Α. Γεληθά
Η πξνάζπηζε ηεο πγείαο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ελδηαθέξνληα
θάζε ρψξαο. Απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζεκέιηα γηα ηελ
νηθνδφκεζε ηεο πξνφδνπ θαη αλάπηπμήο ηεο, αθνχ ην επίπεδν
πγείαο ησλ πνιηηψλ έρεη ζρέζε κε ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη
πλεπκαηηθή επεμία θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ
πνζνηηθή , πνηνηηθή θαη παξαγσγηθή απόδνζε ηνπ ελεξγνύ
πιεζπζκνύ

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη

αιιειεγγύεο.
Τν Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξόλνηαο θάζε ρψξαο έρεη σο θχξηα
θξνληίδα λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί ηελ ελδεδεηγκέλε
Σηξαηεγηθή, γηα ηελ παξαγσγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ
Υπεξεζηψλ Υγείαο, γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή
πξόιεςε,
αζζελεηώλ,

δηάγλσζε

θαη

παζήζεσλ

αληηκεηώπηζε

θαη

αηπρεκάησλ

ησλ
αιιά

δηαθόξσλ
θαη

ηελ

δεκηνπξγία, ζηειέρσζε, εμνπιηζκό, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ησλ

απαηηνύκελσλ

Υγεηνλνκηθώλ

Μνλάδσλ,

πνπ

ζα

παξέρνπλ ηηο Υπεξεζίεο Υγείαο ζηνπο πνιίηεο κε ηνλ πιένλ
απνηειεζκαηηθό θαη νξζνινγηθό ηξόπν.
Ο ηνκέαο ηεο Υγείαο πέξα από ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή
δηάζηαζε, ραξαθηεξίδεηαη θαη από ηελ ζεκαληηθά κεγάιε
νηθνλνκηθή δηάζηαζε, αθνχ ζε απηφλ δηαηίζεηαη απφ ην
Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηνχ (4-5%)
θαη απαζρνιείηαη έλα πνζνζηό 6% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνύ
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο. Γειαδή ε παξνρή Υπεξεζηψλ
Υγείαο απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο πνιίηεο, έρεη πνιχ ζεκαληηθό
θόζηνο, πνπ αλαθέξεηαη σο θόζηνο δηαρείξηζεο Υπεξεζηώλ
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Υγείαο. Πέξα απφ ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη
ε ξαγδαία πξφνδνο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηειεταηξηθήο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο
άκεζεο δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ επηηεπγκάησλ απηψλ ζε
παγθφζκην επίπεδν, έρνπλ θαηαζηήζεη πιένλ ηνλ Τνκέα ηεο Υγείαο
πνιχ-επηζηεκνληθφ. Οη επηζηήκεο πνπ εκπιέθνληαη πξνθεηκέλνπ
λα παξαρζνχλ θαη παξαζρεζνχλ νη επηζπκεηήο πνηφηεηαο θαη
επηπέδνπ Υπεξεζίεο Υγείαο είλαη πνιιέο, ελψ πέξα ησλ Ιαηξψλ
ζεκαληηθφ

ξφιν

δηαδξακαηίδνπλ

θαη

άιιεο

επηζηεκνληθήο

εηδηθφηεηαο εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ηεο Υγείαο. Δπνκέλσο, γηα ηελ
νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε, νξγάλσζε, αλάπηπμε,
θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ παξαγσγήο θαη παξνρήο Υπεξεζηψλ
Υγείαο ελδείθλπηαη ε πηνζέηεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ θαη
θαλφλσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο-ηνπ Μanagement θαη ηνπ
Marketing Υπεξεζηψλ- δειαδή ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο πνπ
ζα ιακβάλεη ππφςε φια ηα δεδνκέλα ηνπ επηζηεκνληθνχ,
νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε θαη
ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε-θαηαλαισηή, δειαδή ηνπ πνιίηε-αζζελή
θαη πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα απφ φιεο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Η
δηαδηθαζία απηή έρεη σο ζηόρν λα εμαζθαιίζεη πςειό
επίπεδν ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ζε όιεο ηηο
βαζκίδεο, λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αίζζεκα
αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ πξνο
ην αξσγό θξάηνο. Δπίζεο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ
ρξόλνπ λνζειείαο ησλ αζζελώλ, ησλ δαπαλώλ γηα ηελ
θαηαλάισζε θαξκάθσλ, πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θ.ιπ. ηεο
δέζκεπζεο

