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Μέρος 1ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

1.1. Σύσταση και αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α. συστήθηκε με τον υπ. αριθ. 3655/2008 Νόμο,
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών και στεγάζεται στην οδό Μάρνη 22,
Τ.Κ. 10433, Αθήνα, στον 1ο όροφο.

Οι αρμοδιότητες της (για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων του κλάδου
υγείας) είναι οι εξής (άρθρα  32 & 33, Ν. 3655/2008):

α) Παρακολούθηση και έλεγχος του όλου συστήματος περίθαλψης, ως προς τη χρήση των
υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συντονισμός της
δράσης των επί μέρους Τομέων των κλάδων υγείας του Ενιαίου Ταμείου.

β) Οργάνωση, προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής στους ασφαλισμένους.

γ) Παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των υγειονομικών δαπανών ως προς την
αναγκαιότητα τους και σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα.

δ) Τήρηση, παρακολούθηση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλες τις επί μέρους
δραστηριότητες και ιδιαίτερα της εξέλιξης των υγειονομικών δαπανών αναλυτικώς.

ε) Σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, δηλαδή θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές,
διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή
φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, καθώς και ο έλεγχος για τη
σωστή τήρηση των συμβάσεων.

στ) Έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων προς όλους τους παρόχους υγείας του Ενιαίου
Ταμείου, καθώς και εισήγηση μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους.

1.2 Στελέχωση

Στελεχώνεται από τους:

 Φάνη Ρηγάτο – Π.Ε. Ιατρών, Διευθυντής

 Γιώργο Βαζίκα – Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού,

οι οποίοι ασχολούνται με το σύνολο των εργασιών της Διεύθυνσης.

Επιπλέον και οι δύο συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας της
Διεύθυνσης Υγειονομικού, άλλων Διευθύνσεων του Ε.Τ.Α.Α., όπως και της Γ.Γ.Κ.Α.:

Φάνης Ρηγάτος:
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 Μικτό κλιμάκιο ελέγχων ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Γ.Γ.Κ.Α.)

 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου <<Σύνταξη Οικονομικής Μελέτης
για τη σύνταξη του Ενιαίου Κανονισμού Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.>>.

 Ομάδα ελέγχου και συντονισμού των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α. (Διεύθυνση
Υγειονομικού, Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.)

 Επιτροπή για την εφαρμογή ηλεκτρονικού προγράμματος καταγραφής και ελέγχου
παρακλινικών εξετάσεων.

 Ομάδα συντονισμού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

 Επιτροπή αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών ιατρών

Γιώργος Βαζίκας:

 Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

 Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών κλινικών.

 Επιτροπή ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

 Επιτροπή ενοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. και επιτροπών
ιατρικών παρόχων Διεύθυνσης Υγειονομικού.

 Επιτροπή αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών ιατρών

 Ιωάννη Βάιλα – Π.Ε. Ιατρών (ασχολείται αποκλειστικά με το συντονισμό της ομάδας
ελεγκτών ιατρών του Ε.Τ.Α.Α., για εξωτερικούς ελέγχους σε κλινικές)

Για τις ανάγκες συλλογικής και διεπιστημονικής διαχείρισης ειδικών εργασιών που
αφορούν τη Διεύθυνση έχουν συστηθεί οι κάτωθι επιτροπές και ομάδες εργασίας:

1. Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών ιατρών,
φυσιοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων, δομών
ψυχικής υγείας.

Πρόεδρος: Δημήτριος Χολέβας
– ιατρός, Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε.

2. Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών κλινικών. Πρόεδρος: Βασίλειος Τερζάκης
– αρχίατρος, Τ.Υ.Σ.

3. Επιτροπή ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ Πρόεδρος: Στυλιανός
Δερμιτζάκης - ιατρός Τ.Υ.Υ.

4. Επιτροπή για την εφαρμογή ηλεκτρονικού
προγράμματος καταγραφής και ελέγχου
παρακλινικών εξετάσεων.

Πρόεδρος: Φάνης Ρηγάτος,
Διευθυντής Υγειονομικού-
Ενιαίες Υπηρεσίες

5. Ομάδα ελέγχου  και συντονισμού των
περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α.
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6. Ομάδα ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α., για ελέγχους
σε συμβεβλημένους ιατρούς, φυσικοθεραπευτές,
ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης  και
αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών
εξετάσεων.

Α) Ομάδα Αθήνας.
Επικεφαλής: Ιωάννης Βάιλας,
ιατρός – Ενιαίες Υπηρεσίες

β) Ομάδα Θεσσαλονίκης.
Επικεφαλής: Γεώργιος
Σπυρομήτρος, ιατρός –
Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη)

7. Επιτροπή ενοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων
Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. και επιτροπών ιατρικών
παρόχων Διεύθυνσης Υγειονομικού

Πρόεδρος: Καλλιόπη
Στελλάκη, Διευθύντρια
Επιθεώρησης – Ενιαίες
Υπηρεσίες

8. Επιτροπή αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών
ιατρών

Πρόεδρος: Ιωάννης Γαμβρίλης,
Προέδρος Διοικούσας
Επιτροπής Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε., Μέλος
Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

9. Ομάδα συντονισμού ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης

Πρόεδρος: Φάνης Ρηγάτος,
Διευθυντής Υγειονομικού-
Ενιαίες Υπηρεσίες
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1.3. Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

– ΕΝΙΑΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

Ε.Δ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ-

ΑΦΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ
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1.4. Οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη λειτουργία της Διεύθυνσης
Υγειονομικού

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΤΑΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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1.4. Οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη λειτουργία της Διεύθυνσης
Υγειονομικού

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΡΩΝ ΕΠΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜ/ΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ

ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1.4. Οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη λειτουργία της Διεύθυνσης
Υγειονομικού

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕ

ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣΙ
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1.5. Οργανόγραμμα Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
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Μέρος 2ο: ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

1. Απαρίθμηση πραγματοποιηθεισών δράσεων επιχειρησιακού σχεδίου δράσης έτους
2010 – Συνολική απαρίθμηση πεπραγμένων Διεύθυνσης Υγειονομικού έτους 2010

Απαριθμούνται τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Υγειονομικού για το έτος 2010, σύμφωνα
με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010 και γενικότερα.

