεν γίνεται με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας , με αποτέλεσμα να έχουμε 

υπερεπάρκεια σε κάποιες ειδικότητες , όπως  για παράδειγμα, σε αυτές της 

γενικής χειρουργικής και γυναικολογίας , και μεγάλες ελλείψεις στη γενική και 

κοινωνική ιατρική, στην ιατρική εργασίας και σε άλλες.  

       Όσον αφορά τους άλλους επαγγελματίες υγείας , επισημαίνουμε τις 

σημαντικές ελλείψεις σε ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό , αλλά και την 

απουσία ειδικών επιστημόνων από την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών 

υγείας. 

 
• Χαμηλή παραγωγικότητα, αντιοικονομική λειτουργία, ανυπαρξία 

κινήτρων 
      Η παραγωγικότητα του προσωπικού χαρακτηρίζεται χαμηλή και η λειτουργία 

των περισσότερων μονάδων υγείας του ΕΣΥ κρίνεται αντιοικονομική , αφού 

πολλά νοσοκομεία έχουν μέση ετήσια κάλυψη κλινών μικρότερη του 50%. 

Επιπλέον δεν προσφέρονται κίνητρα στο προσωπικό για την βελτίωση της 

παραγωγικότητας και την αύξηση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.    
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1.2 Οι βασικοί νομοθετικοί σταθμοί του ελληνικού υγειονομικού 
συστήματος  
 
       Από το 1983 μέχρι σήμερα οι εκάστοτε κυβερνήσεις προέβησαν σε αλλαγές 

του συστήματος υγείας .Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν όχι μόνο με την ψήφιση 

νόμων ,αλλά και με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών 

διαταγμάτων ,μέσω των οποίων χαράσσεται η πολιτική (policy) υγείας του 

κράτους. 

 
1.2.1  Ο Ν.1397/83 « Εθνικό Συστήμα Υγείας»(Ε.Σ.Υ ) 
 

    Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε στις εκλογές του Οκτωβρίου 

1981,είχε κυρίαρχο αίτημα τη διερεύνηση του κράτους πρόνοιας και τη 

δημιουργία του Εθνικού Συστήματος υγείας. Έτσι κατέληξε στο νόμο Ν.1397/83,ο 

οποίος έθεσε τα θεμέλια για τις μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας 

του 80’.Ο Ν.1397/83 χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση στο 

ελληνικό υγειονομικό σύστημα  αφού για πρώτη φορά ορίζονταν τα πλαίσια και οι 

βάσεις ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας .Η φιλοσοφία του βασίστηκε στην αρχή 

ότι  η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται με ευθύνη του 

κράτους στο σύνολο του πληθυσμού ,ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής 

κατάστασης.  

Βασικοί στόχοι του Ν.1397/83 ήταν: 

• η αποκέντρωση  

• ο κοινωνικός έλεγχος και η συμμετοχή  

• το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας 

• η δικαιότερη κατανομή των πόρων 

• η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

• η καλύτερη οργάνωση και παροχή της νοσοκομειακής φροντίδας  

        Η δεκαετία που ακολούθησε την ψήφιση του νόμου αυτού ήταν ίσως η 

πλέον παραγωγική ,όσον αφορά κυρίως την ποσοτική ανάπτυξη του συστήματος 

.Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ανεγέρθηκαν πολλά κέντρα υγείας, αρκετά 

περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία ,ανανεώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο 

εξοπλισμός και βελτιώθηκε σημαντικά η στελέχωση του συστήματος υγείας. 
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Όμως στους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας της διαχείρισης και της 

αποτελεσματικότητας , δεν σημειώθηκε καμιά ουσιαστική βελτίωση. 

Τι έγινε με βάση τις προβλέψεις του Ν.1397/83: 

• Τα νοσοκομεία διακρίθηκαν σε γενικά και ειδικά με κριτήριο την ύπαρξη μιας 

κύριας ειδικότητας ή περισσότερων. Τα γενικά νοσοκομεία διακρίθηκαν με τη 

σειρά τους σε περιφερειακά και νομαρχιακά. Τα περιφερειακά παρείχαν 

υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης σε επίπεδο 

υγειονομικής περιφέρειας, ενώ τα  νομαρχιακά κάλυπταν τις ανάγκες 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε επίπεδο νομού. Τα ειδικά νοσοκομεία 

θεωρούνταν περιφερειακά , αλλά ήταν δυνατό με απόφαση του αρμόδιου 

υπουργού να εξυπηρετούν περισσότερες υγειονομικές περιφέρειες. 

• Δημιουργήθηκαν δυο γνωμοδοτικά όργανα, σε κεντρικό επίπεδο το 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και σε περιφερειακό επίπεδο τα περιφερειακά 

Συμβούλια Υγείας (ΠΕΣΥ).Το ΚΕΣΥ νομοθετήθηκε ένα χρόνο πριν την ψήφιση 

του νόμου για το ΕΣΥ , με το Ν.1278/1982. Οι διατάξεις του Ν.1278/1982 , που 

όριζαν την οργάνωση , τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ, ισχύουν με 

μερικές τροποποιήσεις μέχρι σήμερα. Αποτελεί κατεξοχήν το ανώτατο 

γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου σε θέματα δομής και λειτουργίας του 

συστήματος. Από την άλλη πλευρά, το ΠΕΣΥ διατηρούσε κυρίως γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες για θέματα της  περιφέρειας τους , ενώ ασκούσε εποπτεία και 

έλεγχο επί του συστήματος παροχής  υπηρεσιών υγείας της περιοχής του  στο 

πλαίσιο του κεντρικού προγραμματισμού και υπό τον γενικό συντονισμό του  

ΚΕΣΥ. Βέβαια οι προβλέψεις αυτές του νομού για την συγκρότηση και τη 

λειτουργία των  ΠΕΣΥ υλοποιήθηκαν πολύ αργότερα.  Στο σχήμα 1.4 

παρουσιάζεται η διάρθρωση του ΕΣΥ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Σχήμα 1.4 
Η διάρθρωση του ΕΣΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΕΣΥ ΔΙΑΦ. ΕΠΙΣΤ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Γ. Γ. ΥΓΕΙΑΣ Γ. Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πηγή : Δομή και λειτουργία Ελληνικού Συστήματος Υγείας ,ΕΑΠ,1999 
 

• Ανεγέρθηκαν ,εξοπλίστηκαν και λειτούργησαν 172 κέντρα υγείας στις 

αγροτικές περιοχές , 3 νέα περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία   (στην 

Πάτρα, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο) , αρκετά νομαρχιακά νοσοκομεία, ενώ 

πολλά ανακαινίστηκαν ή επεκτάθηκαν. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΕΣΥ 

Κ.Υ. Κ.Υ. 

Π. Ι. Π. Ι. Π. Ι. Π. Ι. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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•   Πολλά μικρά ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές έκλεισαν ή εξαγοράστηκαν 

από το Δημόσιο , ενώ σύμφωνα με το νόμο απαγορεύτηκε η ανέγερση και 

λειτουργία νέων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή αναλογίας κλινών 

δημοσίου προς ιδιωτικό τομέα υπέρ του πρώτου. 

•     Όλα τα νοσοκομεία που επιχορηγούνταν με οποιοδήποτε τρόπο από τον 

κρατικό προϋπολογισμό (ΝΠΙΔ, δημοτικά κλπ) μετατράπηκαν σε ΝΠΔΔ. 

Εξαιρέθηκαν τα  νοσοκομεία των ΑΕΙ και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

•  Οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών διέπονται από το δίπτυχο της 

αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης , με ικανοποιητικές για την τότε εποχή 

αμοιβές. Στο σχήμα 1.5 απεικονίζεται το ΕΣΥ και οι θεσμοί που τελικά 

ενεργοποιήθηκαν. 
Σχήμα 1.5 

Το ελληνικό σύστημα υγείας με βάση τον ιδρυτικό νόμο 1397/83 
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ΚΡΑΤΟΣ ΥΠ. ΥΓ. ΠΡ. 
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΕ.Σ.Υ. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & 
ΤΑΜΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ- Κ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΝΠΔΔ ΑΠΟΚ. ΜΟΝ. 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΠ/ΚΗΣ 

 
ΥΠΗΡ. ΥΓ. ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ 

ΟΦΥ
(Οργ. Φαρμάκων) 

• ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
• ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

(όσες υπήρχαν) 
• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ &

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΕΣΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 



Ποιες προβλέψεις του Ν.1397/83 δεν υλοποιήθηκαν: 
 

     Μεγάλος αριθμός από τις προβλέψεις του νόμου αυτού δεν υλοποιήθηκε και 

πολλές από αυτές σήμερα έχουν ξεχαστεί ή έχουν ξεπεραστεί. Συγκεκριμένα : 

• Δεν ανεγέρθηκαν ποτέ τα προβλεπόμενα  κέντρα υγείας στις  αστικές 

περιοχές, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα του 

πολυκερματισμού, των επικαλύψεων, των υγειονομικών ανισοτήτων και της 

σπατάλης στην παροχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις περιοχές αυτές. 

• Δεν υλοποιήθηκε η αρχή της κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου , αφού η 

μεγάλη καινοτομία της συγκρότησης και λειτουργίας των Περιφερειακών 

Συμβουλίων Υγείας (Πε.Σ.Υ) δεν ευοδώθηκε. 

• Δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη για τη δημιουργία στο Υπουργείο υγείας 

ειδικού λογαριασμού ( το πρώτο στάδιο για ενιαίο φορέα υγείας ), στον οποίο 

οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και τα ταμεία θα απέδιδαν τις δαπάνης 

περίθαλψης και νοσηλείας των ασφαλισμένων τους στα κέντρα υγείας και στα 

νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

• Δεν υλοποιήθηκε η πρόβλεψη για βράβευση νοσοκομείων και κέντρων υγείας 

με βάση το επιστημονικό και νοσηλευτικό τους έργο , τη λειτουργική 

πληρότητα και την παραγωγική τους απόδοση. Ήταν μια διάταξη που 

εμπεριείχε τη δυναμική της συγκριτικής αξιολόγησης , λαμβάνοντας υπόψη 

δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.  

Ποιες ήταν οι συνέπειες και παρενέργειες του Ν.1397/83:   

• Η απαγόρευση ανέγερσης νέων κλινικών έστρεψε τις ιδιωτικές επενδύσεις σε 

διαγνωστικά κέντρα , τα οποία πολλαπλασιάστηκαν τη δεκαετία του 90’. Τα 

διαγνωστικά κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία είναι συμβεβλημένα με 

ασφαλιστικά ταμεία, επιβάρυναν και συνεχίζουν να επιβαρύνουν υπερβολικά 

και ανεξέλεγκτα τους προϋπολογισμούς των ταμείων  αυτών. Επιπλέον 

οδήγησαν σε άνοδο τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας . 

• Οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν σημαντικά πλησιάζοντας το 5% του 

ΑΕΠ , κυρίως λόγω των επενδύσεων σε κτιριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, 

αλλά και λόγω της διάθεσης μεγάλου μέρους των πόρων για την καλύτερη 

στελέχωση του συστήματος και τη βελτίωση των αμοιβών του προσωπικού 

υγείας , ιδιαίτερα του ιατρικού. Παρά τη σημαντική αύξηση των δημόσιων 
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δαπανών υγείας , οι ιδιωτικές δαπάνες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα , 

γεγονός που οδηγεί εν μέρει σε ακύρωση του δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ. 

• Δημιουργήθηκε ένα έντονο ιατροκεντρικό υγειονομικό σύστημα , που 

αγνοούσε τις άλλες μεγάλες και εξίσου σημαντικές ομάδες των 

επαγγελματιών υγείας .Τα περισσότερα άρθρα του νόμου ήταν αφιερωμένα 

στο ιατρικό προσωπικό ( προσόντα, διαδικασία πλήρωσης θέσης , εξέλιξη, 

χρόνος εργασίας μισθοί, άδειες κλπ). 

        Συμπερασματικά, ο ιδρυτικός νόμος για το ΕΣΥ, με τα όποια μειονεκτήματα 

και ελλείψεις παρουσιάζει  και τις παρενέργειες που προκάλεσε  θεωρείται ακόμη 

και σήμερα η σοβαρότερη προσπάθεια που έγινε για να αποκτήσει η χώρα ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα υγείας δημόσιου χαρακτήρα. Με βάση το νόμο αυτό 

αυξήθηκαν και αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι υποδομές  υγείας και η στελέχωση 

και βελτιώθηκαν η ποιότητα και η δυνατότητα προσπέλασης των υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά όμως  σημαντικά θέματα, όπως 

είναι η χρηματοδότηση , η διοίκηση και διαχείριση, ο έλεγχος του κόστους, η 

συνολική αποδοτικότητα των πόρων και η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στα αστικά κέντρα , η κατάσταση παρέμεινε ίδια ή επιδεινώθηκε.  

 

1.2.2 Η δεκαετία του 90’ 
 
      Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90’ πολλά προβλήματα οξύνθηκαν , 

δημιουργήθηκαν καινούρια , ενώ νέες προκλήσεις και ανάγκες έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν. Οι δημογραφικές εξελίξεις , το νέο επιδημιολογικό πρότυπο, οι 

νέες τεχνολογίες ,οι μεγάλες μετακινήσεις , νόμιμες και παράνομες , των 

πληθυσμών και η διεθνοποίηση του κεφαλαίου απαιτούσαν διαφορετικές 

προσεγγίσεις, επέβαλλαν χάραξη νέων πολιτικών και έθεσαν άλλους στόχους και 

προτεραιότητες. 

         Κατά τη  δεκαετία αυτή καταβάλλεται από την πολιτεία μια προσπάθεια 

ήπιας μορφής για διορθώσεις και συμπληρώσεις του Ν.1397/83,για την επίλυση 

προβλημάτων που οξύνθηκαν και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ελευθερίας 

και ευελιξίας στο σύστημα, χωρίς να μεταβάλλεται όμως η φιλοσοφία και οι αρχές 

που διέπουν το ΕΣΥ. Καταργήθηκε για παράδειγμα , η διάταξη που απαγόρευε 

την ίδρυση ιδιωτικών κλινικών, επιχειρήθηκε η ενδυνάμωση του ασθενή στο 
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σύστημα μέσω της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του και διασφαλίστηκε 

μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής. 

 Την περίοδο αυτή ψηφίστηκαν τρεις καινούριοι νόμοι ,ο 2071/1992 

«Εκσυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας», 2194/1994 

«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»  και ο 

2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών , ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 

διατάξεις».Σε όλους επισημαίνεται , για μια ακόμη φορά, η ανάγκη για δραστικές 

παρεμβάσεις στο σύστημα, ιδιαίτερα στον τομέα της χρηματοδότησης , με τη 

δημιουργία Ενιαίου Φορέα Υγείας , της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , και με 

την εισαγωγή του οικογενειακού γιατρού. Στον τομέα της νοσοκομειακής 

περίθαλψης έγιναν προτάσεις για αλλαγή του νομικού καθεστώτος των 

νοσοκομειακών μονάδων , προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση  και 

διαχείριση τους ,η ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

       ‘Ετσι,ενώ ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ θεωρούσε ότι η αποκλειστική ευθύνη 

για την παροχή υπηρεσιών υγείας ανήκει στο κράτος, ο Ν. 2071/1992 που 

ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, υποκαθιστά την ευθύνη με την 

έννοια της μέριμνας και της εποπτείας. Εισάγει την δυνατότητα επιλογής γιατρού 

από τον ασθενή  και επιλογής εργασιακών σχέσεων από τους γιατρούς, 

καταργώντας τη θεμελιώδη διάταξη περί πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Τροποποίησε ακόμη την αποκλειστική 

δυνατότητα ίδρυσης των νοσοκομείων από το κράτος , παρέχοντας ανάλογη 

δυνατότητα στους ιδιώτες και διαχώρισε τα κέντρα υγείας από τα νοσοκομεία. 

Ωστόσο ,ο μικρός βίος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τερμάτισε και την 

απόπειρα «φιλελευθεροποίησης»του ΕΣΥ. 

       Ο επόμενος νόμος ,ο 2194/1994 καταργεί πλείστες διατάξεις του Ν. 

2071/1992 και επαναφέρει τη φιλοσοφία του ιδρυτικού νόμου περί ευθύνης του 

κράτους , κατάργησε τη μερική απασχόληση των γιατρών και προσαρτά εκ νέου 

τα  κέντρα υγείας στα νοσοκομεία. Είναι ένας νόμος αποσπασματικός , ενόψει 

της προσπάθειας του τότε υπουργού Δ. Κρεμαστινού να συγκροτήσει επιτροπή  

ξένων εμπειρογνωμόνων ώστε να εκπονήσει νομοθέτημα με βάση τα 

υγειονομικά δεδομένα συγκεκριμένων χωρών .Ο νόμος αυτός ουδέποτε 

ψηφίστηκε και το πόρισμα της επιτροπής δεν υιοθετήθηκε.  
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         Ο Ν.2519/1997 φαινόταν να υπηρετεί και να ενισχύει τις αρχές του 

ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ για ισότητα, καθολική κάλυψη, αποκέντρωση και 

κοινωνικό έλεγχο. Επιπλέον προέβλεπε τη σύσταση νέων οργάνων και θεσμών 

με σκοπό μια ενιαία πολιτική υγείας , την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, τη 

βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του 

ασθενή. 

Βασικοί στόχοι του Ν.2519/1997 ήταν: 

• η κατοχύρωση και διερεύνηση των δικαιωμάτων του πολίτη στις υπηρεσίες 

υγείας με τη θέσπιση οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων του 

• η δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών δημόσιας και σχολικής υγείας σε 

κεντρικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο 

• η δημιουργία Ινστιτούτου Ερευνάς και Ελέγχου ποιότητας των Υπηρεσιών 

Υγείας για την αξιολόγηση , στατιστική ανάλυση και διασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• η σύσταση Συμβουλίου Συντονισμού Ενιαίας Δράσης Υπηρεσιών Υγείας με τη 

συμμετοχή ασφαλιστικών ταμείων και άλλων κοινωνικών φορέων για τη 

διαμόρφωση ενιαίας εθνικής υγειονομικής πολιτικής  

• η προώθηση της συνεργασίας και της κοινωνικής σύμπραξης , αλλά και η 

ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των ασφαλιστικών φορέων στην 

υγειονομική αγορά, με στόχο τη εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων 

παροχής  υγείας στους ασφαλισμένους τους. 

• η εισαγωγή του θεσμού του γενικού διευθυντή (manager) στα νοσοκομεία του 

ΕΣΥ με πενταετή θητεία και με αρμοδιότητες την οργάνωση , το συντονισμό 

και έλεγχο του νοσοκομείου και την ορθολογική διαχείριση των πόρων του.  

• η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας στις ημιαστικές και αστικές 

περιοχές με τη δημιουργία Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη 

σταδιακή εισαγωγή του οικογενειακού γιατρού, ως πρώτο βήμα προς τον 

Ενιαίο Φορέα Υγείας 

• η δυνατότητα ανάθεσης λειτουργιών ,όπως η φύλαξη και η καθαριότητα ,   σε 

ιδιωτικά συνεργεία.  

   Συμπερασματικά ο Ν.2519/1997, παρά το γεγονός ότι δεν επέφερε ριζικές 

αλλαγές στο σύστημα και υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

άτολμος , διαπνεόταν –σε αντίθεση με προηγούμενους  νόμους –από ρεαλισμό 
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και προώθησε μια περισσότερο πρακτική προσέγγιση των προβλημάτων και των 

επιχειρούμενων αλλαγών. Φαινόταν ότι υιοθετήθηκε η λογική μιας εξελικτικής 

διαδικασίας που προσέγγιζε βήμα προς βήμα τους στόχους.  

 

1.2.3 Ο Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας» 
 
 Το 2001 το κυβερνών κόμμα του ΠΑΣΟΚ επιδίωξε τον εκσυγχρονισμό σε 

όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου με κατάληξη την ψήφιση του Ν.2889/01 ο 

οποίος στόχευε στον πλήρη εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ.Ο Ν.2889/01 επέφερε 

ορισμένες σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές προσπαθώντας να άρει 

σημαντικές αδυναμίες του Ε.Σ.Υ. Η ίδρυση των Πε.Σ.Υ.Π για παράδειγμα 

στόχευε στην επίτευξη αποκέντρωσης. Ήδη από τον 1397/83 προβλεπόταν η 

δημιουργία στις υγειονομικές περιφέρεις Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας , 

που όμως είχαν απλώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ο ρόλος τους ήταν εξαρχής 

υποβαθμισμένος. Αντίθετα, στα Πε.Σ.Υ.Π ανατίθεται με τον 2889/01 πλήθος 

αρμοδιοτήτων, σε θέματα προγραμματισμού , ελέγχου και παρακολούθησης της 

λειτουργικής απόδοσης των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας , 

γενικότερα, σε περιφερειακό επίπεδο , που σύμφωνα με το νομοθέτη 

ισοδυναμούν με ουσιαστική αποκέντρωση. 

 Μια άλλη μεγάλη καινοτομία ήταν ο θεσμός του Διοικητή, που στόχευε 

στην εφαρμογή επιστημονικής διοίκησης(management) με στόχο τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και τον περιορισμό τους κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων. 

Ήδη από τον 2071/92 προβλέπονταν θέσεις γενικών διευθυντών, οι διατάξεις 

όμως δεν εφαρμόστηκαν. Με τον 2519/97 προσελήφθησαν γενικοί διευθυντές σε 

γενικά νοσοκομεία δυναμικότητας μεγαλύτερης των 200 κλινών και στα ειδικά 

νοσοκομεία. Ο διευθυντής είχε όμως περισσότερο συντονιστικό ρόλο ως 

διοικητικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού ενώ οι αποφάσεις ήταν ευθύνη 

του Δ.Σ. που στις περισσότερες περιπτώσεις απαρτιζόταν από άτομα άσχετα με 

το αντικείμενο της υγείας. Με τον 2889/01 το Δ.Σ. καταργείται, και αντικαθίσταται 

από 5μελές Συμβούλιο Διοίκησης με πρόεδρο τον ίδιο τον Διοικητή, το οποίο 

λογοδοτεί στο οικείο Πε.Σ.Υ.Π και εκχωρούνται στο Διοικητή αρκετές 

αρμοδιότητες.  
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 Άλλες αλλαγές που επέφερε ο νέος νόμος είναι η διοικητική υπαγωγή των 

κέντρων υγείας απευθείας στο Πε.Σ.Υ.Π, η δυνατότητα βράβευσης ορισμένων 

κέντρων με την ανάδειξη τους σε «Κέντρα Αριστείας» και διάφορες άλλες 

μεταβολές στη διάρθρωση των υπηρεσιών του νοσοκομείου και στις εργασιακές 

σχέσεις των γιατρών.  

 Η σημαντικότερη καινοτομία του νόμου ήταν η ρύθμιση για την ολοήμερη 

λειτουργία των νοσοκομείων , γιατί καθιερώνοντας την πλήρη ιδιωτική πληρωμή 

εντός ΕΣΥ άλλαζε ριζικά τη φυσιογνωμία του συστήματος και τον τρόπο κάλυψης 

των κοινωνικών αναγκών και ως εκ τούτου γνώρισε έντονη κριτική. Βασικοί 

στόχοι της ρύθμισης ήταν ο έλεγχος της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής 

αλλά και η αύξησης της αποδοτικότητας των γιατρών, υιοθετώντας έναν από 

τους παραδοσιακούς μηχανισμούς υποκίνησης , την παροχή οικονομικών 

κινήτρων.  

Ετσι λοιπόν, με την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων ο νόμος 

προσπάθησε να καταπολεμήσει την παραοικονομία που αναπτύχθηκε εντός 

ΕΣΥ. Ξεκίνησε με δεδομένη τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση του χρήστη και 

δεν προσπάθησε να την μηδενίσει, αλλά να την περιορίσει σε λογικά πλαίσια, 

θέτοντας όρια και κανόνες. Με άλλα λόγια, επιτρέποντας σε ένα βαθμό την 

ιδιωτική πληρωμή, προσπάθησε να προστατέψει το χρήστη από τις αλόγιστες 

απαιτήσεις του κυρίαρχου στην αγορά υγείας ιατρικού σώματος και να ελέγξει τη 

διακίνηση «μαύρου χρήματος».Δίνοντας στους γιατρούς μια νόμιμη ευκαιρία να 

αυξήσουν το εισόδημα τους, τους απέτρεπε από την παράνομη λήψη χρημάτων 

και τη διατήρηση ιδιωτικών ιατρείων. Επιπρόσθετα, έδινε στους 

πανεπιστημιακούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δέχονται ιδιωτικούς ασθενείς 

, υπό τον έλεγχο όμως του νοσοκομείου, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή. Η 

αμοιβή για την επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο καταβαλλόταν από τον ασθενή 

απευθείας στο νοσοκομείο και κατανεμόταν στο νοσοκομείο, το γιατρό και το 

λοιπό προσωπικό.  Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν φαίνεται να πέτυχε τους 

στόχους της ,καθώς λίγα απογευματινά ιατρεία λειτούργησαν στα νοσοκομεία της 

χώρας. Βασικοί λόγοι γι’ αυτό ήταν η απροθυμία των γιατρών να συμμετάσχουν , 

ο ανεπαρκής σχεδιασμός της ρύθμισης που δεν προείδε τις ελλείψεις σε 

υποδομή και βοηθητικό προσωπικό και η άτεχνη και βιαστική εφαρμογή της. 

Επιπλέον με το Ν. 2889/01 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ διακρίνονται σε δυο 

κατηγορίες : Γενικά και Ειδικά . Η διάκριση σε νομαρχιακά και περιφερειακά 
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καταργείται. Γενικά νοσοκομεία είναι όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε  

περισσότερες από μια θεραπευτικές  κατηγορίες .Ενώ Ειδικά  είναι όσα 

διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια θεραπευτική  κατηγορία. Η κατάταξη 

των νοσοκομείων σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες γίνεται με τον οργανισμό 

τους.  

 Δυστυχώς, ο 2889/01 δεν περιείχε διατάξεις για τη δημιουργία του Εθνικού 

Φορέα Υγείας , ούτε για τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου και τον οικογενειακό 

γιατρό, που προβλεπόταν ήδη απ τον 1397/83. Η πρόθεση της κυβέρνησης για 

δημιουργία των δομών αυτών με επόμενο νόμο προσέκρουσε στην ταυτόχρονη 

ανάγκη για επίλυση του ασφαλιστικού και την αντίδραση των ασφαλιστικών 

ταμείων και έμεινε στα χαρτιά. 

 

1.2.4 Ο Ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλες διατάξεις»   
 
        Το 2003 με την ψήφιση του Ν.3106 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» ορίζεται η δημιουργία 

ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο 

περιφέρειας. Ο νόμος αυτός αποτελεί προσθήκη του Ν.2889/2001 στον τομέα 

της Κοινωνικής Φροντίδας. Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (Πε.Σ.Υ) 

μετονομάζονται σε Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π) και 

αναλαμβάνουν και τον τομέα της πρόνοιας .Οι υπηρεσίες του Πε.Σ.Υ.Π 

αποτελούν αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες με διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια και αναφέρονται ως μονάδες κοινωνικής φροντίδας. 

Τέτοιας μονάδες είναι  τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων ,Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας , Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 

Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕ.ΚΥ.Κ.Α.ΜΕ.Α),Κέντρα Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρίες. 

       Σε κάθε Πε.Σ.Υ.Π συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικών υπηρεσιών. Στις 

αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν η διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και 

των κοινωνικών προβλημάτων σε επίπεδο περιφέρειας, ο σχεδιασμός ,η 

ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, η επιστημονική 

εποπτεία , ο συντονισμός και η παρακολούθηση  εφαρμογής  των 

προγραμμάτων των μονάδων , η συνεργασία με το τμήμα περιφερειακού χάρτη 
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υγείας του Πε.Σ.Υ.Π για την κατάρτιση του Χάρτη Πρόνοιας της Περιφέρειας και η 

αξιολόγηση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής  κοινωνικής φροντίδας 

της περιφέρειας. 

 

1.2.5 Ο Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» 
 
       Ο πιο πρόσφατος νόμος , ο Ν.3329/2005 που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης  

Νέας Δημοκρατίας, προβλέπει σειρά αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου. Στόχος των αλλαγών 

αυτών είναι η αρτιότερη λειτουργία των φορέων υγείας  και η παροχή από την 

πλευρά του κράτους ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη.  

      Σύμφωνα με το νέο νόμο τα Πε.Σ.Υ.Π μετονομάζονται σε Δ.Υ.ΠΕ               

(Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας). Σκοπός της Δ.Υ.ΠΕ είναι: 

 α) Ο προγραμματισμός ,συντονισμός ,εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας 

υγειονομικής περιφέρειας της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφεξής ΦΠΥΥΚΑ (Νοσοκομεία, 

κέντρα υγείας ,μονάδες κοινωνικής φροντίδας, κέντρα ψυχικής υγείας ,ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς της υγείας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης ) 

β) Η υποβολή προς το υπουργείο εισηγήσεων, μέτρων  και προτάσεων που 

αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας 

στον πληθυσμό της περιφέρειας τους. 