θιηλώλ,

ζηελ

κείσζε

ηνπ

θνηλσληθνύ

θόζηνπο(κείσζε ηεο ζηέξεζεο από ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ ρώξν
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εξγαζίαο, ηελ παξαγσγή ησλ πνιηηώλ) θαη ζηελ αύμεζε
αληηζηνίρσο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξνζπάζεηα αύμεζεο ηνπ
εζληθνύ πξντόληνο θαη λα ζπκβάιιεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε
ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο θαη
ζπλεπώο

ζηελ

θαιύηεξε

εμππεξέηεζε

ηνπ

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο.

Β. Αξρέο- θαλόλεο Management- Marketing Υπεξεζηώλ
Υγείαο
Τν Management θαη Marketing Υπεξεζηψλ Υγείαο βαζίδεηαη ζηε
ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ, ηκεκάησλ
θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο Υγείαο, δηφηη κφλν ηφηε ν
κεραληζκφο

κπνξεί

λα

ιεηηνπξγήζεη

ηθαλνπνηεηηθά

,

απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά.
Βαζηθνί

παξάγνληεο

θαη

πξνυπνζέζεηο

γηα

ηε

ζρεδίαζε,

πινπνίεζε θαη επηηπρία κηαο νξζνινγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο
ζηξαηεγηθήο

ζπληνληζκέλνπ

Management

θαη

Marketing

Υπεξεζηψλ Υγείαο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ρξήζηε-θαηαλαισηή είλαη:
1.Ο θαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο «θνπιηνχξαο πγείαο»
2.Η

«δηα

βίνπ»

εθπαίδεπζε,

ελεκέξσζε,

επηθνηλσλία

θαη

παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
3.Ο θαζνξηζκφο πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ κέηξεζεο
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ Υπεξεζηψλ Υγείαο
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4.Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο θαη ηηκνινγηαθήο
πνιηηηθήο
5.Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη πξνψζεζεο
6.Ο ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθνχ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ
7.Η πινπνίεζε ηεο ππφςε ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο θαη παξνρήο
Υπεξεζηψλ Υγείαο
8.Η παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο
απηήο.

1. Καζνξηζκόο ηεο επηζπκεηήο «θνπιηνύξαο» πγείαο
Η επηζπκεηή «θνπιηνχξα» πγείαο βαζίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο
θηινζνθίαο,

λννηξνπίαο,

ζπκπεξηθνξάο

θαη

θνηλσληθήο

ππεπζπλφηεηαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Μνλάδεο Υγείαο, γηα
ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηθαηνχκελν ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο απηψλ.
Η επηζπκεηή «θνπιηνχξα» πγείαο , ζα πξέπεη λα ελζηεξληζηεί απφ
φινπο ηνπο ζπληειεζηέο πγείαο σο θπξίαξρνο θαη ζπλερήο ζηφρνο,
δειαδή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπλερήο επηδίσμε,
σο έλα ειθπζηηθφ φξακα-ζηφρνο κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, πνπ
ζα έρεη επηπιένλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο
αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο φισλ ησλ πνιηηψλ, ηε ζεκαληηθή
βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο θαη ζε
ηειεπηαία αλάιπζε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
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2. «Γηα βίνπ» εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη
παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
Με ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ
ζπληειεζηψλ πγείαο(ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ), επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ

ηνπο

θαη

επνκέλσο

ε

απνδνηηθφηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. Βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα αλάιπζεο,
αμηνιφγεζεο, ηεξάξρεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο «πιεξνθνξίαο»,
πνπ