1.1.

Διαγωνισμός προμήθειας ενιαίων βιβλιαρίων υγείας – ιατρικών παραπεμπτικών και
συνταγολογίων (νέου τύπου). – Ενιαία διακήρυξη για όλους τους Τομείς. – Αρ. διακήρυξης:
1/2010, αρ. πρωτ. 8958/19-3-2010.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 1.

1.2

Δημιουργία επιτροπής ελέγχου προγράμματος συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 2.

1.3.

Πρόταση σύνταξης Ενιαίου Υγειονομικού Κανονισμού του Ε.Τ.Α.Α.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 3.

1.4.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές,
μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα
εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων, για να συμβληθούν με το Ε.Τ.Α.Α. (ενεργή από το έτος
2009)

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 4.

1.5.

Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων (κλάδου υγείας) του Ε.Τ.Α.Α.
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Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 5.

1.6.

Σύσταση επιτροπής ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 6.

1.7.

Σταδιακός εξορθολογισμός των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με επιμέρους
εισηγήσεις για ορισμό ανωτάτων τιμών σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και υπηρεσίες.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 8.

1.8.

Ομάδα ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α. για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς,
φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα
εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων. (ομάδα Αθήνας)

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 9.

1.9.

Μηχανογράφηση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών του Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 10.

1.10.

Εμπλουτισμός των καταχωρήσεων της Διεύθυνσης Υγειονομικού στην ιστοσελίδα του
Ε.Τ.Α.Α.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 11.

1.11.

Τακτικές μηνιαίες συναντήσεις των στελεχών των Τομέων με το Διευθυντή Υγειονομικού.
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Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 12.

1.12.

Συναντήσεις με άλλα Ταμεία.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 16.

1.13.

Σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κλινικών.

1.14.

Σύσταση ομάδας ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α. για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς,
φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα
εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων. (ομάδα Θεσσαλονίκης)

1.15.

Σύσταση Υγειονομικών Επιτροπών, κοινών για όλους του Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Έχει κατατεθεί προς έγκριση στη Γ.Γ.Κ.Α.

1.16.

Δημιουργία πολυιατρείου, κοινού για όλους τους  ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.

Βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού του.

1.17.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης με μεμονωμένα (εκτός Φαρμακευτικών
Συλλόγων) φαρμακεία

1.18.

Σύσταση επιτροπής ενοποίησης ηλεκτρονικών αρχείων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α. και
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επιτροπών ιατρικών παρόχων Διεύθυνσης Υγειονομικού

1.19.

Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών ιατρών.

1.20.

Σύσταση ομάδας συντονισμού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

1.21.

Σύνταξη οδηγού εκκαθάρισης συνταγών ενιαίου για όλους τους Τομείς

1.22.

Καταγραφή σε λίστα των κυριότερων εργασιών, εβδομαδιαίων, μηνιαίων, ετήσιων της
Διεύθυνσης Υγειονομικού

2. Απαρίθμηση μη πραγματοποιηθεισών δράσεων επιχειρησιακού σχεδίου δράσης
έτους 2010.

Οι παρακάτω μη πραγματοποιηθείσες δράσεις μεταφέρονται αυτούσιες (όπως
περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης έτους 2010) ή με τροποποιήσεις στο
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2011

2.1

Στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 7. Ολοκληρώθηκε ένα μέρος της δράσης αυτής

2.2

Εμπλουτισμός εγχειρίδιου εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 13. Ολοκληρώθηκε ένα μέρος της δράσης
αυτής
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2.3

Δημιουργία περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 14.

2.4

Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α.

Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 15.
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Μέρος 3ο: ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

1. Στρατηγικός στόχος: Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικών δαπανών

Δομές υποστήριξης του στόχου:

Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του
στρατηγικού στόχου:

Ηλεκτρονικός έλεγχος ιατρικών πράξεων.

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Ταμείου μας με κλινικές, νοσοκομεία, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α. για
on-line ενημέρωση.

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Εκκαθάριση συνταγών με δικά μας μέσα.

Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού κρατικών νοσοκομείων και συμβεβλημένων ιατρικών
παρόχων τόσο στους χώρους νοσηλείας όσο και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α., σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων (κλάδου Υγείας) του Ε.Τ.Α.Α.

Περιγραφή δράσεων:

Γ.Γ.Κ.Α.

Διεύθυνση Υγειονομικού

Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και  Περιφερειακές  Μονάδες αυτών

Διεύθυνση  Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Νοσοκομεία , κλινικές

Ιατροί

Φαρμακεία
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Δράση 1.1 Ηλεκτρονικός έλεγχος ιατρικών πράξεων

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικό πρόγραμμα (software)
καταγραφής ιατρικών πράξεων με ενημερωμένη λίστα
κοστολόγησης, προς διευκόλυνση των εκκαθαριστών ιατρικών
πράξεων των Τομέων, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης.
Βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο

 Εξέταση τροποποιήσεων και δυνατότητα χρήσης του μόνιμα
από όλους τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Δράση 1.2 Ηλεκτρονική διασύνδεση του Ταμείου μας με κλινικές,
νοσοκομεία, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α. για on-line ενημέρωση.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με την Ένωση Ιδιωτικών
Κλινικών.

 Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με άλλα Ταμεία
προκειμένου να οργανωθεί η δράση αυτή ενιαία, με
περισσότερα του ενός Ταμείου.