γ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής , από τις διοικήσεις των εποπτευόμενων 

ΦΠΥΥΚΑ , της πολιτικής που χαράσσεται από το υπουργείο. 

Οι Δ.Υ.ΠΕ μετατρέπονται σε ευέλικτα όργανα , στρατηγικού χαρακτήρα, στα 

οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από το υπουργείο. Εξορθολογικεύεται το 

μέγεθος και η σύσταση του προσωπικού  των Δ.Υ.ΠΕ και διευρύνονται οι 

αρμοδιότητες του προέδρου. 

  Η κυριότερη αλλαγή που συντελέστηκε στα νοσοκομεία  είναι η μετατροπή 

τους σε αυτοτελείς και αυτοδιοικούμενους οργανισμούς με την νομική υπόσταση 

των ΝΠΔΔ. Με το προηγούμενο καθεστώς τα νοσοκομεία ήταν αποκεντρωμένες 

μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρωνόταν στα Πε.Σ.Υ.Π όχι 

μόνο ζητήματα ουσίας , στρατηγικής και τακτικής , αλλά και ο καθημερινός όγκος 
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ακόμα και υποθέσεων ρουτίνας. Πολλές αποφάσεις για επουσιώδεις εργασίες 

στα νοσοκομεία έπρεπε να περιμένουν την υπογραφή του προέδρου του 

Πε.Σ.Υ.Π ή ακόμα χειρότερα το Διοικητικού Συμβουλίου. Με το νόμο αυτό 

επιχειρείται η αναζήτηση της «χρυσής τομής» στην λειτουργία Υπουργείου 

Υγείας - Δ.Υ.ΠΕ- Νοσοκομείων με τη χρήση των σωστών αναλογιών διοικητικής 

αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης. 

 Ως προς τα όργανα διοίκησης των νοσοκομείων , τα Συμβούλια διοίκησης 

αντικαθίστανται από Διοικητικά Συμβούλια. Η σύνθεση των Δ.Σ δεν είναι αμιγώς 

υπηρεσιακή , όπως ήταν με το Ν.2289/2001, αλλά σε αυτή περιλαμβάνονται και 

διορισμένα από τον υπουργό μέλη. Η έλλειψη προδιαγραφών επιλογής των 

μελών αυτών όμως δεν συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο εισαγωγής εργαλείων 

επιστημονικού management στα νοσοκομεία. 
 Επιπλέον ο  Ν.3329/2005 επιχειρεί να περιορίσει την επιρροή του ιατρικού 

προσωπικού στη διοίκηση. Το σύστημα υγείας στη χώρα μας είναι κατεξοχήν 

ιατροκεντρικό. Το νοσοκομείο αποτελεί μια ιδιότυπη μορφή οργάνωσης , οπού 

εξουσία και ευθύνη επιμερίζονται στα διάφορα στελέχη όχι μόνο με βάση τη θέση 

τους στη δομή της ιεραρχίας αλλά και με βάση το κύρος και την ειδική ισχύ που 

έχουν οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας και κυρίως οι γιατροί. ‘Ετσι πλέον 

παρατηρείται μείωση της συμμετοχής του ιατρικού προσωπικού στα αντίστοιχα 

συμβούλια και τις επιτροπές όλων διοίκησης του ΕΣΥ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η μείωση του αριθμού των ιατρών από 8, επί συνόλου 11, στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο των  Πε.Σ.Υ.Π σε 2 , επί  συνόλου κατά μέσο όρο 18, 

στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Υγειονομικής Περιφέρειας των Δ.Υ.ΠΕ.  

 Ένα άλλο σημείο στο Ν.3329 που αφορά την οργάνωση-διοίκηση των 

νοσοκομείων και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι κανόνες που διέπουν το 

εργασιακό καθεστώς των managers. Ο διορισμός τους πλέον γίνεται χωρίς 

προκήρυξη των θέσεων και χωρίς την υπογραφή του «συμβολαίου 

αποδοτικότητας» . Αυτό ασφαλώς αποτελεί μειονέκτημα του νόμου αυτού. Μέσα 

στο σύστημα υγείας , οι managers των νοσοκομείων αποτελούν τον τελευταίο 

κρίκο της διοίκησης. Ο ρόλος τους επομένως είναι περισσότερο διαχειριστικός-

λειτουργικός και όχι στρατηγικός, σε σύγκριση βέβαια με τις αντίστοιχες θέσεις 

στις ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας και άρα δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Η 

επιλογή τους δεν πρέπει να γίνεται από τον Υπουργό αυθαίρετα , αλλά μέσα από 

συγκεκριμένη δεξαμενή στελεχών που αξιολογούνται με συγκεκριμένο τρόπο. 
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Στον προηγούμενο νόμο (Ν.2286/2001) υπήρχε η Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Επιλογής Ανώτατων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας στην οποία είχε ανατεθεί 

αυτός ο ρόλος. Με τον παρόν νόμο καταργείται αυτό το όργανο.  

        

1.3 Συμπεράσματα 
 
      Στο  κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μια «ακτινογραφία» του ελληνικού 

υγειονομικού συστήματος και επιχειρήθηκε η κριτική διάγνωση των 

δυσλειτουργιών του. Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα αποτελεί ένα υβρίδιο 

ανάμεσα σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (μοντέλο Bismark) και σε ένα 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (μοντέλο Βeveridge). Παρά τα μέτρα που λήφθηκαν την 

τελευταία 15 ετία το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει προβλήματα. Αυτά 

αφορούν στην χρηματοδότηση και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας με το 

ΕΣΥ από τη μια και τα πολλά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης από την άλλη , 

προβλήματα στην εσωτερική οργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων, ελλείψεις 

σε προσωπικό και ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου από 

το υπουργείο υγείας. 

     Επιπλέον σκιαγραφήθηκε το νομικό πλέγμα του ελληνικού υγειονομικού 

συστήματος μέσω του οποίου αναδεικνύονται θεσμοί και πρακτικές. Με το 

Ν.1397 επιχειρήθηκε  η μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση στο χώρο της υγείας 

αφού για πρώτη φορά ορίζονταν τα πλαίσια και οι βάσεις ενός εθνικού 

συστήματος υγείας ωστόσο παρουσίαζε πολλά κενά και ελλείψεις. Ο Ν.2889 

επέφερε σημαντικές μεταβολές στην διάρθρωση των υπηρεσιών υγείας με την 

ίδρυση των  Πε.Σ.Υ ,την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και το διορισμό 

των διοικητών .Οι νομοθετικοί σταθμοί του υγειονομικού συστήματος έλαβαν 

υπόψη τη συνταγματική επιταγή για προστασία της υγείας των πολιτών  του 

κράτους , επικεντρώθηκαν  προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και την βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων , της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

της εν γένει αποτελεσματικότητας του συστήματος . 
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Κεφάλαιο 2 : Γενικά Στοιχεία Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» 
 
2.1 Εισαγωγή 
 
    Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της λειτουργίας, της 

αποστολής και του ρόλου του Νοσοκομείου ώστε να κατανοηθεί η πορεία και η 

εξέλιξη του ρόλου του ,αποτυπώνοντας συνοπτικά την υπάρχουσα στρατηγική 

για την έως σήμερα ανάπτυξη του νοσοκομείου.  

    Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό του νοσοκομείου από ιδρύσεως του 

μέχρι σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται  η αποστολή και ο ρόλος του νοσοκομείου, 

όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και νομικά (μέσω του 

οργανισμού του, κλπ).  Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι σκοποί και στόχοι του 

νοσοκομείου με προοπτική η ανάλυση αυτή να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση 

και επαναπροσδιορισμό των στόχων. 

 
2.2 Ταυτότητα και Σύντομο Ιστορικό του Νοσοκομείου  
 
    Το Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο βρίσκεται στη Θέση Κουρί,  

βορειοανατολικά της πόλης Πτολεμαΐδας του Ν. Κοζάνης, και σε απόσταση 5 

χιλιομέτρων απ΄ αυτήν. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1982 με χρηματοδότηση 

του ιδρύματος Μποδοσάκη, σε οικόπεδο 100.000 τ.μ., το οποίο παραχωρήθηκε 

από το Δήμο Πτολεμαΐδας, για το σκοπό αυτό. Η επιλογή της περιοχής της 

Πτολεμαΐδας για την κατασκευή του έργου υπαγορεύθηκε από την έλλειψη 

σύγχρονης Νοσοκομειακής Υποδομής στη Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία του ’80, 

από τη γεωγραφική θέση της πόλης και από τους δείκτες της βιομηχανικής και 

δημογραφικής της εξέλιξης, οι οποίοι κρίθηκαν εξαιρετικά δυναμικοί, εξαιτίας των 

δραστηριοτήτων των μονάδων της ΔΕΗ. Καθώς η δωρεά κάλυψε μέρος μόνον 

της ανέγερσης, το νοσοκομείο παραδόθηκε ημιτελές στο Υπουργείο Υγείας και 

ολοκληρώθηκε με τη συμβολή της ΔΕΗ, και εγκαινιάστηκε στις 7 Αυγούστου 

1992. Έτσι, σηματοδοτείται στην περιοχή μια νέα αρχή για τον τομέα της 

Νοσοκομειακής περίθαλψης, αφού το «Μποδοσάκειο» ήρθε για να καλύψει ένα 

μεγάλο κενό σε ένα ευαίσθητο ζήτημα. 
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     Σήμερα αποτελεί ένα σύγχρονο και λειτουργικότατο κτίριο, που 

ανταποκρίνεται επαρκώς στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας και καλύπτει τις 

ανάγκες της περιοχής Εορδαίας του Ν. Κοζάνης, της επαρχίας Αμυνταίου του Ν. 

Φλωρίνης και συμπληρωματικά, τις ανάγκες υψηλού επιπέδου νοσηλείας άλλων 

Νομών της Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριάς – Γρεβενών), αντιμετωπίζοντας σε 

24ωρη βάση εργατικά (από τις μονάδες της ΔΕΗ), αγροτικά και τροχαία 

ατυχήματα. 

     Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διαθέτει περίπου 

22.000m² οικοδομημένους χώρους, που διαμορφώνονται σε πέντε επίπεδα με 

ικανοποιητική διαρρύθμιση και εξοπλισμό για την άνετη εξυπηρέτηση ασθενών 

και προσωπικού.  

      Στους στόχους της Διοίκησης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος 

παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας, που να εγγυάται μια πλήρη 

δέσμη υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας από την πρόληψη και την προαγωγή 

υγείας, την Νοσοκομειακή περίθαλψη και φροντίδα, την αποκατάσταση και την 

κατ’ οίκον νοσηλεία, που το «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Νοσοκομείο είναι σε θέση να 

παρέχει  σε υψηλό επίπεδο.  

 
2.3  Διαχρονική Εξέλιξη του Ρόλου του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
 
           Στο τέλος δεκαετίας του 1970 και με αιτία και αφορμή τη διαθήκη του 

αείμνηστου Μποδοσάκη- ο οποίος είχε ξεκινήσει την βιομηχανική επιχειρηματική 

γιγάντωση από την Πτολεμαΐδα-, προέκυψε θέμα ανέγερσης «Δωρεά 

Μποδοσάκη» Νοσοκομείου στο Νομό Κοζάνης. Αυτό αφού προκάλεσε τις 

συνήθεις αντιδράσεις μεταξύ γειτονικών πόλεων αντιγνωμίες και αντιθέσεις, 

τελικά οδήγησε στην απόφαση της πολιτείας να ανεγερθεί το Νοσοκομείο στην 

περιοχή της Πτολεμαΐδας.  

    Πράγματι το 1984 ιδρύθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας στεγαζόμενο 

στο κτίριο της κλινικής Μπαλταδώρου, το οποίο για μία τριετία λειτούργησε σαν 

παράρτημα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Επειδή διαπιστώθηκε ότι η 

παραρτηματική διοίκηση και η ιατρική συνλειτουγία με το Μαμάτσειο δεν 

επέτρεπε την ορθή διαχειριστική διεκπεραίωση και ιατρική λειτουργία και 

ανάπτυξη του νοσοκομείου η Πολιτεία το 1987 δημοσίευσε τον ανεξάρτητο 

 35



νοσοκομειακό οργανισμό του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, 

δυναμικότητας 110 κλινών. 

      Τον Αύγουστο του 1992 όλος ο μηχανισμός του Νοσοκομείου μεταφέρθηκε 

και εγκαταστάθηκε στο νεόδμητο κτίριο, δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στις 

βόρειες περιοχές της πόλης.  

     Σύμφωνα με τον αρχικό Οργανισμό του Νοσοκομείου που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 537/7-10-1987,  το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» ξεκίνησε με 110 

κλίνες, 3 τομείς και 2 διατομεακά τμήματα. Ο Παθολογικός Τομέας διέθετε 50 

κλίνες και 4 τμήματα: Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό και 

Πνευμονολογικό και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). Ο Χειρουργικός 
Τομέας διέθετε 60 κλίνες και 5 τμήματα: Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, 

Ωτορινολαρυγγολογικό, Μαιευτικό – Γυναικολογικό και Αναισθησιολογικό, καθώς 

και τη μονάδα Ανάνηψης. Ο Εργαστηριακός Τομέας διέθετε 5 τμήματα: 

Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Αιμοδοσίας και Φαρμακευτικό. Ο 

αρχικός οργανισμός προέβλεπε να λειτουργήσουν τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των ιατρών που υπηρετούσαν στο 

Νοσοκομείο. 

    Ο ισχύων Οργανισμός, μετέβαλε τη δυναμικότητα του νοσοκομείου σε κλίνες 

από 110 σε 250, προβλέποντας και Ψυχιατρικό τομέα, ο οποίος ωστόσο δεν έχει 

λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Οι διαφορές του ιδρυτικού με τον ισχύων Οργανισμό 

σε επίπεδο δυναμικότητας και κατανομής κλινών παρουσιάζονται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν.  

     Διάγραμμα 2.1                                             Διάγραμμα 2.2 

Κατανομή κλινών σε Τομείς βάσει Ιδρυτικού 
Οργανισμού (σύνολο κλινών 110)

50

60

Παθολογικός Χειρουργικός

Κατανομή κλινών σε Τομείς βάσει Ισχύοντος 
Οργανισμού (σύνολο κλινών 250)

105

120

25

Παθολογικός Χειρουργικός Ψυχιατρικός

   Πηγή: ΦΕΚ 537/7-10-1987, ΦΕΚ 1979/29-12-1995 «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Πτολ/δας Μποδοσάκειο» 
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    Το 1998 το Νοσοκομείο απέκτησε Άδεια Λειτουργίας Σταθμού Αιμοδοσίας Β’ 

Τάξεως με διενέργεια αιμοληψιών. Με το ΦΕΚ 1026/ 1-10-1998, ο Σταθμός 

Αιμοληψίας του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» συνδέθηκε για εποπτεία, 

επιστημονικό έλεγχο και συνεργασία στην Ανάπτυξη Εθελοντικής Αιμοδοσίας με 

το κέντρο Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο». 

Ενώ , το 2001, με το ΦΕΚ 1117/28-8-2001, συγκροτήθηκε στο Νοσοκομείο 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.  

    Παρά τις αποκλίσεις από τον Αναμορφωμένο Οργανισμό, οι οποίες 

αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο, το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», χάρη 

στις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού και την ολόπλευρη στήριξη και 

αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, έχει αναδειχθεί σε κεντρικό φορέα παροχής 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην επαρχία 

Εορδαίας και  συνολικά στο Νομό Κοζάνης, με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους 

περίθαλψης και διάγνωσης. 

 

2.4  Ιστορικό της Εξέλιξης των Τομέων Δραστηριοποίησης 
 
     Η δημογραφική ανάπτυξη της επαρχίας Εορδαίας και η ανάγκη για παροχή 

Υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου που υπήρχε στην περιοχή οδήγησε σε 

σημαντική επέκταση των τομέων δραστηριοποίησης του «Μποδοσάκειου» 

Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτικά το ιστορικό εξέλιξης των τομέων 

δραστηριοποίησης του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». 

 Α΄ Περίοδος: 1984- 1987 ιδρύθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και 

λειτουργεί ως παράρτημα του Νοσοκομείου Κοζάνης.  

 Β΄ Περίοδος :1987-1992 Ανεξαρτητοποίηση από θυγατρικότητες και 

λειτουργία ως ανεξάρτητος νοσοκομειακός οργανισμός, στεγαζόμενος στον 

ίδιο χώρο. Με 110 κλίνες, 14 τμήματα και 33 θέσεις ιατρών.  

 Γ ΄ Περίοδος: 1992-1995 Μετεγκατάσταση με τον ίδιο οργανισμό στο νέο 

κτίριο, το οποίο ήταν ημιτελές και ολοκληρώθηκε οικοδομικά και 

ηλεκτρομηχανολογικά το 1996. Εξέλειπαν πλέον τα προβλήματα χώρων και 
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εγκαταστάσεων και το νοσοκομείο με το ίδιο σχεδόν προσωπικό είχε μια 

σταθερή πορεία ανάπτυξης. 

        Το Δεκέμβριο 1995 εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός με 250 κλίνες 20       

τμήματα και 4 ειδικές μονάδες. 

 1996 Προστέθηκε στις προβληματικές και άγονες περιοχές Α΄ κατηγορίας 

η πόλη της Πτολεμαΐδας στην οποία εδρεύει το Νοσοκομείο.  

 1998 Λειτουργία αιμοδοσίας  

 1999 Ιατρείο Πόνου  

 2000 Λειτουργία Αξονικού τομογράφου  

 2002 λειτούργησε η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 2003 λειτούργησε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ,το Ιατρείο Μέτρησης 

Οστικής Πυκνότητας , το Ιατρείο Αθλητικών Κακώσεων και το Ιατρείο 

Νεφρικών παθήσεων και Αρτηριακής Υπέρτασης. 

 2004 λειτούργησε το ιατρείο διακοπής καπνίσματος  

      2.5 Αποστολή και Ρόλος του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
 
     Σύμφωνα με τον αρχικό Οργανισμό του Νοσοκομείου, που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 537/ 7-10 1987, σκοπός του Νοσοκομείου είναι: 

α) Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του                      

Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε 

πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του 

κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της Ιατρικής Έρευνας. 

γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών 

καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας. 

      Τα νοσοκομεία  είναι  «κοινωνικοί οργανισμοί» των οποίων οι σκοποί 

διευρύνονται και περιλαμβάνουν μαζί στόχους αποτελεσματικής διαχείρισης και 

οικονομοτεχνικής απόδοσης αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους για την 

παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. 

     Η περίθαλψη του ασθενούς, η ανάπτυξη της Ιατρικής επιστήμης και η συνεχής 

εκπαίδευση των ιατρών θα αποτελούν πάντα τον ακρογωνιαίο λίθο της 

διεύρυνσης των σκοπών του Νοσοκομείου ως «κοινωνικού οργανισμού». 
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Είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί κυρίως η βαρύτητα των μη οικονομικών 

παραγόντων όπως το κοινωνικό, πολιτικό και εργασιακό περιβάλλον, η 

ικανοποίηση των χρηστών, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών καθώς 

και η αποτελεσματικότητα και η ισότητα στην παροχή των υπηρεσιών υγείας.   

    Οι σκοποί του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» σε σχέση με κοινωνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 2.3  
Σκοποί του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» σε σχέση με κοινωνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες 

Σκοποί 
Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» 

 Παροχή Ιατρικής 
Υπηρεσίας 

 Ανάπτυξη 
Ιατρικής Έρευνας 

 Συνεχής 
Εκπαίδευση 
Ιατρών και 
λοιπού 
προσωπικού 

 Αποτελεσματική 
Διαχείριση 

 Οικονομοτεχνική 
Απόδοση 

 
 

Κοινωνική 
Διάσταση 

Τεχνοκρατική 
Διάσταση 

    Ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1079/ 29-

12-1995 δεν μετέβαλλε καθόλου τους σκοπούς του Νοσοκομείου που ορίστηκαν 

στον αρχικό Οργανισμό. 
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Κεφάλαιο 3 : Ανάλυση και Αξιολόγηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
 
3. 1  Εισαγωγή 
  
   Στο κεφάλαιο  αυτό αναλύεται λεπτομερώς και αξιολογείται το εσωτερικό 

περιβάλλον του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» δηλαδή, η οργάνωση, οι 

δραστηριότητες , οι λειτουργίες , τα συστήματα, οι ανθρώπινοι  πόροι, η 

υλικοτεχνική υποδομή και παράλληλα επιχειρείται μια χρηματοοικονομική 

ανάλυση του ιδρύματος . 

 

3.2    Οργάνωση – Λειτουργίες και Συστήματα  
          
3.2.1 Παρουσίαση των Οργάνων Διοίκησης                
 

   Όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο 

Διοικητής. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές και λειτουργεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 που αφορούν την 

λειτουργία  των  Συλλογικών  Οργάνων  της  Διοίκησης,  και  συγκροτείται  από  

τους εξής : 

1. Διοικητή Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο 

2.  Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 

3.  Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας  

4.  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

5.  Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 

 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει την γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και 

λειτουργίας του Νοσοκομείου και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την 

εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καθώς επίσης λαμβάνει όλες τις 

αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του 

Νοσοκομείου μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής και του προγραμματισμού. 
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Η διάκριση των Υπηρεσιών του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» έχει ως 

ακολούθως : 

α)  Ιατρική Υπηρεσία 

β)  Νοσηλευτική Υπηρεσία 

γ)  Διοικητική Υπηρεσία 

Οι τρεις Υπηρεσίες έχουν την δική τους ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική 

διάρθρωση, είναι μεταξύ τους ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Διοικητή του 

Νοσοκομείου. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας έχει ως κύριο έργο την παρακολούθηση της 

εύρυθμης λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας, της οποίας είναι και διοικητικός 

προϊστάμενος. 

Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στους ακόλουθους Τομείς : 

Α. Παθολογικό Τομέα 

Β. Χειρουργικό Τομέα 

Γ. Εργαστηριακό Τομέα 

Δ. Διατομεακά Τμήματα 

Σε κάθε Τομέα προΐσταται ο Διευθυντής του Τομέα ο οποίος είναι Διευθυντής 

Τμήματος ή Μονάδας ή Εργαστηρίου. Κάθε τομέας αποτελείται από τμήματα και 

σε κάθε Τμήμα προΐσταται Ιατρός Διευθυντής του Τμήματος και κάθε Τμήμα έχει 

Επιστημονική Αυτοτέλεια με Επιστημονικό υπεύθυνο τον  Διευθυντή. 

Στους Τομείς λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντιστοίχων ειδικοτήτων με 

τις ειδικότητες των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

  

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και προΐσταται η Διευθύντρια της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Διαρθρώνεται  σε 2 Τομείς, τον 1ο και 2ο που ο 

καθένας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα ως ακολούθως : 

α) Ο 1ος Τομέας σε τέσσερα (4) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό και τον 

Ψυχιατρικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

β)   Ο 2ος Τομέας σε έξι (6) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, 

τον Χειρουργικό Τομέα, τα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό, τα Διατομεακά 

Τμήματα και την αποστείρωση. 

Σε κάθε Τομέα επικεφαλής είναι ο Τομεάρχης ενώ σε κάθε Τμήμα επικεφαλής 

είναι ο Προϊστάμενος . 
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Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) 

Υποδιευθύνσεις : 

Α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

Β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού 

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα Τμήματα : 

 α) Προσωπικού 

 β) Γραμματείας 

 γ) Οικονομικού 

 δ) Κίνησης Αρρώστων 

 ε) Διατροφής 

 στ) Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 

 ζ) Κοινωνικής Υπηρεσίας 

 η) Πληροφορικής Οργάνωσης 

 θ) Στελεχών Υγείας (Τεχνολόγων) 

και στα Αυτοτελή Γραφεία : 

α) Επιστασίας 

β) Ιματισμού 

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού στα Τμήματα : 

Α) Τεχνικού 

Β) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας    

Σε κάθε Τμήμα επικεφαλής είναι ο Προϊστάμενος και σε κάθε Γραφείο επικεφαλής 

είναι ο Υπεύθυνος Γραφείου.    
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3.2.2 Αποτύπωση της Οργανωτικής Διάρθρωσης    
 
Η αποτύπωση της οργανωτικής διάρθρωσης του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο» παρουσιάζεται αναλυτικά στα παρακάτω οργανογράμματα.  

 
Διάγραμμα 3.1 

Βασικό Οργανόγραμμα 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Διάγραμμα 3.2 
Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ*

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ Μ.Ε.Α.

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ*

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ*

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ

ΩΡΛ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ*

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ*

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΝΑΝΗΨΗΣ -
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ*

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ*

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ*

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ*

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ*

 
 

    Οι τομείς, τα τμήματα και οι μονάδες που σημειώνονται με αστερίσκο δεν 

έχουν αναπτυχθεί ακόμη, αν και προβλέπονται από τον Αναμορφωμένο 

Οργανισμό.  
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Διάγραμμα 3.3 
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ*

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Ω.Ρ.Λ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

 

   Τα τμήματα που σημειώνονται με αστερίσκο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη, αν 

και προβλέπονται από τον Αναμορφωμένο Οργανισμό. Τα τμήματα που 

περικλείονται από διακεκομμένο πλαίσιο διαθέτουν τον ίδιο προϊστάμενο.   

 

 

 

 

 

 

 45



Διάγραμμα 3.4 
Οργανόγραμμα Διοικητικής Υπηρεσίας 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ

ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ*

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ)

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΜΜΑΤΙΣΜΟΥΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

 
 

   Τα τμήματα που σημειώνονται με αστερίσκο δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη, αν 

και προβλέπονται από τον Αναμορφωμένο Οργανισμό. Τα τμήματα που 

περικλείονται από διακεκομμένο πλαίσιο διαθέτουν τον ίδιο προϊστάμενο. Στα 

αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιματισμού προΐστανται υπάλληλοι άλλων 

τμημάτων με παράλληλα καθήκοντα. Τα τμήματα Στελεχών Υγείας 

(Τεχνολόγων), Κοινωνικής Υπηρεσίας και Διατροφής υπάγονται στην Ιατρική 

Υπηρεσία, σύμφωνα με το Νόμο 2889/01. 
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3.2.3 Σύντομη Περιγραφή των Κύριων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών 
του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»    
 

     Κύρια λειτουργία του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» είναι η παροχή 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Η λειτουργία αυτή ασκείται από 

την Ιατρική και την Νοσηλευτική Υπηρεσία, ενώ υποστηρικτικές λειτουργίες στο 

έργο τους, αναπτύσσει η Διοικητική Υπηρεσία.  

    Οι στόχοι της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και η προαγωγή της 

υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών. Για την 

εκπλήρωση των παραπάνω στόχων η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε 

Τμήματα και Τομείς, ο καθένας από τους οποίους απαρτίζεται από Τμήματα με 

συναφές επιστημονικό αντικείμενο. Οι βασικοί Τομείς είναι :  

α) Παθολογικός  
β) Χειρουργικός 
γ) Εργαστηριακός 
  Και οι τρεις Τομείς εφημερεύουν σε καθημερινή βάση, όλο το έτος.   

   Ο Παθολογικός Τομέας έχει δύναμη 105 κλινών σήμερα (με βάση τον 

αναμορφωμένο Οργανισμό του 1995 και τροποποιήσεις του) και αποτελείται από 

τα εξής Τμήματα και Μονάδες :  

 Παθολογικό Τμήμα 

 Καρδιολογικό Τμήμα 

 Παιδιατρικό Τμήμα – Μονάδα Παιδιών με ειδικές ανάγκες 

 Πνευμονολογικό Τμήμα 

 Νεογνολογικό Τμήμα 

 Νευρολογικό Τμήμα   

 Δερματολογικό Τμήμα 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 Μονάδα Χημειοθεραπείας 
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  Ο Χειρουργικός Τομέας έχει δύναμη 120 κλινών σήμερα (με βάση τον 

αναμορφωμένο Οργανισμό του 1995 και τροποποιήσεις του) και αποτελείται από 

τα εξής Τμήματα : 

 Χειρουργικό Τμήμα  

 Ορθοπεδικό Τμήμα 

 Ουρολογικό Τμήμα 

 Οφθαλμολογικό Τμήμα 

 Μαιευτικό – Γυναικολογικό τμήμα 

 Αναισθησιολογικό Τμήμα 

 Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 

 Οδοντιατρικό Τμήμα 

  Ο Ψυχιατρικός Τομέας ο οποίος περιλαμβάνει το Ψυχιατρικό Τμήμα δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόμη). 
   Ο Τομέας Εργαστηριακού Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα : 

 Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Τμήμα 

 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 

 Αιματολογικό Τμήμα 

 Τμήμα Αιμοδοσίας 

 Παθολογοανατομικό Τμήμα 

 Φαρμακευτικό Τμήμα 

    Στον Εργαστηριακό Τομέα λειτουργούν τα Εργαστήρια και το Φαρμακείο.  

Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων καλύπτουν τις ανάγκες των Κλινικών, των 

Εξωτερικών Ιατρείων και των Επειγόντων Περιστατικών. 

Το Φαρμακείο έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό προμηθειών, την 

φύλαξη, την ταξινόμηση, την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, τον έλεγχο, την 

χορήγηση, την διανομή, την διακίνηση και διαχείριση του Φαρμακευτικού και 

λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. 

     Επιπλέον, ακόμη έχει την ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του 

συνταγολογίου, της εκτέλεσης οποιαδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό 

τμήμα καθώς και του ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών. 

     

    Οι στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή νοσηλείας στους 

αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών, η προώθηση και η 
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προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό και ο 

προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται 

σε Δύο (2) Τομείς όπου ο Πρώτος Τομέας καλύπτει τον Παθολογικό Τομέα της 

Ιατρικής Υπηρεσίας ενώ ο Δεύτερος Τομέας καλύπτει τον Χειρουργικό Τομέα 

της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

  

     Οι υποστηρικτικές λειτουργίες ασκούνται από τη Διοικητική Υπηρεσία. Στην 

Διοικητική Υπηρεσία υπάρχει μία σειρά τμημάτων με διαφορετικές 

αρμοδιότητες : 

α) Τμήμα Προσωπικού : Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και για την 

εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

β) Τμήμα Γραμματείας : Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την  

γραμματειακή υποστήριξη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των 

άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση του Πρωτοκόλλου, και την 

διακίνηση της αλληλογραφίας. 

γ) Τμήμα Οικονομικού : Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 

Νοσοκομείου, την έκδοση μισθοδοσίας του προσωπικού, την προμήθεια και 

διαχείριση των υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκομείου, την 

κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών 

βιβλίων καθώς και την είσπραξη των εσόδων του Νοσοκομείου. 

δ) Τμήμα Κίνησης Αρρώστων : Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων για την 

εισαγωγή των αρρώστων , την έκδοση των εξιτηρίων, την λογιστική 

παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων, την χρέωση δαπανών 

νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων Παροχής Υπηρεσιών. 

ε) Τμήμα Διατροφής : Φροντίζει για την διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων 

ασθενών και προσωπικού καθώς και για την πληροφόρηση και εκπαίδευση των 

νοσηλευόμενων ασθενών και των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων. 

στ) Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων : Φροντίζει για την 

γραμματειακή στήριξη των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, την υποδοχή και 

εξυπηρέτηση των προσερχόμενων σ΄ αυτά ασθενών, την σειρά προσέλευσης 

των αρρώστων και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους. Χορηγεί 
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πιστοποιητικά στους ασθενείς και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τον 

τρόπο λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων. 

ζ) Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας : Φροντίζει για την συμπαράσταση στους 

νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα και την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 

η) Τμήμα Πληροφορικής – Οργάνωσης : Φροντίζει για την οργάνωση και 

λειτουργία της μηχανογράφησης, της επεξεργασίας και τήρησης 

μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων και την παροχή και διακίνηση 

πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

θ) Γραφείο Επιστασίας : Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 

καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου και την εποπτεία των γενικών 

εργασιών και μεταφορών. 

ι) Γραφείο Ιματισμού : Φροντίζει για την φύλαξη, διανομή, επιδιόρθωση και 

καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του 

ιματισμού των ασθενών. 
ια) Τμήμα Τεχνικού : Φροντίζει για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της 

εκτέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και 

διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Καταρτίζει 

μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους και έχει την 

φροντίδα για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. ΄Εχει την ευθύνη για 

την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των 

εγκαταστάσεων παροχής αερίων και γενικότερα για την ομαλή λειτουργία των 

τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Φροντίζει για την συντήρηση και κανονική 

λειτουργία του επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και των 

οχημάτων του Νοσοκομείου. 

ιβ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας : Φροντίζει για την ορθολογική χρήση του 

ιατρικού επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και για την οργανωμένη υποστήριξή 

του. 
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 3.3 Αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης  
 
    Όπως αναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 10 χρόνια από τη 

δημοσίευση του Αναμορφωμένου Οργανισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο», εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από 

τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης του Νοσοκομείου. Σε επίπεδο τομέων 

δεν έχει αναπτυχθεί ο Ψυχιατρικός Τομέας, σε επίπεδο τμημάτων τα τμήματα: 

Νεογνολογικό,Νευρολογικό, Οφθαλμολογικό, Οδοντιατρικό, Παθολογοανατομικό, 

Ψυχιατρικό, Επειγόντων Περιστατικών, Ημερησίας Νοσηλείας και Κοινωνικής 

Υπηρεσίας (που υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία). Σε επίπεδο μονάδων 

εκκρεμεί η ανάπτυξη μονάδας Ανάνηψης – Αυξημένης Φροντίδας.  

Οι αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης, σε ποσοτικούς 

όρους, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα που 

αναλύουν την απόκλιση από τον Αναμορφωμένο Οργανισμό, σε επίπεδο κλινών. 

 
Πίνακας 3.1 

Αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

  
Προβλεπόμενες 
κλίνες 

Ανεπτυγμένες 
κλίνες 

Απόκλιση 

Τμήματα 
Παθολογικό 

32 30 2 
Νευρολογικό - - 0 
Παιδιατρικό 19 18 1 
Νεογνολογικό - - 0 
Δερματολογικό 

1 - 1 
Πνευμονολογικό 

13 11 2 
Καρδιολογικό 18 17 1 
Μονάδες 
Χημειοθεραπείας 4 4 0 
 Μ.Ε.Θ.  6 6 0 
Τεχνητός Νεφρός 12 9 3 
ΣΥΝΟΛΟ 105 95 10 

 
 
 
 
 

 51



 
 
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

  
Προβλεπόμενες 
κλίνες 

Ανεπτυγμένες 
κλίνες 

Απόκλιση 

Τμήματα 
Χειρουργικό 38 35 3 
Ουρολογικό 10 10 0 
Αναισθησιολογικό - - 0 
Ορθοπαιδικό 36 35 1 
Ω.Ρ.Λ. 12 10 2 
Οδοντιατρικό - - 0 
Μαιευτικό– 
Γυναικολογικό 21 21 0 
Μονάδες 
Μονάδα 
Ανάνηψης Μέσης 
Φροντίδας 3 3 0 
ΣΥΝΟΛΟ 120 114 6 

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

  
Προβλεπόμενες 
κλίνες 

Ανεπτυγμένες 
κλίνες 

Απόκλιση 

Τμήματα 
Ψυχιατρικό 25 - 25 
ΣΥΝΟΛΟ 25 0 25 

 
Πηγή: ΦΕΚ 1979/29-12-1995 «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πτολ/δας 
Μποδοσάκειο», επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 
 

Συγκεντρωτικά, οι αποκλίσεις σε επίπεδο κλινών παρουσιάζονται στον πίνακα 

και το διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.2 
Συγκεντρωτικές Αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης 

 

ΤΟΜΕΑΣ Προβλεπόμενες 
κλίνες 

Ανεπτυγμένες 
κλίνες 

Απόκλιση 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ 105 95 10 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 120 114 6 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ 25 0 25 
ΣΥΝΟΛΟ 250 209 41 
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Κλίνες Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" βάσει 
Αναμορφωμένου Οργανισμού 1995

Ανεπτυγμένεςκλίνες Απόκλιση από Οργανισμό
 

    Συμπερασματικά, ο Αναμορφωμένος Οργανισμός του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο», έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 83,60%, σε επίπεδο ανάπτυξης 

κλινών ενώ υπολείπεται για την πλήρη υλοποίηση του, η ανάπτυξη  του 16,40% 

των προβλεπόμενων κλινών.  

Οι αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης αποδίδονται σε 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πολιτική που ασκήθηκε στο χώρο της 

Υγείας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα: 

 Τα προβλήματα σε επίπεδο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας που 

αντιμετώπισε το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΟΣΑ το 2003, 

μόλις το 56% της συνολικής δαπάνης για την Υγεία στην Ελλάδα είναι 

δημόσια, ενώ το 44% είναι ιδιωτική. Τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση βρίσκονται περίπου στο 74% και 26%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ 

που δαπανώνται για υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας, τα 44 ευρώ τα 

καταβάλλει ο πολίτης από την τσέπη του – ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες των 

Ευρωπαίων πολιτών είναι περίπου 26 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα το 2001 το σύνολο της δημόσιας και ιδιωτικής 

δαπάνης για την Υγεία ανήλθε στο 9,4% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. 
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ήταν 9,3%. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας βρίσκονται σε 

πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό οφείλεται τόσο στην κακοδιαχείριση της 

δημόσιας δαπάνης, όσο και στο ότι το σύνολο της ιδιωτικής και δημόσιας 

δαπάνης δεν χρηματοδοτεί συντεταγμένα ένα καλά οργανωμένο σύστημα 

υγείας. Πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας είναι απολύτως ανεπαρκή να 

αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να πρέπει να διακομίζονται σε μεγάλα κεντρικά 

νοσοκομεία. Η Αθήνα δέχεται σήμερα ασθενείς από άλλες περιοχές σε 

ποσοστό πάνω από 38% και η Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 47%. Τα ποσοστά 

αυτά είναι μεγαλύτερα και από τα αντίστοιχα του 1980. Σε όλα τα Νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ. υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Όπως υπολογίζουν οι 

ομοσπονδίες των εργαζομένων, αλλά και τα ίδια τα νοσοκομεία, υπάρχουν 

πάνω από 25.000 κενές θέσεις Σε αυτό το πλαίσιο, το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, 

παρά τις σχετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις και τις φιλότιμες προσπάθειες του 

ανθρώπινου δυναμικού του, εξ’ αιτίας της έλλειψης πόρων και προσωπικού 

δεν κατόρθωσε να αναπτύξει πλήρως τα όσα προβλέπει ο αναμορφωμένος 

οργανισμός του με σημαντικές συνέπειες στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών 

υγείας για την επαρχία της Εορδαίας. 

 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρά το γεγονός ότι αποτελεί το 

σημαντικότερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, αλλά και περιοχή με 

σημαντικό φυσικό πλούτο και υψηλή γεωπολιτική σημασία, παρουσιάζει πολύ 

σημαντικές καθυστερήσεις σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, 

απασχόλησης και υποδομών σε όλους τους τομείς (παιδεία, υγεία κλπ) σαν 

αποτέλεσμα της έλλειψης συγκροτημένης στρατηγικής για την  

αποτελεσματική και διαφανή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. 
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3.4     Στελέχωση – Ανθρώπινοι πόροι 
 
3.4.1   Αποτύπωση του απασχολούμενου Προσωπικού κατά Κλάδο 
 
         Το σύνολο του προσωπικού στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» είναι 

μόνιμο προσωπικό. Στο  μόνιμο προσωπικό υπάγονται: 

1.  οι προβλεπόμενες από τον Οργανισμό θέσεις και  

2.  οι προσωποπαγείς θέσεις.      

     Οι προσωποπαγείς θέσεις ,είναι θέσεις εκτός οργανισμού για τις οποίες όμως 

τόσο οι αμοιβές του προσωπικού όσο και οι εργασιακές σχέσεις διέπονται από 

τις διατάξεις που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα των μόνιμων υπαλλήλων. Οι 

θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση (συνταξιοδότηση ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο) του ατόμου που τις κατείχε και δεν αναπληρώνονται. 

  Με βάση τα στοιχεία από το 1993 μέχρι το 2004 το απασχολούμενο προσωπικό 

κατά κλάδο στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 3.3 
Συγκριτική κατάσταση προσωπικού 

  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

Π
ΡΟ

Β
ΛΕ

Π
Ο
Μ
ΕΝ

Ο
Σ 
Α
ΡΙ
Θ
Μ
Ο
Σ 

 Α
Π
Ό

 
ΤΟ

Ν
 Ο
ΡΓ

Α
Ν
ΙΣ
Μ
Ο

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ   
(ΓΙΑΤΡΟΙ   Ε.Σ.Υ.) 

64 18 23 23 27 31 37 37 40 41 47 47 49 

% Μεταβολή - - 27,78 0 17,39 14,81 19,35 0 8,11 2,50 14,63 0 4,26

ΝΟΣΗΛΕΥΤIKO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 209 90 91 86 86 105 107 105 103 114 117 136 137

% Μεταβολή - - 1,11 -5,49 0 22,09 1,90 -1,87 -1,90 10,68 2,63 16,24 0,74

ΛΟΙΠΟ ΝΟΣΗΛ/ΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΚΑΤΗΓ 32 5 6 10 7 11 11 11 13 15 15 16 17 

% Μεταβολή - - 20,00 66,67 -30,00 57,14 0 0 18,18 15,38 0 6,67 6,25
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
"ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

Π
ΡΟ

Β
ΛΕ

Π
Ο
Μ
ΕΝ

Ο
Σ 
Α
ΡΙ
Θ
Μ
Ο
Σ 

 Α
Π
Ό

 
ΤΟ

Ν
 Ο
ΡΓ

Α
Ν
ΙΣ
Μ
Ο

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ                
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 29 11 9 13 13 15 13 17 18 21 20 24 25 

% Μεταβολή - - -18,18 44,44 0 15,38 -13,33 30,77 5,88 16,67 -4,76 20,00 4,17 

ΤΕΧΝΙΚΟ             
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 43 7 10 12 12 18 20 19 19 22 22 25 25 

% Μεταβολή - - 42,86 20,00 0 50,00 11,11 -5,00 0 15,79 0 13,64 0 

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 47 16 16 13 14 14 17 23 26 24 25 27 27 

% Μεταβολή - - 0 -18,75 7,69 0 21,43 35,29 13,04 -7,69 4,17 8,00 0 

ΛΟΙΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 92 39 38 38 37 37 34 32 29 26 25 27 27 

% Μεταβολή - - -2,56 0 -2,63 0 -8,11 -5,88 -9,38 -10,34 -3,85 8,00 0 

ΣΥΝΟΛΟ 516 186 193 195 196 231 239 244 248 263 271 302 307 

% Συνολ.Μεταβολή - - 3,76 1,04 0,51 17,86 3,46 2,09 1,64 6,05 3,04 11,44 1,66 

Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Πτολ/δας Μποδοσάκειο, Τμήμα Προσωπικού, 
επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

 

   Όσον αφορά τη διάρθρωση του προσωπικού , παρατηρείται ότι η πλειοψηφία 

του προσωπικού είναι νοσηλευτές –νοσηλεύτριες κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. 

Συγκεκριμένα στις προβλεπόμενες από τον οργανισμό θέσεις , το 40,5% αφορά 

νοσηλευτικό προσωπικό (209 νοσηλευτές –νοσηλεύτριες σε σύνολο 516 ατόμων) 

ενώ το υπόλοιπο 59,5% κατανέμεται ως εξής : 

Λοιπό διοικητικό προσωπικό ΥΕ 

(κλάδος κλητήρων-θυρωρών, κλάδος προσωπικού καθαριότητας με 

ειδικότητες σιδερωτών –τριων, πλυντών-ντριων ,επιμέλειας κήπων, 

προσωπικού εστίασης με ειδικότητες βοηθών μαγείρων, 

τραπεζοκόμων, λαντζιέρων, βοηθών μαγείρων) 

17,8%

Ιατρικό προσωπικό  12,4%

Παραϊατρικό προσωπικό  9,2% 

Τεχνικό προσωπικό 8,3% 
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Λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό ΥΕ (κλάδος βοηθών θαλάμου-

μεταφορέων ασθενών)  
6,2% 

Διοικητικό προσωπικό 5,62%

     ‘Oσον αφορά την εξέλιξη του προσωπικού, κάθε χρόνο παρατηρείται γενικά 

αύξηση του αριθμού σε κάθε κατηγορία προσωπικού με εξαίρεση την κατηγορία 

λοιπό διοικητικό προσωπικό ΥΕ στην οποία παρατηρείται μείωση του αριθμού 

των εργαζομένων κατά τα έτη 1999-2002. Η αύξηση του αριθμού του 

προσωπικού  σχετίζεται άμεσα με τις αποφάσεις προκήρυξης προσλήψεων που 

εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών. Τυχόν μείωση του αριθμού του προσωπικού σε ορισμένα έτη, 

μπορεί να οφείλεται σε μετακινήσεις ή αποσπάσεις του προσωπικού σε άλλα 

νοσοκομεία ή σε συνταξιοδοτήσεις. 

    Η ετήσια μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην κατηγορία λοιπό 

διοικητικό προσωπικό ΥΕ μεταξύ 1999-2002 οφείλεται αφ’ενός μεν σε 

συνταξιοδοτήσεις ,μια και στην κατηγορία αυτή ΥΕ ανήκουν συνήθως οι 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, και αφ’ετέρου στην απουσία προσλήψεων για 

τις ειδικότητες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή ,αποκαλύπτοντας ακόμη μια 

φορά το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο νοσοκομείο. Το 2003  

πραγματοποιήθηκε πρόσληψη βοηθού μαγείρων και επιμελητή κήπων με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί το προσωπικό κατά δυο άτομα. 

    Το 1997 αφού εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου (Δεκέμβριος 

95’)με περισσότερες κλίνες και νέα τμήματα υπήρξαν προσλήψεις σε όλες τις 

κατηγορίες προσωπικού και το υπάρχον προσωπικό του «Μποδοσάκειου» 

αυξήθηκε κατά 17,86%. 

    Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στο Γ.Ν Πτολεμαΐδας δεν 

παρατηρείται μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά τα έτη 1999-2004 σ’ 

αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες προσωπικού που χαρακτηρίζονται από 

αυξομειώσεις στην εξέλιξη τους. Κάθε χρόνο ο αριθμός των ιατρών είτε αυξάνεται 

,είτε μένει σταθερός ενώ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία στις  

31/12/2004, το ιατρικό προσωπικό δεν έχει καλύψει ακόμη τις οργανικές θέσεις , 

εφόσον 15 θέσεις παραμένουν ακόμα κενές.    
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    Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν αποκλίσεις από τον Οργανισμό του 

Νοσοκομείου σε επίπεδο στελέχωσης τόσο για το ιατρικό όσο και για το μη 

ιατρικό προσωπικό. Το συνολικά υπάρχον προσωπικό , σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία , καλύπτει μόλις το 59,5% των προβλεπόμενων από τον 

οργανισμό θέσεων.(υπάρχουν δηλαδή 307 εργαζόμενοι έναντι των 516 

προβλεπόμενων). Αναλυτικά οι αποκλίσεις από τον Οργανισμό , κατά κλάδο, 

στις 31/12/2004 έχουν ως εξής : 

 

 Πίνακας 3.4 
Aποκλίσεις από τον Οργανισμό 

ΚΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
% 
ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
ΑΠO 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  
  

64 49 23,4% 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΜΑΙΕΣ-
ΕΠΙΣΚ. 
 

209 137 34,5% 

ΛΟΙΠΟ 
ΝΟΣΗΛ/ΚΟ ΥΕ 
 

32 17 46,87% 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ-
ΤΕ-ΔΕ   

29 25 13,79% 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕ-ΤΕ-
ΔΕ 43 25 41,86% 

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ 47 27 42,55% 

ΛΟΙΠΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΕ-
ΥΕ 

92 27 70,65% 

ΣΥΝΟΛΟ 516 307 59,5% 

        

 
 
 
 
 

 58



3.4.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού   
           
    Το επίπεδο εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού (ειδικοί και ειδικευόμενοι 

ιατροί και φαρμακοποιός) είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 

Πίνακας 3.5 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Ιατρικό 
προσωπικό 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Γιατροί ΕΣΥ 
ειδικοί και 
ειδικευόμενοι 48 ΠΕ 
Φαρμακοποιός 1 ΠΕ 
ΣΥΝΟΛΟ 49  

 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του μη ιατρικού προσωπικού παρουσιάζεται στον 

πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Αριθμός 
Εργαζομένων 

ΠΕ 7 
ΤΕ 98 
ΔΕ 115 
ΥΕ 39 
ΣΥΝΟΛΟ 259 

 

 

Διαπιστώνεται πως μεγάλο ποσοστό του μη ιατρικού προσωπικού είναι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (44%), ακολουθεί η τεχνολογική εκπαίδευση (38%), 

η υποχρεωτική (15%), ενώ μόλις 3% του μη ιατρικού προσωπικού είναι 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
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Διάγραμμα 3.6 

Επίπεδο εκπαίδευσης μη ιατρικού προσωπικού

3%

38%

44%

15%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
 

 
3.4.3 Ανάλυση Δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού 
 
    Επισημαίνεται πως τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνουν σχεδόν 

στο σύνολό τους το Υπουργείο Υγείας και δεν επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική 

εικόνα του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». 

    Η διαχρονική εξέλιξη των εξόδων μισθοδοσίας μαζί με την εξέλιξη του αριθμού 

του προσωπικού παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί ενώ στο διάγραμμα 

3.7 απεικονίζονται τα έξοδα μισθοδοσίας ανά έτος. 
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Πίνακας 3.7 
Διαχρονική εξέλιξη των εξόδων μισθοδοσίας και του προσωπικού 

Έτος Έξοδα Μισθοδοσίας

% 
μεταβολή 

από 
προηγ. 
έτος 

 
 

Αριθμός 
προσωπικού 

% 
μεταβολή 

από 
προηγ. 
έτος 

1999 4.292.003,00 - 244 - 
2000 4.538.518,00 5,74% 248 1,64% 
2001 5.129.567,00 13,02% 263 6,05% 
2002 6.020.461,00 17,36% 271 3,04% 
2003 7.043.670,00 17,00% 302 11,44% 
2004 8.000.155,78 13,58% 307 1,66% 
M.O. 5.837.395,80 6,43%  4,76% 

 
Διάγραμμα 3.7 
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     Παρατηρείται  ότι τα έξοδα μισθοδοσίας αυξάνονται κάθε έτος .Η ετήσια 

αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας δικαιολογείται από: 

1) Την αύξηση του αριθμού του προσωπικού κάθε έτος 

2) Την εκάστοτε εισοδηματική πολιτική κάθε έτους που οδηγεί σε αύξηση των 

μισθών 

 3) Την χορήγηση νέων μισθολογικών κλιμακίων του υπάρχοντος προσωπικού   

 4) Τις υπερωρίες του προσωπικού  
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Κατά τα έτη 2000-2004 παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας 

που φτάνει μέχρι και το 17,36%. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν νέα τμήματα 

στο «Μποδοσάκειο»Νοσοκομείο όπως η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

υπερωριακή απασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού. Επιπλέον κατά τα έτη 

2003-2004 δόθηκαν αναδρομικά οικογενειακής παροχής και έγινε καταβολή 

αναδρομικών εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ μετά από δικαστική απόφαση με 

αποτέλεσμα να αυξηθούν επίσης τα έξοδα μισθοδοσίας. Στο παρακάτω 

διάγραμμα 3.8 απεικονίζεται η εξέλιξη των εξόδων μισθοδοσίας και του αριθμού 

του προσωπικού. 

Διάγραμμα 3.8 
Εξέλιξη εξόδων μισθοδοσίας και αριθμού προσωπικού 
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3.5  H αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας 
  
3.5.1   Εισαγωγή  
 
        Η διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου για τον τρόπο αξιολόγησης των 

υπηρεσιών υγείας , τέτοιου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις που 

αναπτύσσονται διεθνώς πάνω σ’αυτόν τον τομέα, αποτελεί σήμερα επιτακτική 

ανάγκη. Πρόκειται για μια απόπειρα καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου 

που να επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων επιστημονικών συμπερασμάτων 

σχετικά με τη λειτουργία και το έργο των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

      Η χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας εκφράζεται ως το ποσοστό ατόμων σε 

ανάγκη για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία , που τελικά τη λαμβάνουν σε κάποια 

χρονική περίοδο.(Whο, 1981) 

      Στην έρευνα χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιούνται 

επιδημιολογικές , κοινωνιολογικές , οικονομετρικές , καθώς και καθαρά 

στατιστικές μέθοδοι. Οι τελευταίες έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή δεικτών 

και υποδειγμάτων. 

 

3.5.2    Δείκτες Αξιολόγησης  
 
      Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να επιτυγχάνονται 

καλύτερες μεθοδολογικές συσχετίσεις και να αποκτούνται εργαλεία κατάλληλα για 

την άσκηση του management σ’όλα τα επίπεδα, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες 

οντότητες περιγραφής πληροφοριών , οι δείκτες  αξιολόγησης. Ο Παγκόσμιος  

Οργανισμός Υγείας ορίζει τους  δείκτες  ως «μεγέθη που μετρούν μεταβολές»( 

Global Strategy for Health for All by the Year 2000,1981), χρησιμοποιούνται δε 

όταν οι μεταβολές αυτές δεν είναι δυνατό να μετρηθούν άμεσα. 

      Οι δείκτες  που έχουν επινοηθεί ανέρχονται γενικά σε εκατοντάδες. Θα 

μπορούσαν όμως να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.: 

1) Δείκτες της πολιτικής υγείας (υγειονομικές πολιτικές επιλογές , κατανομή 

πόρων, οργανωτικό πλαίσιο κλπ) 

2) Οικονομικό-κοινωνικοί δείκτες σχετιζόμενοι με την υγεία (εισόδημα, διατροφή, 

κατοικία, συνθήκες εργασίας κλπ) 
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3) Δείκτες που αφορούν την παροχή φροντίδων υγείας (επάρκεια, 

προσπελασιμότητα, χρησιμοποίηση, αποτελεσματικότητα κλπ) 

4) Δείκτες της κατάστασης υγείας του πληθυσμού(θνησιμότητα,νοσηρότητα, κλπ) 

    Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους , οι δείκτες που εν τέλει επιλέγονται 

πρέπει να εκπληρώνουν μερικές βασικές προϋποθέσεις: 

α) Να είναι έγκυροι (valid) : να μετράνε δηλαδή πραγματικά αυτό το οποίο 

προορίζονται να μετρήσουν 

β) Να είναι αντικειμενικοί (objective) : να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα ανεξάρτητα 

από το πρόσωπο που τους χρησιμοποιεί και τις συνθήκες μέτρησης  

γ) Να είναι ευαίσθητοι (sensitive) :να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές μιας δεδομένης 

κατάστασης  

  

3.5.3 Δείκτες Απόδοσης Νοσοκομειακής λειτουργίας : ένα απλό μοντέλο  
 
          Οι δείκτες απόδοσης αποτελούν ένα μέσο συσχέτισης της πραγματικής με 

τη μέγιστη δυνατή προσφορά υπηρεσιών υγείας μιας υγειονομικής μονάδας. Οι 

πραγματικά προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας καθορίζονται από έναν εξαιρετικά 

πολύπλοκο τρόπο αλληλεπιδράσεων διαφόρων παραγόντων , εσωτερικών και 

εξωτερικών  της  υγειονομικής μονάδας (συμπεριφορά ιδιωτών γιατρών  και 

γειτονικών νοσοκομειακών μονάδων,  εξειδίκευση προσφερόμενων υπηρεσιών 

,αριθμός και δομή του προσωπικού, τρόπος άσκησης της διοίκησης κλπ). 

Σήμερα, για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας υγειονομικής μονάδας 

χρησιμοποιούνται συνήθως οι παρακάτω δείκτες που αναφέρονται στον τρόπο 

χρησιμοποίησης /αξιοποίησης των νοσηλευτικών κλινών . 

Μέση Διάρκεια 
Νοσηλείας 

Ο μέσος χρόνος 
παραμονής ενός τυχαία 
επιλεγμένου ασθενή 
στην κλινική. 

Μέση Διάρκεια 
Νοσηλείας = Σύνολο 
Ημερών Νοσηλείας 
Έτους / Αριθμός 
εισαγωγών έτους 

% Κάλυψης κλινών 

Μέσο ποσοστό των 
κλινικών που είναι 
κατειλημμένες ανά 
ημέρα του χρόνου. 

Ποσοστό κάλυψης = 
(Σύνολο ημερών 
Νοσηλείας * 100) / 
(Αριθμός Κλινών * 
365) 
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Ρυθμός Εισροής 

Ο αριθμός των 
ασθενών που θα 
φιλοξενηθούν σε ένα 
κρεβάτι της κλινικής στη 
διάρκεια ενός έτους. 

Ρυθμός Εισροής = 
(365 * % 
κάλυψης)/(Μέση 
Διάρκεια Νοσηλείας * 
100) 

Διάστημα 
Εναλλαγής 

Ο μέσος χρόνος σε 
ημέρες που μία κλίνη 
παραμένει κενή μεταξύ 
δύο διαδοχικών 
χρήσεων. 