έρεη

σο

απνηέιεζκα

ηελ

απνδνηηθφηεξε

θαη

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαγσγή θαη παξνρή Υπεξεζηψλ Υγείαο
θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ εθαξκνγψλ,
θαηλνηνκηψλ θαη κεζφδσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα απηψλ.
Η νξηδόληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία θαζψο θαη ε δεκηνπξγία
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ
επίηεπμε ζπλνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ απηψλ, πνπ είλαη
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
παξαγσγηθφηεηα.
Η

παξαθίλεζε

νηθνλνκηθψλ

ή

ησλ

εξγαδνκέλσλ,

ζεζκηθψλ

θηλήηξσλ,

δειαδή
κπνξεί

λα

ε

ζέζπηζε
ζπκβάιιεη

ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε ελεξγνπνίεζε θαη απφδνζε απηψλ, αιιά
θαη ζηελ πξνζέιθπζε έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ. Τα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά θαη
θαηαλνεηά, έηζη ψζηε λα είλαη απνδεθηά θαη λα κε δεκηνπξγνχλ
αηηίεο δηαηάξαμεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.
Με ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζίζηαηαη δπλαηφο ν
εληνπηζκφο εθείλσλ , πνπ δηαθξίλνληαη απφ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία, επηδεηθλχνπλ ηθαλνπνηεηηθή
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δηάζεζε θαη ελδηαθέξνλ πξνζθνξάο, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ήζνο. Η ζεηηθή ή αξλεηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη
λα ζπλεπάγεηαη, ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή, αληακνηβή ηνπο, δειαδή
ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε, πξναγσγή θαη εμέιημε ή ηνλ έιεγρν
θαη ππνβάζκηζε αληηζηνίρσο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
αληηθεηκεληθή θαη νξζή αμηνιφγεζε θάζε εξγαδνκέλνπ, είλαη ε
ζαθήο πεξηγξαθή θαη θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ, ηεο αξκνδηφηεηαο θαη
ηεο επζχλεο απηνχ.
3.

Καζνξηζκόο

πνηνηηθώλ

πξνηύπσλ

θαη

ζπζηεκάησλ

κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ Υπεξεζηώλ
Υγείαο
Η πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ Υπεξεζηψλ Υγείαο εμαξηάηαη
βαζηθά απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, δειαδή απφ ηελ
αμηνπνίεζε

θαηάιιεισλ

ζπζηεκάησλ

θαη

πξνγξακκάησλ

πξφιεςεο αζζελεηψλ, πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, νξζήο
δηάγλσζεο θαη απνηειεζκαηηθήο αγσγήο, αιιά θαη απφ κεγάιν
αξηζκφ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο
φξνπο πνπ παξέρνληαη.
Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο
εμαξηάηαη θπξίσο απφ:
-Τελ επηζηεκνληθή θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ
ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ, ηερληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ηελ εκπεηξία θαη γλψζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ
θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά θαη αληηκεηψπηζε απηψλ, δειαδή ηνλ
ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο απηψλ αιιά
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θαη ηελ επίδεημε επγέλεηαο, επαηζζεζίαο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ
ελδηαθέξνληνο.
- Τελ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο Μνλάδεο Υγείαο
-Τελ απιή, ζαθή θαη θαηαλνεηή ζήκαλζε, θαζνδήγεζε θαη
πξνζέγγηζε ζηηο επηζπκεηέο Υπεξεζίεο θαη Μνλάδεο
-Τνπο άλεηνπο, ιεηηνπξγηθνχο θαη θαζαξνχο ρψξνπο
-Τε γξήγνξε, αλζξψπηλε θαη θηιηθή εμππεξέηεζε απφ θαηάιιεια
ζπζηήκαηα θαη πξνζσπηθφ ππνδνρήο θαη πξνψζεζεο
-Τνλ ζχγρξνλν ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο,
πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δελ ζα
εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο ρξήζηεο-αζζελείο θαη ζα ειαρηζηνπνηνχλ
ηνλ ρξφλν παξακνλήο, εμέηαζεο θαη λνζειείαο απηψλ
-Τελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή πνηφηεηα ηνπ
μελνδνρεηαθνχ θαη πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ
-Τελ ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ παξακνλήο θαη
λνζειείαο ζηηο Μνλάδεο Υγείαο(π.ρ. δηαηξνθή, ηκαηηζκφο)

4.