 Προγραμματίζεται η εισήγηση του θέματος αυτού στο
Συντονιστικό Συμβούλιο Υγείας, προκειμένου να εξετασθεί η
δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η δράση αυτή για όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Δράση 1.3 Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Προγραμματισμός
ενεργειών

Προγραμματίζεται η έναρξη του προγράμματος για όλους τους
Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. και τις περιφερειακές μονάδες αυτών, από την
1/4/2011

Δράση 1.4 Εκκαθάριση συνταγών με δικά μας μέσα

Προγραμματισμός
ενεργειών

Είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και της ροής
εργασιών που θα ακολουθηθεί, σε συνεργασία με τους Τομείς του
Ε.Τ.Α.Α. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών
Εφαρμογών.

Δράση 1.5 Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού κρατικών νοσοκομείων και
συμβεβλημένων ιατρικών παρόχων τόσο στους χώρους
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νοσηλείας όσο και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Πρόσληψη 87 ελεγκτών ιατρών και 7 φαρμακοποιών.

 Ενίσχυση της υπάρχουσας ομάδας ελεγκτών ιατρών του
Ε.Τ.Α.Α. (ομάδα Αθήνας και ομάδα Θεσσαλονίκης) με τους
νεοπροσληφθέντες, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι
έλεγχοι στους ιατρικούς παρόχους και να καθιερωθεί ο έλεγχος
των νοσηλίων των Τομέων και Περιφερειακών Μονάδων του
Ε.Τ.Α.Α. σε εβδομαδιαία βάση, εργασία που ήδη γίνεται κατά
προτεραιότητα στους Τομείς με μεγάλο όγκο μη ελεγμένων
νοσηλίων.

Δράση 1.6 Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του
Ε.Τ.Α.Α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και
στελέχη Τομέων (κλάδου Υγείας) του Ε.Τ.Α.Α.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Έχουν διενεργηθεί ήδη έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Τρίπολη, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Βόλο, Ρόδο, Κέρκυρα

 Προγραμματίζονται έλεγχοι σε Εύβοια, Ήπειρο, Κρήτη,
Θράκη.

Πως θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 1

 Προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας.

 Άσκηση προληπτικού ελέγχου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας.

 Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, εξάλειψη της κακοδιοίκησης και
ιδίως των αιτιών κακής λειτουργίας, κακής διοίκησης και διαχείρισης και υψηλού
κόστους λειτουργίας.

 Είναι ένα σημαντικό βήμα στη λειτουργία της ΄΄διοικητικής σύγκλισης΄΄ σε επίπεδο
ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΕΤΑΑ στην αποτελεσματικότητα και στη διασφάλιση της
ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και στην εξάλειψη ανισοτήτων στους Τομείς
υγείας και πρόνοιας.



18

2. Στρατηγικός στόχος: Ποιοτική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α.

Δομές υποστήριξης του στόχου:

Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του
στρατηγικού στόχου:

Ανάρτηση (προτυπωμένων) εντύπων στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α., (από όλους τους Τομείς
Υγείας), σχετικά με αιτήσεις υποβολής λογαριασμών ιατρικών παρόχων, εκκαθάρισης
νοσηλίων, λίστας κατάθεσης νοσηλίων, φαρμάκων κ.λ.π. Γενικότερα όποιο έντυπο
χρησιμοποιούν οι Τομείς και απευθύνεται προς τους πολίτες και προμηθευτές.

Πρόγραμμα καταγραφής και παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων ασθενείας, ιατρικών
παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου) για κάθε Τομέα χωριστά.

Συμβάσεις με ιατρούς, κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης & αποκατάστασης, κέντρα
παρακλινικών εξετάσεων κλπ.

Δημιουργία υποδομής για παροχή on-line υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους

Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α.

Δημιουργία περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος

Γ.Γ.Κ.Α.

Διεύθυνση Υγειονομικού

Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και  Περιφερειακές  Μονάδες αυτών

Διεύθυνση Πληροφορικής και Μηχανογραφικών Εφαρμογών
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Περιγραφή δράσεων:

Δράση 2.1 Ανάρτηση (προτυπωμένων) εντύπων στην ιστοσελίδα του
Ε.Τ.Α.Α., (από όλους τους Τομείς Υγείας), σχετικά με αιτήσεις
υποβολής λογαριασμών ιατρικών παρόχων, εκκαθάρισης
νοσηλίων, λίστας κατάθεσης νοσηλίων, φαρμάκων κ.λ.π.
Γενικότερα όποιο έντυπο χρησιμοποιούν οι Τομείς και
απευθύνεται προς τους πολίτες και προμηθευτές.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. χώρος της
Διεύθυνσης Υγειονομικού, με χρήσιμες πληροφορίες προς
τους Τομείς υγείας και τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.

 Υπάρχει ήδη αναρτημένη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής
ιατροφαρμακευτικών δαπανών Τομέων Ε.Τ.Α.Α. (σε excel)

 Συνεχής εμπλουτισμός με όλα τα απαραίτητα έντυπα.

Δράση 2.2 Πρόγραμμα καταγραφής και παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων
ασθενείας, ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου
τύπου) για κάθε Τομέα χωριστά.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Θα είναι αναρτημένο στη σελίδα του Ε.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα
στα έντυπα της Διεύθυνσης Υγειονομικού ένα έντυπο με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο
ασφαλισμένος προκειμένου να του χορηγηθεί ενιαίο βιβλιάριο
και συνταγολόγιο και κατόπιν τα στοιχεία αυτά θα
καταχωριστούν σε ηλεκτρονικό αρχείο (πρόγραμμα) από το
οποίο θα εξάγονται στοιχεία σχετικά με την κάλυψη του
αριθμού των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. με βιβλιάρια.

 Ορισμός κέντρων παραλαβής ενιαίων βιβλιαρίων για τις
περιφερειακές μονάδες.

 Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων συλλόγων και
επιμελητηρίων του Ε.Τ.Α.Α., σχετικά με την παραλαβή των
ενιαίων βιβλιαρίων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

 Ορισμός ημερομηνίας κατάργησης χρήσης παλαιού τύπου

βιβλιαρίων – συνταγολογίων.

Δράση 2.3 Συμβάσεις με ιατρούς, κλινικές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης,
κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης, κέντρα παρακλινικών
εξετάσεων κλπ.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 συνέχιση του υπάρχοντος έργου προκειμένου να
εμπλουτίζεται συνεχώς η λίστα των συμβεβλημένων.
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Δράση 2.4 Δημιουργία υποδομής για παροχή on-line υπηρεσιών προς τους
ασφαλισμένους

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και
Μηχανογραφικών Εφαρμογών θα εξετασθεί η δυνατότητα
είτε να δημιουργηθεί πλατφόρμα on-line υπηρεσιών στην
κεντρική σελίδα του Ε.Τ.Α.Α., είτε να προστεθεί στις
ιστοσελίδες των Τομέων και να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά
στη Διεύθυνση Υγειονομικού όσες αιτήσεις την αφορούν.

 Θα εξετασθεί η δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης (μέσω
ιστοσελίδας) με τους ασφαλισμένους για την παροχή on-
line υπηρεσιών.

Δράση 2.5 Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Αρχικά, θα επικεντρωθεί σε περιοδικές γενικές εξετάσεις.
 Σταδιακά το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει και ειδικότερες

εξετάσεις.
Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010

Δράση 2.6 Δημιουργία περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Έκδοση  περιοδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, σε
πιλοτικό στάδιο, στο οποίο θα συμμετέχουν με άρθρα τους
οι επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π.)
υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των Τομέων
του Ε.Τ.Α.Α., τρίμηνης περιοδικότητας.

 Σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέα ύλη
Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010

Πως  θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 2

 Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στους ασφαλισμένους των Τομέων, μέσω της
παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

 Αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, μέσω διάθεσης καινοτόμων μεθόδων
παροχής υπηρεσιών.

 Δημιουργία υποδομής συνεχούς παροχής βέλτιστων, ευέλικτων, υπηρεσιών προς
τους ασφαλισμένους/ πολίτες.
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3. Στρατηγικός στόχος: Λειτουργική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Δομές υποστήριξης του στόχου:

Δράσεις που θα ακολουθηθούν από τη Διεύθυνση Υγειονομικού για την επίτευξη του
στρατηγικού στόχου:

Κατάρτιση του Οργανισμού του ΕΤΑΑ

Στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού – Ενιαίες Υπηρεσίες

Εμπλουτισμός εγχειριδίου εκπαίδευσης

Πρόγραμμα πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού Ενιαίων Υπηρεσιών και Τομέων Υγείας

Δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας μεταξύ των υπαλλήλων των Τομέων Υγείας και των
Ενιαίων Υπηρεσιών.

Ενέργειες παρώθησης προσωπικού

Γ.Γ.Κ.Α.

Διεύθυνση Υγειονομικού

Τομείς Ε.Τ.Α.Α. και  Περιφερειακές  Μονάδες αυτών

Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση  Νομικών Υποθέσεων
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Περιγραφή δράσεων:

Δράση 3.1 Κατάρτιση του Οργανισμού του ΕΤΑΑ

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Θα ζητηθεί να δοθούν από όλους τους Τομείς Υγείας του
Ε.Τ.Α.Α.:

α) οργανόγραμμα (σε μορφή διαγράμματος) για κάθε Διεύθυνση
χωριστά, στο οποίο θα αναλύεται το κάθε τμήμα και οι υπάλληλοί
οι οποίοι στελεχώνουν το τμήμα και

β) λίστα (αναλυτική) περιγραφής εργασιών, ανά υπάλληλο, για
κάθε τμήμα χωριστά.

 Έχει συστηθεί επιτροπή από τους Διευθυντές των Ενιαίων
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για την κατάρτιση του (ενιαίου)
οργανισμού.

Δράση 3.2 Στελέχωση της Διεύθυνσης Υγειονομικού – Ενιαίες Υπηρεσίες

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Η αρχική στελέχωση της Διεύθυνσης έγινε με το Διευθυντή
Υγειονομικού ο οποίος χειριζόταν στο ολόκληρο όλες τις
εργασίες της Διεύθυνσης.

 Διατέθηκε προσωρινά ένας υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού-
Οικονομικού από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, με
εμπειρία σε ζητήματα προμηθειών, σύναψης συμβάσεων,
προκειμένου να βοηθήσει στη σύνταξη του πλήρους
σχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας  ενιαίων
βιβλιαρίων υγείας – ιατρικών παραπεμπτικών και
συνταγολογίων (νέου τύπου) και τη διαχείριση των
συμβάσεων με ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές
κλινικές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα
αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης
παρακλινικών εξετάσεων.

 Τοποθέτηση του υπαλλήλου αυτού στη Διεύθυνση
Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Α.

Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο αυτό το έτος 2010
 Τοποθέτηση υπαλλήλου Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων για

τη διαχείριση της γραμματειακής υποστήριξης και του
αρχείου της Διεύθυνσης.

 Με απόφαση του Δ.Σ. και με Υπουργική Απόφαση όλο το
πάσης φύσεως Υγειονομικό προσωπικό όλων των Τομέων
του Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει ν΄ανήκει Διοικητικά (ανεξάρτητα
από το χώρο εργασίας) στη Διεύθυνση Υγειονομικού των
Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.

Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010
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Δράση 3.3 Εμπλουτισμός εγχειριδίου εκπαίδευσης

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Αρχικά, δημιουργία ενός ντοσιέ εκπαίδευσης που θα
περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Υγειονομικού, τον ενιαίο υγειονομικό κανονισμό, τους
Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., τον ιδρυτικό νόμο, το
οργανόγραμμα, κ.λ.π.