Διάστημα Εναλλαγής 
= (365/Ρυθμός 
Εισροής Ασθενών) – 
Μέση Διάρκεια 
Νοσηλείας 

Πηγή: Σισσούρας Α., Γούναρης Χ., Μπαρτσώκας Δ. 2002, Οδηγός για την για την 
Κατάρτιση– Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ 
      Η ποσοτική σχέση μεταξύ των δεικτών Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Μέσος 

χρόνος Αδράνειας μιας κλίνης και Ποσοστό Κάλυψης κλινών δίνει πληροφορίες 

χρήσιμες για τον λειτουργικό έλεγχο (operational control) της υγειονομικής 

μονάδας , διοικητική  δραστηριότητα που σαν σκοπό έχει την εξασφάλιση της 

εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών με τον πλέον αποτελεσματικό και 

παραγωγικό τρόπο. 

     Επιπλέον,οι παραπάνω δείκτες έχει παρατηρηθεί ότι  εξαρτώνται από την 

ηλικία και το φύλο  του ασθενή.Συγκεκριμένα οι ημέρες παραμονής των ασθενών 

στα νοσοκομεία αυξάνουν σε συνάρτηση με την ηλικία (Munoz et al, 1989)και 

είναι περισσότερες για τους άντρες (AndersonJG,1973).Aκόμη οι  δείκτες εκτός 

από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την έρευνα των υπηρεσιών 

υγείας,είναι καθοριστικής σημασίας για την Οικονομία της υγείας αφού η 

διαμόρφωση του Νοσοκομειακού κόστους έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται από : 

 Tη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 

 Ποσοστό Κάλυψης κλινών 

 Τον αριθμό των κλινών 

 Τον αριθμό των Ασθενών ανά κλινική  

  Έχει διαπιστωθεί μάλιστα ότι με δεδομένο το ποσοστό κάλυψης, το μέσο 

κόστος νοσηλείας ανά περιστατικό μειώνεται όταν  μειώνεται και η διάρκεια 

παραμονής των ασθενών (Lave J. Et al, 1972). 

     Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ποιοτικά και 

ποσοτικά η δραστηριότητα του Γ.Ν Πτολεμαΐδας  κατά τη διάρκεια της πενταετίας 

1999-2004. Ο συγκεντρωτικός πίνακας συνοδεύεται από διαγράμματα και 

ανάλυση  των στατιστικών στοιχείων.  
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Πίνακας 3.8 
Δείκτες Απόδοσης Νοσοκομειακής λειτουργίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πηγή : Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ,επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

ΔΕΙΚΤΕΣ 1999 2000 % 
Μεταβ. 2001 % 

Μεταβ. 2002 
% 
Μεταβ. 2003 

% 
Μεταβ. 2004 

% 
Μεταβ. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 
Αριθμός Κλινών 55 55 0,00 55 0,00 59 7,27 82 38,98 82 0,00 
Εισαγωγές 3.182 3.644 14,52 3.986 9,39 4649 16,63 4797 3,18 4106 -11,75 
Νοσηλευθέντες 3.266 3.773 15,52 4.076 8,03 4754 17,01 4905 2,96 4233 -10,26 
Ημέρες Νοσηλείας 13.050 12.508 -4,15 13.374 6,92 13498 0,93 17777 31,70 15736 -11,48 
Μ.Δ.Ν. 4,10 3,43 -16,31 3,36 -2,25 2,90 -13,47 3,71 27,65 3,83 3,41 
% Κάλυψης 65,01 62,31 -4,15 66,62 6,92 62,68 -5,92 59,40 -5,24 52,58 -11,48 
Ρυθμός Εισροής 57,85 66,25 14,52 72,47 9,39 78,80 8,73 58,50 -25,76 50,07 -14,40 
Διάστημα 
Εναλλαγής 6,31 5,51 -12,68 5,04 -8,58 4,63 -8,03 6,24 34,70 7,29 16,82 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 
Αριθμός Κλινών 65 65 0,00 65 0,00 75 15,38 111 48,00 111 0,00 
Εισαγωγές 4.525 4.918 8,69 4.991 1,48 5526 12,98 5821 5,71 6298 7,63 
Νοσηλευθέντες 4.582 5.005 9,23 5.081 1,52 5697 14,15 6001 5,34 6493 8,20 
Ημέρες Νοσηλείας 21.160 21.832 3,18 21.474 -1,64 24254 12,95 26107 7,64 25491 -2,36 
Μ.Δ.Ν. 4,68 4,44 -5,07 4,30 -3,08 4,39 2,01 4,48 2,19 4,05 -9,76 
% Κάλυψης 89,19 92,02 3,18 90,51 -1,64 88,60 -2,11 64,44 -27,27 62,92 -2,36 
Ρυθμός Εισροής 69,62 75,66 8,69 76,78 1,48 73,68 -4,04 52,44 -28,83 56,74 8,20 

-7,57 
Διάστημα 
Εναλλαγής 5,24 4,82 -7,99 4,75 -1,46 4,95 4,21 6,96 40,50 6,43 
Επεμβάσεις 2.300 2.542 10,52 2.310 -9,13 2.401 3,94 2.045 -14,83 2.262 10,61 

 



 Α. Παθολογικός Τομέας 
Διάγραμμα 3.9 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 

    Η πρώτη διαπίστωση αφορά την ανάπτυξη των κλινών του παθολογικού 

τομέα, σε ποσοστό 49% εντός της υπό εξέταση πενταετίας ( οι κλίνες 

αυξήθηκαν από 55 σε 82). Η αύξηση στον αριθμό των κλινών δικαιολογείται 

και από την αύξηση των εισαχθέντων – νοσηλευθέντων στον παθολογικό 

τομέα για τα έτη από το 1999 ως το 2003.  

     Το 2004 παρατηρείται μικρή κάμψη στον αριθμό των εισαχθέντων – 

νοσηλευθέντων, της τάξης περίπου του 10%, όπως γίνεται φανερό και στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 3.10 
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     Επισημαίνεται πως οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των 

αριθμών εισαχθέντων και νοσηλευθέντων για κάθε έτος, οφείλονται στο συχνό 

φαινόμενο κάποιος ασθενής να εισάγεται σε κάποιο τμήμα και να 

καταχωρείται ως νοσηλευόμενος και σε άλλα τμήματα, αν κάτι τέτοιο κριθεί 

σκόπιμο από τους θεράποντες ιατρούς.   

     Ανάλογη είναι η τάση και για τις συνολικές ημέρες Νοσηλείας στο Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» που αυξάνονται μέχρι το 2003, ενώ 

παρουσιάζουν κάμψη για το 2004. 

Διάγραμμα 3.11 
Συνολικές ημέρες Νοσηλείας 
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Πηγή: Πίνακας 3.8 

Η μέση διάρκεια νοσηλείας κυμαίνεται από περίπου 3 ως 4 ημέρες με 

ελάχιστη τιμή το 2002 και μέγιστη το 1999.  

 

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης των κλινών του 

παθολογικού τομέα σε ετήσια βάση. 
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Διάγραμμα 3.12 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 

   Διαπιστώνεται πως το ποσοστό κάλυψης κλινών μειώθηκε σημαντικά το 

2004, ως αποτέλεσμα αφ’ ενός της μείωσης του αριθμού των εισαχθέντων και 

από την άλλη ως συνέπεια της αύξησης του αριθμού των κλινών του τομέα 

που πραγματοποιήθηκε το 2003, οπότε και άρχισε να διαφαίνεται η πτωτική 

τάση στο συγκεκριμένο δείκτη. 

     Ακολουθεί διαγραμματική παρουσίαση του ρυθμού εισροής ασθενών για το 

υπό εξέταση διάστημα. Ως ρυθμός εισροής  ή παραγωγή υπηρεσιών υγείας 

ορίζεται ο αριθμός των ασθενών που φιλοξενούνται στην κλίνη μιας κλινικής 

στη διάρκεια ενός έτους. 

Διάγραμμα 3.13 
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         Πηγή: Πίνακας 3.8 
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  Έτσι ,στον παθολογικό τομέα, παρατηρούνται αυξημένες τιμές του δείκτη 

παραγωγής υπηρεσιών υγείας για τα έτη 1999-2002  ενώ το 2003 και το 2004 

ο δείκτης αυτός μειώνεται .Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η 

αύξηση του αριθμού των κλινών από 59 σε 82 κλίνες ,που πραγματοποιήθηκε 

το 2003, επέδρασε ευεργετικά στην αποσυμφόρηση των κλινών του Τομέα, 

αφού σε κάθε κλίνη φιλοξενήθηκαν λιγότεροι ασθενείς σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Η μείωση δηλαδή του ποσοστού κάλυψης των κλινών 

οδήγησε σε μείωση του αριθμού εισροής των ασθενών στο Νοσοκομείο. 

Επιπλέον το 2003 και το 2004 ,αυξήθηκε η μέση διάρκεια νοσηλείας στον 

παθολογικό τομέα σε 3,71 ημέρες και 3,83 ημέρες αντίστοιχα  γεγονός που 

επίσης συνέβαλε σε μείωση του δείκτη παραγωγής υπηρεσιών υγείας. 

      Επιθυμητές είναι αυξημένες τιμές του δείκτη παραγωγής υπηρεσιών 

υγείας ή ρυθμού εισροής ασθενών κάτι που μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

αύξηση  του  Ποσοστού  Κάλυψης κλινών  , είτε με μείωση της Μέσης  

Διάρκεια Νοσηλείας με την εφαρμογή καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης της 

νοσηλευτικής μονάδας. 

        Ένα επιπλέον στοιχείο που εξετάζεται είναι το διάστημα εναλλαγής. Ως 

διάστημα εναλλαγής ορίζεται το χρονικό διάστημα (σε ημέρες) που μια κλίνη 

παραμένει κενή μεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων. 

Διάγραμμα 3.14 
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           Πηγή: Πίνακας 3.8 
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    Η ποιοτική εκτίμηση του στοιχείου του διαστήματος εναλλαγής ανάγεται 

στην επίτευξη μιας λεπτής ισορροπίας όπου από τη μία θα υπάρχει 

διαθεσιμότητα κλινών, από την άλλη όμως δεν θα παραμένουν μεγάλο 

χρονικό διάστημα οι κλίνες μη χρησιμοποιούμενες. Το γεγονός της ύπαρξης 

χρονικού διαστήματος εναλλαγής σχεδόν μίας εβδομάδας για το 2004, 

αποδεικνύει ως ένα βαθμό τη δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας κλινών για 

χρήση από άλλα υπάρχοντα τμήματα , αλλά και την δυνατότητα ανάπτυξης 

νέων τμημάτων, ακόμη και χωρίς ανάπτυξη νέων κλινών.  

 

B. Χειρουργικός Τομέας 
Διάγραμμα 3.15 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 

 

Η ανάπτυξη του χειρουργικού τομέα σε επίπεδο κλινών αιτιολογείται τόσο από 

τον Οργανισμό του Ιδρύματος, όσο και από την σταθερά ανοδική πορεία του 

αριθμού των εισαχθέντων – νοσηλευθέντων στον χειρουργικό τομέα για την 

πενταετία 1999 -2004, που απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Διάγραμμα 3.16 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 

   Κατά το υπό εξέταση διάστημα, ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων 

που διενήργησε ο τομέας παρουσιάζει μικρή διακύμανση (από 2000 έως 2500 

χειρουργεία ετησίως), με μέγιστη τιμή το 2000 και ελάχιστη το 2003, ενώ η 

τάση είναι ελαφρώς πτωτική, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 

Διάγραμμα 3.17 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 
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Αναφορικά με τις συνολικές ημέρες Νοσηλείας, καθώς και τον δείκτη Μέσης 

Διάρκειας Νοσηλείας, η διαπίστωση για τον χειρουργικό τομέα είναι πως 

συγκριτικά με τον Παθολογικό τα δύο μεγέθη εμφανίζονται υψηλότερα, 

γεγονός που αποδίδεται στο σοβαρότερο χαρακτήρα των περιστατικών που 

χρήζουν περίθαλψης από τον χειρουργικό τομέα. Έτσι η Μέση Διάρκεια 

Νοσηλείας στο χειρουργικό τομέα κυμαίνεται από 4 ως περίπου 5 ημέρες, ενώ 

για τον παθολογικό τομέα η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 3 ως 4 ημέρες για 

την υπό εξέταση 5ετία. 

Διάγραμμα 3.18 
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          Πηγή: Πίνακας 3.8 

 Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης των κλινών του 

χειρουργικού τομέα σε ετήσια βάση. 
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Διάγραμμα 3.19 
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            Πηγή: Πίνακας 3.8 

Διαπιστώνεται πως από το 2003 (έτος ανάπτυξης επιπλέον κλινών) μειώνεται 

σημαντικά η τιμή του δείκτη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υψηλή για 

τα έτη 1999-2002. Επισημαίνεται δε,  πως η τιμή του δείκτη είναι σταθερά 

υψηλότερη για τον χειρουργικό τομέα σε σχέση με τον παθολογικό, κάτι που 

αποδίδεται στην γενικά υψηλότερη μέση διάρκεια νοσηλείας που χαρακτηρίζει 

τον χειρουργικό τομέα.  

   Στον χειρουργικό τομέα, κατά τα  έτη 2002 και 2003 υπήρξε μείωση του 

δείκτη ρυθμού εισροής λόγω μείωσης του ποσοστού κάλυψης των κλινών και 

αύξησης της μέσης  διάρκειας  νοσηλείας. Επιπλέον, η πτωτική πορεία του 

δείκτη το 2003 δικαιολογείται και από την ανάπτυξη νέων κλινών στον τομέα. 

Ωστόσο το 2004 παρόλο που το ποσοστό κάλυψης των κλινών μειώθηκε ο 

δείκτης ρυθμού εισροής υγείας αυξήθηκε γιατί μειώθηκε η  μέση  διάρκεια  

νοσηλείας από 4,48 ημέρες σε 4,05 ημέρες.  

     Η τιμή του δείκτη του ρυθμού εισροής για τον χειρουργικό τομέα 

συναρτάται άμεσα από τις συνολικές ημέρες νοσηλείας του τομέα, και γι’ αυτό 

εμφανίζεται υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του δείκτη για τον 

παθολογικό τομέα. Παράλληλα, ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2003 και 

μετά, σαν αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων κλινών στον Χειρουργικό Τομέα.  
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Διάγραμμα 3.20 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 

Αναφορικά με το διάστημα εναλλαγής( σε ημέρες), του Χειρουργικού Τομέα, 

δηλαδή τον αριθμό των ημερών που μία κλίνη παραμένει κενή έως ότου 

πληρωθεί από νέο ασθενή, τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνηγορούν στη 

δυνατότητα δημιουργίας νέων τμημάτων ή την περαιτέρω ανάπτυξη των 

υπαρχόντων τμημάτων χωρίς την ανάπτυξη επιπλέον κλινών, καθώς το εν 

λόγω διάστημα προσεγγίζει την εβδομάδα για το 2003 και το 2004. 
Διάγραμμα 3.21 
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     Πηγή: Πίνακας 3.8 
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Γ. Εργαστηριακός Τομέας 
 

     Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Εργαστηριακού Τομέα στο Γ.Ν 

Πτολεμαΐδας παρουσιάζεται ανοδική, τόσο σε επίπεδο του πλήθους των 

εξετασθέντων, όσο και σε επίπεδο αριθμού εργαστηριακών εξετάσεων που 

πραγματοποίησε ο Τομέας κατά την υπό εξέταση  5ετία. Η συγκεκριμένη τάση 

αποτυπώνεται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.9 
Κίνηση ασθενών-εξετάσεις  

  

ΕΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 
ΣΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1999 51.215 271.732 
2000 57.144 306.450 
% Μεταβ. 0,12 0,13 
2001 59.942 360.086 
% Μεταβ. 0,05 0,18 
2002 65.409 403.487 

 
 

 ΕΤΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 
ΣΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

% Μεταβ. 0,09 0,12 
2003 73.717 440.658 
% Μεταβ. 0,13 0,09 
2004 76.505 529.632 
% Μεταβ. 0,04 0,20 

 

     Συνολικά, από το 1999 μέχρι το 2004, παρατηρείται μία αύξηση της τάξης 

του 49,38% για τον αριθμό των εξετασθέντων στα εξωτερικά ιατρεία και 

94,91% για τον συνολικό αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων. 
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Διάγραμμα 3.22 
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     Πηγή: Πίνακας 3.9 

 
3.5.4   Δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού υγειονομικής μονάδας  
 
          Ο δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού υγειονομικής μονάδας εκφράζεται 

ως εξής : 

Δείκτης 
νοσηλευτικού 
προσωπικού 

Η σχέση μεταξύ 
νοσηλευτικού 
προσωπικού και του 
αριθμού των ασθενών 
που νοσηλεύονται από 
αυτό . 

Δείκτης νοσηλευτικού 
προσωπικού = Συνολικός 
αριθμός νοσηλευτικού 
προσωπικού  στην 
υγειονομική μονάδα x 365/ 
Συνολικός αριθμός ημερών 
νοσηλείας ανά έτος   

    Πηγή: Καριώτης Γ.Πασχάλης ,Μanagement υπηρεσιών υγείας και βιοιατρική 
τεχνολογία,1992 

 

    Ο αντίστροφος του  δείκτη νοσηλευτικού προσωπικού εκφράζει τον αριθμό 

των νοσηλευτών που νοσηλεύονται ημερησίως από μια νοσηλεύτρια (ή ένα 

νοσηλευτή). Ετσι, εάν ο δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού =0,3 τότε                
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1/ δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού= 1/0,3= 3,3 δηλαδή μια νοσηλεύτρια 

νοσηλεύει ημερησίως κατά μέσο όρο 3,3 ασθενείς. Στην περίπτωση που ο 

δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού =1,05  τότε 1/ δείκτης νοσηλευτικού 

προσωπικού=1/1,05= 0,95 δηλαδή μια νοσηλεύτρια νοσηλεύει ημερησίως 

κατά μέσο όρο λιγότερο από έναν ασθενή.  

    Στον παρακάτω πίνακα υπολογίζεται ο δείκτης νοσηλευτικού προσωπικού 

στο Γ.Ν Πτολεμαΐδας για τα έτη 1999-2004 συνολικά για τον παθολογικό και 

τον χειρουργικό τομέα. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στο νοσοκομείο 

μια νοσηλεύτρια νοσηλεύει ημερησίως κατά μέσο όρο λιγότερο από έναν 

ασθενή. Αν δεχθούμε ότι ο άριστος αριθμός οργάνωσης της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας είναι ένας εργαζόμενος ανά λειτουργούσα αναπτυγμένη κλίνη 

συμπεραίνουμε ότι το Γ.Ν Πτολεμαΐδας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους  

νοσηλευθέντες ασθενείς. 

Πίνακας 3.10 
Δείκτες νοσηλευτικού προσωπικού 

ΔΕΙΚΤΕΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Συνολικός 
αριθμός 
νοσηλευτικού 
προσωπικού   

 
116 
 

116 129 132 152 154 

Συνολικός 
αριθμός 
ημερών 
νοσηλείας 
ανά έτος   

34210 34330 34848 37752 43884 41227 

Δείκτης 
νοσηλευτικού 
προσωπικού 

1,24 1,23 1,35 1,28 1,26 1,36 

1/ Δείκτης 
νοσηλευτικού 
προσωπικού 

0,81 0,81 0,74 0,78 0,79 0,73 
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 3.6 Υλικοτεχνική Υποδομή  
                
3.6.1 Παρουσίαση Περιουσιακών Στοιχείων του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» - Ποιοτική Αξιολόγηση 
 
    Τα βασικά περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου διακρίνονται σε ιατρικά 

μηχανήματα και ασθενοφόρα και παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες 

που ακολουθούν. Γενικά, και με δεδομένη την έλλειψη κονδυλίων από τη 

μεριά της πολιτείας μέχρι το 2003, το ποιοτικό επίπεδο του εξοπλισμού 

μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις και η 

διοίκηση του Νοσοκομείου κινείται συστηματικά προς όλες τις κατευθύνσεις 

για την κάλυψή τους. 
Πίνακας 3.11 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

  
  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ 

1 Ασθενοφόρο ΚΗΥ 2023   1 1990 

ΔΩΡΕΑ 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΔΩΡΕΑ 
ΕΚΑΒ 
ΑΘΗΝΩΝ  2 Ασθενοφόρο ΚΗΟ 3310   1 1995 

3 Ασθενοφόρο ΚΗΥ 8930   1 1999 ΔΩΡΕΑ ΔΕΗ 
4 Υπηρεσιακό ΚΗΥ 6689 SEAT ΚΑΤΑΚΗΣ  1 1999 12.396,00 € 

    
    

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΙΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

  

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  ΣΜΕΛΤΕΡ  1 1990 27.668,97 

2 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1 1990 14.890,68 

3 ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  Α.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  1 1990 8.657,37 
4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ  1 1991 22.509,17 
5 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  SIEMENS  1 1991 11.774,03 

6 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑΡΚΩΣΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  1 1992 19.911,96 

7 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΛΗΡΕΣ  ΠΑΠΟΥΔΗΣ  1 1994 155.486,43 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ SULLA
909V (με καπνογράφο + 
monitor) 

 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

1 1994 55.050,51 
9 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ  MEDIC PLAN  1 1994 39.823,92 
10 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  SIEMENS  2 1994 40.952,84 
11 ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΟ  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  1 1994 34.752,43 

12 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ  PROTON 1 1994 11.704,77 

13 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ  1 1994 3.982,39 

14 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ  ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ  1 1994 12.051,06 
15 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ  1 1994 6.648,86 

16 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  1 1994 3.445,63 

17 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ Γ.ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ  1 1994 9.176,82 

18 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ MONITOR  ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΟΣ  2 1995 108.999,79 

19 ΥΠΕΡΗΧΟΣ  SIEMENS  1 1995 25.279,53 
20 ΚΛΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘ  MEDIC PLAN  4 1995 14.544,39 
21 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  MEDIC PLAN  3 1995 52.983,13 

22 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΝ ΕΠΕ  1 1997 15.583,27 

23 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ     SIEMENS 1 1997 30.000,00 

24 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΥΠΟΥ CT-PROSPEED S-
FAST  

GE MEDICAL 
SYSTEMS  1 9/11/1998 337.637,56 

25 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α1  ΦΟΛΕΡΟΣ  1 26/3/1999 17.140,00 
26 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ PRIMEDIC ΘΕΣΣΑΛΟΪΑΤΡΙΚΗ  1 30/3/1999 7.514,00 
27 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ RC 3C  ΒΑΜΒΑΚΑΣ  1 22/6/1999 22.474,00 
28 ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ  ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΤ 1 31/12/1999 6.163,00 

29 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ C-
ARM ΠΑΠΟΥΔΗΣ  1 19/10/2000 68.150,84 

30 ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ  2 6/12/2000 38.203,26 

31 
ΠΛΗΡΕΣ 
ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ PROTON 1 6/12/2000 51.540,70 

32 ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  PROTON 1 6/12/2000 15.167,72 

33 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΡΘΡΟΙΝΒΕΣΤ 1 9/2/2002 9.086,00 

34 
ΜΗΧ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΚΝΟΤΗΤΑΣ  DORMED ΕΛΛΑΣ 1 12/4/2002 11.600,00 

35 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ  PROTON 1 16/4/2002 10.388,85 

36 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  OXYLOG ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  1 11/6/2002 4.546,00 
37 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  HORUS AIR LIQUIDE 3 23/1/2004 67.791,00 

38 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ OMIHEDA  
 ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ  1 18/9/2002 11.737,00 

39 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ   ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ  1 30/9/2002 11.737,00 

40 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟDULAR TECHNOMEDICA AE 1 2004 39884,00 
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41 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ ROCHE HELLAS 1 26/8/2003 2950,00 

42 
ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΙΜΟKAΘΑΡΣΗΣ 

 ΑΡΙΤΙ Α.Ε. 
1 18/9/2003 19470,00 

43 ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΣΚΟΠΙΟ PROTON A.E. 1 31/10/2004 4307,00 

44 ΚΡΕΒΑΤΙΑ Μ.Ε.Θ. 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 2 19/1/2004 14632,00 

45 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1 19/1/2003 31860,00 

46 
MHXANHMATA 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Τ.Ν 

ΜΕDICAL PRODUCTS
6 2004 105700,00 

47 
ΦΟΡΗΤΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
1 19/12/05 39865,00 

  ΣΥΝΟΛΟ       1.529.857,88
 
3.7   Χρηματοοικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας  
 
3.7.1 Παρουσίαση των συνοπτικών απολογισμών εσόδων –εξόδων και 
των επενδύσεων  
        

       Το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες 

υγείας βασίζεται σε απλή καταγραφή εσόδων-εξόδων (απλογραφικό 

σύστημα).Το σύστημα αυτό δεν πραγματοποιεί ανάλυση με βάση τη χρονική 

περίοδο που εισπράχθηκαν τα έσοδα και πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα. 

‘Ετσι, μπορεί χρεώσεις προηγούμενων ετών να φαίνονται ως σημερινές με 

αυτονόητες συνέπειες στη διαχείριση του νοσοκομείου. Επίσης τα στοιχεία 

που μπορούν να συλλεγούν για τις διάφορες διεργασίες είναι συνήθως ελλιπή 

και αναξιόπιστα. Και με ελλιπή και αναξιόπιστη πληροφόρηση , είναι σχεδόν 

αδύνατο να προχωρήσει κανείς σε λήψη σωστών αποφάσεων. Για το λόγο 

αυτό το Π.Δ 146/2003 προβλέπει την καθιέρωση του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος στα νοσοκομεία μέχρι το τέλος του 2006. 

        Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» ξεκίνησαν στο τέλος του 

2005. Επομένως για την υπό εξέταση πενταετία 1999-2004 δεν υπάρχουν 

ισολογισμοί και έτσι δεν είναι δυνατή η ανάλυση αριθμοδεικτών. Ωστόσο από 

τους συνοπτικούς απολογισμούς των ετών 1999-2004 σύμφωνα με το 

δημόσιο λογιστικό προκύπτουν τα εξής στοιχεία σε σχέση με τα λειτουργικά 

έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου: 

 

 

 81



Πίνακας 3.12 
Έσοδα-Έξοδα 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΣΟΔΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ 5.337.902,39 4.971.962,62 4.655.867,08 3.659.221,00 3.172.050,00 4.217.736,12 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 130.841,12 282.866,04 193.146,42 252.789,00 104.390,00 138.837,75 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 0 0 0 0 90.000,00 0 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 33.229,49 55.244,03 529.179,65 54.767,00 79.500,00 66.369,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.501.973,00 5.310.072,69 5.378.193,15 3.966.777,00 3.445.940,00 4.422.942,87 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0 0 0 84.495,00 0 0 

ΕΞΟΔΑ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ     4.292.003,00 4.538.518,00      5.129.567,00 6.020.461,00 7.043.670,00 8.000.155,78 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 2.930.300,81 3.382.245,05 3.998.532,65 5.120.071,00 3.914.739,16 4.353.173,66 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 166.147,46 44.444,44 108.826,58 231.218,00 134.392,00 257.300,94 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

0 0 0 0 7.023.575,74 6.757.017,53 

 

 ΕΣΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ : H βασικότερη πηγή εσόδων του νοσοκομείου είναι 

τα έσοδα από τα νοσήλεια που προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία 

των ασθενών. 

 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Στην κατηγορία των λοιπών εσόδων περιλαμβάνονται τα 

έσοδα από τις πληρωμές των ιδιωτών, έσοδα από την εκμίσθωση του 

κυλικείου, τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ,έσοδα από τις πωλήσεις 

στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές των διακηρύξεων των δημοσίων 

ανοικτών διαγωνισμών που  διενεργούνται από το νοσοκομείο. 

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ : Οι επιχορηγήσεις μισθοδοσίας 

αφορούν τους επικουρικούς ιατρούς . 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ : Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις 

δίνονται στο νοσοκομείο για τους οικονομικά αδυνάτους και για την 

αιμοδοσία. 
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 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων 

αφορούν επενδύσεις για πάγιο εξοπλισμό και μπορεί να προέρχονται από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου και από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  

 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Τα έξοδα μισθοδοσίας βαρύνουν το Υπουργείο 

υγείας  ωστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό καλύπτεται από το νοσοκομείο 

και αφορά τις αμοιβές των μελών του διοικητικού και υπηρεσιακού 

συμβουλίου, των επικουρικών ιατρών , των ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ 

που εκτελούν πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο, των αντιρρησίων 

συνείδησης που προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία.  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: Τα λειτουργικά έξοδα αποτελούνται από έξοδα για 

φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αντιδραστήρια, υλικά οστεοσύνθεσης  

τρόφιμα, καύσιμα, πάγιο εξοπλισμό επισκευές εξοπλισμού και διάφορα 

άλλα έξοδα. 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ : Οι επενδύσεις αφορούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, 

μηχανήματα, εργαλεία, ξενοδοχειακό εξοπλισμό κλπ 

 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : Τι οφείλουν τα 

ασφαλιστικά ταμεία και οι ιδιώτες στο νοσοκομείο.  