Ο

ζρεδηαζκόο

ηεο

θαηάιιειεο

νηθνλνκηθήο

θαη

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.

Καζνξηζηηθφο

παξάγσλ

γηα

ηε

δηακφξθσζε

ηνπ

θφζηνπο

δηαρείξηζεο ησλ Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη επνκέλσο ηεο ζρεδίαζεο
θαη εθαξκνγήο

ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο θαη ηηκνινγηαθήο

πνιηηηθήο, είλαη ε νξζνινγηθή, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή
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Γηνίθεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηαρείξηζε
ησλ δηαηηζέκελσλ θπζηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε πηνζέηεζε θαη
αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ νξγαλσηηθννηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ θαη
ζπζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία,
βειηηψλνπλ

ζε

παξαγσγηθφηεηα

ζεκαληηθφ
θαη

βαζκφ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα,

απνδνηηθφηεηα,
θαη

πεξηνξίδνπλ

ζεκαληηθά ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ Υπεξεζηψλ Υγείαο.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ εξεπλψλ γηα
πηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε
απνδνρή δεηθηψλ θφζηνπο δηαηξνθήο, θαηαλάισζεο πγεηνλνκηθνχ
πιηθνχ, θαξκάθσλ, απαηηνχκελεο ελέξγεηαο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη
επηζήκαλζε

ηπρφλ

ζεκαληηθψλ

απνθιίζεσλ θαη

ηελ

ιήςε

επνκέλσο ησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή παξεκβάζεσλ,
θ.α.
Η ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηακφξθσζε θαη ζρεδίαζε ηεο
αθνινπζεηέαο νηθνλνκηθήο θαη ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, κπνξεί λα
νδεγήζεη θαη ζηελ αλάγθε ιήςεσο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ,
επαλαθαζνξηζκνχ ησλ πιαηζίσλ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη
ησλ Μνλάδσλ Υγείαο ηνπ Ιδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ
Φνξέσλ.

5. Σρεδηαζκόο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη πξνώζεζεο .
Με

ηελ

θαηάιιειε

επηθνηλσληαθή

πνιηηηθή,

επηδηψθεηαη

ε

ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε εχζηνρα, απιά θαη
θαηαλνεηά κελχκαηα, άξζξα, εθπνκπέο, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θ.ιπ.
γηα

ηελ

ρξεζηκφηεηα

πηνζέηεζεο,

ηήξεζεο

θαη

εθαξκνγήο

δηαθφξσλ κέηξσλ ή δηαδηθαζηψλ , πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
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ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, αζζελεηψλ θαη παζήζεσλ,
ζηελ έγθαηξε θαη νξζή δηάγλσζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε απηψλ, θαζψο θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο
δηαδηθαζίεο θαη φξνπο εμππεξέηεζήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
κπνξεί λα εληζρπζεί ζηνπο πνιίηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην αίζζεκα
ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ απφ ηηο
Γεκφζηεο Υπεξεζίεο Υγείαο θαη επνκέλσο ην αίζζεκα αζθάιεηαο
θαη εκπηζηνζχλεο ησλ πξνο απηέο.
Η άζθεζε θαηάιιειεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη φκσο
λα αλαθέξεηαη θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηηο Μνλάδεο Υγείαο κε
ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ γεληθνχ θιίκαηνο, ηελ
κείσζε ησλ κεηαμχ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο
αίζζεζεο ηεο ζεκαληηθήο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ησλ, πνπ
ζπκβάιιεη

ζε

ηειεπηαία

αλάιπζε

ζηελ

βειηίσζε

ηεο

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ.