 Σταδιακά θα εμπλουτίζονται τα περιεχόμενα του με
σημαντικές αποφάσεις Δ.Σ. , εγκυκλίους, σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς.

 Προσθήκη οδηγού εκκαθάρισης συνταγών
Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο αυτό το έτος 2010
 Ενσωμάτωση διαδικασιών και ροών εργασιών (όταν

συνταχθούν), και του ενιαίου οργανισμού του Ε.Τ.Α.Α.
(όταν συνταχθεί).

 Εξέταση δυνατότητας ψηφιοποίησης του εγχειριδίου και
εύκολης αναζήτησης πληροφοριών (user’s friendly και
tutorial χρήσης).

Σημείωση Σε μεταφορά από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010

Δράση 3.4 Πρόγραμμα πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού Ενιαίων
Υπηρεσιών και Τομέων Υγείας

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Καταγραφή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού
των αναγκών όλων των υπαλλήλων των Τομέων Υγείας σε
εκπαίδευση

 Ομαδοποίηση αναγκών και προτιμήσεων σε κατευθύνσεις
εκπαίδευσης/κατάρτισης.

 Ανεύρεση των κατάλληλων προγραμμάτων σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

Δράση 3.5  Δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας μεταξύ των υπαλλήλων
των Τομέων Υγείας και των Ενιαίων Υπηρεσιών.

Προγραμματισμός
ενεργειών

 Αρχικά θα προγραμματισθούν κάποιες (σε αραιή βάση)
συναντήσεις με συντονιστή το Διευθυντή Υγειονομικού μεταξύ
υπαλλήλων, προϊστάμενων και διευθυντών όλων των Τομέων,
με χαρακτήρα εθελούσιας, προαιρετικής συμμετοχής των
υπαλλήλων (θα έχουν ενημερωθεί με επιστολή της Διεύθυνσης
Υγειονομικού όλοι οι υπάλληλοι) κατά τις οποίες (συναντήσεις)
θα συζητείται ένα προγραμματισμένο θέμα, που θα αφορά
όλους τους Τομείς και θα διατυπώνονται απόψεις από όλους
τους παρευρισκόμενους.

 Σε δεύτερο χρόνο θα καταβληθεί προσπάθεια στις συναντήσεις
αυτές να παρουσιάζεται ένα θέμα εργασίας που αφορά όλους
τους Τομείς (οργανωμένη παρουσίαση) και θα συζητείται ο
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βέλτιστος τρόπος διαχείρισης του από τους επτά Τομείς.

 Εξέταση πιθανότητας θεσμοθέτησης της δράσης αυτής σε
μηνιαία βάση.

Δράση 3.6  Ενέργειες παρώθησης προσωπικού

Προγραμματισμός
ενεργειών

Δεν περιλαμβάνεται γραμμικός προγραμματισμός
ενεργειών, καθώς δεν έχει στελεχωθεί η Διεύθυνση
Υγειονομικού με προσωπικό, προκειμένου να σχεδιαστούν
οργανωμένα προγράμματα που θα συμβάλλουν στην
παρώθηση του προσωπικού των Τομέων Υγείας του
Ε.Τ.Α.Α. και των Ενιαίων Υπηρεσιών.
Θα γίνουν παραταύτα κάποιες ενέργειες οι οποίες
σταδιακά θα αποτελέσουν ένα οργανωμένο πρόγραμμα
παρώθησης του προσωπικού όλων των Τομέων υγείας και
των Ενιαίων Υπηρεσιών.
 Θα ζητηθεί στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης να

συμπεριληφθούν από τους υπαλλήλους οι ομάδες
εργασίες και επιτροπές , άνευ αποζημίωσης που
συμμετείχαν μέσα στο έτος, προκειμένου να
συμπεριληφθούν θετικά στην αξιολόγηση τους.

 Θα ζητηθεί η έγκριση κονδυλίου αποζημίωσης ομάδων
εργασίας και επιτροπών που θα συνεδριάζουν εκτός
ωραρίου και εκτός ωρών υπερωριακής απασχόλησης,
προκειμένου να αποσυμφωρηθούν οι συνεδριάσεις
εντός του ωραρίου κάποιων επιτροπών/ομάδων
εργασίας που δυσχεραίνουν την ροή της τακτικής
εργασίας των τμημάτων.

 Θα ζητηθεί εγγράφως η δήλωση επιθυμίας των
υπαλλήλων των Τομέων Υγείας δυνητικής μετακίνησης
τους σε διαφορετικό από το τμήμα εργασίας τους , έτσι
ώστε στις αποφάσεις μετακινήσεων να λαμβάνεται
υπόψη, όσο αυτό είναι δυνατό και η επιθυμία των
υπαλλήλων.

Πως  θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Α.Α. από το στρατηγικό στόχο 3

 Βέλτιστη υλοποίηση των στόχων της Διεύθυνσης Υγειονομικού και των Τομέων
Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., προς όφελος όλων των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α.