 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Τι οφείλει το νοσοκομείο στους 

προμηθευτές  

 

     Διαπιστώνεται πως τα λειτουργικά έξοδα ακολουθούν ανοδική πορεία από 

το 1999 έως το 2002, ενώ εμφανίζουν τάσεις συγκράτησης από το 2003. Aπο 

την άλλη πλευρά,τα έσοδα του Νοσοκομείου, ακολουθούν καθοδική πορεία 

ως το 2003, με μια μικρή άνοδο 1,3% το 2002  και επανακάμπτουν το 2004. 

      Επισημαίνεται πως τα μεγέθη που προαναφέρθηκαν δεν 

συμπεριλαμβάνουν τις ανεξόφλητες βεβαιωμένες απαιτήσεις, ούτε τις 

ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, καθώς στους 

συγκεντρωτικούς πίνακες δεν συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία για 

τα έτη 1999 – 2002. Επομένως η παραπάνω παραδοχή, αν και δεν 

απεικονίζει απόλυτα την πορεία της οικονομικής λειτουργίας του 

Νοσοκομείου, υιοθετήθηκε για λόγους συγκρισιμότητας των οικονομικών 

στοιχείων, που θα επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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       Αναλυτικά η σχέση εσόδων-λειτουργικών εξόδων για την προηγούμενη 

πενταετία (με δεδομένη την παραδοχή που εξηγήθηκε παραπάνω) 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.23 

Αποτελέσματα Οικονομικής Λειτουργίας Γ.Ν.
Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"

0,00 

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ.ΕΞΟΔΩΝ
 

Αν σχετίσουμε τα συνολικά έσοδα -λειτουργικά έξοδα του Γ.Ν Πτολεμαΐδας με 

το συνολικό αριθμό του προσωπικού κατά την υπό εξέταση πενταετία 1999-

2004 προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας.  

 

Πίνακας 3.13 
Έσοδα-Έξοδα ανά αριθμό προσωπικού  

 

ΕΤΗ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 5.501.973,00 5.310.072,69 5.378.193,15 3.966.777,00 3.445.940,00 4.422.942,87

Μεταβολή % - -3,5 1,3 -26,2 -13,1 28,3 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 2.930.300,81 3.382.245,05 3.998.532,65 5.120.071,00 3.914.739,16 4.353.173,66

Μεταβολή % - 15,42 18,22 28,05 -23,54 11,20 
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ΕΤΗ 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 244 248 263 271 302 307 
ΕΣΟΔΑ/ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
σε χιλ.ευρώ 22,5 21,4 20,4 14,6 11,4 14,4 

Μεταβολή % 
- -4,8 -4,6 -28,4 -21,9 26,3 

ΕΞΟΔΑ/ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
σε χιλ.ευρώ 12,0 13,6 15,2 18,9 13,0 14,2 

Μεταβολή % 
- 13,3 11,7 24,3 -31,2 9,23 

 

    Από τον πίνακα, προκύπτει ότι παρόλο που ο αριθμός του προσωπικού 

αυξάνεται τα έσοδα ανά εργαζόμενο κατά τα έτη 2000-2003 μειώνονται, ενώ 

το 2004 αυξάνονται. Η μείωση αυτή των εσόδων δεν δικαιολογείται από τον 

αριθμό των εισαγωγών εφόσον κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση του αριθμού των 

εισαχθέντων ασθενών τόσο στον παθολογικό, όσο και στον χειρουργικό τομέα 

σύμφωνα με τον Πίνακα 3.8. Η μεγαλύτερη μείωση των εσόδων ανά 

εργαζόμενο η οποία παρατηρείται κατά τη διετία 2002-2003 οφείλεται στην 

ρύθμιση του επέβαλε το Υπουργείο Υγείας για την μη απόδοση των οφειλών 

του ΟΓΑ και του Δημοσίου στα δημόσια νοσοκομεία . Σημειώνεται ότι τα 

ασφαλιστικά ταμεία του ΟΓΑ , του Δημοσίου και του ΙΚΑ έχουν το μεγαλύτερο 

αριθμό ασφαλισμένων.  

    Όσον αφορά  τα έξοδα ανά εργαζόμενο ακολουθούν ανοδική πορεία μέχρι 

το 2002,το 2003 μειώνονται σημαντικά κατά 31,2%  ενώ το 2004 αυξάνονται 

και πάλι κατά 9,23%. Το 2002 το Υπουργείο υγείας επέβαλε μια ρύθμιση 

οφειλών στα δημόσια νοσοκομεία για την εξόφληση των υποχρεώσεων τους 

προς τους προμηθευτές μέχρι 31/12/02. Για το λόγο αυτό το 2002 τα 

λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται αυξημένα συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη 

εφόσον το συγκεκριμένο ποσό των λειτουργικών εξόδων κρύβει υποχρεώσεις 

προηγούμενων ετών που εξοφλήθηκαν τότε. Το επόμενο έτος τα λειτουργικά 

έξοδα του νοσοκομείου εμφανίζονται μειωμένα,λόγω αδυναμίας εξόφλησης 

των οφειλών  προς τους προμηθευτές μετά την ρύθμιση του 2002. 
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    Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος των νοσοκομείων οφείλεται στις  

καθυστερήσεις των ασφαλιστικών ταμείων να ανταπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους προς τα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, περίπου το 70% των 

ελλειμμάτων των νοσοκομείων είναι χρέη ασφαλιστικών ταμείων.(Καρταπάνης 

Α. Επιθεώρηση υγείας ,2005)    

     Οι παραπάνω μεταβολές των εσόδων και εξόδων αποκαλύπτουν ένα 

ακόμη πρόβλημα του Γ.Ν Πτολεμαΐδας που είναι η έλλειψη επαρκούς 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Η έλλειψη αυτή  αποτελεί το 

μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα οργάνωσης των υπηρεσιών των δημόσιων 

νοσοκομείων. Έτσι οργανισμοί με προϋπολογισμούς πολλών εκατομμυρίων 

ευρώ  έχουν πρωτόγονα συστήματα παρακολούθησης των λογαριασμών τους 

και τα στοιχεία που μπορούν να συλλεγούν είναι ελλιπή. 

    Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πληροφορικής αφ’ενός παρέχει σωστή και 

αξιόπιστη πληροφόρηση προς τη διοίκηση, αφ’ετέρου λειτουργεί και ως 

ελεγκτικός μηχανισμός. Η διαχείριση των κρεβατιών, ο έλεγχος των εξετάσεων 

ώστε να μη διενεργούνται εξετάσεις χωρίς να χρεώνονται, η ταχεία 

εκκαθάριση των λογαριασμών , η σύγκριση ομοειδών ιατρικών τμημάτων ως 

προς το κόστος νοσηλείας και το χρόνο παραμονής στο Νοσοκομείο για την 

ίδια πάθηση είναι λίγα από αυτά που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με ένα 

τέτοιο σύστημα πληροφορικής. 

    Ωστόσο πηγές προέλευσης χρεών  των νοσοκομείων δεν αποτελούν μόνο 

τα ασφαλιστικά ταμεία. Η μέθοδος αναδρομικής χρηματοδότησης(κλειστό 

ημερήσιο νοσήλιο) που χρησιμοποιείται στα δημόσια νοσοκομεία στην 

Ελλάδα έχει αποδειχθεί ατελέσφορη και αναποτελεσματική. Στα δημόσια 

νοσοκομεία και στα συμβεβλημένα ιδιωτικά, επικρατεί η πληρωμή με βάση 

την ημέρα νοσηλείας , η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές 

ρυθμίσεις,διαφοροποιείται ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα και την 

ξενοδοχειακή θέση νοσηλείας. Το ύψος του νοσηλίου καθορίζεται με 

κυβερνητική απόφαση και είναι υποχρεωτικό , τόσο για τους πληρωτές , όσο 

και για τα νοσοκομεία. 

    Συγκεκριμένα, υπάρχει διαφοροποίηση του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου 

για παθολογικά, χειρουργικά και ψυχιατρικά περιστατικά όπως και για την 
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εντατική θεραπεία.Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την θέση 

νοσηλείας (μονόκλινος, δίκλινος ή πολύκλινος θάλαμος ). 

   Το νοσήλιο,όμως, που καθορίζεται από την κυβέρνηση ,εκτός της 

υποτίμησης του, αναμορφώνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα (κάθε 8-

10 χρόνια),με αποτέλεσμα την περαιτέρω σταδιακή απομάκρυνση  του από το 

πολλαπλάσιο πραγματικό κόστος των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Η σχέση 

μεταξύ τιμής κλειστού νοσηλίου και πραγματικού κόστους ,κατρακύλησε από 

το 49%,το 1980,στο απίστευτο νούμερο του 7,5%, το 1989,για να 

ακολουθήσει μικρή αύξηση τα επόμενα χρόνια. 

 

Πίνακας 3.14 
 

Σχέση ημερήσιου νοσηλίου (Γ’ Θέσης ) Γενικών Νοσοκομείων και 
Πραγματικού Κόστους ανά Ημέρα Νοσηλείας 

 

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

%ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΝΟΣΗΛΙΟ 

1980 1430 2876 49,7 

1983 1430 7356 19,4 

1985 1430 13945 10,3 

1986 1790 19313 9,3 

1988 1790 23799 7,5 

1989 2480 32252 7,7 

1990 8000 41621 19,2 

1991 8000 51957 15,4 

1992 15500 59000 26,3 

Πηγή : Μ.Θεοδώρου,Μ.Σαρρής ,Σ.Σούλης , 2001 
 

   Οι τιμές που προβλέπει ο νόμος ( Απόφαση Υ4α/1320/3-2-1998, «Ορισμός 

Νοσηλίου Νοσοκομείων»),καλύπτουν σήμερα το 21% του πραγματικού 

κόστους. Έτσι παρά το σχεδόν  εξαπλασιασμό του νοσηλίου τα τελευταία 

χρόνια , το πραγματικό ημερήσιο κόστος νοσηλείας  στα δημόσια νοσοκομεία  

είναι περίπου τετραπλάσιο του νοσηλίου που πληρώνουν τα ασφαλιστικά 

ταμεία. 
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   Για παράδειγμα,μια ημέρα νοσηλείας σε ΜΕΘ κοστίζει περίπου 580 ευρώ, 

άλλα το κόστος που καλύπτεται από τα ταμεία δεν ξεπερνά τα 290 ευρώ.Μια 

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή κοστίζει σε πραγματικές τιμές περίπου 1320 

ευρώ (με νοσηλεία 3 ημερών), όταν η τιμή του κρατικού τιμολογίου είναι 

περίπου το ¼ της παραπάνω τιμής.(Πηγή : Γ.Ν. Πτολεμαΐδας, Γραφείο 

νοσηλίων). 

   Επομένως ένα άλλο μεγάλο μέρος του ελλείμματος είναι στην ουσία το 

κόστος της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί η  εκάστοτε κυβέρνηση με την 

επιλογή της,να μην προσαρμόζει το κλειστό νοσήλιο αλλά και να μην 

προχωράει στην κοστολόγηση των διαγνωστικών πράξεων και στην 

ανακοστολόγηση των παλιών. Ετσι μια γενική εξέταση αίματος ενώ κοστίζει 

στην πράξη 15-20 ευρώ , τα ταμεία πληρώνουν περίπου 3 ευρώ .(Πηγή : Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας, Γραφείο κίνησης ασθενών) .Η τελευταία κοστολόγηση των 

εργαστηριακών εξετάσεων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το 1991. Από τότε μόνο 

ελάχιστες επίσημες προσθήκες ή τροποποιήσεις έγιναν. Η ραγδαία εξέλιξη 

της ιατρικής,έχει σαν αποτέλεσμα τη χρήση νέων διαγνωστικών εξετάσεων και 

μεθόδων πιο αποτελεσματικών μεν αλλά πολύ μεγαλύτερου κόστους το οποίο  

επωμίζεται το νοσοκομείο.  

      Η λύση στο πρόβλημα των ελλειμμάτων των νοσοκομείων θα μπορούσε 

να δοθεί με την αναπροσαρμογή των τιμολογίων των νοσοκομείων ώστε να 

καλύπτουν το μέσο κόστος λειτουργίας .Οι καθυστερήσεις εξόφλησης των 

υποχρεώσεων των ταμείων προς τα νοσοκομεία και των επιδοτήσεων από το 

Υπουργείο Οικονομικών προς τα ταμεία πέραν του τριμήνου ,θα πρέπει να 

είναι έντοκες, όπως έντοκες σύμφωνα με την νομοθεσία είναι και οι 

αντίστοιχες καθυστερήσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους. 

Με αυτό τον τρόπο στο κάθε μέρος θα επιμερίζεται και η ευθύνη δημιουργίας 

του ελλείμματος που του αναλογεί. 

     Σε ότι αφορά την πορεία των επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογικό 

εξοπλισμό στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας , παρουσιάζεται σημαντική διακύμανση με 

την ελάχιστη τιμή να παρουσιάζεται το 2000 (44.444,4 €) και τη μέγιστη το 

2004 (257.300 €). Οι αυξημένες επενδύσεις του 2002 οφείλονται στην 

λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 
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αλλά και στις επιχορηγήσεις επενδύσεων ύψους 84.495 € οι οποίες 

αποδόθηκαν στο Νοσοκομείο το ίδιο έτος. Το 2004 οι επενδύσεις 

εμφανίζονται και πάλι αυξημένες λόγω αξιοποίησης των πόρων του Γ’Κ.Π.Σ. 

 
 

Διάγραμμα 3.24 
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3.7.2  Παρουσίαση της διακύμανσης των βασικών συντελεστών κόστους 
νοσηλείας τα τελευταία πέντε χρόνια. 
 
    Για την διερεύνηση το κόστους λειτουργίας του νοσοκομείου μπορούν να 

κατασκευαστούν οι παρακάτω δείκτες : 

   
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

 

Συνολικό Κόστος  (1)  Μέσο Κόστος Νοσηλείας 
ανά ασθενή        = Αριθμός  Ασθενών 
   

Συνολικό Κόστος (2) Μέσο Κόστος ανά  ημέρα 
Νοσηλείας        = Συνολικές Ημέρες 

Νοσηλείας 
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Πίνακας 3.15 

Δείκτες νοσοκομειακού κόστους 
ΔΕΙΚΤΕΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  2.930.300,81 3.382.245,05 3.998.532,65 5.120.071 3.914.739,16 4.353.173,66

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 7.707 8.562 8.977 10.175 10.618 10.404 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  34.210 34.340 34.848 37.752 43.884 41.227 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑ 
ΑΣΘΕΝΗ 

380,21 395,03 445,42 503,20 368,69 418,41 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 85,66 98,49 114,74 135,62 89,21 105,59 

 

      Το μέσο κόστος ανά ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας αυξάνεται μέχρι το 

2002, το επόμενο έτος μειώνεται ενώ το 2004 ακολουθεί και πάλι ανοδική 

πορεία. Η αυξημένη τιμή του μέσου κόστους νοσηλείας ανά ασθενή και του 

ημερήσιου κόστους νοσηλείας για το έτος 2002 δεν είναι πραγματική. 

Οφείλεται στην ρύθμιση που επέβαλε το υπουργείο υγείας στα νοσοκομεία για 

εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς τις προμηθεύτριες εταιρίες γεγονός 

που προκάλεσε αύξηση των λειτουργικών εξόδων του ίδιου έτους και 

κατ’επέκταση αύξηση του μέσου κόστους νοσηλείας.  

 

3.8   Συμπεράσματα Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος             
 
   Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» που προηγήθηκε είναι 

τα εξής: 

1. Το Νοσοκομείο διαθέτει σχετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην επαρχία της Εορδαίας, αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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2. Παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον Οργανισμό του 

Νοσοκομείου τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης τομέων και τμημάτων όσο και 

σε επίπεδο κάλυψης οργανικών θέσεων από το υπηρετούν προσωπικό.  

3. Η ανάπτυξη νέων κλινών το 2003 οδήγησε σε σημαντική αποσυμφόρηση 

των κλινικών. Στο βαθμό που θα προχωρήσουν οι επενδύσεις σε ιατρικό 

τεχνολογικό εξοπλισμό, δίνεται στο Νοσοκομείο η δυνατότητα να 

αναπτύξει νέα τμήματα χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη επιπλέον 

κλινών.  

4. Η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Νοσοκομείου βελτιώθηκε 

το 2004 με αύξηση των εσόδων που αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση για 

της υπηρεσίες Υγείας του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». 

5. Οι αυξημένες επενδύσεις για το 2004, σε συνδυασμό με την εξυγίανση της 

χρηματοοικονομικής του λειτουργίας και τις προσπάθειες της διοίκησης για 

οργανωτική αναδιάρθρωση αναμένεται να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος στην εκπλήρωση των σκοπών του 

Νοσοκομείου. 

6.  Το νοσοκομείο δεν διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα μηχανοργάνωσης των 

διοικητικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλείψεις και 

προβλήματα στην λογιστική απεικόνιση της οικονομικής του 

δραστηριότητας     
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Κεφάλαιο 4: Aνάλυση και Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». 
 
4.1 Εισαγωγή 
 
 Η διερεύνηση και αξιολόγηση του ευρύτερου εξωτερικού 

περιβάλλοντος ενός νοσοκομείου γίνεται με σκοπό να προσδιορισθούν 

αφενός μεν τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού και αφετέρου τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής. Ο 

βασικός στόχος των παραπάνω είναι η οριοθέτηση του γεωγραφικού χώρου 

ευθύνης (catchment area) του νοσοκομείου. ( Σισσούρας Α., Γούναρης Χ., 

Μπαρτσώκας Δ. 2002, Οδηγός για την για την Κατάρτιση– Παρακολούθηση 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ).Παράλληλα 

εξετάζονται οι πιθανές επιρροές, που ασκούνται πάνω σε διάφορους τομείς  

του νοσοκομείου (οικονομικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντολογικοί, κλπ) από 

παράγοντες που λειτουργούν σε ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό 

περιβάλλον. Τα αποτελέσματα των επιρροών αυτών έχουν αντίκτυπο στην 

αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη του νοσοκομείου προσδιορίζοντας 

τις συνθήκες «ανταγωνισμού» ή της «αγοράς υγείας». 

 

4.2  Γεωγραφική Ανάλυση – Προσπελασιμότητα – Οδικά Δίκτυα  
 
      Ο Νομός Κοζάνης έχει συνολική έκταση 3.515.900 στρ. και μπορεί από 

μορφολογική άποψη να διαχωριστεί στο ορεινό τμήμα (Βοΐου και ορεινής 

περιοχής Σερβίων) και στο πεδινό (Λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Κοζάνης και 

Σερβίων – Βελβεντού). Είναι ο πιο πυκνοκατοικημένος Νομός της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας με πυκνότητα πληθυσμού 42,8 κάτοικοι / τ.χλμ., έναντι 31 

της Περιφέρειας, ενώ υστερεί σημαντικά έναντι της χώρας που έχει πυκνότητα 

πληθυσμού 77,7 κάτοικοι / τετρ. χλμ. 

       Η έκταση του Νομού, περιβαλλόμενη από ορεινούς όγκους (Βέρμιο, 

Καμβούνια, Χάσια, Βούρινος, Σινιάτσικο), χαρακτηρίζεται τοπικά ως ορεινή, 

τουλάχιστον σε ότι αφορά την πρόσβαση στην περιοχή, αλλά και το μέσο 

υψόμετρο (χάρτης ανάγλυφου του εδάφους). Γενικότερα στο Νομό είναι 
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έντονη η εναλλαγή του ορεινού με το πεδινό. Η παρουσία του υγρού στοιχείου 

αντιπροσωπεύεται με τον ποταμό Αλιάκμονα και την τεχνητή λίμνη 

Πολύφυτου. 

      Το Ανατολικό τμήμα περιέχει τα αποδοτικότερα εδάφη, αλλά και τα 

λιγνιτοφόρα πεδία. Στην περιοχή των λιγνιτωρυχείων το ανάγλυφο 

μεταβάλλεται διαρκώς εξ αιτίας της κίνησης του μετώπου εξόρυξης και των 

αποθέσεων των στείρων, το έδαφος υποβαθμίζεται ποιοτικά, και το επίπεδο 

του υδροφορέα χαμηλώνει, αφού για την εξόρυξη είναι απαραίτητη η άντληση 

των υδάτων που βρίσκονται σε μικρότερο βάθος από το κοίτασμα. Στο τμήμα 

αυτό η οικονομία λειτουργεί εστιασμένη στο κύκλωμα της ηλεκτροπαραγωγής 

και του εμπορίου, με δευτερεύουσας σημασίας κατεύθυνση τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Η περιοχή, παρά την καλή ποιότητα των εδαφών και το υδάτινο 

δυναμικό της δεν είναι αγροτική.  

       Το Δυτικό τμήμα δεν έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις, τουλάχιστον όχι με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και είναι φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με εντονότερο 

ανάγλυφο. Ο χαρακτήρας της οικονομίας στη περιοχή αυτή είναι έντονα 

αγροτικός με εξαίρεση τις εστίες που διαμορφώνουν τον άξονα της 

γουνοποιίας και του γουνεμπορίου. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι εδώ, και 

κυρίως στο αγροτικό τμήμα, δεν κατορθώθηκε να συγκρατηθεί ο πληθυσμός 

με αποτέλεσμα τη σταδιακή γήρανση, αλλά και συρρίκνωσή του. 

       Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού σε συνδυασμό με τις κάθετες οδικές 

συνδέσεις (Κρυσταλλοπηγή – Σιάτιστα και Φλώρινα – Κοζάνη – Λάρισα),  όχι 

μόνο έχει άρει τις συνθήκες απομόνωσης της περιοχής, αλλά έχει 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την μετατροπή της σε κομβικό σημείο 

ροών και εξυπηρετήσεων, τόσο κατά τη διεύθυνση Δύσης – Ανατολής, όσο 

και κατά την από το Νότο προς το Βορρά. 

      Ο Ν. Κοζάνης διαθέτει συνολικά περίπου 1300 km οδικού δικτύου. Από 

αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό (76% περίπου ή 990 km) συνθέτει το δίκτυο των 

επαρχιακών δρόμων, ενώ το υπόλοιπο (24% ή 310 km περίπου) αποτελεί το 

τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου που διέρχεται από το Νομό. Από το δίκτυο 

των εθνικών οδών, 56km (το 4% του συνολικού δικτύου του Ν.) είναι το τμήμα 

της Εγνατίας Οδού που βρίσκεται μέσα στα όρια του Ν. Κοζάνης και αποτελεί 

το 8% του συνολικού μήκους της. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της είναι 
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αποπερατωμένη και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία, ενώ εμφανίζει προς το 

παρόν πολύ καλούς δείκτες: στο επίπεδο κυκλοφοριακού φόρτου και 

εξυπηρέτησης, της μέσης ωριαίας ταχύτητας και της χρονοαπόστασης μεταξύ 

των κόμβων της κλπ. 

     Τέλος, ένα ποσοστό 2% του οδικού δικτύου του Νομού απαρτίζεται από 

τον έναν εκ των δύο Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας Οδού, ενώ αντίστοιχο 

ποσοστό εκφράζει ο δεύτερος Κάθετος Άξονάς της.  

 

4.3   Δημογραφικές εξελίξεις 
 
     Οι δημογραφικές εξελίξεις στην περιοχή ευθύνης κάθε νοσοκομείου 

επηρεάζουν την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Για τη διερεύνηση των 

δημογραφικών τάσεων απαιτείται διαχρονική ανάλυση στοιχείων όπως: του 

πληθυσμού ευθύνης ανά φύλο, ηλικία και περιοχή, των γεννήσεων και των 

θανάτων, του προσδόκιμου επιβίωσης, της βρεφικής και προγεννητικής 

θνησιμότητας, του δείκτη γήρανσης και του δείκτη εξάρτησης, κλπ. καθώς και 

πρόβλεψη των κρίσιμων δεικτών.  

      Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001 ο πληθυσμός του νομού 

Κοζάνης ήταν 155.324 άτομα. Το σύνολο των κατοίκων του νομού απαρτίζεται 

από όλες τις ηλικιακές ομάδες με επικρατέστερες αυτές των 0-29 με ποσοστό 

44,1% για τους άνδρες και 42,85% για τις γυναίκες και των 45-64 ετών με 

ποσοστό 24,49% για τους άνδρες και 24,87% για τις γυναίκες. Προέκυψε 

επίσης ότι η περιοχή ευθύνης του νοσοκομείου ήταν 43.768 άτομα  εκ των 

οποίων το 49,9% ήταν άνδρες και το 50,1% γυναίκες. 

      Αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων παρατηρείται μείωση 

των γεννήσεων από το 1997 ως το 2001. Σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη των 

θανάτων παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις σε όλη την περίοδο με εμφανή 

την τάση αύξησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της φυσικής 

αύξησης του πληθυσμού που φαίνεται ότι σύντομα θα μετατραπεί σε 

αρνητική. 
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Πίνακας 4.1 
Δημογραφικές εξελίξεις 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Αριθμός γεννήσεων 1.750 1.729 1.697 1.696 1.510 

Αριθμός θανάτων 1.385 1.461 1.418 1.407 1.418 

Φυσική αύξηση του
πληθυσμού  
(γεννήσεις - θάνατοι) 

365 268 279 289 92 

Σύμφωνα με το δείκτη γήρανσης προκύπτει ότι στα δέκα άτομα ηλικίας 0-

14 ετών αντιστοιχούν 5,6 ηλικιωμένοι για το νομό Κοζάνης, ενώ για το 

σύνολο της χώρας στα δέκα άτομα ηλικίας 0- 14 ετών αντιστοιχούν 7,1 

ηλικιωμένοι. 

Πίνακας 4.2 
Δείκτης γήρανσης 

 ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Πληθυσμ
ό 65 + 

18.122 1.404.352  

  ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ: 

Πληθυσμ
ό 0 - 14 

32.445 

 

= 

55,85

% 

1.974.867 

 

= 

71,11

% 

   Σύμφωνα με το δείκτη εξάρτησης προκύπτει, τόσο για το νομό Κοζάνης 

όσο και για το σύνολο της Χώρας, ότι στα δύο άτομα ηλικίας 15-65 

αντιστοιχεί ένα άτομο ηλικίας 0-14 ή 65 και άνω το οποίο είναι οικονομικά 

εξαρτημένο από τα άλλα δύο. 
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Πίνακας 4.3 
Δείκτης εξάρτησης 

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

(Πληθυσμό    0 
- 14) + 
(Πληθυσμό 
65+) 

52.810 

 

 

3.379.219 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 

Πληθυσμό 15 
– 65 

 

102.514 

 

 

= 

51,51

% 
6.880.681 

 

 

= 

49,11

% 

 

     Δείκτες προσδόκιμου επιβίωσης, και προγεννητικής θνησιμότητας δεν 

μπόρεσαν να υπολογιστούν καθώς τα αντίστοιχα δεδομένα για την παραγωγή 

τους δεν είναι διαθέσιμα. Οι δείκτες που παρατίθενται είναι βασισμένοι στα 

δεδομένα της ΕΣΥΕ έτους 2001. 

 

4.4 Εξελίξεις Κοινωνικοοικονομικού Επιπέδου Πληθυσμού   
 
      Στο Νομό Κοζάνης το κατά κεφαλή προϊόν είναι για το 2001 , 4,83 

εκατομμύρια. δρχ. (3ος στην κατάταξη των νομών με 119,2 % του μέσου όρου 

της Ελλάδας), η θέση του ως προς το μέσο της χώρας σε διάστημα μιας 

10ετίας αυξήθηκε (111% το 1990).Θα πρέπει να σημειωθεί πως το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ του νομού είναι υψηλότερο του αντίστοιχου της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και του αντίστοιχου της χώρας. 

     Η διαμόρφωση του υψηλού κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού είναι αποτέλεσμα 

κατά κύριο λόγο της ισχυρής παρουσίας του δευτερογενή τομέα εξαιτίας των 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 

και της δυναμικής ανάπτυξης του τριτογενή τομέα. Είναι όμως σε μεγάλο 

βαθμό πλασματικό καθώς στη διαμόρφωσή του συμμετέχουν κυρίως 

μισθωτές υπηρεσίες.  

    Αναφορικά με την ανεργία στον Νομό Κοζάνης και ειδικότερα στην επαρχία 

Εορδαίας για τα έτη 1997-2000 παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 4.4 
Αριθμός ανέργων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 
  1997 1998 1999 2000 
Επαρχία 
Εορδαίας 

1.331 1.637 2.497 1.850 

Σύνολο 
Νομού 

4.332 11.013 6.500 5.142 

 
    Η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των ανέργων συνεπάγεται μείωση των 

εσόδων του νοσοκομείου εφόσον η περίθαλψη και η νοσηλεία των ανέργων 

δεν καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς. Ωστόσο κάθε χρόνο το κράτος 

επιχορηγεί τα νοσοκομεία με ένα ποσό για τους οικονομικά αδυνάτους . 