6. Ο Σρεδηαζκόο απνηειεζκαηηθνύ νξγαλσζηαθνύ πιαηζίνπ.
Η ηθαλνπνηεηηθή επεμεξγαζία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξακέηξσλ,
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζρεδίαζε κίαο νξζνινγηθήο
θαη

απνηειεζκαηηθήο

ζηξαηεγηθήο,

πξνζαλαηνιηζκέλεο

ζηελ

παξαγσγή θαη παξνρή Υπεξεζηψλ Υγείαο, πςεινχ πνηνηηθνχ
επηπέδνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο απηψλ. Γειαδή
ζηε ζρεδίαζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ
Γηνίθεζεο θ.ιπ. πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε θαη ηθαλνπνηεηηθή
ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη Υπεξεζηψλ ησλ Μνλάδσλ
Υγείαο θαη πνπ ζα θαηαζηήζεη εκθαλείο ηηο αλάγθεο ηπρφλ
επαλαζρεδηαζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη
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αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, δνκψλ, ζπζηεκάησλ παξαθίλεζεο
εξγαδνκέλσλ,

ηνπ

θαζνξηζκνχ

ηνπ

απαξαίηεηνπ

αξηζκνχ

εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ππεξεζία, ηελ ζαθή πεξηγξαθή ηεο
εηδηθφηεηαο, ησλ πξνζφλησλ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ
απηψλ, γηα θάζε βαζκίδα πγείαο δειαδή ησλ πξσηνβάζκηα
θξνληίδα πγείαο, ηελ επείγνπζα ηαηξηθή, ηελ λνζνθνκεηαθή
πεξίζαιςε θαη ηελ δεκφζηα πγεία θαη πγηεηλή.
Η ζρεδίαζε απηνχ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ,
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ
φξσλ θαη ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Υγείαο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ ζα πξέπεη θαη απηφο λα εληζρχζεη θαη
βειηηψζεη ηελ παξαγσγή θαη παξνρή Υπεξεζηψλ Υγείαο κε
ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία.

Γ.

Υινπνίεζε

ζηξαηεγηθήο

παξαγσγήο

θαη

παξνρήο

Υπεξεζηώλ Υγείαο.
Οη εγεζίεο ησλ Υγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Υ.ΠΔ.) θαη ησλ
Μνλάδσλ Υγείαο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα
θαη

ζρεδηαζζείζα

απφ

ην

Υπνπξγείν

Υγείαο

& Πξφλνηαο

ζηξαηεγηθή.
Απαξαίηεηε

πξνυπφζεζε

γηα

ηελ

επηηπρή

πινπνίεζε

ηεο

ζηξαηεγηθήο απηήο θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινχζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Μνλάδσλ
Υγείαο, πέξαλ ησλ αλαθεξζέλησλ, είλαη ε νξζνινγηθή ζηειέρσζε
ησλ ηκεκάησλ, ησλ Υπεξεζηψλ ησλ Υ.ΠΔ. θαη ησλ Μνλάδσλ
Υγείαο θαη πξνπάλησλ ε ζηειέρσζε ηεο εγεζίαο ησλ κε ηθαλά
ζηειέρε,

πνπ

ζα

δηαζέηνπλ

ηελ
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απαξαίηεηε

επηζηεκνληθή

θαηάξηηζε, εκπεηξία, εηδηθέο γλψζεηο, δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, θχξνο,
επηθνηλσληαθή δεμηφηεηα, ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε πξνζθνξάο, ζα
έρνπλ ελζηεξληζηεί ηελ «θνπιηνχξα» πγείαο θαη θπξίσο ζα
επηδηψθνπλ λα επηηπγράλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ κε ηελ
ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ.

Γ. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο

ηεο πινπνίεζεο ηεο

ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο θαη παξνρήο Υπεξεζηώλ ΥγείαοΑλαζρεδίαζε απηήο
Απνθαζηζηηθή

παξάκεηξνο

γηα

ηελ

ηθαλνπνηεηηθή

θαη

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ Μνλάδσλ Υγείαο θαη ηελ επηηπρή
πινπνίεζε

ηεο

ππφςε

Σηξαηεγηθήο

απνηειεί,

φπσο

πξναλαθέξζεθε, ε απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Υγείαο
ζπλερήο θαη επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο θαη παξνρήο ησλ Υπεξεζηψλ Υγείαο, ε αμηνιφγεζε, ε
θαζνδήγεζε, ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Μνλάδαο Υγείαο, δειαδή ε
θαζνδήγεζε θαη ν απνινγηζηηθφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε φισλ
φζσλ δηαρεηξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ,
πξνθεηκέλνπ

λα

εμαζθαιίδεηαη

πέξαλ

ηελ

ηθαλνπνηεηηθήο

ιεηηνπξγίαο θαη ν ελδεδεηγκέλνο επαλαζρεδηαζκφο θαζψο θαη
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ζε πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηνπο
επηζπκεηνχο θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο.
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Δ. Αξκνδηόηεηεο- Δπζύλεο Γηνηθεηώλ Μνλάδσλ Υγείαο
Ο ξφινο ηνπ Γηνηθεηή κηαο Μνλάδαο Υγείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο
θαη αθνξά πξσηίζησο
ηθαλνπνηεηηθήο

ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη

ιεηηνπξγίαο

απηήο

Σηξαηεγηθήο πνπ πξναλαθέξζεθε.
αλάγθε

αλαζρεδίαζεο

ησλ

θαη

ηελ

πινπνίεζε

ηεο

Αθνξά φκσο θαη ηελ ηπρφλ

εθαξκνδφκελσλ

Σηξαηεγηθψλ

παξαγσγήο – παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ πεξαηηέξσ
βειηίσζε

ηνπ

επηπέδνπ

πνηφηεηαο

απηψλ,

ηε

δεκηνπξγία

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνχ αηζζήκαηνο
αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηελ
θαιχηεξε ζε ηειεπηαία αλάιπζε εμππεξέηεζε ηεο Γεκφζηαο Υγείαο
θαη ηνπ Γεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.

Απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ

εκπεηξία απηνχ κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ-εληνπηζηνχλ βαζηθνί
παξάκεηξνη ηεο αθνινπζνχκελεο Σηξαηεγηθήο παξαγσγήο θαη
παξνρήο Υπεξεζηψλ Υγείαο, πνπ ελδείθλπηαη ή επηβάιιεηαη λα
επαλεμεηαζζνχλ

απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Υ.ΠΔ. θαη ελ ζπλερεία

απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο, ψζηε λα πξνθχςεη πεξηζζφηεξν
εχζηνρε, επηηπρήο , θαη απνηειεζκαηηθή Σηξαηεγηθή.
Η ηθαλνπνηεηηθή επίηεπμε ηεο ππφςε επηδίσμεο ζπλεπάγεηαη ηελ
απφ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο Υγείαο, πέξαλ ησλ άιισλ,
ηελ δηελέξγεηα ζπλερψλ ειέγρσλ, αμηνινγήζεσλ, εξεπλψλ θαη
βειηηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα επηηεπρζεί ε
ελδεδεηγκέλε θαη επηζπκεηή παξαγσγή θαη παξνρή ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν ηεο ρψξαο Υπεξεζηψλ Υγείαο.
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Δ. Δπίινγνο
Ο ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ Μνλάδσλ Υγείαο, ε εθαξκνγή
ηθαλνπνηεηηθνχ πξνηχπνπ Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο απηψλ, ε
δηακφξθσζε ηεο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο πγείαο, ε πηνζέηεζε
ζπζηεκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληειεζηψλ
πγείαο, ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο θαη παξαθίλεζεο απηψλ, ν
θαζνξηζκφο πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο
πνηφηεηαο

ησλ

παξερφκελσλ

ππεξεζηψλ,

ε

εηζαγσγή

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε βειηίσζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ, είλαη
δεηήκαηα πνπ ε επίιπζή ησλ θαη ε πινπνίεζή ησλ πξέπεη λα
απνηειέζνπλ

θπξίαξρνπο

ζηφρνπο

γηα

ηελ

ζρεδίαζε

ηεο

αθνινπζεηέαο ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ
πγείαο απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο, ην νπνίν γηα ηελ θαιχηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε απηήο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη θαη
λα πξνβαίλεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή επηινγή ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ
Μνλάδσλ Υγείαο θαη ΥΠΔ θαη ηελ δηαξθή
πεξαηηέξσ επηκφξθσζε απηψλ.
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αμηνιφγεζε θαη