 Εξασφάλιση υψηλού μέσου όρου ποιοτικού προσωπικού για την εύρυθμη
λειτουργία των Διευθύνσεων, όπως και δημιουργία υποβάθρου διαχείρισης
πιθανών μελλοντικών απαιτητικών εργασιών

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού που θα εξασφαλίσει την εργασιακή του
ικανοποίηση και τη μεγαλύτερη του συμβολή στο συλλογικό έργο του Ταμείου.
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Μέρος 4ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΙΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
SWOT

1. Γενικά

Η ανάλυση, σύμφωνα με τη μέθοδο SWOT επικεντρώνεται σε:

Strengths, δυνατά σημεία ενός οργανισμού

Weaknesses, αδυναμίες

Opportunities, ευκαιρίες

Threats, απειλές

Ενδέχεται να μην είναι εύκολη διαδικασία να διαχωριστούν τα δυνατά σημεία της
Διεύθυνσης από τις αδυναμίες της. Επί παραδείγματι, την υποστελέχωση της Διεύθυνσης
Υγειονομικού ενώ από τη μία πρέπει να την κατατάξουμε στις αδυναμίες, από την άλλη η
συγκέντρωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης επί μακρόν από δύο μόνο άτομα και 9
επιτροπές/ομάδες εργασίας θα μπορούσε να καταχωριστεί στα δυνατά σημεία της, καθώς
έχει επιτευχθεί, για ένα συνεχόμενο χρόνο, ο συντονισμός 7 τομέων υγείας, με ένα μεγάλο
αριθμό περιφερειακών μονάδων ανά την Ελλάδα, με δύο μόνο άτομα και 9 επιτροπές.

Αναφέρουμε τα παραπάνω καθώς στις κατηγορίες που ακολουθούν θα δείτε κάποια
ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται στην μία και στην άλλη κατηγορία και εξετάζονται από
τη μία ως δυνατά σημεία και από την άλλη ως αδυναμίες.

2. Δυνατά σημεία της Διεύθυνσης

Τα δυνατά σημεία της Διεύθυνσης – όπως έχουν διαμορφωθεί από την μέχρι τώρα
λειτουργίας της – είναι τα κάτωθι:

 Εστίαση σε μηχανογραφημένες εφαρμογές.

Έχει δοθεί προτεραιότητα στη δυνατόν μεγαλύτερη χρήση μηχανογραφικών
εφαρμογών. Οι περισσότερες εργασίες της Διεύθυνσης γίνονται μέσω ηλεκτρονικών
προγραμμάτων, όπως σχεδόν και όλα τα αρχεία υπάρχουν πέραν της έντυπης και σε
ηλεκτρονική μορφή. Ήδη από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010, όπως
και το παρόν, προβλέπονται δράσεις για συνεχή αναζήτηση νέων μηχανογραφικών
εφαρμογών.

Έχουν γίνει κάποια βήματα προκειμένου κάποια ηλεκτρονικά αρχεία και κάποια
προγράμματα ν΄ακολουθούν παρόμοια αρχιτεκτονική στη δομή τους (lay out), έτσι
ώστε να επιτευχθεί η εύκολη χρήση τους από διαφορετικούς υπάλληλους και η
αποτελεσματική μετάπτωση δεδομένων.

 Έγκριση κονδυλίου πρόσληψης ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών.
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Η πρόσληψη των 87 ελεγκτών ιατρών και 7 φαρμακοποιών θα αποσυμφορήσει τους
Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και τις περιφερειακές μονάδες αυτών από συσσωρευμένο
όγκο νοσηλίων. Θα αποσυμφορηθεί επίσης η Διεύθυνση Υγειονομικού από την
ημερήσια αποστολή συνταγών (άνω των 150 ευρώ) για θεώρηση, όπως και ιατρικών
παραπεμπτικών και παρατάσεων νοσηλείας και θα ενισχυθεί επιπλέον, η ομάδα
ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της σε
συμβεβλημένους παρόχους.

 Ομόνοια σχέσεων μεταξύ Διευθυντή – υπαλλήλου

Η αρμονική εργασιακή σχέση μεταξύ του Διευθυντή και του υπαλλήλου της Διεύθυνσης
όπως και η σύμπλευση σε ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης συνετέλεσαν στη
δημιουργία μιας ισχυρής οργανωτικής μονάδας ή οποία έχει ανταπεξέλθει στην
αποτελεσματική διαχείριση ενός ιδιαίτερα αυξημένου όγκου εργασιών και επιπλέον
έχει διαμορφωθεί ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 Επιτυχής, εδραιωμένη συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και τους Τομείς
του Ε.Τ.Α.Α.

Ήδη από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του έτους 2010 και
γενικότερα εδραιώθηκε η άρτια συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται στην επιτυχή
πραγμάτωση των δράσεων όπως και την καθημερινή συνεργασία μεταξύ της
Διεύθυνσης Υγειονομικού και των υπολοίπων Διευθύνσεων των Ενιαίων Υπηρεσιών και
των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

 Ευελιξία σε ζητήματα διαχείρισης νέων εργασιών και μη προγραμματισμένου όγκου
εργασίας

Λόγω της παρατεταμένης υποστελέχωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών, όπως και αρκετών
Τομέων και τη μεγάλη καθυστέρηση στην πρόσληψη ελεγκτών ιατρών η Διεύθυνση
Υγειονομικού, με τη βοήθεια και κάποιων Τομέων αναγκάστηκε να διαχειριστεί ένα
μεγάλο όγκο εργασιών και μάλιστα αρκετές φορές αναπάντεχα, όπως επί παραδείγματι
η λήξη σύμβασης των ελεγκτών ιατρών για το έτος 2010 και η καθυστέρηση στην
έγκριση του κονδυλίου για την πρόσληψη νέων, η οποία οδήγησε στην αποστολή
ημερήσιου μεγάλου όγκου συνταγών, ιατρικών παραπεμπτικών και παρατάσεων
νοσηλείας από τους Τομείς και τις περιφερειακές μονάδες του Ε.Τ.Α.Α., προς έγκριση
από το Διευθυντή Υγειονομικού.

Η αναγκαιότητα αυτή ενίσχυσε την εργασιακή ετοιμότητα των Ενιαίων Υπηρεσιών και
επιπλέον η διαχείριση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονταν στις συνήθεις εργασίες
της Διεύθυνσης έχουν συνεισφέρει στην αποφυγή φαινομένων εργασιακής αδράνειας.