 

Διάγραμμα 4.1 
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Αριθμός Ανέργων

Επαρχία Εορδαίας Σύνολο Νομού
 

 
4.5 Επιδημιολογικές Εξελίξεις – Οικολογικές Περιβαλλοντολογικές 
διαστάσεις - Επίπεδο Υγείας  
 

Η επιδημιολογική ανάλυση αποτυπώνει τις πιθανές επιπτώσεις ή 

ακόμη και την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης του 

νοσοκομείου (ή και σε περιφερειακό επίπεδο). Η ανάλυση των 

επιδημιολογικών παραγόντων που αποτυπώνουν το επίπεδο υγείας μιας 

περιοχής αφορά την εκτίμηση:  
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• της θνησιμότητας: συνολική προτυποποιημένη θνησιμότητα  ανά φύλο 

και ηλικιακή ομάδα, ειδική θνησιμότητα ανά αιτία θανάτου, ειδική 

θνησιμότητα ανά φύλο και ηλικιακές ομάδες, ποσοστιαία κατανομή 

θανάτων ανά φύλο και ηλικιακές ομάδες, πρώιμη θνησιμότητα.  

• της νοσηρότητας: καταγραφή ασθενών – νοσηλευθέντων  στην 

περιοχή ευθύνης ή περιφέρειας,  ποσοστιαία κατανομή αιτιών νοσηλείας, 

ποσοστά χρόνιων νοσημάτων (καρκίνος, καρδιαγγειακές – μυοσκελετικές 

αναπνευστικές ασθένειες, αλλεργίες κλπ.), καταγραφή ψυχικών 

νοσημάτων, καταγραφή μολυσματικών – μεταδοτικών ασθενειών  κλπ.  

• του τρόπου ζωής: διατροφική συμπεριφορά, κατανάλωση αλκοόλ,  

κάπνισμα, χρήση ναρκωτικών, στοματική υγεία και υγιεινή, κλπ.  

              Οι παράγοντες που κυρίως ευθύνονται για την κακή ποιότητα ζωής καθώς 

επίσης και οι επιπτώσεις  τους στο επίπεδο υγείας των πολιτών όπως 

καθορίσθηκαν από την Ε.Ε.  είναι οι παρακάτω :  

 

Πίνακας 4.5 
Παράγοντες που ευθύνονται για την κακή ποιότητα ζωής και οι επιπτώσεις  

τους στην υγεία 

Ασθένεια Παράγοντες 
Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, Μη τήρηση μέτρων 
ασφαλείας, Ελαττωματικά προϊόντα, Ανεπαρκείς υπηρεσίες, 
Περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Ατυχήματα 

Κάπνισμα, Κατανάλωση οινοπνεύματος, Διατροφή, Γενετικοί / 
Κληρονομικοί παράγοντες, Έκθεση σε Ραδιενέργεια, Καρκινογενείς  
ουσίες  

Καρκίνος 

Κάπνισμα, Κατανάλωση οινοπνεύματος, Διατροφή, Γενετικοί / 
Κληρονομικοί παράγοντες, Ένταση (Stress) , Έλλειψη άσκησης. Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 

Κακή υγιεινή (μη τήρηση μέτρων και κανόνων υγιεινής), Μολυσμένο / 
Ακάθαρτο πόσιμο νερό, Μη τήρηση μέτρων σεξουαλικής 
συναναστροφής / συμπεριφοράς, Χρήση φαρμάκων και 
σκευασμάτων, Διατροφή, Μετάγγιση μολυσμένου αίματος. 

Μεταδοτικές / Μολυσματικές 
Ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
AIDS  

Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, Ψυχοσωματικές διαταραχές, 
Ένταση (Stress). 

Χρήση Φαρμάκων και 
Σκευασμάτων 

Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, Γενετικοί παράγοντες, Ένταση 
(Stress). 

Πνευματικές / Ψυχικές  
Ασθένειες και της αυτοκτονίας 

Χαμηλή ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος , Φυσική καταπόνηση, 
Διατροφή, Έλλειψη άσκησης. Μυοσκελετικά προβλήματα 

Περιβαλλοντικά προβλήματα (ρύπανση περιβάλλοντος), Κάπνισμα, 
Γενετικοί παράγοντες.  

Αναπνευστικά προβλήματα 
συμπεριλαμβάνεται και το 
άσθμα. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Com93 (559) Final “Commission communication 
on the framework for action in the field of Public Health. 
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 Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντολογικές παράμετροι της περιοχής 

ευθύνης του νοσοκομείου (ατμοσφαιρική ρύπανση, ποιότητα πόσιμου νερού,  

ηχητική ρύπανση, απορρίμματα κλπ), είναι κρίσιμοι παράγοντες επηρεασμού του 

επιπέδου υγείας του πληθυσμού και της ποιότητας ζωής. Για παράδειγμα η 

επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία περιγράφεται ως εξής :  

Πίνακας 4.5 
Μόλυνση περιβάλλοντος και επίδραση στην Υγεία 

Ρύπος Επίδραση στην Υγεία 
Μονοξείδιο του Άνθρακα 
(CO) 

Καρδιαγγειακές ασθένειες 

Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ)Χ Ερεθισμός των ματιών, μύτης, αναπνευστικών οδών, και 
αυξημένοι ευπάθεια σε μολύνσεις,  

Διοξείδιο του Θείου Ασθένειες των αναπνευστικών οδών 
Σκόνη στα αιωρούμενα 
σωματίδια Επίδραση στους πνεύμονες και εμφάνιση νεοπλασμάτων  

Υδρογονάθρακες (PAH) 
πχ. Βενζίνη Καρκίνος 

Μόλυβδος (Pb) Επίδραση στο νευρικό σύστημα, αναιμία αποβολές εμβρύων 
Οζον  (Ο3)* Επίδραση στους πνεύμονες, ερεθισμός ματιών, κεφαλαλγίες  

Πηγή: Η Ταυτότητα Υγείας της Πάτρας (Δήμος Πατρέων – Γραφείο Υγιείς 
Πόλεις)   
 
 
      Στην επαρχία Εορδαίας που αποτελεί περιοχή ευθύνης του Γ.Ν 

«Πτολεμαΐδας» τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας αφορούν κυρίως 

Καρδιοαγγειακές Παθήσεις και Καρκίνους οφειλομένων στις υψηλές 

συγκεντρώσεις ρύπων λόγω της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ. 

 
4.6 Τεχνολογικές Εξελίξεις 

 
 

       Η παρακολούθηση  των τεχνολογικών εξελίξεων (ιατρικός εξοπλισμός, 

βιοιατρική τεχνολογία, πληροφορική τεχνολογία, τεχνικός εξοπλισμός, κλπ.) 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια ανάπτυξης του Νοσοκομείου. 

Οι τεχνολογικές παράμετροι επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη στρατηγικής 

του οργανισμού, λόγω δημιουργίας νέων υπηρεσιών ή και κατάργησης 

υφισταμένων.   

Επίσης, η εκτίμηση του επιπέδου χρήσης υψηλής ιατρικής τεχνολογίας σε 

επίπεδο περιφέρειας και η σύγκριση του με διεθνή πρότυπα εκφράζει την 

υφιστάμενη ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του νοσοκομείου. 
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Η εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος ,η πλήρης 

μηχανογράφηση της διοικητικής υπηρεσίας , των εργαστηρίων , της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας , η δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου  στα 

πλαίσια ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  είναι σημαντικοί 

παράμετροι στην προσπάθεια ανάπτυξης του Γ.Ν «Πτολεμαΐδας». 

    

4.7   Αξιολόγηση και Συμπεράσματα  
 
       Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 

είναι τα εξής:          

1. Η περιοχή ευθύνης του Νοσοκομείου (Επαρχία Εορδαίας) συνδυάζει 

αντιφατικά χαρακτηριστικά. Από τη μία γνωρίζει σημαντική οικονομική 

ανάπτυξη καθώς αποτελεί το σημαντικότερο ίσως ενεργειακό κέντρο της 

Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως είναι εμφανή τα σημάδια της απομόνωσης και 

της έλλειψης σε υποδομές, σαν αποτέλεσμα της ανεπαρκούς 

περιφερειακής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην περιοχή την τελευταία 

δεκαετία. 

2. Το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» δεν αντιμετωπίζει σοβαρό 

ανταγωνισμό από ιδιωτικά ιδρύματα, καθώς στην περιοχή 

δραστηριοποιούνται μόνο διαγνωστικά κέντρα ή μεμονωμένοι ιατροί, που 

δεν έχουν περιθώρια για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

περίθαλψης στο εύρος και την έκταση που παρέχει το Νοσοκομείο. 

3. Η ύπαρξη λιγνιτωρυχείων και εργοστασίων της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή καθιστούν το ρόλο του 

Νοσοκομείου πολύ σημαντικό. 

4. Η διάνοιξη της Εγνατίας οδού, που βγάζει ολόκληρη την περιφέρεια της 

Δυτικής Μακεδονίας από την απομόνωση, αποτελεί πρόκληση για το 

Νοσοκομείο. Στο βαθμό που το νέο οδικό δίκτυο θα αυξήσει την 

κινητικότητα αλλά και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στο Ν. Κοζάνης η 

ανάγκη για αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών 

υγείας θα καταστεί ακόμη πιο επιτακτική.    
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Κεφάλαιο 5: Αξιολόγηση Λειτουργίας Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο»– Ανάλυση S.W.O.T. 
 
5.1 Ανάλυση S.W.O.T. - Γενικά  
 

Στόχος  της  ανάλυσης  του  εσωτερικού  και εξωτερικού περιβάλλοντος  

είναι  η συλλογή εκείνων των στοιχείων που δίνουν τη δυνατότητα στο 

νοσοκομείο να κατανοήσει  τα πιο σημαντικά θέματα που προβάλουν για 

αυτό. Με τη βοήθεια της SWOT (Strenghs - Weakness - Opportunities - 

Threats) ως ανάλυση των δυνάμεων, αδυναμιών, κινδύνων και ευκαιριών του 

νοσοκομείου, μπορούμε να εντοπίσουμε τα κρίσιμα στοιχεία του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος, να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα στρατηγική 

και στη συνέχεια να επαναδιατυπώσουμε ή να αναπτύξουμε νέα στρατηγική 

προσανατολισμένη στους μελλοντικούς σκοπούς και στόχους. 

 Το αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης, βοηθά καθοριστικά το 

νοσοκομείο στο να συνδυάσει τις δυνάμεις του με τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στο εξωτερικό του περιβάλλον. Ενώ παράλληλα παρέχει τις 

βάσεις για την εξουδετέρωση των εσωτερικών αδυναμιών (ή τουλάχιστον τον 

περιορισμό τους), καταφέρνοντας έτσι να αποφύγει τις όποιες απειλές 

προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.  

Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι η διερεύνηση 

της μελλοντικής λειτουργίας του νοσοκομείου στα πλαίσια των επικείμενων 

ευκαιριών και κινδύνων καθώς και των υφιστάμενων δυνάμεων και 

αδυναμιών:  

• ως ευκαιρίες θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος τους οποίους θα πρέπει το νοσοκομείο να εκμεταλλευθεί και 

να αξιοποιήσει μέσα από την νέα του στρατηγική για την επίτευξη της 

αποστολής του. 

• ως κίνδυνοι θεωρούνται οι παράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που θα πρέπει να ανησυχήσουν το νοσοκομείο και που 

πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από την αποστολή του αν δεν 

ενεργοποιηθούν μηχανισμοί για την λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους.  
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•  ως δυνάμεις θεωρούνται τα ισχυρά σημεία του νοσοκομείου τα οποία θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης τους.  

•  ως ευκαιρίες θεωρούνται τα ασθενή σημεία του νοσοκομείου για τα 

οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτίωσης. 

      Επομένως η S.W.O.T. Ανάλυση στοχεύει στον προσδιορισμό της 

ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, αλλά και στον προσδιορισμό των 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (critical success factors) για την εκπλήρωση 

της αποστολής και των στόχων του οργανισμού. Συμπερασματικά, η 

S.W.O.T. Ανάλυση αποτελεί απαραίτητο βήμα στη χάραξη της στρατηγικής 

ενός οργανισμού, είτε αυτός είναι ιδιωτικός – κερδοσκοπικός, είτε δημόσιος – 

κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». 

 

5.2 Δυνατά σημεία – Πλεονεκτήματα   
 
    Από την ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» προκύπτουν τα δυνατά σημεία (πλεονεκτήματα) 

του ιδρύματος που αναλύονται παρακάτω. 

1. Σύγχρονες Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Το Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» λειτουργεί στις σημερινές του εγκαταστάσεις 

από το 1992 και μπορεί να χαρακτηριστεί, από άποψη υποδομών, ως το 

πλέον σύγχρονο Νοσοκομειακό Ίδρυμα στην περιοχή. 
2. Έλλειψη σοβαρού ανταγωνισμού από ιδιωτικά ιδρύματα, σε επίπεδο 

παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης: Στην 

επαρχία της Εορδαίας δεν δραστηριοποιούνται ιδιωτικές κλινικές παροχής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Τα διαγνωστικά κέντρα 

και οι ιδιώτες ιατροί που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δεν είναι σε 

θέση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο εύρος και την έκταση που τις 

προσφέρει το Νοσοκομείο. 
3. Στήριξη από τοπική κοινωνία και φορείς: Ιδιαίτερα σημαντικός 

παράγοντας επιτυχίας της αποστολής ενός Νοσοκομειακού Ιδρύματος 

είναι η στήριξη και η αποδοχή που απολαμβάνει από την τοπική κοινωνία 

και τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς στην περιοχή ευθύνης του. Σε αυτό 

το πεδίο το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση 
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καθώς από την έναρξη της λειτουργίας του συνάντησε την ολόπλευρη 

στήριξη της τοπικής κοινωνίας (όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η αποπεράτωση του Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε με τη 

στήριξη της ΔΕΗ) που αναγνώρισε τη σημασία ύπαρξης ενός άρτιου και 

λειτουργικού νοσοκομειακού ιδρύματος στην περιοχή. Τα υψηλά επίπεδα 

στήριξης και  αποδοχής από την τοπική κοινωνία εξακολουθούν να 

παραμένουν σύμφωνα και με στοιχεία πρόσφατης έρευνας που φέρνει το 

«Μποδοσάκειο» πρώτο σε βαθμό ικανοποίησης των πολιτών του Ν. 

Κοζάνης και δεύτερο στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (μετά το 

Νοσοκομείο Γρεβενών). 
4. Καταρτισμένο και αξιόμαχο ανθρώπινο δυναμικό: Κάθε φορέας και 
ιδιαίτερα όταν έχει να επιτελέσει μια τόσο σημαντική κοινωνική αποστολή, 

όπως η παροχή υπηρεσιών υγείας, πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο 

δυναμικό με υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, αλλά και αφοσίωσης στο 

καθήκον. Το «Μποδοσάκειο», παρά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει σε 

ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία του στο 

υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, το Νοσοκομείο επενδύει 

συνειδητά στην επιμόρφωση των στελεχών του και την προαγωγή της 

ιατρικής έρευνας με στόχο πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών υγείας προς το κοινωνικό σύνολο. 
         
   5.3 Αδυναμίες – Μειονεκτήματα   
 
     Τα αδύνατα σημεία (μειονεκτήματα) του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο», όπως προκύπτουν από την ανάλυση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του οργανισμού συνοψίζονται 

στα παρακάτω σημεία. 
1. Σημαντικές αποκλίσεις από τον Αναμορφωμένο Οργανισμό: Όπως 

αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η υφιστάμενη κατάσταση του 

Νοσοκομείου παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τον Οργανισμό 

λειτουργίας του, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης τομέων, τμημάτων και 

κλινών, όσο και σε επίπεδο στελέχωσης από ιατρικό, νοσηλευτικό και 

άλλο προσωπικό. Αυτές οι ελλείψεις υπονομεύουν τη δυνατότητα του 

Νοσοκομείου να εκπληρώσει αποτελεσματικά την αποστολή του στην 
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παροχή πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών Υγείας στους 

πολίτες της Εορδαίας. 
2. Έλλειψη διπλογραφικού συστήματος: Η μη ύπαρξη διπλογραφικού 

συστήματος λογιστικής καταγραφής των συναλλαγών του Νοσοκομείου 

εμποδίζει την αντικειμενική καταγραφή της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας στις λειτουργίες του ιδρύματος, τον λεπτομερή 

έλεγχο των δαπανών και την διενέργεια χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

λογιστικών καταστάσεων και την κατάρτιση προβλεπόμενων 

ισολογισμών. Στο σχεδιασμό της σημερινής διοίκησης, η υιοθέτηση 

διπλογραφικού συστήματος αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. 
3. Προβλήματα χωροταξικής διάρθρωσης στον περιβάλλοντα χώρο 

του Νοσοκομείου: Παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις σε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου, 

γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην διακίνηση των 

ασθενών από και προς τα εξωτερικά ιατρεία και τις κλινικές. Οι 

υφιστάμενες θέσεις parking δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου και παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης μπροστά στη είσοδο των εξωτερικών 

ιατρείων. 
4. Ανυπαρξία πιστοποιητικών Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και 

Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP): Η απόκτηση των παραπάνω 

πιστοποιητικών θα εναρμονίσει τη λειτουργία του Νοσοκομείου με την 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θα συμβάλει στην υιοθέτηση αρχών 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και στην πλήρη ασφάλεια των τροφίμων 

που παρέχονται από το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».   
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5.4 Ευκαιρίες   
 
     Από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

προκύπτουν και οι πολύ σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το 

«Μποδοσάκειο» την επόμενη 4ετία. 
1.  Αξιοποίηση πόρων του Γ’ Κ.Π.Σ και Δ’ Κ.Π.Σ: Η αξιοποίηση των 

κοινοτικών κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία» και 

των διάφορων μέτρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων θα δώσουν στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» τη 

δυνατότητα να προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των υποδομών 

και του εξοπλισμού του με παράλληλη επέκταση του φάσματος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της επαρχίας 

Εορδαίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κοζάνης. Τα 

κοινοτικά κονδύλια θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και με 

συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να αποδώσουν τα αναμενόμενα 

και να ενισχύσουν τον κοινωνικό ρόλο του Νοσοκομείου. 
2. Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού και η άρση της απομόνωσης που 

ίσχυε έως τώρα για την περιοχή: Η Εγνατία Οδός δόθηκε πρόσφατα 

στην κυκλοφορία και αποτελεί ένα έργο που ανοίγει νέες προοπτικές για 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μειώνει δραστικά την απόσταση της 

Πτολεμαΐδας από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και τις 

πρωτεύουσες των Βαλκανίων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 

αυξημένη κινητικότητα ανθρώπων και εμπορευμάτων στην περιοχή.  Σε 

αυτό το πλαίσιο το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» καλείται να 

εκπληρώσει την αποστολή του συμβάλλοντας στην προοπτική 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της επαρχίας Εορδαίας. Θα 

πρέπει οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να ανταποκριθούν στην 

πρόκληση για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά αντίστοιχα θα πρέπει και η πολιτεία 

να παρέχει την ανάλογη στήριξη προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου 

προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στις συνθήκες του νέου 

περιβάλλοντος.   
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3.    Η αναμόρφωση του υφιστάμενου Οργανισμού λειτουργίας του 
Νοσοκομείου: Το «Μποδοσάκειο» βρίσκεται σε διαδικασία 

αναμόρφωσης του υφιστάμενου Οργανισμού. Ο υπό διαμόρφωση 

Οργανισμός καλείται να θέσει τη λειτουργία του ιδρύματος σε 

ορθολογικότερα πλαίσια, υιοθετώντας σύγχρονες αρχές οργάνωσης και 

διοίκησης μονάδων υγείας. 
      
5.5 Κίνδυνοι   
 
    Πέρα από τις ευκαιρίες, το δυναμικό περιβάλλον εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» ενέχει και 

σημαντικούς κινδύνους  τους οποίους το Ίδρυμα θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει στα πλαίσια της αποτελεσματικής 

εκπλήρωσης της αποστολής του. 

1. Δραστηριοποίηση ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων 
στην περιοχή: Η δραστηριοποίηση ιδιωτικών φορέων στην παροχή 

υπηρεσιών Υγείας ενδέχεται να αποδυναμώσει το ρόλο του Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας, στο βαθμό που το Νοσοκομείο δεν προχωρήσει στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε ιατρικό – τεχνολογικό εξοπλισμό και την 

διοικητική αναδιάρθρωση των λειτουργιών του.  
2. Οι διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις ασφαλιστικών ταμείων και 

οργανισμών προς το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»:  Οι 

καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών 

ταμείων προς το Νοσοκομείο, θέτουν σε κίνδυνο την όχι τόσο την ταμειακή 

του επάρκεια όσο τη μεσοπρόθεσμη ομαλή χρηματοοικονομική λειτουργία 

του ιδρύματος. Επιπρόσθετα δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό 

επενδύσεων και δράσεων που θα αναβαθμίσουν το ρόλο του 

Νοσοκομείου στην περιοχή. 
3. Η γραφειοκρατεία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις συναλλαγές 

τους με το Ε.Σ.Υ. και τα ασφαλιστικά τους ταμεία: Τα διαρθρωτικά 

προβλήματα του Ε.Σ.Υ. και των ασφαλιστικών Ταμείων είναι ένας 

παράγοντας που στρέφει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες στην 

ιδιωτική ασφάλιση και περίθαλψη. Η ταχεία και αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση του κοινού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο του 
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Νοσοκομείου προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει 

αποτελεσματικά την αποστολή του. Εκτιμάται πως η υιοθέτηση 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 θα 

ενισχύσει τις προσπάθειες της διοίκησης του Νοσοκομείου προς αυτή την 

κατεύθυνση. 
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Κεφάλαιο 6: Ανάπτυξη στρατηγικής του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο» 
 
6.1   Ανάπτυξη στρατηγικής 
 
     Η ανάλυση του Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος καθώς και η 

ανάλυση S.W.O.T. αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη μίας Στρατηγικής 

για το Νοσοκομείο που πρέπει να εξυπηρετεί τους δηλωμένους στόχους του. 

    Με τον όρο Στρατηγική εννοούμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα που συνδέει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νοσοκομείου με τις 

ευκαιρίες του περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του. 

     Ως ανάπτυξη στρατηγικής ορίζεται η διαδικασία η οποία επισημαίνει τα 

σημερινά και μελλοντικά κρίσιμα θέματα του νοσοκομείου και αναπτύσσει 

κατάλληλους τρόπους προσέγγισης τους, που είναι συνεπείς με τους 

διατιθέμενους πόρους και τους περιορισμούς του περιβάλλοντας σε συνοχή 

με την περιφερειακή και Εθνική πολιτική υγείας. 

    Η διαδικασία παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 6.1 : 
 

Σχήμα 6.1 
Ανάπτυξη Στρατηγικής Νοσοκομείου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επαναπροσδιορισμός   

Στόχων  

 
Επιλογή  

Στρατηγικής  

Πε.Σ.Υ.  

Όραμα και Αποστολή 
Νοσοκομείου 

 
Αξιολόγηση 
Υπάρχουσας 
Στρατηγικής  

Ανάλυση Εξωτερικού 
περιβάλλοντος 

( Προσδιορισμός 
Μελλοντικών Ευκαιριών – 
Κινδύνων-Ανταγωνισμού)Ανάλυση Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος 
( Προσδιορισμός Παρούσας 

Κατάστασης,  
Δυνάμενων –Αδυναμιών)   

       

 

 

   Η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής είναι η διαδικασία κατά την οποία 

συγκρίνονται τα αποτελέσματα – επιπτώσεις με το βαθμό επίτευξης των στόχων. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται με ελαστικό τρόπο και 

να προσαρμόζεται στις περιστάσεις που πρόκειται να εφαρμοστεί.    
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      Η λειτουργία του νοσοκομείου θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύστημα που 

χρησιμοποιεί πόρους – εισροές (οικονομικούς, ανθρώπινους, τεχνολογία) για να 

παράγει συγκεκριμένες εκροές (εξετάσεις, ασθενείς, επεμβάσεις κλπ), έχοντας 

συγκεκριμένα άμεσα αποτελέσματα από την εκμετάλλευση των πόρων και 

ευρύτερες επιπτώσεις από την εκτέλεση της λειτουργίας  

     Το πρότυπο που αποτυπώνεται στο Σχήμα 6.2 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο αξιολόγησης και στοχοθεσίας της στρατηγικής του νοσοκομείου. 

Όσον αφορά το μέρος της στοχοθεσίας : 
⇒ Οι εκροές ικανοποιούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς 

στόχους (πχ. αγορά νέων μηχανημάτων, ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών, κατασκευή-βελτίωση υποδομών, αγορά - 

εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, αγορά – εγκατάσταση νέας 

πληροφορικής τεχνολογίας, αύξηση παραγόμενου έργου, κλπ).  

⇒ Τα αποτελέσματα ικανοποιούν τους ειδικούς στρατηγικούς 
στόχους (πχ. μείωση διαπεριφερειακών ροών, μείωση 

διάρκειας νοσηλείας, μείωση της λίστας αναμονής κλπ).  

⇒ Οι επιπτώσεις ικανοποιούν τους γενικούς στρατηγικούς 
στόχους (βελτίωση νοσηρότητας, βελτίωση επίπεδου ζωής).  

 

Όσον αφορά το μέρος της Αξιολόγησης : 

⇒ η αποδοτικότητα ορίζεται ως το κλάσμα φυσικών εκροών προς 

εισροές και εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων του 

προγράμματος.  

⇒ η αποτελεσματικότητα εκφράζει το τι έχει γίνει σε σχέση με αυτό 

που έχει προγραμματισθεί.  

⇒ Παράλληλα πρέπει να διερευνάται ο βαθμός συσχέτισης 

αναγκών και στόχων καθώς και ο βαθμός απόκλισης των 

προγραμματισμένων στόχων του προγράμματος από τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις.  
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Σχήμα 6.2 
Πρότυπο Αξιολόγησης Στρατηγικής Νοσοκομείου 

 

Επιπτώσεις
(μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα) 

Αποτελέσματα
(άμεσα)

Εκροές
(παραγόμενα προϊόντα 

και υπηρεσίες)

Υλοποίηση των 
ενέργειων

Γενικοί Στρατηγικοί 
Στόχοι

Ειδικοί Στρατηγικοί 
Στόχοι

Επιχειρησιακοί 
Στόχοι

Σκοπός 
(Αποστολή) 
Νοσοκομείου

ΕισροέςΣτόχοιΑνάγκες

Επάρκεια

Αποτελεσματικότητα

Αποδοτικότητα

Βαθμός Συσχέτισης

Στοχοθεσία
Αξιολόγηση

 
 
Πηγή : European Commission Dierectorate – General XVI Regional Policy and 
Cohesion. Co-ordination and evaluation of operations 

 
 

Σχήμα 6.3 
Παράδειγμα Ανάπτυξης Στρατηγικής με την χρήση Στόχων 

 

Επιπτώσεις Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι 

Αποτελέσματα

Εκροές

Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι 

Επιχειρησιακοί Στόχοι 

Ασθενείς
Οικονομικά Αποτελέσματα

Μείωση 
Διαπεριφερειακών Ροών

Επάρκεια

Περιορισμός Αριθμού 
Διακομιδών από 
νοσοκομείο

1 μονάδα ΜΕΘ
1 μαγνητικός Τομογράφος

Μείωση Θνησιμότητας

η
Δι
οί
κη
σ

Έ
ργ
ου

 –
Έ
λε
γχ
ος

 Δ
ρά
σε
ω
ν

Εισροές
Οικονομικοί, 
Ανθρώπινοι, 
Τεχνολογία

Νοσοκομείο
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       Η  αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ (πρώην ΠεΣΥ) παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της στρατηγικής του νοσοκομείου ιδιαίτερα όσον αφορά στον 

καθορισμό των στόχων του νοσοκομείου και στην αξιολόγηση  και επιλογή της 

κατάλληλης στρατηγικής. Η  Δ.Υ.ΠΕ έχει ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών 

υγείας στην περιφέρεια και παράλληλα είναι υπεύθυνη για την κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων με αποτέλεσμα να κατευθύνει την  στρατηγική του 

νοσοκομείου σε στόχους εφικτούς και παράλληλα κατάλληλους για την 

κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο περιφέρειας με γνώμονα την ορθολογική 

κατανομή  των διαθέσιμων πόρων. 

 
 
6.2 Ανάπτυξη Βασικών Αρχών Διαμόρφωσης Στρατηγικής Γ.Ν. 
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»       
 

     Όπως ήδη αναφέρθηκε, καταστατικός σκοπός του Νοσοκομείου είναι:  

α) Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για 

κάθε  πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική 

του κατάσταση. 

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της Ιατρικής έρευνας. 

γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης 

γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων 

Υγείας. 

      Συνήθως οι μη οικονομικοί παράγοντες όπως το κοινωνικό, πολιτικό και 

εργασιακό περιβάλλον, η ικανοποίηση των χρηστών, η ποιότητα των 

προσφερομένων υπηρεσιών καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ισότητα 

στην παροχή υπηρεσιών υγείας έχουν την μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά 

τους στόχους ενός Νοσοκομείου.    

      Επιπρόσθετα, οι σκοποί του Νοσοκομείου ως ‘‘ κοινωνικού οργανισμού ’’  

είναι δυνατό να διευρυνθούν και περιλαμβάνουν στόχους αποτελεσματικής 

διαχείρισης και οικονομοτεχνικής απόδοσης αλλά και πολιτικούς και 

κοινωνικούς στόχους για την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα. 

  Συνοπτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», 

μαζί με τους διευρυμένους στόχους μπορούν να περιγραφούν ως εξής :  
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● Παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 

● Παροχή υπηρεσιών υγείας ισότιμα προς όλους τους πολίτες 

● Ανάπτυξη και προαγωγή της Ιατρικής έρευνας 

● Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ιατρών 

● Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας 

● Ικανοποιητικό επίπεδο εργασιακού περιβάλλοντος στο Νοσοκομείου 

● Ικανοποίηση των χρηστών υγείας 

● Αποτελεσματική διαχείριση και οικονομοτεχνική απόδοση 

● Υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου του Νοσοκομείου  

       Η επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί σταθερή επιδίωξη για τη 

Διοίκηση του «Μποδοσάκειου». Φυσικά, η στρατηγική επίτευξης του στόχου 

θα πρέπει να προσδιοριστεί αφού ληφθούν  υπόψη όλες οι παράμετροι που 

συνθέτουν το ζήτημα της λειτουργίας του Νοσοκομείου, σε σχέση με το 

εσωτερικό κι εξωτερικό περιβάλλον του.   

 
Κεφάλαιο 7 : Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης. 
 
7.1 Εισαγωγή  
 
      Έχοντας  ολοκληρώσει  την ανάπτυξη της Στρατηγικής,  το επόμενο 

στάδιο είναι αυτό της ανάπτυξης των σχέδιων δράσης για την επίτευξη των 

Επιχειρησιακών Στόχων. 

      Η  ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου  των νοσοκομειακών μονάδων  

γίνεται ταυτόχρονα και παράλληλα σε δύο διαφορετικούς πόλους   

λειτουργιών : 

• των κύριων λειτουργιών (κλινικό έργο, νοσηλευτικές υπηρεσίες - 

ανθρώπινοι πόροι, εργαστηριακό έργο κλπ ) και  

• των υποστηρικτικών λειτουργιών που  λειτουργούν για την στήριξη του 

πρώτου πόλου (συστήματα μηχανογράφησης, διοικητικές  υπηρεσίες κλπ.). 

      Ο  βαθμός εξειδίκευσης και λεπτομερούς αναφοράς στις κύριες και 

υποστηρικτικές λειτουργίες καθορίζεται από τη συσχέτιση των 

συμπερασμάτων που προκύπτουν, από την ανάλυση και αξιολόγηση της 

υπάρχουσας κατάστασης αλλά και από τον καθορισμό των συγκεκριμένων 

στόχων.  Επιπλέον, για τις υποστηρικτικές διαδικασίες το εύρος ανάλυσης  

 112



εξαρτάται και από τον υποστηρικτικό ρόλο που καλούνται να έχουν ως προς 

τις κύριες λειτουργίες. 

     Αναγκαία συνθήκη του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η συμμετοχή και η 

αποδοχή των σχεδίων δράσης από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Ο 

καθοριστικός αυτός παράγοντας υλοποιεί τα σχέδια οργάνωσης και 

προγραμματισμού του νοσοκομείου  σε προϊόντα και υπηρεσίες. 
 
 7.2   Επιχειρησιακοί Στόχοι Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»  
 
     Οι σημαντικότεροι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ως προς 

τις Κύριες Λειτουργίες είναι : 

Α. Ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση του υπάρχοντος Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού με αξιοποίηση της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας  για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. 

Β. Ποιοτική αναβάθμιση των χώρων παραμονής των ασθενών και των 

επισκεπτών του Νοσοκομείου για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής 

τους. 

Γ. Χωροταξική αναδιανομή του περιβάλλοντος  χώρου.  

Δ. Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης και ποιοτικού ελέγχου των δράσεων 

των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου.  

Ε. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

Ανθρώπινου δυναμικού. 

     Οι σημαντικότεροι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο» ως προς τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες είναι : 

Α. Ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση του υπάρχοντος Μηχανολογικού και 

Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 

Β. Οικονομικοτεχνική αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των πόρων του 

Νοσοκομείου. 

Γ. Στήριξη και αναβάθμιση του ρόλου και της εικόνας του Νοσοκομείου στην 

κοινωνία. 

Δ. Πλήρης κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε μηχανοργάνωση. 
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7.3 Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
    
7.3.1   Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Κύριων Λειτουργιών 
 
Η ανάπτυξη των σχεδίων δράσης του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ως προς τις κύριες 

λειτουργίες του παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Α. Ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση του υπάρχοντος 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με αξιοποίηση της σύγχρονης 
βιοϊατρικής τεχνολογίας  για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας. 
 
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει : 

1. Λειτουργία του ΤΕΠ   

2. Ιατρείου πρόληψης μαστού  

3. Ιατρείο οικογενειακού προγραμματισμού  

4. Νέα τμήματα (ανάλογα με τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού): 

          Οφθαλμολογικό, Νευρολογικό ,Νευροχειρουργικό, Νεογνολογικό,            

          Οδοντιατρικό , Ογκολογικό               

5. Αγορά Μαγνητικού Τομογράφου 

6. Απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού – υποδομών. Συγκεκριμένα, 

έχει η εγκριθεί μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων η απόκτηση των παρακάτω:  

 Εξοπλισμός Καρδιολογικού τμήματος (τεστ κοπώσεως, υπέρηχο 

καρδιάς,  HOLTER ρυθμού ). 

 Εξοπλισμός ακτινολογικού εργαστηρίου (έγχρωμος 

υπερηχοτομογράφος, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας). 

 Ολοκλήρωση εξοπλισμού της ΜΕΘ ( μόνιτορ, DOPPLER, νέες κλίνες ). 

 Ολοκλήρωση διαδικασίας εξοπλισμού Δ΄ αίθουσας Χειρουργείου. 

 Εξοπλισμός Ορθοπαιδικού τμήματος αρθροσκοπικός  πύργος κλπ) . 

 Εξοπλισμός Χειρουργικού τμήματος (μόνιτορ, φορητός 

ηλεκτροκαρδιογράφος, νέα σετ εργαλείων κλπ). 

 Εξοπλισμός Μαιευτικού- Γυναικολογικού τμήματος  (σετ φυσιολογικού 

τοκετού, αποξέσεων, διασωλήνωσης νεογνών ).  
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 Εξοπλισμός Παιδιατρικού τμήματος (οξύμετρα, οξυγονόμετρα, μόνιτορ, 

κλπ). 

 Εξοπλισμός ΩΡΛ τμήματος (φορητό σύστημα ωτακουστικών 

εκπομπών ). 

 Εξοπλισμός ασθενοφόρων (φορητοί αναπνευστήρες, αναρροφήσεις, 

απινιδωτές κλπ). 

 Εξοπλισμός εξωτερικών ιατρείων (μόνιτορ, τροχήλατα εργασίας) 

  
Β. Αναβάθμιση ποιοτική των χώρων παραμονής των ασθενών και των 
επισκεπτών του Νοσοκομείου για την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσής τους. 
    Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας HACCP (HAZARD 

ANALYSIS OF CRITICAL CONTROL POINTS) στο Τμήμα Διατροφής του 

Νοσοκομείου. 

    Το Τμήμα Διατροφής αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς χώρους 

του νοσοκομείου , ενώ οι διαδικασίες σίτισης και εστίασης από τις πλέον 

πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες του νοσοκομειακού τομέα .Η ασφάλεια 

και η ποιότητα των παρεχόμενων γευμάτων είναι δεοντολογική και νομική 

υποχρέωση του νοσοκομείου. Το σύστημα HACCP, συνδυαζόμενο με ειδικές 

τεχνικές, που είναι εφαρμόσιμες για τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου– 

όπως για παράδειγμα έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης, πρωτόκολλα 

καθαρισμών και απολυμάνσεων, έλεγχος της υγιεινής των εγκαταστάσεων, 

προφύλαξη των Εργαζομένων και των προϊόντων από κινδύνους 

επιμόλυνσης, κ.τ.λ. – διασφαλίζουν το Νοσοκομείο και τα προϊόντα του. 

    Συμπερασματικά, η εφαρμογή του HACCP θα εξασφαλίσει στο 

Νοσοκομείο: 

• Την δυνατότητα προβολής της υγιεινής (από την άποψη της ασφάλειας για 

τον ασθενή) των τροφίμων που παράγει.  

• Τη μείωση του κόστους κυρίως από τη μείωση των απωλειών εσωτερικά 

στις φάσεις διακίνησης των τροφίμων. 

• Τη μείωση του κινδύνου αποζημιώσεων κ.τ.λ. που τυχόν οφείλονται σε 

παραβάσεις του κώδικα τροφίμων κ.τ.λ. 

• Την εναρμόνιση του Νοσοκομείου με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Γ. Χωροταξική αναδιανομή του περιβάλλοντος  χώρου.  
 
    Η χωροταξική αναδιανομή του περιβάλλοντος  χώρου θα επιτευχθεί με την 

δημιουργία ελικοδρομίου, 150 νέων θέσεων PARKING, παιδικής χαράς και 

τακτοποίηση περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου.   

 

Δ. Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης και ποιοτικού ελέγχου των 
δράσεων των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου.  
 

     Στην ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης και ποιοτικού ελέγχου των 

δράσεων των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου θα συμβάλει  η  

εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ISO  9001: 

2000 .  

   Η διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των συστηματικών ενεργειών που 

απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του 

προϊόντος-υπηρεσίας , μεταφέροντας την εστίαση των οργανισμών, από την 

ποιότητα του προϊόντος-υπηρεσίας στην ποιότητα του συστήματος που 

παράγει το προϊόν-υπηρεσία. Με τη διαχείριση ποιότητας, οι οργανισμοί 

δημιουργούν ένα σύστημα για τον έλεγχο όσων γίνονται και στην συνέχεια το 

σύστημα αυτό επιθεωρείται για να διασφαλιστεί η επάρκειά του όσον αφορά 

το σχεδιασμό και τη χρήση του. 

     ’Ετσι λοιπόν, η διαχείριση ποιότητας εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός, η 

παραγωγή, η λειτουργία, η επιθεώρηση, και ο έλεγχος, έχουν συντελεστεί 

ορθά, έτσι ώστε σε ένα προϊόν ή υπηρεσία, να έχει επιτευχθεί μία δεδομένη, 

αποδεκτή στάθμη ποιότητας, σύμφωνη με τις προδιαγραφές. Το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), περιλαμβάνει την ανάλυση κάθε εργασίας και 

την εφαρμογή ελέγχων σε όλες τις επιμέρους φάσεις των εργασιών, για να 

επιτευχθεί το παραπάνω. 

      Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι η εφαρμογή ενός ΣΔΠ δεν υπόσχεται 

βελτίωση της ποιότητας. Το ουσιαστικό κέρδος του οργανισμού που θα 

εγκαθιδρύσει ένα τέτοιο σύστημα, θα είναι η σταθερότητα της ποιότητας, και η 

αξιοπιστία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει. Το ΣΔΠ, θέτοντας 

όλες τις αναγκαίες διαδικασίες υπό έλεγχο, εξασφαλίζει σταθερά παραγόμενη 
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ποιότητα και προϊόντα που ικανοποιούν τα πρότυπα κατασκευής, ποιότητας 

και αξιοπιστίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τόσο για τους εσωτερικούς 

πελάτες (στελέχη και απλοί εργαζόμενοι στον οργανισμό) και εξωτερικούς  

πελάτες (τελικοί καταναλωτές , εδώ ασθενείς), όσο και για τον ίδιο τον 

οργανισμό. 

 

Ε. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του Ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Οι δράσεις που προβλέπονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής: 

1. Δημοσιοποίηση ερευνών των τμημάτων  

2. Συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια για ανάπτυξη προληπτικής ιατρικής  

3. Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού με κατεύθυνση στις νέες 

τεχνολογίες  

 

7.3.2 Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών 
        
    Οι σημαντικότεροι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο» ως προς τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες είναι : 

 
Α. Ποιοτική και τεχνολογική αναβάθμιση του υπάρχοντος 
Μηχανολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 
 
1. Δημιουργία αγωγού τηλεθέρμανσης και σύνδεση του Νοσοκομείου  με τον 

Δήμο Πτολεμαϊδας  

2. Άμεση εγκατάσταση τηλεοράσεων σε όλα τμήματα του νοσοκομείου 
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Β. Οικονομικοτεχνική αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των πόρων 
του Νοσοκομείου. 
 

  1.  Μετάβαση σε διπλογραφικό σύστημα  

2. Θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης και επαναξιολόγησης δράσεων και 

ενεργειών που προβλέπονται από το Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

3.  Δημιουργία Κέντρων Κόστους μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής για την 

ακριβή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τμημάτων του 

Νοσοκομείου. 

4. Ακριβής καταγραφή των αναγκών και προγραμματισμός των προμηθειών 

του Νοσοκομείου για την αποφυγή διενέργειας επαναληπτικών διαγωνισμών 

εντός του ιδίου έτους για όμοια είδη.  

Γ. Στήριξη και αναβάθμιση του ρόλου και της εικόνας του Νοσοκομείου 
στην κοινωνία. 

 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με : 

1. Συμμετοχή των ιατρών του Νοσοκομείου σε ενημερωτικές εκδηλώσεις 

ιατρικού περιεχομένου σε Σχολεία, Σωματεία και οργανισμούς. 

2. Διοργάνωση ημερίδων με πρωτοβουλία του Νοσοκομείου ή σε συνεργασία 

με άλλους φορείς για την ενημέρωση του κοινού επί θεμάτων υγείας. 

3. Τακτική ενημέρωση των πολιτών μέσω των Μ.Μ.Ε. για την δημιουργία 

νέων υπηρεσιών στο Νοσοκομείο, την εφαρμογή νέων εξεταστικών μεθόδων 

ή επεμβάσεων και τον προγραμματισμό του Νοσοκομείου για το μέλλον. 

 
Δ. Εφαρμογή νέου προτύπου διοίκησης και διαχείρισης του 
Νοσοκομείου με βάση το σύγχρονο management. 
 

Οι δράσεις που προβλέπονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι εξής: 

1. Καθιέρωση σε ετήσια βάση κατάρτισης σχεδίων δράσης από κάθε Κλινική, 

Τμήμα και Εργαστήριο για τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του επόμενου 

έτους.  

2. Κατάρτιση ετήσιου Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ταυτόχρονα 

με την σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους για την σωστή 

παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου. 
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3. Αναθεώρηση του οργανωτικού σχήματος του Νοσοκομείου σε τακτά 

χρονικά διαστήματα για την προσαρμογή του σε νέα δεδομένα. 

4. Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος καταγραφής, 

επεξεργασίας και παρακολούθησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του 
Νοσοκομείου. 

5. Κατάρτιση τμηματικών προϋπολογισμών για την αποτελεσματικότερη 

επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων. 
 
Ε. Πλήρης κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε μηχανοργάνωση. 
 
    Οποιοδήποτε τμήμα σε κάθε τομέα και υπηρεσία σε μία μονάδα υγείας θα 

μπορούσε να μηχανογραφηθεί με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες και πράξεις 

που συμβαίνουν σε κάθε λειτουργική μονάδα να καταγράφεται και να 

διαχειρίζεται μηχανογραφικά με την υποστήριξη ενός λογισμικού. Το 

ζητούμενο όμως είναι η μελέτη εγκατάστασης των λογισμικών εφαρμογών σε 

τομείς οι οποίοι συμβάλουν άμεσα και δραστικά στη μείωση του κόστους της 

γενικότερης παροχής υπηρεσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε μία μονάδα υγείας. Ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» και θα ικανοποιεί τα παραπάνω μπορεί να 

διαχωριστεί σε τέσσερα βασικά υποσυστήματα στα οποία θα εντάσσονται οι 

επιμέρους εφαρμογές λογισμικού: α) το Διοικητικό-Οικονομικό υποσύστημα, 

β) το υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών και το Ιατρικό υποσύστημα γ) το 

Εργαστηριακό Υποσύστημα και δ) το Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας. 
      Το υπαρκτό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα  υπαγορεύει ειδικά χαρακτηριστικά στα επιμέρους 

υποσυστήματα, τα οποία αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια στη 

συνέχεια. 

1) Διοικητικό-Οικονομικό Υποσύστημα  
 
Γενική Λογιστική: Η Γενική Λογιστική θα πρέπει να είναι η βάση όλου του 

Διοικητικό-οικονομικού υποσυστήματος και θα πρέπει να λειτουργεί με τον 

τρόπο που καθορίζει το σχετικό προεδρικό διάταγμα (ΠΔ 146/2003). Όλες οι 

εφαρμογές πρέπει να επικοινωνούν και να ενημερώνουν την λογιστική με 
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στόχο την έγκαιρη άντληση οικονομικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων. Η 

Γενική Λογιστική πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός 

να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Νοσοκομείου και αφετέρου να γίνεται 

εύκολη, άμεση συνεχής ενοποίηση αποτελεσμάτων (consolidation) σε 

περιφερειακό επίπεδο, για τη γενικότερη εποπτεία της συμπεριφοράς του 

Νοσοκομείου.  

Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί: Ο στόχος της εφαρμογής των 

προϋπολογισμών πρέπει να είναι η τήρηση και η παρακολούθηση της 

προβλεπόμενης δραστηριότητας του νοσοκομείου, και η σύγκριση με 

πραγματικά στοιχεία. Η εφαρμογή των προϋπολογισμών θα πρέπει να 

παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτυπώσει μέσα σε αυτό την 

οργανωτική δομή του νοσοκομείου έτσι ώστε οι προϋπολογισμοί να 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική οργανωτική διάρθρωση του οργανισμού.. 

Να έχει χρονική διάσταση μεγαλύτερη του έτους και να μπορεί να συνδυάζει 

στοιχεία προηγουμένων ετών, τρέχοντος έτους και προβλέψεις επομένων 

ετών.. Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ορισμού ιεραρχικών σχέσεων 

μεταξύ προϋπολογισμών και ενοποίησης αυτών σε ανώτερα επίπεδα, έτσι 

ώστε να μπορούν να δοθούν συγκεντρωτικά στοιχεία προϋπολογισμών σε 

φορείς που ασκούν επιτελική εξουσία στα νοσοκομεία, όπως είναι η Δ.Υ.ΠΕ., 

το Υπουργείο Υγείας κλπ.Θα πρέπει, τέλος, να υπάρχει πλήρης συλλειτουργία 

με το κύκλωμα της οικονομικής παρακολούθησης για την εξαγωγή 

συγκριτικών καταστάσεων προϋπολογιστικών – απολογιστικών στοιχείων και 

την εξαγωγή οικονομικών δεικτών. 

Αναλυτική Λογιστική: Μέσω της Αναλυτικής λογιστικής θα πρέπει να 

καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις. Το κύκλωμα αυτό θα πρέπει 

να αποτελεί προέκταση του κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής και να 

διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα και ιχνηλασιμότητα των εγγραφών από τη 

Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. Θα πρέπει να δίνει διοικητική πληροφόρηση 

σχετικά με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διάρθρωση του 

κόστους, και τη συνολική αποτελεσματικότητα του Νοσοκομείου.  
Κοστολόγηση: Θα πρέπει να προβλέπεται ο μηχανισμός για τον έλεγχο του 

κόστους για συγκεκριμένα κέντρα κόστους και κέντρα κέρδους παρεχόμενων 

υπηρεσιών, που θα παρακολουθούνται ενιαία στο Νοσοκομείο ανεξάρτητα 

από την Αναλυτική Λογιστική. Η ανάπτυξη ασθενοκεντρικού συστήματος 
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κοστολόγησης είναι βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 

κόστους υπηρεσιών. Ο ασθενής πρέπει να είναι ο βασικός άξονας γύρω από 

τον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του νοσοκομείου (νοσηλεία, 

εξετάσεις, επεμβάσεις, αναλώσεις φαρμάκων κλπ). Το νοσοκομείο, είναι ένας 

οργανισμός που συγκεντρώνει πολλά ξεχωριστά τμήματα (κλινικές, 

εργαστήρια, χειρουργεία κτλ) τα οποία συνεισφέρουν στο συνολικό 

αποτέλεσμα του οργανισμού. Επομένως, θα πρέπει να δύναται η δυνατότητα, 

αφενός, να παρακολουθείται ο ασθενής σε όλα τα στάδια της παραμονής του 

στο νοσοκομείο, αφετέρου, πρέπει να δίνεται σαφή εικόνα της λειτουργίας του 

νοσοκομείου σε όλα τα επιμέρους τμήματά του. Θα πρέπει να υπάρχει 

ιεραρχική οργάνωση και συσχέτιση των διαφόρων κέντρων κόστους μεταξύ 

τους.  

Εισπρακτέοι Λογαριασμοί: Αφορά στην παρακολούθηση των απαιτήσεων 

των πελατών - ασθενών του νοσοκομείου και των λοιπών συναλλασσομένων 

όπως ασφαλιστικοί οργανισμοί, άλλα νοσοκομεία κλπ. Αναγκαία παράμετρος 

των εφαρμογών πρέπει να είναι η απόλυτη συλλειτουργία με το κύκλωμα της 

διαχείρισης ασθενών (κίνηση ασθενών, γραφείο νοσηλείας) και τα 

υποσυστήματα εκείνα που παρακολουθούν άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τους ασθενείς. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η παρακολούθηση 

τριγωνικών σχέσεων μεταξύ συναλλασσομένων, όπως για παράδειγμα, η 

χρέωση των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης χρεώνει τον ασθενή αλλά 

τιμολογείται ο ασφαλιστικός του φορέας. Παράλληλα θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η πλήρης παρακολούθηση των συναλλαγών με άλλα 

νοσοκομεία (π.χ. ασθενείς που διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία). Το 

κύκλωμα των εισπρακτέων λογαριασμών θα πρέπει να αντλεί τον κύριο όγκο 

των δεδομένων του από το υποσύστημα της διαχείρισης ασθενών και με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της μετάπτωσης. Τέλος, θα πρέπει 

το υποσύστημα να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, πλήρως ολοκληρωμένο με το 

Ιατρικό Υποσύστημα και να επιτρέπει εύκολη προσαρμογή στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον θα 

πρέπει να τηρούνται και να συνδυάζονται τα οικονομικά δεδομένα του πελάτη-

ασθενούς με τις πληροφορίες ιατρικού τύπου. 

Πληρωτέοι Λογαριασμοί - Προμηθευτές: Το κύκλωμα των πληρωτέων 

λογαριασμών καλύπτει τη διαχείριση των συναλλακτικών σχέσεων του 
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Νοσοκομείου με τους προμηθευτές ειδών (υγειονομικά υλικά, φαρμακευτικά, 

ιατρικός εξοπλισμός κλπ) και υπηρεσιών. Θα πρέπει να συλλειτουργεί με την 

εφαρμογή των προμηθειών και των συμβάσεων και να δίνει αναλυτική 

πληροφόρηση της οικονομικής κατάστασης και των σχέσεων του 

Νοσοκομείου με τους προμηθευτές του. Επίσης θα πρέπει να δίνει την εικόνα 

των μελλοντικών υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, στοιχεία που θα 

βοηθούν την οικονομική υπηρεσία να κάνει τον έγκαιρο προγραμματισμό των 

πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ανάλογο μηχανισμό εγκρίσεων 

πληρωμών ώστε μονάχα εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να εκδίδουν 

εντάλματα πληρωμής σε προμηθευτές . 

Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία: Η εφαρμογή της Διαχείρισης 

Προσωπικού πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν μισθοδοσία, που θα 

στηρίζεται σε κανόνες για ομάδες εργαζομένων με κοινά χαρακτηριστικά . Με 

αυτόν τον τρόπο η διαχείριση μισθών, επιδομάτων, πριμ, ασφαλιστικών 

καλύψεων θα παραμετροποιούνται πλήρως και θα επιτυγχάνεται με απλό 

τρόπο η μισθοδοσία όλων των κατηγοριών των εργαζομένων του δημοσίου, 

αλλά και των εποχιακών και των συμβασιούχων. Επίσης η διαχείριση 

προσωπικού πρέπει να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές των εργαζομένων 

από την ημέρα της πρόσληψης, τις εσωτερικές μετακινήσεις, τις προαγωγές 

και αναλυτικά την εκπαίδευσή τους. Στη διαχείριση των αδειών 

περιλαμβάνονται ευκολίες για παρακολούθηση και ανάλυση απουσιών πάσης 

φύσεως ενώ σε ειδικό τμήμα του λογισμικού πρέπει να παρακολουθείται η 

αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να 

θεωρείται ότι περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να προβλέπει 

ασφάλεια και ειδικό χειρισμό στην πρόσβαση σ’ αυτήν. 

Διαχείριση Παγίων: Η εφαρμογή των παγίων αφορά στην παρακολούθηση 

των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου. Μεταξύ 

αυτών περιλαμβάνονται τόσο ο τυπικός πάγιος εξοπλισμός όσο και ο 

εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός που χρειάζεται για τη λειτουργία του. 

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και να παρακολουθούνται οι τακτικές και 

έκτακτες συντηρήσεις του εξοπλισμού που γίνονται από την τεχνική υπηρεσία 

του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να παρακολουθούνται και τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία που δεν είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, όπως στοιχεία που 

προέρχονται από χρηματοδοτική μίσθωση ή από χρησιδάνεια.  
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Πρωτόκολλο: Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να καταγράψει, κωδικοποιήσει 

και να τεκμηριώσει όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Αυτό θα 

συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας σε ότι αφορά την οργάνωση και 

διαχείριση εγγράφων. 

Διαχείριση Αποθηκών: Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της διαχείρισης 

των αποθηκών είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός του εφοδιασμού του 

Νοσοκομείου με υλικά, η αποτελεσματική εξυπηρέτησή του, με ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση του δεσμευμένου κεφαλαίου. Μέσω της εφαρμογής γίνεται 

ποσοτική και αξιόλογη διαχείριση των αποθηκών. Οι αποθήκες μπορεί να 

είναι «φυσικές» ή «νοητές». Το τμήμα αυτού του λογισμικού, έτσι όπως 

περιγράφεται εδώ, αναλαμβάνει να διαχειριστεί στο νοσοκομείο, όλα τα υλικά 

(εκτός των φαρμάκων). Τα υλικά πρέπει να παρακολουθούνται και ως προς 

την αρχειοθέτησή τους σε διάφορες αποθήκες και ως προς τις μετακινήσεις 

τους από αποθήκη σε αποθήκη. Οι αποθήκες ενημερώνονται άμεσα από τις 

παραλαβές των προμηθειών και από τις διακινήσεις μεταξύ αποθηκών και 

τηρείται ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο υπόλοιπο ανά είδος και αποθήκη.  

Προμήθειες και Διαχείριση συμβάσεων: Στόχος της εφαρμογής των 

προμηθειών είναι η αυτοματοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

προμηθειών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το νοσοκομείο και τους 

προμηθευτές. Αναλυτικά, για να υποστηριχθεί μια προμήθεια από το σύστημα 

θα πρέπει να δημιουργούνται αιτήσεις αγοράς όπου οι ενδιαφερόμενοι θα 

έχουν πρόσβαση στις λίστες από τα επιτρεπτά αγοραζόμενα είδη. Με το 

υποσύστημα διαχείρισης συμβάσεων πρέπει να υλοποιείται η παρακάτω 

λειτουργικότητα: σύνδεση αιτήσεων αγορών, εντολών προμήθειας με 

συμβάσεις προμηθευτών, πλήρης καταγραφή των συμβάσεων και 

κωδικοποίηση των κατηγοριών των συμβάσεων, συστηματική οργάνωση των 

όρων τους με δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού ανά πάσα στιγμή, 

δυνατότητες συγκρίσεων των όρων παραλαβής αγαθών με τους όρους των 

συμβάσεων κατά τις παραλαβές από τους προμηθευτές, προειδοποιήσεις για 

λήξη συμβάσεων, σύνδεση προκηρύξεων και διαγωνισμών με τις συμβάσεις 

που υπογράφηκαν κ.α. 

Διαχείριση διαθεσίμων: Μέσω της εφαρμογής της Διαχείρισης διαθεσίμων 

θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρη παρακολούθηση των εισροών – εκροών 

στοιχείων βραχυπρόθεσμου ενεργητικού του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να 
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καλύπτονται μέσα από ξεχωριστούς λογαριασμούς οι συναλλαγές με 

τράπεζες (όπως π.χ. οι πληρωμές προσωπικού) και να προβλέπεται η 

εισαγωγή δεδομένων των τραπεζών στην εφαρμογή της Διαχείρισης 

Διαθεσίμων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των 

εγγραφών ταμείου με τις εγγραφές στο εξτρέ της τράπεζας (bank 

reconciliation) και η διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. Επίσης, θα πρέπει να 

τηρείται πλήρες ιστορικό των ταμειακών σχέσεων με όλους τους 

συναλλασσόμενους (ασθενείς, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία) καθώς και 

να εκδίδονται από το σύστημα καταστάσεις ταμειακών ροών (cash flow) για 

ιστορικές περιόδους αλλά και για μελλοντικές, βάσει των υφιστάμενων 

ταμειακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Νοσοκομείου.  

 

2)Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών 
 

Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί Ασθενείς: Σκοπός της εφαρμογής είναι η 

διαχείριση και παρακολούθηση της  πορείας του νοσηλευόμενου ασθενή από 

την εισαγωγή έως και την έκδοση του εξιτηρίου. Περιλαμβάνει την καταγραφή 

των δημογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων ασθενή κατά την προσέλευση 

του στο νοσοκομείο, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των  δεδομένων  

του ασθενή για επιθυμητές  χρονικές περιόδους από τη διοίκηση αλλά και τα 

τμήματα – κλινικές του  νοσοκομείου. Συλλειτουργεί απόλυτα με την εφαρμογή 

της διαχείρισης ραντεβού και συνδέεται με τη λίστα αναμονής ασθενών 

προκείμενου να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός των πόρων του 

νοσοκομείου. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών, είναι η παρακολούθηση 

της τακτικής και έκτακτης εισαγωγής ασθενή, η διαχείριση των επειγόντων 

περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία και η παρακολούθηση των 

εισιτηρίων του νοσοκομείου. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης 

κάρτας υγείας (π.χ. µε χρήση bar code), για τη γρήγορη και χωρίς σφάλματα 

εισαγωγή του ασθενή. Θα πρέπει να διαχειρίζεται την έκδοση των εξιτηρίων 

καθώς και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών (για ασφαλιστικά ταμεία, 

βεβαιώσεις εισαγωγής, εξαγωγής κλπ). Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να 

δίνει σαφή εικόνα της πληρότητας του νοσοκομείου (ανά θέση / όροφο / 

κλινική) ώστε να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός των εισαγωγών 

ασθενών. Τέλος, η εφαρμογή του Γραφείου Κίνησης, πρέπει να παρέχει 
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δυνατότητες διαχείρισης κλινών και θέσεων νοσηλείας με εύκολο γραφικό 

τρόπο. 

Διαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευματινών Ιατρείων (Κοινό 
Υποσύνολο με το Διοικητικό – Οικονομικό Υποσύστημα): Σκοπός της 
εφαρμογής  είναι η γραμματειακή υποστήριξη των εξωτερικών & 

απογευματινών ιατρείων. Περιλαμβάνονται οι  διαδικασίες τήρησης ραντεβού 

στα εξωτερικά & απογευματινά  ιατρεία (ανά ιατρό, τμήμα, κτλ), η δημιουργία 

λίστας αναμονής κλπ. Στόχο έχει το σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό των 

πόρων της μονάδας υγείας , ανθρωπίνων και μη, για την εξυπηρέτηση των 

ασθενών των εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων.Η εφαρμογή αυτή θα 

αποτελεί την ‘’πύλη’’ για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχέσεων 

της μονάδας υγείας με τους πελάτες – ασθενείς της. 

Λογιστήριο Ασθενών – Τιμολόγηση & Κοστολόγηση Ιατρικών 
Υπηρεσιών : Το υποσύστημα αυτό θα διαχειρίζεται  όλες τις λογιστικές 

πληροφορίες που συσχετίζονται µε την νοσηλεία του κάθε ασθενή. Σκοπός 

του είναι, αφενός, η χρέωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών και η τιμολόγηση 

τους στον ασθενή ή τον ασφαλιστικό φορέα και, αφετέρου, ο υπολογισμός του 

κόστους των υπηρεσιών σε εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς. Η 

τιμολόγηση θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που δημιουργούνται  από τα 

διάφορα τμήματα  κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή και σε 

συνδυασμό  µε τη διαχείριση των Ασφαλιστικών Ταμείων θα αυτοματοποιεί  

τις διαδικασίες χρέωσης αυτού.  

Φαρμακείο, Συνταγολόγια : Σκοπός της εφαρμογής είναι η οργάνωση των 

υπηρεσιών του φαρμακείου προς τις κλινικές /τμήματα του νοσοκομείου και ο 

προγραμματισμός των χορηγήσεων φαρμακευτικού υλικού βάσει ατομικών 

/γενικών συνταγολογίων. Η εφαρμογή θα διασυνδέεται με όλα τα τμήματα του 

νοσοκομείου και θα υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας από τους ορόφους / 

τμήματα  καθώς και την  εκτέλεση  συνταγών φαρμάκων  από το Φαρμακείο. 

Επίσης θα διαχειρίζεται τις επιστροφές φαρμάκων από τις κλινικές  και 

γενικότερα τις δοσοληψίες φαρμακευτικού υλικού εντός και εκτός του 

νοσοκομείου.  

Διαιτολογικό. :  Σκοπός του υποσυστήματος είναι η παρακολούθηση του 

γενικού προγράμματος διατροφής και των ειδικών προγραμμάτων διαίτης 

βάσει των θεραπευτικών αγωγών και η διαχείριση των υλικών τροφοδοσίας. 
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Το υποσύστημα θα διαχειρίζεται και την παραγγελιοληψία τροφίμων από τους 

προμηθευτές, δημιουργώντας  προτεινόμενες παραγγελίες για τρόφιμα κατά 

προμηθευτή, ανάλογα με τις προβλεπόμενες καθημερινές ανάγκες του 

νοσοκομείου (σύμφωνα με την εικόνα κατάληψης κλινών που τηρείται στο 

Γραφείο Κίνησης). Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης του πρωτοκόλλου 

παραλαβής τροφίμων με τιμολόγια / δελτία αποστολής προμηθευτή. 

 

3) Ιατρικό Υποσύστημα 
 
Εξωτερικά / Απογευματινά Ιατρεία / Επείγοντα Περιστατικά: Σκοπός της 
εφαρμογής είναι η διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών που 

επισκέπτονται τα τακτικά η έκτακτα  εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Θα 

πρέπει να  χαρακτηρίζεται από απλές διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων με 

φιλικές προς το χρήστη φόρμες εισαγωγής. Το υποσύστημα θα συνδέεται 

στενά με αυτό της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων ώστε να 

παρακολουθούνται πλήρως οι προγραμματισμένες επισκέψεις ασθενών.  

Ιατρικές Πράξεις – Ηλεκτρονικές Παραγγελίες - Παραπεμπτικά :Σκοπός 
της εφαρμογής είναι η οργάνωση και προγραμματισμός των ανθρωπίνων και 

υλικών πόρων της μονάδας υγείας για την εκτέλεση ιατρικών εντολών, την 

αυτόματη παραγγελία ιατρικών πράξεων και εξετάσεων (ηλεκτρονικά 

παραπεμπτικά, παραγγελία κλινικών - παρακλινικών εξετάσεων, χειρουργικές 

επεμβάσεις, κλπ.) και την παραλαβή και επισκόπηση των αποτελεσμάτων και 

πορισμάτων ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα πρέπει να διευκολύνει το 

συντονισμό των ιατρικών διεργασιών ώστε να εκτελούνται επιτυχώς οι 

ιατρικές πράξεις. Έτσι σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα παραγγελίας και 

έκδοσης παραπεμπτικών κάθε μορφής (εργαστηριακές, ακτινολογικές 

εξετάσεις, χορηγήσεις φαρμάκων, οδηγίες νοσηλευτών) αλλά και η προβολή 

τους από οποιοδήποτε σημείο της μονάδας υγείας ανάλογα με τον κωδικό του 

χρήστη. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει τη σηματοδοσία (status-based 

workflow) των διαφόρων τύπων  παραπεμπτικών η παραγγελιών (π.χ. προς 

εκτέλεση, προς έγκριση, ολοκληρωμένη κλπ.). 

Ιατρικά Πρωτόκολλα – Ιατρικά Πορίσματα: Σκοπός της εφαρμογής είναι η 

δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων για την καταγραφή των ιατρικών, 

θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδομένων που συμπληρώνονται από το 
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ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αφορούν την τεκμηρίωση των 

διαγνώσεων και των θεραπευτικών  αγωγών. Το υποσύστημα θα πρέπει να 

δίνει τη δυνατότητα  εγγραφής ιατρικών πορισμάτων  με τη χρήση αναλόγων 

προτυποποιημένων εντύπων. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει 

την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από τη βάση δεδομένων μέσα στα 

προτυποποιημένα έντυπα.  

Ιατρικό Ιστορικό – Διαγνώσεις: Αφορά στην καταγραφή των διαγνώσεων 

του ιατρικού ιστορικού, και γενικότερα της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς. 

Μέσα από την εφαρμογή θα είναι δυνατή  η τεκμηρίωση  ιατρικών, 

θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδομένων  για κάθε ασθενή (συμπτώματα, 

κλινικά σημεία, πορεία νόσου κλπ.). Η εφαρμογή  θα πρέπει να υποστηρίζει 

την ταξινόμηση  κατά ICD και ICPM για τις διαγνώσεις και θεραπείες ώστε να 

διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση, η κατάρτιση  υγειονομικών  μελετών κλπ 

 Νοσηλευτική Υπηρεσία: Σκοπός της εφαρμογής είναι η οργάνωση  της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου για την παροχή νοσηλευτικής 

φροντίδας, την χορήγηση φαρμάκων, την τήρηση της θεραπευτικής αγωγής 

του ασθενούς και γενικότερα την παρακολούθηση της πορείας νόσου. Πρέπει 

να βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την εφαρμογή «Ιατρικές Πράξεις» και 

έχει σκοπό την ενημέρωση και παροχή πληροφόρησης του νοσηλευτικού 

προσωπικού για τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο 

ασθενής.  

 

4) Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων. 

 
   Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται οι βασικές εργασίες που θα 

πρέπει να εκτελούνται από τα εργαστήρια υποστηριζόμενα από 

πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων. Το κύκλωμα των εργαστηριακών 

εξετάσεων του Νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των 

αντίστοιχων εργασιών, χωρίζεται στα παρακάτω βήματα: 

• Παραγγελία εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από ένα 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ή με έντυπο παραπεμπτικό προς 

το αρμόδιο εργαστήριο. 
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• Λήψη δειγμάτων (αιμοληψία, κλπ) στους κατάλληλους χώρους και 

ταυτόχρονη σήμανση των δειγμάτων με ετικέτες που διαθέτουν barcode, 

το οποίο να ταυτοποιεί μοναδικά το δείγμα, την εξέταση και τον ασθενή. Οι 

ετικέτες αυτές πρέπει να εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα 

είτε στο σημείο αιμοληψίας είτε στο σημείο καταχώρησης του ηλεκτρονικού 

παραπεμπτικού. 

• Τα δείγματα (το καθένα σημειωμένο με την ειδική ετικέτα του) πρέπει να 

έρχονται στο σημείο υποδοχής (κεντρική γραμματεία του εργαστηριακού 

τομέα, ειδική γραμματεία εργαστηρίου, κλπ) όπου να παραλαμβάνονται 

από το αρμόδιο εργαστήριο.  

• Οι αναλύσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου γίνονται στο μεγαλύτερο τους 

μέρος από ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αυτόματοι αναλυτές). Σε 

αυτή τη περίπτωση τα δείγματα εισάγονται στους αντίστοιχους αναλυτές 

προκειμένου να επεξεργαστούν. Συχνά το δείγμα (π.χ. Αίμα) χωρίζεται σε 

παραπάνω από ένα δοκιμαστικό σωλήνα έτσι ώστε περισσότεροι 

αναλυτές να μπορούν να διενεργούν αναλύσεις στο ίδιο δείγμα.  

• Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων που είτε λόγω σπανιότητας είτε 

λόγω πολυπλοκότητας δεν διενεργούνται μέσω αυτόματων αναλυτών 

αλλά με άλλες χειροκίνητες ή ημιαυτόματες εργαστηριακές μεθόδους. Σε 

αυτή τη περίπτωση το αποτέλεσμα πρέπει να εγκρίνεται προφορικά από 

τον διευθυντή του εργαστηρίου (ή άλλου αρμοδίου ατόμου) και κατόπιν να 

εισάγεται χειροκίνητα στο ΠΣΕ. 

• Πριν τυπωθούν ή αποσταλούν τα αποτελέσματα αρμόδιο πρόσωπο 

του εργαστηρίου (π.χ. Διευθυντής) να εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα 

ή ζητά νέες αναλύσεις προκειμένου να εκφέρει τη τελική του άποψη. Η 

διαδικασία έγκρισης πρέπει να διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων 

• Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα εκτυπώνονται και υπογράφονται 

αν αποστέλλονται γραπτώς ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της 

διασύνδεσης μεταξύ του ΠΣΕ και ενός ενιαίου πληροφοριακού 

συστήματος. 
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• Τα αποτελέσματα πρέπει να καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες 

(κλινικές, θεράποντες ιατροί, ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κλπ) και να 

διαβάζονται είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω οθόνης υπολογιστή στις 

κλινικές. 

 

    Το βασικό κύκλωμα ενός εργαστηρίου φαίνεται στο παρακάτω συνοπτικό 

διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 7.1 
Το βασικό κύκλωμα ενός εργαστηρίου 

 

Ανάγνωση
αποτελεσμάτων μέσω

του ΟΠΣY

Παραγελλία Εξετάσεων
(αυτόματα)

Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό μέσω HL7

Λήψη δειγμάτων

Νέα ανάλυση

Εκτύπωση
Αποτελεσμάτων

Υπογραφή
Αποτελεσμάτων

(Εφόσον απαιτείται)

Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό έντυπα (ειδικές

περιπτώσεις)

Εκτύπωση Ετικετών
barcode

Παραλαβή δειγμάτων στο
εργαστήριο (ή σε

κεντρική γραμματεία
εργαστηρίων)

Ταυτοποίηση Ασθενή
Χωρισμός των δειγμάτων

ανά αναλυτή και
προτεραιότητα
περιστατικού

Ανάλυση δειγμάτων
(Working List αναλυτών)

Ανάλυση δειγμάτων
(εκτός αναλυτών-

manually)

Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων

(αυτόματη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)

Έγκριση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων

(χειροκίνητη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)

Αρχή

Τέλος
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    Η φιλικότητα στο χρήστη είναι επίσης σημαντική καθώς το σύστημα θα είναι 

προσπελάσιμο από χρήστες οι οποίοι είναι πιθανόν να μην έχουν σημαντική 

εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.  

   Το ΠΣΕ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. παραθυρικό 

περιβάλλον, υποστήριξη σχεσιακών ή αντικειμενοστραφών βάσεων 

δεδομένων, κλπ) και να προσφέρει τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

παραμετροποίησης τόσο σε επίπεδο ασφάλειας και διαχείρισης, όσο και σε 

επίπεδο λειτουργίας . 

     Η διανομή των αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει και την αποστολή 

στοιχείων μέσω HL7 για την περαιτέρω ενημέρωση του ιατρικού φακέλου στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα .Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων 

πρέπει να μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους και τα εκτυπωτικά έντυπα 

θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ελευθερία στους χρήστες ως προς τη 

μορφοποίησή τους (format κειμένου, εικόνες, γραφήματα, headers, footers 

κλπ) . 

   Τέλος ,το ΠΣΕ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης γραφικών 

διαγραμμάτων για όλες τις στατιστικές αναφορές ενώ θα πρέπει να επιτρέπει 

την εξαγωγή δεδομένων σε τρίτες ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές του 

εμπορίου για επεξεργασία και παρουσίαση (κειμενογράφοι, εφαρμογές 

λογιστικών φύλλων, εργαλεία παρουσιάσεων, κλπ). 

 

5)  Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας 
 
    Με τον όρο Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence - BI) εννοείται 

ένα σύστημα με το οποίο τα δεδομένα που αντλούνται από ένα ή 

περισσότερα πληροφοριακά συστήματα μετατρέπονται σε πληροφορίες που 

βοηθούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

   Με την εφαρμογή ΒΙ συστημάτων, μεγάλος όγκος δεδομένων που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν διαφορετική διαμόρφωση 

(format) μπορούν να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να παρουσιαστούν 

γρήγορα και με περιεκτικό τρόπο σε στελέχη που έχουν την ευθύνη να 

εισηγούνται ή/και να λαμβάνουν αποφάσεις. Η εφαρμογή συστημάτων ΒΙ 

καλύπτει μεγάλο εύρος αναγκών επιχειρηματικής ανάλυσης. Στην περίπτωση 

του Νοσοκομείου μπορούν να παραχθούν πληροφορίες για στοιχεία κίνησης 
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των ασθενών, στοιχεία δαπάνης νοσηλείας, στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων, κλπ.  

    Η διαχείριση ενός συστήματος ΒΙ καλύπτει επίσης τις ανάγκες όλων των 

επιπέδων ιεραρχίας, καθώς είναι σε θέση να παρέχει το επίπεδο ανάλυσης 

που απαιτείται σε κάθε επίπεδο (τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση, 

Διοίκηση). 

 

7.4 Συμπερασματική Παρουσίαση Σχεδίων Δράσης          
 
    Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των σχεδίων δράσης που 

προηγήθηκε είναι: 

1. Η εξασφάλιση της εκπλήρωσης της αποστολής του Νοσοκομείου για 

παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του 

Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για 

κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική 

του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας. 

2. Οι αρχές του αποδοτικού management και οργάνωσης μονάδων Υγείας με 

βάση τεχνοοικονομικά κριτήρια, που θα εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών της επαρχίας Εορδαίας με το 

ελάχιστο δυνατό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό.  

     Οι στόχοι των δράσεων που αναλύθηκαν συνοψίζονται στους παρακάτω 

άξονες: 

1. Κάλυψη του «χαμένου εδάφους» σε σχέση με τα πεπραγμένα της 

προηγούμενης δεκαετίας στον τομέα της Υγείας, για την επαρχία 

Εορδαίας, αλλά και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. 

2. Πλήρης αξιοποίηση του υλικού και έμψυχου δυναμικού του Νοσοκομείου 

έτσι ώστε να ανταποκριθεί το Νοσοκομείο στο ρόλο του και τις προσδοκίες 

των πολιτών της Εορδαίας για αποτελεσματική παροχή Υπηρεσιών 

Υγείας. 

3. Ανάδειξη του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο, σε 

κομβικό σημείο παροχής Υπηρεσιών Υγείας και προαγωγής ιατρικής 

έρευνας για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
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      Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των δράσεων του παρόντος 

Επιχειρησιακού Σχεδίου θα συμβάλουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού του 

για ένα Νοσοκομείο ικανό να παρέχει ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών 

Υγείας στο Νομό Κοζάνης και την επαρχία Εορδαίας.   
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 Κεφάλαιο 8:  Συμπεράσματα  
 
 
    Στην εργασία αυτή αρχικά καταγράφηκε η δομή του ελληνικού υγειονομικού 

συστήματος μέσα από τους βασικούς νομοθετικούς σταθμούς και 

επισημάνθηκαν οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες του συστήματος. Το 

σύστημα υγείας κάθε χώρας εντάσσεται στις κοινωνικές της πολιτικές, οι 

οποίες αποτελούν μέρος των ευρύτερων κρατικών πολιτικών. 

     Στην Ελλάδα το σύστημα υγείας αποκτά συγκροτημένη μορφή τη δεκαετία 

του 80’ με το νόμο 1397/83 ο οποίος εισάγει την έννοια της κρατικής ευθύνης 

στην παροχή ισότιμων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες . Παρότι θεωρείται η 

μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση  στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα, 

παρουσιάζει πολλά κενά και ελλείψεις. Το έργο που παράγεται μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 90’ μένει ημιτελές και αρχίζει η στροφή σε «φιλελεύθερα» 

μοντέλα. Ακολουθούν παλινωδίες χωρίς να υπάρχει σταθερή στρατηγική 

υγείας ενώ μέχρι και σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η ενοποίηση 

των ταμείων δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Σήμερα ο δημόσιος τομέας υγείας 

τη χώρα μας  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης , 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας .  

  Το ελληνικό υγειονομικό σύστημα θεωρείται έντονα νοσοκομειοκεντρικό και 

ιατροκεντρικό, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της αρρώστιας και όχι 

στην πρόληψη. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από : 

• Την αντίληψη που επικρατεί και τη βαρύτητα που έχει στο σύστημα η 

νοσοκομειακή περίθαλψη εις βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της 

δημόσιας υγεία, που αποτελούν τους δύο περισσότερο αδύνατους κρίκους 

του συστήματος. 

• Την πληθώρα γιατρών και μάλιστα σπάνιων ειδικοτήτων και 

εξειδικεύσεων, που απαιτούν κατά κανόνα νοσοκομειακό περιβάλλον για 

να αποδώσουν.  

• Τον πολύ μικρό αριθμό γιατρών γενικής ιατρικής, δημόσιας υγείας, 

κοινωνικής ιατρικής και ιατρικής της εργασίας, ειδικότητες απαραίτητες για 

την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας και δημόσιας υγείας . 

• Τις μεγάλες ελλείψεις σε ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες, 

επισκέπτριες, υγείας κ.ά., που απαιτούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα. 
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    Αυτά τα φαινόμενα οφείλονται σε λόγους κοινωνικούς και πολιτικούς. 

Για τον περισσότερο κόσμο η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας είναι κάτι 

γενικό και αόριστο, ενώ η περίθαλψη είναι κάτι συγκεκριμένο και έχει άμεσα 

και ορατά αποτελέσματα.  

    Επομένως η ώθηση στον τομέα της υγείας μπορεί να δοθεί μόνο μέσα 

από προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η οργάνωση ενός 

δικτύου πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, ειδικότερα στα αστικά κέντρα 

αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλά, δεδομένου ότι θα συμβάλει τόσο στη 

μείωση των δαπανών υγείας όσο και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων 

και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

    Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώθηκε στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«Μποδοσάκειο». Αρχικά έγινε ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Νοσοκομείου δηλαδή αναλύθηκαν λεπτομερώς η οργάνωση, οι 

δραστηριότητες, οι λειτουργίες, τα συστήματα, οι ανθρώπινη πόροι, η 

υλικοτεχνική υποδομή και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Από την ανάλυση 

αυτή προέκυψε ότι : Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας υπάρχουν αποκλίσεις από τον 

κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης τόσο σε επίπεδο τμημάτων- κλινικών 

που δεν έχουν αναπτυχθεί όσο και σε επίπεδο στελέχωσης. Πρόκειται όμως 

για ένα δυναμικό εξελισσόμενο νοσοκομείο, με αυξημένη κίνηση ασθενών, 

αύξηση αριθμού νοσηλευθέντων και εξετασθέντων στα Εξωτερικά Ιατρεία, 

αύξηση του αριθμού εργαστηριακών εξετάσεων. Επιπλέον το Νοσοκομείο 

διαθέτει σχετικά σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίας  υγείας στην επαρχία 

Εορδαίας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας.  

     Σχετικά με την διάρθρωση του προσωπικού στο «Μποδοσάκειο» 

Νοσοκομείο, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού αφορά το  νοσηλευτικό 

προσωπικό (49,5%) ενώ το μικρότερο μέρος είναι  διοικητικοί υπάλληλοι 

(5,62%).Κάθε χρόνο παρατηρείται γενικά αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων κάθε κατηγορίας, ανάλογα με τις προσλήψεις που εγκρίνονται 

από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς βέβαια να έχει επιτευχθεί η 100% κάλυψη 

των οργανικών θέσεων.     
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       Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική εικόνα του νοσοκομείου, η απουσία 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και η αδυναμία κατάρτισης 

ισολογισμών εμποδίζει τον υπολογισμό αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες 

είναι σχέσεις ή λόγοι μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων ή οικονομικών μεγεθών 

του οργανισμού που αποσκοπούν στον  προσδιορισμό της θέσης του 

οργανισμού ή των διαφόρων τομέων ή κλάδων, και στην παρουσίαση  της 

πραγματικής κατάστασης που αυτός βρίσκεται (αποδοτικότητα 

απασχολούμενων κεφαλαίων, περιθώριο καθαρού κέρδους , γενική 

/πραγματική ρευστότητα, αξιοποίηση περιουσίας ,χρηματοδότηση 

επενδύσεων, κυκλοφορία ενεργητικού ). Οι αριθμοδείκτες είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμοι και απαραίτητοι γιατί βοηθούν στην ανάλυση, διάγνωση και 

εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, αποκτούν όμως μεγαλύτερη ωφέλεια 

και σπουδαιότητα όταν συγκρίνονται με τους : 

• αντίστοιχους των προηγουμένων ετών, αποκαλύπτοντας τις μεταβολές 

αλλά και την αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα του  διαχειριστικού  

ελέγχου. 

• ομοειδείς δείκτες άλλων  οργανισμών – νοσοκομείων. 

• μέσους όρους αυτών των δεικτών που ενδεχομένως να έχει 

προσδιορίσει το Υπουργείο, ανάλογα με το  αναπτυξιακό του  

πρόγραμμα κάθε φορά.  

       Η λύση έρχεται να δοθεί με το Π.Δ146/2003 που προβλέπει την καθιέρωση 

του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στα νοσοκομεία μέχρι  το τέλος του 

2006. Το Γ.Ν. Πτολεμαΐδας έχει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για την 

μετάβαση από το απλογραφικό σύστημα στο διπλογραφικό επομένως η 

κατάρτιση ισολογισμών και η ανάλυση αριθμοδεικτών θα είναι δυνατή σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα. 

     Σύμφωνα με τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία του νοσοκομείου δηλαδή τους 

συνοπτικούς απολογισμούς εσόδων –εξόδων , το 2004 τα έσοδα του 

νοσοκομείου υπερβαίνουν τα λειτουργικά έξοδα. 

     Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον , η ύπαρξη λιγνιτωρυχείων και 

εργοστασίων της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 

περιοχή καθιστούν το ρόλο του νοσοκομείου σημαντικό. Επίσης  η διάνοιξη της 

Εγνατίας οδού δημιουργεί επιπλέον ευθύνη για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
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υγείας στο νοσοκομείο λόγω της κινητικότητας και της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης που δημιουργεί στο νομό.   

      H ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου 

καθώς και της αγοράς των υπηρεσιών υγείας, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης 

της καταλληλότητας της στρατηγικής που έχει υιοθετηθεί ως σήμερα (δυνάμεις, 

αδυναμίες - προβλήματα, ευκαιρίες και κίνδυνοι – ανάλυση SWOT).  

      Με  την ολοκλήρωση της ανάλυσης, τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος 

όσο και του εσωτερικού, μπορεί αντικειμενικά να καθοριστεί η ¨ταυτότητα του 
οργανισμού¨. Το κάθε νοσοκομείο είναι σε θέση να γνωρίζει τα δυνατά και  

αδύνατα σημεία του. Είναι σε θέση να μπορεί να διακρίνει  το ρόλο του μέσα 

στην κοινωνία και τον βαθμό στον οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες  των χρηστών. 

Με  λίγα λόγια η ανάλυση στους παραπάνω τομείς είναι στην ουσία η 

απάντηση σε μια «ενδοσκόπηση»  που δίνει  καθαρή εικόνα για τη μελλοντική 

πορεία του οργανισμού. Η σύνθεση όλων των παραπάνω θα επιφέρει τη 

διαμόρφωση της νέας στρατηγικής για τη νοσοκομειακή μονάδα. 

     Οι στόχοι της στρατηγικής θα πρέπει να σχετίζονται τόσο με τις κύριες 

λειτουργίες του νοσοκομείου (κλινικό έργο, ανθρώπινοι πόροι, νοσηλευτικές 

υπηρεσίες )όσο και με τις υποστηρικτικές λειτουργίες ( συστήματα 

μηχανογράφησης ,διοικητικές υπηρεσίες κτλ) 

     Στη συνέχεια ορίζονται σχέδια δράσης μέσα από τα οποία καθορίζονται οι 

ενέργειες και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των 

στόχων. Μεταξύ άλλων προτείνεται η εφαρμογή τους συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας HACCP στο τμήμα διατροφής , η εγκατάσταση και πιστοποίηση  

συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, 

η υιοθέτηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κ.α 

    Οι παραπάνω άξονες παρέμβασης – προτάσεις θα αναδείξουν το Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» σε κομβικό σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 

ικανό να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην επαρχία Εορδαίας αλλά και σε 

ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
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