3. Αδυναμίες της Διεύθυνσης

 Παρατεταμένη υποστελέχωση
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Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στην υποστελέχωση της Διεύθυνσης, ζήτημα το οποίο
είχε επισημανθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2010, αλλά και στο
γεγονός του παρατεταμένου χρόνου της.

Έτσι αφενός μεν εδραιώθηκε η αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης (ενιαίες
υπηρεσίες) με προσωπικό 2 ατόμων, (ένα διευθυντή κι ένα υπάλληλο) και 9
επιτροπών/ομάδων εργασίας.

Σε μια απεικόνιση αυτής της διάταξης του προσωπικού σε ένα οργανόγραμμα, βλέπουμε
ένα Διευθυντή με ένα μόνο υπάλληλο ιεραρχικά υφιστάμενο του και 9 επιτροπές/ομάδες
εργασίες, οι οποίες σε ένα οργανόγραμμα δεν μπορούν να απεικονιστούν σε κατακόρυφη
διάταξη καθώς ενέχουν το στοιχείο της αυτοτέλειας και είναι (οι περισσότερες από αυτές)
ιεραρχικά οργανωμένες (αυτοτελώς) με πρόεδρο, γραμματέα, μέλη.

Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα οργανωτικό σχήμα το οποίο έχει μια υποτυπώδη
κατακόρυφη διάταξη διευθυντή – υπαλλήλου και σε δορυφορική διάταξη αυτών
βρίσκονται 9 επιτροπές/ομάδες εργασίας, για τις οποίες η ροή των πληροφοριών είναι
μάλλον περίπλοκη. Οι μεν επιτροπές/ομάδες εργασίες αναφέρονται, χωρίς όμως να είναι
ιεραρχικά υφιστάμενες στο Διευθυντή Υγειονομικού. Ο Διευθυντής Υγειονομικού
διαβιβάζει την πληροφορία στον υφιστάμενο υπάλληλο ο οποίος διαχειρίζεται κατόπιν
εντολής του και σε συνεργασία με αυτόν τις αποφάσεις και τα πορίσματα των
επιτροπών/ομάδων εργασίας και τις υπόλοιπες εργασίες της Διεύθυνσης. Ο υπάλληλος
εισηγείται στον ιεραρχικά προϊστάμενο του Διευθυντή προτάσεις τις οποίες αυτός με τη
σειρά του θα επεξεργασθεί και θα εισηγηθεί στις ομάδες/επιτροπές εργασίας προκειμένου
να γνωμοδοτήσουν και να αποφασίσουν και να ανατροφοδοτήσουν αυτή την αλυσίδα της
ροής πληροφοριών.

Το επόμενο προς θεώρηση ζήτημα είναι κατά πόσο στο επί μακρώ εδραιωμένο αυτό
οργανωτικό σχήμα μπορεί να ενσωματωθεί ένα νέο μέλος, είτε υπάλληλος είτε
προϊστάμενος. Θα κοινωνικοποιηθεί στο υπάρχον διαμορφωμένο σχήμα ή θα διαταράξει το
σχήμα αυτό καθώς ο Διευθυντής θα αναγκάζεται να μοιράζει τη ροή της πληροφορίας σε
δύο άτομα, τα οποία θα συνεισηγούνται πλέον προς τον ιεραρχικά προϊστάμενο τους. Αυτό
το, κατ΄ανάγκη, περίπλοκο σχήμα, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά, μεν, έχει
διαμορφώσει, κατ΄ανάγκη και ένα συμπαγές πλέγμα εργασιακών σχέσεων.

 Διαφορετικότητα εργασιακής κουλτούρας μεταξύ των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

Παρατηρείται διαφορετικότητα στην εργασιακή κουλτούρα υπαλλήλων διαφορετικών
Τομέων. Το φαινόμενο αυτό το οποίο φαίνεται να εξαλείφεται με βραδείς ρυθμούς,
ιδιαίτερα στους υπαλλήλους πολλών ετών, δημιουργεί αρκετές φορές σύγχυση και
δυσχέρεια στην επικοινωνία.

 Πολυπλοκότητα οργανωτικού σχήματος Διεύθυνσης Υγειονομικού με Τομείς Υγείας

Χρειάζεται όλο το πάσης φύσεως Υγειονομικό προσωπικό (ανεξάρτητα από το χώρο
εργασίας τους) με απόφαση του Δ.Σ. και με Υπουργική Απόφαση να ανήκει διοικητικά στη
Διεύθυνση Υγειονομικού των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (δράση 3.2), καθώς και σε
αυτή την περίπτωση η ροή της πληροφοριών μεταξύ Διεύθυνσης Υγειονομικού και Τομέων
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Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και αντίστροφα είναι μάλλον περίπλοκη, κυρίως για το λόγο ότι μεταξύ
των υπαλλήλων των Τομέων Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού
παρεμβάλλεται διοικητικά ο Διευθυντής του Τομέα και ο Διευθυντής Υγειονομικού.

4. Ευκαιρίες

 Σύνταξη οργανισμού Διεύθυνσης

Δίνεται η ευκαιρία να σχεδιαστεί ένας λειτουργικός οργανισμός κι ακολούθως ένα
λειτουργικό οργανόγραμμα, καθώς η Διεύθυνση έχει ήδη λειτουργήσει με το προσωρινό
οργανόγραμμα του Ε.Τ.Α.Α. και έχει αποκτήσει εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες
εργασίες, προκειμένου να σχεδιάσει με ακρίβεια το κατάλληλο για τις ανάγκες της
οργανωτικό σχήμα.

 Τροποποιήσεις-μεταβολές Ν.3655/2008

Η δυνατότητα για τροποποιήσεις στον νόμο της ενοποίησης - και δεδομένης της εμπειρίας
που έχει αποκτηθεί από τη μέχρι τώρα λειτουργία της Διεύθυνσης - θα συμβάλει σε
μεταβολές που θα ωφελήσουν τη Διεύθυνση Υγειονομικού και ακολούθως τους
ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.

 Προγράμματα στελέχωσης Διεύθυνσης Υγειονομικού (Ενιαίων Υπηρεσιών και
Τομέων Υγείας)

Βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Τ.Α.Α. διάφορα προγράμματα
στελέχωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών όπως και των Τομέων Υγείας με προσωπικό από
μετατάξεις και προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

5. Απειλές

Οι απειλές για τη Διεύθυνση Υγειονομικού, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε
μέσω της εστίασης στα δυνατά σημεία της Διεύθυνσης, της το δυνατό εφικτής εξάλειψης
των αδυναμιών της και της αξιοποίησης των ευκαιριών που διαγράφονται, είναι οι
ακόλουθες:

 Παρατεταμένη υποστελέχωση Διεύθυνσης.

 Κωλυσιεργία στη σύνταξη του οργανισμού.

 Κωλυσιεργία στις νομοθετικές ρυθμίσεις.

 Βραδύτητα σε ενέργειες διοικητικής σύγκλισης.
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Μέρος 5ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Στρατηγικοί στόχοι Δείκτης απόδοσης τιθέντων στόχων

1. Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικών
δαπανών

 Μείωση μηνιαίων όπως και ετήσιων
ιατροφαρμακευτικών δαπανών,
μετρήσιμη στα μηνιαία και ετήσια
στατιστικά στοιχεία.

 Συγκριτικά στοιχεία επιμερισμού των
ιατροφαρμακευτικών δαπανών σε
κατηγορίες και σύγκριση τους με
προηγούμενα έτη

 Παρακολούθηση της πορείας
εκκαθάρισης νοσηλίων, φαρμακευτικών
δαπανών, ιατρικών παραπεμπτικών,
μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος που
θα εντοπίζει τα σημεία καθυστέρησης.

2. Ποιοτική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων
Τομέων Υγείας Ε.Τ.Α.Α.

 Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης
αιτημάτων ασφαλισμένων (ισχύει και για
τον 3ο στόχο).

 Μείωση εισερχόμενης αλληλογραφίας για
συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων,
μετρήσιμη από στοιχεία αρχείου
πρωτοκόλλου.

 Μείωση διάθεσης ετήσιου αριθμού
ενιαίων βιβλιαρίων ασθενείας, ιατρικών
παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου
τύπου), μετρήσιμη από στοιχεία
λογιστηρίου.

 Αύξηση λίστας συμβεβλημένων ιατρικών
παρόχων.

 Μείωση ιατροφαρμακευτικών δαπανών
από την εφαρμογή προγράμματος
προληπτικής ιατρικής (μετρήσιμο από
τους δείκτες του στόχου 1)

 Μείωση εγγράφων παραπόνων
ασφαλισμένων/πολιτών

3. Λειτουργική Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού

 Μείωση συσσωρευμένου όγκου εργασίας.
 Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης

αιτημάτων ασφαλισμένων (ισχύει και για
τον 2ο στόχο).

 Μείωση εντάσεων μεταξύ του
προσωπικού,  μετρήσιμο (συναγόμενο)
από τη Διεύθυνση Διοικητικού από
στοιχεία μείωσης εγγράφων παραπόνων
προς τη διοίκηση, αιτήσεων
μετακινήσεων, αιτήσεων μετατάξεων
κ.λ.π.

 Ανάπτυξη προσωπικού, μετρήσιμη από τις
ετήσιες αξιολογήσεις προσωπικού.
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Επίλογος

 Ο θεμέλιος στόχος μας για το 2011 είναι όχι μόνο ο προσανατολισμός στην
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Διεύθυνσης αντικειμενοκεντρικά, αλλά και
ανθρωποκεντρικά. Οι άνθρωποι μας, οι υπάλληλοι και οι ασφαλισμένοι μας
χρειάζεται να είναι ικανοποιημένοι από τη διοίκηση μας και για το λόγο αυτό θα
επικεντρωθούμε σε αυτούς και όχι αυστηρά σε μία αριθμητική υλοποίηση
δράσεων, αναδεικνύοντας με τις ενέργειες μας τις αξίες της κοινωνικής αρωγής, της
συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναδιανομή των κονδυλίων παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον αφενός μεν συνεχώς βελτιούμενο
εξορθολογισμό των ιατρικοφαρμακευτικών δαπανών και αφετέρου δε την εστίαση
σε παροχές υγείας που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό
ασφαλισμένων του Ταμείου μας. Στο εγχείρημα μας αυτό θα επικεντρωθούμε στο
ζήτημα της προληπτικής ιατρικής, προσφέροντας όχι μόνο στο λογιστικό μέρος του
εξορθολογισμού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών αλλά και στο ανθρωπιστικό
μέρος της πρόληψης και ελέγχου ασθενειών

 Το όραμα της Διεύθυνσης Υγειονομικού τόσο για το 2011, όσο και για την επόμενη
τουλάχιστο πενταετία είναι να προχωρήσει η διοικητική σύγκλιση του Ε.Τ.Α.Α.
προκειμένου η ροή των πληροφοριών μεταξύ των Ενιαίων Υπηρεσιών και των
Τομέων Υγείας να ακολουθεί μία απρόσκοπτη πορεία. Σε θέματα σχεδιασμού και
λήψης αποφάσεων θα εστιάσουμε στην επιτελικότητα της Διεύθυνσης, με έμφαση
στη διαβούλευση μεταξύ των στελεχών των Τομέων Υγείας και της Διεύθυνσης
Υγειονομικού, προκειμένου να συναποφασίζονται ζητήματα που αφορούν την ορθή
πορεία όλων των Τομέων Υγείας, όπως και οι εισηγήσεις που θα υποβάλλονται στο
Συντονιστικό Συμβούλιο Υγείας από το Διευθυντή Υγειονομικού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ


