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Σκοπός της παρούσας μελέτης  είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των λειτουργικών 

δεδομένων των δύο νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Νομό Ηρακλείου, του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ( ΠΑΓΝΗ) και του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο (Βενιζέλειο), με στόχο: α) τη βελτίωση των  

παρεχόμενων υπηρεσιών και β) την αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων. Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης χρησιμοποιούνται δείκτες εισροών (κλίνες, 

γιατροί/κλίνη, νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη κλπ),  δείκτες εκροών (κάλυψη, μέση διάρκεια 

νοσηλείας, ρυθμός εισροής, κλπ) και δείκτες αποδοτικότητας ( χειρουργικές 

επεμβάσεις/γιατρό, επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία/γιατρό) ανά κλινικό τμήμα των 

δυο νοσοκομείων. Αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα από αυτή την έρευνα είναι: α) 

επάρκεια κλινών για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού αναφοράς, αλλά και 
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δ)  οι ανθρώπινοι πόροι δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Η ανάληψη πολιτικών για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική 

συγκυρία, που διακυβεύεται η βιωσιμότητα του δημόσιου τομέα υγείας. 

 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας, αποδοτικότητα, νοσοκομείο, δείκτης, Ελλάδα



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

2 

 

Abstract 
 

 

Title: “Operating Data of the University General Hospital of Heraklion and 

Venizeleio Pananeio-General Hospital of Heraklion” 
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Supervisors: 1. Filalithis A., Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, 
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The aim of this study is the presentation and the evaluation of the functional data of  two 

hospitals of the National Health System in Heraklion, the University General Hospital of 

Heraklion and Venizeleio Pananeio-General Hospital of Heraklion” with the target: a) the 

improvement of the services provided and b) the efficient utilization of the human and 

financial resources. Input indicators are used for the achieve of the aim of the study (such as: 

hospital beds, doctors per bed, nursing staff per bed, etc), outflow indicators (average length 

of stay in hospital, rate of input, etc) and efficiency indicators (surgical operations per 

surgeon, number of visits at the outpatient units per doctor, per each clinical department of the 

two hospital. What can be drawn as a conclusion by this study is: a) the sufficiency of the 

hospital beds and the conversion of some of those into other forms of healthcare that the 

population really needs, b) the uneven distribution of the medical and nursing staff, c) the 

material resources aren’t used efficiently and d) the human resources aren’t utilized 

effectively. It is essential that policies be applied so as the above issues are confronted, 

especially with the present economic circumstance which jeopardizes the sustainability of the 

public health sector. 

 

 

 

Key words: evaluation of health services, efficiency, hospital, index, Greece 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Η γήρανση του πληθυσμού, οι νεοεμφανιζόμενες ασθένειες του σύγχρονου τρόπου ζωής, η 

τεχνολογική πρόοδος, η εξέλιξη της επιστήμης της ιατρικής, η αύξηση της διεισδυτικότητας 

του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλοι παράγοντες αύξησαν το κόστος της 

υγείας. Οι ταχείς ρυθμοί αύξησης των δαπανών υγείας καθιστούν προβληματική τη 

βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας. 

To Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) η μεγαλύτερη ίσως προσφορά της Μεταπολίτευσης - 

έχοντας ως βασική αρχή του ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται με 

ευθύνη του κράτους στο σύνολο του πληθυσμού, διήνυσε μέχρι σήμερα ένα μακρύ δρόμο, 

πελαγοδρομώντας ανάμεσα σε σπατάλες, ελλείμματα, δυσλειτουργίες, 

αναποτελεσματικότητα και αλληλοσυγκρουόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις και βιώνει 

χρόνια τώρα μια διαρκή κρίση, την οποία εντείνει η σημερινή οικονομική κρίση. 

Στη χώρα μας εκτιμάται ότι η ζήτηση και η χρήση υπηρεσιών υγείας πρόκειται να αυξηθεί 

κυρίως προς το δημόσιο και τον ασφαλιστικό τομέα, καθώς  η μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος, θα στρέψει την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη. Η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις από 

τις ήδη υπάρχουσες στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος 

υγείας. Η ανταποκρισιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας είναι μικρή, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα μελετών. Η δυσαρέσκεια των ασθενών εστιάζεται κυρίως στις υψηλές 

ιδιωτικές δαπάνες, στην παραοικονομία, στη μεγάλη αναμονή και στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Κυριόπουλος, 

Τσιάντου, 2010)   

Τα περισσότερα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα  περίπου τα ίδια προβλήματα. Τα 

προβλήματα αυτά που τα τελευταία χρόνια διογκώνονται, αφορούν κυρίως το υψηλό κόστος 

και τη χαμηλή αποδοτικότητα των πόρων. Ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος, εάν 

δηλαδή είναι χρηματοδοτούμενο από τη φορολογία ή από την κοινωνική ασφάλιση, κάθε 

χώρα είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει εκείνα τα μέτρα και τις πολιτικές που θα μειώσουν 

το κόστος και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα» ( Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 1995).  

Πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια  προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις αναδιοργάνωσης 

των συστημάτων υγείας και ιδιαίτερα του νοσοκομειακού τομέα που απορροφά το 50% των 

δαπανών για την υγεία συνολικά, ώστε o στόχος της ισότητας στην παροχή των υπηρεσιών 

και την κατανομή των πόρων να συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των  περιορισμένων διατιθέμενων πόρων. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των λειτουργικών 

δεδομένων του νοσοκομειακού τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο νομό 

Ηρακλείου που ανήκει στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια. 
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Η παρουσίαση και αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων των νοσοκομειακών μονάδων 

που βρίσκονται στην πόλη του Ηρακλείου, είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστούν οι 

δυσλειτουργίες και οι κακές πρακτικές και ως εργαλείο να οδηγήσει σε προτάσεις 

αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων με στόχο: α) τη βελτίωση των  παρεχόμενων υπηρεσιών 

και β) την αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Πεδίο της 

μελέτης μας είναι τα δύο νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Νομό Ηρακλείου, 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και το Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο (Βενιζέλειο). 
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Κεφάλαιο 2 

Εθνικό  Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα 

2.1. Η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

Η διαμόρφωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και η εξέλιξή τους ακολούθησε την 

ιστορική πορεία της χώρας, από την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1829 μέχρι 

σήμερα. Ο χαρακτήρας τους και ο προσανατολισμός τους καθορίστηκε από τις κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες που σφράγισαν κάθε ιστορική περίοδο 

(Τούντας, 2008) 

Η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την ψήφιση του Ν. 1397/83 αποτελεί τομή 

στην μακρόχρονη πορεία μεταρρυθμιστικών προσπαθειών ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας 

από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, δίνοντάς του το στίγμα  του κράτους πρόνοιας. Η 

ψήφιση του νόμου αυτού αποτέλεσε στην ουσία την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια 

εφαρμογής ενός συστήματος υγείας, η φιλοσοφία του οποίου διατυπώνεται στο 1
ο
 άρθρο 

μέσα από τις εξής θεμελιώδεις αρχές: 

 Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που δεν υπακούει στους νόμους του κέρδους. 

 Κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική του θέση και τον τόπο 

διαμονής του  έχει το ίδιο δικαίωμα για ίση και υψηλού επιπέδου περίθαλψη και 

κοινωνική φροντίδα. 

 Η προστασία της υγείας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και υλοποιείται από 

ενιαίο, αποκεντρωμένο και δημοκρατικό σύστημα υγείας. 

Βασικοί στόχοι του νόμου ήταν η αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος, το ενιαίο πλαίσιο 

ανάπτυξης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, ο ενιαίος προγραμματισμός, η 

ισοκατανομή, η αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, ο διαχωρισμός του δημόσιου από τον ιδιωτικό τομέα.  (Τούντας, 1998). Παρά 

τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την ανάπτυξη του ΕΣΥ στη χώρα μας, ορισμένες από 

τις βασικές διατάξεις του νόμου δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Παράλληλα διατάξεις που 

εφαρμόστηκαν, άλλοτε δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις, και άλλοτε σκόνταψαν στην 

υλοποίησή τους (Τούντας, 2003).  

Η περίοδος που ακολούθησε την ψήφιση του νόμου 1397/83 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές 

αλλαγές στον τομέα της υγείας: 

α) Αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανέρχονταν το 1980 σε 3,86%, ενώ το 1989 άγγιζαν το 4,77%. Αν συνυπολογιστούν και οι 

ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 2,79% για το 1989, το 

συνολικό ποσοστό των δαπανών υγείας ανερχόταν σε 7,56% του ΑΕΠ, που θεωρείται 

συγκρίσιμο με το αντίστοιχο των άλλων ανεπτυγμένων κρατών. Το σημαντικότερο μέρος της 

αύξησης, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, απορρόφησαν οι δαπάνες για επενδύσεις σε κτίρια και 

εξοπλισμό αλλά και σε μισθούς προσωπικού.  
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β) Αξιοσημείωτη πρόοδος στον τομέα των υποδομών. Προς το τέλος του 1988 είχαν 

ολοκληρωθεί  τρία νέα νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης  (Ηράκλειο, Ιωάννινα, Πάτρα), 

καθώς και 156 κέντρα υγείας σε αγροτικές περιοχές. Κάλλιστα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

την οκταετία 1981-89 επικράτησε ένας οικοδομικός οργασμός στο χώρο της υγείας, ο οποίος 

όμως δε συνοδεύτηκε και από την ανάλογη μέριμνα για την επαρκή στελέχωση (ποιοτική και 

ποσοτική) με ανθρώπινο δυναμικό (Κουρής, Σουλιώτης, Φιλαλήθης, 2007). 

Κατά τη δεκαετία 1994-2004 σηματοδοτήθηκε μια αλματώδης ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός 

των νοσοκομειακών υποδομών της χώρας. Τέθηκαν σε λειτουργία 17 νέα νοσοκομεία, 2 νέα 

περιφερειακά-πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Λάρισας και Αλεξανδρούπολης) και 2 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία: το πρώτο στην Αθήνα (Αττικό) και το δεύτερο στη 

Θεσσαλονίκη (Παπαγεωργίου). Οι κτιριακές υποδομές των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 

75%. Ο αριθμός των κλινών των ειδικών μονάδων των νοσοκομείων αυξήθηκε κατά 85% και 

ο διαθέσιμος βιοϊατρικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας κατά 150%. Η στελέχωση των 

νοσοκομείων αυξήθηκε κατά 33% σε γιατρούς, 25% σε νοσηλευτές και 11,3% σε τεχνικό, 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό (Ζηλίδης, 2005). Παρά τη μεγέθυνση του ΕΣΥ σε υποδομές, 

εξοπλισμό και προσωπικό αλλά και την ποιοτική αναβάθμισή του, άρχισε να εμφανίζει 

προβλήματα και δυσλειτουργίες ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Το όραμα και τα 

καλά αποτελέσματα του ΕΣΥ κράτησαν σχεδόν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄80, ενώ 

από την αρχή της δεκαετίας του ΄90 άρχισαν έντονα τα σημάδια της απορρύθμισής του 

(Πολύζος, 2000). 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδείχθηκαν στην πορεία ανάπτυξης του ΕΣΥ 

αντιμετωπίστηκαν από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία με πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων 

σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, χωρίς όμως 

να υλοποιούνται οι στόχοι που τίθονταν κάθε φορά. 

 

2.2. Τα χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

2.2.1. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

Το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται ως μεικτό. Από την πλευρά της προσφοράς το 

σύστημα είναι οργανωμένο κατά το πρότυπο Beveridge με την παροχή νοσοκομειακής 

περίθαλψης από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και εξωνοσοκομειακής φροντίδας μέσω ενός 

δικτύου κέντρων υγείας  στην περιφέρεια, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού. 

Από την πλευρά της ζήτησης το σύστημα λειτουργεί κατά το πρότυπο Bismarck μέσω των 39 

ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή ωστόσο αποτελεί μια σχηματική περιγραφή η οποία 

δεν απεικονίζει πλήρως την πραγματική κατάσταση. Από την πλευρά της προσφοράς ο 

ιδιωτικός τομέας καλύπτει ολοένα και αυξανόμενο μέρος των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θεσπίστηκε το 1983 στη χώρα μας, με σκοπό την 

καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλή 

συμμετοχή στο κόστος. Είναι εντούτοις παράδοξο ότι 20 χρόνια μετά, το ελληνικό σύστημα 
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είναι σήμερα το πλέον ιδιωτικοποιημένο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

φαινόμενο αυτό αποτελεί το ελληνικό παράδοξο (Σίσκου, Καϊτελίδου, Θεοδώρου, 

Λιαρόπουλος, 2008). 

Από την ψήφιση του νόμου 1397/83 μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για 

την ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας στη χώρα μας, οι οποίες μεταξύ άλλων 

υπαγορεύτηκαν και από τον πολυδάπανο χαρακτήρα του σε σχέση με τα υγειονομικά 

αποτελέσματα και το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

(Σουλιώτης, 2002). 

Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, οι δαπάνες υγείας παρουσίασαν αλματώδη 

αύξηση. Στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), οι 

δαπάνες υγείας, από  4% του ΑΕΠ το 1960, έφτασαν το 8,5% το 2005 (OECD, 2006). Στην 

Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση ήταν από 3,3% το 1960 σε 10,1% το 2005 (Τούντας, 2008). Η 

διαχρονική μεταβολή της συνολικής αλλά και της ιδιωτικής και δημόσιας δαπάνης υγείας 

φαίνεται στον πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1: Ύψος των δαπανών υγείας στην Ελλάδα ως ποσοστό(%) επί  του ΑΕΠ (1960-2005) 

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

Συνολική Δαπάνη ΟΟΣΑ 4,0 5,3 6,7 7,5 8,0 8,9 

Συνολική Εθνική Δαπάνη 3,3 5,1 6,1 7,5 9,1 10,1 

Δημόσια Δαπάνη 1,9 2,6 3,4 4,4 5,2 5,3 

Ιδιωτική Δαπάνη 1,4 2,5 2,7 3,1 3,9 4,8 

Πηγή: Σούλης (1998), Σουλιώτης (2000), OECD (2006) 

 

Η αύξηση της κρατικής δαπάνης την τελευταία 15 ετία κατευθύνθηκε κυρίως στην (ελάχιστη 

αναγκαία) αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών και λιγότερο στην αναβάθμιση 

υποδομών και υπηρεσιών. Έτσι η ικανοποίηση των πολιτών από το δημόσιο σύστημα είναι 

χαμηλή και η ιδιωτική δαπάνη ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης αυξάνεται συνεχώς 

φθάνοντας το 2004 το 47%, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο 

των χωρών του ΟΟΣΑ (Σίσκου, Καϊτελίδου, Θεοδώρου, Λιαρόπουλος, 2008). Η σύνθεση 

των δαπανών υγείας, είναι εμφανές ότι αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τον άναρχο τρόπο 

δόμησης του συστήματος, καθώς και τις χωρίς συνέχεια και μακρόπνοο σχεδιασμό 

παρεμβάσεις της πολιτικής υγείας (Σουλιώτης, 2002). 

Σχετικά με την αίσθηση ικανοποίησης που δημιουργείται στον πληθυσμό από τη γενικότερη 

λειτουργία του συστήματος υγείας, σε έκθεση του ΟΟΣΑ σχετική με το ελληνικό σύστημα 

υγείας, αναφέρεται ότι ως προς την ικανοποίηση των πολιτών, έρευνα που έγινε από τον 

ΟΟΣΑ το 1999,  έδειξε ότι, μόνο το 18,6% του ελληνικού πληθυσμού ήταν ικανοποιημένο με 

το σύστημα υγείας του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία ήταν 83, 4%, στη Γαλλία  78, 

2%,  στο Ηνωμένο Βασίλειο 55, 7% και στη Γερμανία  49, 9%  (OECD, 2010). Παρόμοια 

είναι τα ευρήματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την  ικανοποίηση των 

πολιτών των κρατών – μελών από τις υπηρεσίες υγείας, όπου το 53,9 % των Ελλήνων 
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εμφανίζονται πολύ έως πάρα πολύ δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες υγείας της χώρας. 

(European Commission, 1998).  

Ένδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το σύστημα υγείας είναι η αύξηση του αριθμού των 

ιδιωτικών ασφαλίσεων, οι οποίες το 1990 αριθμούσαν σε 50.000, και το 2008 σε 1,5 

εκατομμ. (OECD, 2010) 

Σε ότι αφορά την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας του συστήματος υγείας και 

ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα - που μας απασχολεί στην παρούσα εργασία - στις προσδοκίες 

του πληθυσμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εθνικής έρευνας, είναι χαμηλή. Ο σεβασμός 

από το προσωπικό προς τους ασθενείς είναι ελλιπής, η αυτονομία των ασθενών και η ενεργός 

συμμετοχή τους κατά τη διαδικασία εξέτασης και θεραπείας είναι περιορισμένη, η έγκαιρη 

προσοχή του προσωπικού προς τους ασθενείς δεν είναι ικανοποιητική και η ποιότητα του 

περιβάλλοντος των υγειονομικών μονάδων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (Κυριόπουλος, 

Γκρέγκορυ,  Οικονόμου, 2003). 

Και ενώ οι δαπάνες υγείας (ιδιωτικές και δημόσιες) αυξάνονται, το προσδόκιμο ζωής κατά τη 

γέννηση δεν παρουσιάζει ανάλογη βελτίωση.  

Ενώ πριν από 50 χρόνια, η Ελλάδα ήταν στη δεύτερη θέση όσον αφορά στο προσδόκιμο 

επιβίωσης κατά τη γέννηση με 69,9 χρόνια, σήμερα, έχει πέσει στην 15
η
 θέση με 79,3 χρόνια. 

Την ίδια ώρα το κόστος συνεχώς διογκώνεται ανεξέλεγκτα και μάλιστα χωρίς εμφανή οφέλη 

για τη χώρα σε όρους βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού.  Την περίοδο από το 1990 μέχρι 

σήμερα, η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη - συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ - 

αύξηση των δαπανών υγείας (σχεδόν 4% του ΑΕΠ), ενώ ταυτοχρόνως είχε τη μικρότερη 

αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση μαζί με την Ολλανδία (μόνο 2 χρόνια) 

(γράφημα 2.1) (OECD, 2010) 

Γράφημα 2.1:  Προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση και δαπάνες υγείας ως ποσοστό (%) επί 

του ΑΕΠ μεταξύ του 1990 και 2004 
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Ένα άλλο φαινόμενο που χαρακτηρίζει το ΕΣΥ είναι η παραοικονομία-διαφθορά. Ο ΟΟΣΑ 

σε έκθεσή του αναφέρει ότι, έρευνα που έγινε σε ασθενείς των δημόσιων νοσοκομείων 

διαπίστωσε ότι το 49% από αυτούς έδωσαν τα χρήματα άμεσα στο γιατρό τους. Από αυτό το 

49%, 39% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι το έκαναν οικειοθελώς, 12% δήλωσε: «Έκανα 

αυτό που μου είπαν" και το 49% πλήρωσαν μόνο αφού είχαν "πιεστεί" να το πράξουν, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν (OECD, 2010). Σύμφωνα με τον  Γ. Τούντα, και με βάση τα 

ευρήματα της έρευνας «Σπατάλες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», το 30% των δαπανών 

αποτελούν σπατάλη που οφείλεται «στη διαφθορά, τις υπερτιμολογήσεις, την κακοδιοίκηση» 

και κάνει λόγο για μίζες 30% στην προμήθεια υλικών (Δόλγερας, 2011). Η παραοικονομία 

συναντάται κυρίως στην κατανάλωση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών, όπως ιατρικές επισκέψεις, 

διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και ως παράνομες αμοιβές των γιατρών, κυρίως των 

χειρουργών του δημόσιου τομέα. Η μεγάλη έκτασης παραοικονομία οφείλεται στις χαμηλές 

αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ, στον πληθωρισμό ιατρικού δυναμικού, στην 

προκλητή ζήτηση, στην έλλειψη οικογενειακού γιατρού και οργανωμένης ΠΦΥ, στις λίστες 

αναμονής, καθώς και στην έλλειψη μηχανοργάνωσης για τον έλεγχο της κατανάλωσης και 

την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (Σουλιώτης, 2000). 

 

2.2.2. Οργανωτικά - Ποσοτικά Χαρακτηριστικά  

Σήμερα, και σύμφωνα με το νόμο 3527/2007 οι υπηρεσίες του ΕΣΥ (νοσοκομεία, κέντρα 

υγείας, μονάδες κοινωνικής φροντίδας κ. ά), στη βάση της διοικητικής αποκέντρωσης του 

ΕΣΥ, υπάγονται σε επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) οι οποίες αποτελούν τη 

μετεξέλιξη των ΔΥΠΕ (πρώην ΠΕΣΥΠ). 

Οι φιλόδοξοι στόχοι – που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί-  της περιφερειακής 

συγκρότησης, διαφαίνονται καθαρά στην εισηγητική έκθεση του Ν.2889/2001, περί 

«Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», η 

οποία  αναφερόταν σε τρεις βασικούς άξονες, την Περιφερειακή Συγκρότηση του ΕΣΥ, την 

Οργάνωση των Νοσοκομείων και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναλυτικά,  

αναφερόταν ότι: «..Η περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ αποτελεί κεντρική επιλογή για την 

Κυβέρνηση και θεμελιώδους σημασίας απόφαση για το ΕΣΥ. Η αποκεντρωμένη διοίκηση 

αποτελεί για χρόνια το μοναδικό και κατά κανόνα επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης για όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες. ... Τα Ναπολεόντειου τύπου αυταρχικά και συγκεντρωτικά μοντέλα 

που λειτουργούν στη χώρα μας, έχουν προ πολλού ξεπεραστεί. Μόνο με την αποκέντρωση θα 

μπορέσουμε να λύσουμε τα χρόνια προβλήματα διοίκησης, που μας ταλανίζουν. Το 

Υπουργείο θα παίξει τον επιτελικό ρόλο, που πρέπει να έχει, και ο Υπουργός δεν θα 

αναλώνεται στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Η περιφερειακή συγκρότηση 

πραγματώνεται με τη σύσταση ολοκληρωμένων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ανά 

Περιφέρεια. Αυτό επιτρέπει την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών υγείας του 

πληθυσμού και τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Με τον τρόπο αυτό 
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αντιμετωπίζεται και η σημερινή ιδιόρρυθμη κατάσταση, όπου σε χώρους με γεωγραφική και 

κοινωνική ενότητα, όπως είναι οι περιφέρειες, παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες στο 

επίπεδο και στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας…» (Εργαστήριο Οργάνωσης & Αξιολόγησης 

Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011). 

Η επιδιωκόμενη, από το νόμο, αποκέντρωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, 

παρέμεινε μόνο στα χαρτιά. Το ΚΕΣΥ (Κεντρικό συμβούλιο Υγείας)  αν και δημιουργήθηκε, 

δεν απέκτησε ποτέ τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού ενώ 

και η σύσταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας δεν πραγματοποιήθηκε. Η οργάνωση 

και διοίκηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα παρέμεινε έντονα συγκεντρωτική και 

γραφειοκρατική, υπό την κύρια ευθύνη του Υπουργείου Υγείας (Κουρής, Σουλιώτης, 

Φιλαλήθης, 2007). 

Στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) υπάγονται:  

 137 νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. (129 γενικά - ειδικά και 8 ψυχιατρικά)  

(Συμπεριλαμβάνονται: Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, καθώς και τα 5 Νοσοκομεία του ΙΚΑ που περιήλθαν 

στο ΕΣΥ, από 01/06/2011 σύμφωνα με το Ν.3918/2011) 

 206 Κέντρα Υγείας και  

 1370 Περιφερειακά Ιατρεία. (Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος, 2011) 

Το 2002 λειτουργούσαν 123 γενικά νοσοκομεία και 9 ψυχιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ και 

διέθεταν τις περισσότερες νοσοκομειακές κλίνες (62%) (Τούντας, Σουλιώτης, Οικονόμου και 

συν., 2007) Το 2004 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το σύνολο των Δημόσιων  

νοσοκομείων (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων: ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, ΜΤΣ, 

πανεπιστημιακά) διέθεταν το 69% του συνόλου των νοσοκομειακών κλινικών στη χώρα. Το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα 35.748 κλίνες  και υπηρετούν σε αυτό: 22.484 

ιατρικό προσωπικό, 38.996 νοσηλευτικό προσωπικό, 12.864 διοικητικό και 6.820 

παραϊατρικό προσωπικό. (esy.net, 2011). 

 

2.3. Συμπερασματικά 

Η εξέλιξη του ΕΣΥ παρέκκλινε σημαντικά από τις ιδρυτικές εξαγγελίες περί υγείας ως 

«κοινωνικού αγαθού», καθώς η διαχρονική παρατήρηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας 

καταδεικνύει μια συνεχή αυξητική πορεία, σύμφυτη της επεκτατικής δραστηριότητας του 

ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Επιπλέον η καθολικότητα του συστήματος τίθεται υπό έντονη 

αμφισβήτηση, λόγω κυρίως του χωροταξικού υδροκεφαλισμού του, που συνοψίζεται στην 

ύπαρξη ενός ελλειμματικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον κατά βάση 

νοσοκομειοκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος με έμφαση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη 

και στο υπερ-ειδικευμένο και παράλληλα ανισομερώς κατανεμημένο ιατρικό προσωπικό 

(Υφαντόπουλος, 2006). 
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Αν συνενώσουμε τα αίτια, για τη σημερινή κατάσταση του Ε.Σ.Υ,  από τις διάφορες εκθέσεις 

«ειδικών» θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: 

 Έλλειψη δομών και σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο η οποία δημιουργεί μη 

ορθολογική κατανομή και χρήση των πόρων και μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες. 

 Πολυκερματισμός του συστήματος χρηματοδότησης μέσα από τα πολλά ασφαλιστικά 

ταμεία, την υψηλή κρατική επιχορήγηση και τελευταία, τις ιδιωτικές δαπάνες και 

κυρίως την παραοικονομία. 

 Ανεπαρκής διοίκηση-διαχείριση συνδυαζόμενη με τον περιορισμό της ευελιξίας στο 

προσωπικό, στους προϋπολογισμούς και στις τιμές. 

 Έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας και δημόσιας υγείας. 

 Έλλειψη δικτύου πληροφόρησης και επαρκούς αξιολόγησης. 

 Έλλειψη εγγυήσεων αποτελεσματικότητας - ποιότητας και τελικά ικανοποίησης και 

εμπιστοσύνης του πληθυσμού (Πολύζος, 2000) 
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Κεφάλαιο 3 

Νοσοκομειακός Τομέας Ε.Σ.Υ. 

3.1. Γενικά 

Το νοσοκομείο θεωρείται ο ναός της θεραπευτικής ιατρικής. Σε όλη τη διάρκεια της 

πολύχρονης ιστορίας του, άλλαξε αρκετές φορές μορφή και περιεχόμενο για να καταλήξει 

τον 21ο αιώνα σε πολυσύνθετο και πολύπλοκο οργανισμό που συνεχώς εξελίσσεται και 

αναπτύσσεται. Η νοσοκομειακή περίθαλψη αποτελεί σήμερα παγκοσμίως το μεγαλύτερο 

υποσύστημα κάθε συστήματος υγείας. Περίπου το 50% των συνολικών δαπανών υγείας τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, αφορά τη χρηματοδότηση των 

νοσοκομείων. Η εξέλιξη των νοσοκομείων οφείλεται στην ανάπτυξη της ιατρικής 

τεχνολογίας, στην εξέλιξη και εξειδίκευση της ιατρικής επιστήμης, στη διαμόρφωση της 

επαγγελματικής νοσηλευτικής, στην πρόοδο της ιατροβιολογικής έρευνας και εκπαίδευσης. 

Σημαντικό ρόλο επίσης, διαδραμάτισε η ασφάλιση υγείας (Τούντας, 2008).   

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ προσφέρουν υψηλής στάθμης περίθαλψη, 

υποχρηματοδοτούνται, υποστελεχώνονται, κακοδιοικούνται και παρέχουν χαμηλής ποιότητας 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται επαρκώς οι χρήστες 

(Οικονόμου, Τούντας, Νιάκας, 2007) . Στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία 

(ΟΟΣΑ 1988) επισημαίνονται τα παρακάτω προβλήματα του δημόσιου νοσοκομειακού 

τομέα: 

 Η έλλειψη ευεξίας στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων 

 Η έλλειψη κινήτρων απόδοσης για τους γιατρούς και το λοιπό υγειονομικό 

προσωπικό 

 Η ελαχιστοποίηση του περιθωρίου άσκησης διοίκησης και εξοικονόμησης 

προσωπικού, αφού τα πάντα καθορίζονται από το Υπουργείο. 

 Η απώλεια πόρων εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού κάλυψης στην επαρχία συγκριτικά 

με τις μακρές λίστες αναμονής στο κέντρο 

 Η μη χρησιμοποίηση της αγοραστικής μονοψωνιακής δύναμης των νοσοκομείων του 

ΕΣΥ (π.χ. στις διαδικασίες προμηθειών). 

 Η ύπαρξη αντιδεοντολογικών συμπεριφορών από την πλευρά των γιατρών 

 Η συνολική αναποτελεσματικότητα, όπως αναδεικνύεται και από τη χαμηλή 

ικανοποίηση των ασθενών (Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, 2001) 
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3.2. Διοίκηση  και οργάνωση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

 

Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με βάση το θεσμικό τους καθεστώς είναι  Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) δηλαδή οργανισμοί αυτόνομοι, αυτοδιοικούμενοι και 

αυτοδιαχειριζόμενοι. 

Σύμφωνα με το Ν. 3329/2005 τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται σε α) γενικά που 

παρέχουν νοσηλεία σε ασθενείς που εντάσσονται σε περισσότερες από μια θεραπευτικές 

κατηγορίες και β) ειδικά που παρέχουν νοσηλεία σε ασθενείς που εντάσσονται σε μια 

θεραπευτική κατηγορία. Τα ειδικά νοσοκομεία σε σύγκριση με τα γενικά έχουν συνήθως 

υπερτοπικό χαρακτήρα γιατί καλύπτουν μια ευρύτερη της έδρας τους περιοχή (Θεοδώρου, 

Σαρρής, Σούλης, 1997).  

Όργανα διοίκησης του νοσοκομείου (Ν. 3868/2010) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο 

Διοικητής του νοσοκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές για νοσοκομεία 

μέχρι 399 οργανικές κλίνες και επταμελές για νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες 

και αποτελείται από:  

α) το διοικητική του νοσοκομείου ως πρόεδρο του Δ.Σ. 

β) δύο μέλη σε νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και τρία μέλη σε νοσοκομεία με 400 

και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 

αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους. Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία το ένα από τα 

τακτικά και ένα από τα αναπληρωματικά μέλη που ορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του οικείου ΑΕΙ. 

γ) τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου ως αντιπρόεδρο σε νοσοκομεία με 400 και άνω 

οργανικές κλίνες 

δ) ένα εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο 

ε) ένα εκπρόσωπο του λοιπού πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του νοσοκομείου  

Οργανωτικά, μετά την ψήφιση του Ν. 3868/2010 τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. διαρθρώνονται 

ως εξής (γράφημα 3.1):  
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 Γράφημα 3.1: Οργανωτική διάρθρωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ μετά το Ν.3868/2010 

(*για νοσοκομεία με κλίνες >400)  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής 

 

Αναπληρωτής Διοικητής* 

Αυτοτελή 

Τμήματα 

Ειδικό 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

Επιστημονικό 
Συμβούλιο  

Συνεχιζόμενης 

Εκπ/σης 

Έρευνας* 

Ελέγχου* 

Ποιότητας 

Προμηθειών* 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

Διεύθυνση Τεχνικής 

Ξενοδ/κής 

Υποστήριξης 

 

Διεύθυνση 

Διοικητικής 

Υπηρεσίας 

 

Διεύθυνση 

Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας 

 

Διεύθυνση Ιατρικής 

Υπηρεσίας 

 Νοσηλευτικά 

Τμήματα 

Νοσηλευτικοί 

Τομείς  

1. Παθολογικός 

2. Χειρουργικός 

3. Εργαστηριακός 

4. Κοινωνικός 

 

 Κλινικές 

 Εργαστήρια 

 Μονάδες 

Ιατρικοί Τομείς  

1. Παθολογικός 

2. Χειρουργικός 

3. Εργαστηριακός 

4. Κοινωνικός 

 

 

 Τμήματα 

 Γραφεία 

Υποδιευθύνσεις 

1. Διοικητικού 

2. Οικονομικού 

 

 

 Γραφεία 

 

Τμήματα 

1. Τεχνικό 

2. Βιοϊατρικής 

Τεχν/γίας 

Επιτροπή* 

Ποιότητας Γραφείο 

Υποστήριξης 

Πολίτη 
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3.3. Το περιεχόμενο της νοσοκομειακής περίθαλψης 

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ παρέχουν πλήρεις νοσοκομειακές υπηρεσίες, αλλά και ένα μεγάλο 

μέρος των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε πολλούς 

αλλοδαπούς (Οικονόμου, Τούντας, Νιάκας, 2007).   

Το περιεχόμενο της νοσοκομειακής περίθαλψης προσδιορίζεται μέσα από τις δραστηριότητες 

που σήμερα αναπτύσσουν τόσο η ιατρική όσο και η νοσηλευτική υπηρεσία. Οι 

δραστηριότητες της ιατρικής υπηρεσίας αφορούν: α) την παροχή ιατρικής περίθαλψης, β) την 

εκπαίδευση και γ) την έρευνα.  Η ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο διακρίνεται σε τρία 

επίπεδα φροντίδας: στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια. Οι 

δραστηριότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας διακρίνονται σε α) νοσηλευτικές και β) 

εκπαιδευτικές (Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 1997).  

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει τις ιατρικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών και οι οποίες παρέχονται είτε στα 

ιατρεία του νοσοκομείου (Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων), είτε αφορούν την 

αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), καθώς επίσης 

και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την άσκηση προληπτικής και κοινωνικής ιατρικής 

στα πλαίσια εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων. 

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη προϋποθέτει την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο για τη 

διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία του. Περιλαμβάνει νοσηλεία, εργαστηριακό έλεγχο 

για κάλυψη των απαιτήσεων της νοσηλείας καθώς και τη διενέργεια γενικών επεμβάσεων. 

Η τριτοβάθμια περίθαλψη επίσης προϋποθέτει την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο για 

τη διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία του, επιπλέον όμως απαιτεί υψηλά 

εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό καθώς και τη συνεργασία και την υποστήριξη και 

άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Η τριτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται κυρίως σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, αφού σε αυτά είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των σχετικών 

ειδικοτήτων, δηλαδή υψηλά εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και εξοπλισμού και για το 

λόγο αυτό εδρεύουν σε μεγάλα αστικά κέντρα (Σιγάλας, 1999). 

 

3.4. Χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ  

Σχετικά με τις δαπάνες που επιβαρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία, μπορούν επιγραμματικά να 

αναφερθούν τα εξής: (Υφαντόπουλος 2003, WHO 2004, Ομάδα Στελεχών Διοίκησης 2006): 

 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, από φόρους προέρχεται το 70% της συνολικής 

χρηματοδότησης των νοσοκομείων, ενώ το υπόλοιπο 30% προέρχεται από ένα 

μείγμα κοινωνικής ασφάλισης και άτυπων πληρωμών (out of pocket payments). 

 Το σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 3,6 δις ευρώ 

ετησίως (μ.ο. τριετίας 2004-06). 

 Το 35% των δαπανών αφορά λειτουργικές δαπάνες και το 65% δαπάνες μισθοδοσίας. 
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 Οι δαπάνες για μισθοδοσία και για επενδύσεις καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες (φάρμακα, υλικά κ. ά) καλύπτονται από τα ίδια έσοδα των 

νοσοκομείων (κοινωνική ασφάλιση και ιδιωτικές πληρωμές) κατά 90%, ενώ το 

υπόλοιπο 10% καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση. 

 Η χρηματοδότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης τυπικά γίνεται με βάση το 

συμβασιακό σύστημα, δηλαδή τα ταμεία υγείας καταβάλλουν τα νοσήλια για την 

περίθαλψη των ασφαλισμένων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία όμως καλύπτουν 

το 20% περίπου του πραγματικού κόστους νοσηλείας. Τα έσοδα από φόρους 

χρησιμοποιούνται συχνά για να συμπληρώσουν το κενό μεταξύ του επίσημα 

καθορισμένου επιπέδου χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης και του 

πραγματικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η συμμετοχή των ιδιωτικών πληρωμών (οικογενειακού προϋπολογισμού, ιδιωτικής 

ασφάλισης) είναι πολύ περιορισμένη, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο είναι το φαινόμενο της 

παραοικονομίας (1,5% του ΑΕΠ), μέρος του οποίου αφορά τον παράνομο 

χρηματισμό του νοσοκομειακού προσωπικού (κυρίως γιατρών) 

Σύμφωνα με τον Απόστολο Δόλγερα, ο προϋπολογισμός της νοσοκομειακής δαπάνης γίνεται 

με ιστορικά στοιχεία και όχι με τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων. Παρατηρείται ένα 

μόνιμο φαινόμενο παραγωγής ελλειμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες. Στην τετραετία 2005 

έως και 2008, το φαινόμενο γιγαντώνεται και παράγονται ελλείμματα περί τα 6,2 δις 

(Δόλγερας, 2011). 

Το πρόβλημα των ελλειμμάτων στα νοσοκομεία οφείλεται κυρίως: 

 Στη διαφορά μεταξύ πραγματικού και κλειστού νοσηλίου 

 Στην ετεροχρονισμένη είσπραξη των νοσηλίων 

 Στην εκτέλεση πράξεων και εξετάσεων που δεν είναι κοστολογημένες και δεν 

χρεώνονται 

 Στην περίθαλψη απόρων και ανασφάλιστων και σε δωρεάν παροχές, όπως μέρος των 

παρακλινικών εξετάσεων για ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ξένους πολίτες στα ΚΥ, κ.ά. 

 Στη λειτουργία των Κέντρων Αιμοδοσίας και των Ειδικών Κέντρων 

(ιστοσυμβατότητας, μεταμοσχεύσεων, κ.λπ.) 

 Στις υπερτιμολογήσεις πολλών προμηθειών και στην έλλειψη επαρκούς ελέγχου της 

κατανάλωσης νοσοκομειακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Βασικός παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία ελλειμμάτων είναι η ανεπαρκής 

οργάνωση των νοσοκομείων και κυρίως η έλλειψη ενός επαρκούς και ολοκληρωμένου 

συστήματος μηχανογράφησης. Πρόσθετη ιδιομορφία του δημόσιου νοσοκομειακού τομέα 

είναι το γεγονός ότι τα αναγκαία ποσά για τις πάσης φύσης αμοιβές προσωπικού 

καταβάλλονται απευθείας από το δημόσιο ταμείο, χωρίς να καταγράφονται στους ετήσιους 

προϋπολογισμούς, καθιστώντας έτσι ανέφικτη κάθε απόπειρα προσδιορισμού του 
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πραγματικού νοσοκομειακού κόστους. Τέλος στο κρίσιμο θέμα των προμηθειών, οι 

ισχύουσες διαδικασίες δεν επιτυγχάνουν ανταγωνιστικές τιμές, προκαλούν μεγάλες 

καθυστερήσεις και αυξάνουν τις εξωσυμβατικές προμήθειες για να μη δυσχερανθεί ή 

διακοπεί η λειτουργία τμημάτων. 

 Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ λειτουργούν από 

νομικής, οργανωτικής και οικονομικής πλευράς ως σπάταλες και αναποτελεσματικές 

δημόσιες υπηρεσίες και όχι ως σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί. (Ομάδα Στελεχών Διοίκησης, 

2006). 
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Κεφάλαιο 4 

Το  Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κρήτη 

4.1. Γενικά 

Η Κρήτη ως ανεξάρτητη Διοικητική Περιφέρεια αποτελεί την 7η Υγειονομική Περιφέρεια 

του Εθνικού Συστήματος  Υγείας. Εξ αιτίας της γεωγραφικής της θέσης και του γεγονότος ότι 

ως διοικητική περιφέρεια συμπίπτει με την υγειονομική, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως  

μοντέλο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας. 

Αποστολή και ρόλος της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης όπως καθορίζεται από το Ν. 

3527/2007 είναι:  

 ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της Περιφέρειας 

Κρήτης της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ).  Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα  

o νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες κοινωνικής φροντίδας,  

o κέντρα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης 

o λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού 

δικαίου του δημόσιου τομέα που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας 

και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγήσεων, 

μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη 

παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

 η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευομένων 

ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, 2011). 
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Πίνακας 4.1: Βασικά χαρακτηριστικά – στοιχεία της 7
ης

 Υγειονομικής περιφέρειας: 

Βασικά Στοιχεία 7
ης

 ΥΠΕ 

Έκταση Περιφέρειας Κρήτης 8.335,88 Km
2
 

Πληθυσμός Περιφέρειας Κρήτης (2011) 574.279 

Νοσοκομεία 9 

Κέντρα Υγείας 14 

Περιφερειακά Ιατρεία 127 

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 10 

 

Στην ευθύνη της έχει  το 5,80 % του πληθυσμού της χώρας και περιλαμβάνει το 6,55% των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, το 6,80% των Κέντρων Υγείας και το 9,44% των Περιφερειακών 

Ιατρείων της ελληνικής επικράτειας. 

Ο δείκτης πληθυσμός/νοσοκομείο προσεγγίζει τα 63.809 άτομα.  

Στην 7
η
 υγειονομική περιφέρεια υπάγονται οι εξής νοσοκομειακές μονάδες με τις αντίστοιχες 

κλίνες: 

 

Πίνακας 4.2: Κλίνες ανά νοσοκομείο στην 7
η 

υγειονομική περιφέρεια Κρήτης 

ΑΡΙΘΜ Νοσοκομείο κλίνες 

1 Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) 756 

2 Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Βενιζέλειο) 468 

3 Γενικό Νοσοκομείο  Αγ. Νικολάου 134 

4 Γενικό Νοσοκομείο  Χανίων 447 

5 Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 179 

6 Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας 74 

7 Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Σητείας 75 

8 Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο 20 

9 Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων (Θ.Ψ.Π.) 140 

 Σύνολο 2293  

 

Πηγή: ΥΥΚΑ, Νοέμβρης 2011 
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4.2. Νοσοκομειακός τομέας Ε.Σ.Υ. στο Νομό Ηρακλείου 

Στο νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται τα 

νοσοκομεία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο που αποτελούν το πεδίο της έρευνάς μας. 

 

4.2.1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείουν (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου βρίσκεται στην πόλη Ηράκλειο του 

δήμου Ηρακλείου στο νομό Ηρακλείου. Άρχισε να λειτουργεί στις 21/1/1988. Σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της με αρ. Α3β/οικ.825/22-1-1988 απόφασης «Οργανισμός του Περιφερειακού 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου», σκοπός του νοσοκομείου είναι: 

α) Η παροχή περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα και κύρια εξειδικευμένης (τριτοβάθμιου 

επιπέδου) μορφής στον πληθυσμό της υγειονομικής περιφέρειας, καθώς και σε άτομα που 

παραπέμπονται από άλλες υγειονομικές περιφέρειες. Η περίθαλψη παρέχεται ισότιμα για 

κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, 

σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

β) Η προπτυχιακή εκπαίδευση σε φοιτητές του ιατρικού τμήματος του πανεπιστημίου Κρήτης 

καθώς και σε φοιτητές σχολών άλλων επαγγελμάτων υγείας. 

γ) Η ειδίκευση γιατρών και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση γιατρών και λειτουργών 

άλλων κλάδων υγείας με την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

δ) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής και των άλλων συναφών 

επιστημών. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα, 

αναπτύσσει επιστημονικές μελέτες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και 

με διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 

ε) Η συνεργασία με όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της υγειονομικής περιφέρειας για την 

ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά του έργου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και 

ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών 

προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων που αφορούν το χώρο της υγείας στην 

περιφέρεια.         

Ο πληθυσμός ευθύνης του σε κάθε επίπεδο περίθαλψης που παρέχει, φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 4.3: Πληθυσμός ευθύνης του ΠΑΓΝΗ ανά επίπεδο περίθαλψης 

επίπεδο περίθαλψης πληθυσμός ευθύνης  

πρωτοβάθμιο 145.554 (απογραφή 2001) 

δευτεροβάθμιο 279.833 (πληθυσμός νομού Ηρακλείου, 2011) 

τριτοβάθμιο 574.279 (πληθυσμός περιφέρειας Κρήτης, 2011) 

Πηγή: Χάρτης Υγείας & Πρόνοιας ΠΕΣΥ Κρήτης και ίδιοι υπολογισμοί 
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Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχει μέσα από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και το 

τμήμα επειγόντων περιστατικών και τη συμμετοχή του σε προγράμματα προληπτικής 

ιατρικής.  

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και το μεγαλύτερο στην υγειονομική 

περιφέρεια της Κρήτης. Εξαιτίας της εξειδικευμένης τριτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχει 

μέσα από τις πανεπιστημιακές κλινικές και τα εργαστήρια του, δέχεται ασθενείς από όλη την 

Κρήτη αλλά και διακομιδές από τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο.  

 

4.2.2 Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο βρίσκεται στην πόλη Ηράκλειο του 

δήμου Ηρακλείου στο νομό Ηρακλείου. Άρχισε να λειτουργεί στις 5/5/1954. Σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της με αρ. Α3β/οικ.14160/9-1-1987 απόφασης «Αναμόρφωση Οργανισμού του 

Παγκρήτιου Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου», 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 

οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας και  

γ) η εφαρμογή προγραμμάτων εξειδίκευσης γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας 

Ο πληθυσμός ευθύνης του σε κάθε επίπεδο περίθαλψης που παρέχει φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Πίνακας 4.4: Πληθυσμός ευθύνης του Βενιζελείου ανά επίπεδο περίθαλψης 

επίπεδο περίθαλψης πληθυσμός ευθύνης  

πρωτοβάθμιο 145.554 (απογραφή 2001) 

δευτεροβάθμιο 279.833  (πληθυσμός νομού Ηρακλείου, 2011) 

Πηγή: Χάρτης Υγείας & Πρόνοιας ΠΕΣΥ Κρήτης και ίδιοι υπολογισμοί 

 

Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχει μέσα από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία,  το 

τμήμα επειγόντων περιστατικών καθώς και από τα έξι (6) Κέντρα Υγείας και τα σαράντα 

επτά (47) Περιφερειακά Ιατρεία του νομού Ηρακλείου που υπάγονται σε αυτό. 
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Κεφάλαιο 5 

Μεθοδολογία 

5.1. Μεθοδολογικό υπόβαθρο  

Η οργάνωση των νοσοκομείων σε κλινικές και εργαστήρια δεν είναι ορθολογική. Η σημερινή 

κατανομή των κλινικών και των εργαστηρίων στο νοσοκομειακό τομέα δεν είναι αποτέλεσμα 

της εκτίμησης των αναγκών του πληθυσμού αλλά είναι απόρροια ιστορικών συγκυριών και 

πελατειακών σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ελλείψεις στα νοσοκομεία, κυρίως 

στην περιφέρεια, το μέσο ετήσιο ποσοστό κάλυψης πολλών νοσοκομείων είναι μικρό  50-

60%. Αυτό σημαίνει ότι μια πολύ ακριβή υποδομή όπως είναι το νοσοκομείο δεν αξιοποιείται 

με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο και αυτό έχει συνέπειες στην κατασπατάληση 

πόρων, οι οποίοι σήμερα δεν είναι διαθέσιμοι. 

Η αναδιοργάνωση λοιπόν των νοσοκομειακών υπηρεσιών και μάλιστα όσων ανήκουν στην 

ίδια γεωγραφική ενότητα και καλύπτουν τον ίδιο πληθυσμό, όπως είναι το ΠΑΓΝΗ και το 

Βενιζέλειο προβάλλει επιτακτικά. Οι προτάσεις για αναδιοργάνωση προκύπτουν μέσα από 

την ανάλυση και αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων των νοσοκομείων με τη χρήση 

των κατάλληλων δεικτών.   

 

5.2. Αξιολόγηση μονάδων υγείας 

Έχει ήδη επισημανθεί η ύπαρξη σημαντικών οργανωτικών και διοικητικών ελλείψεων στις 

υπηρεσίες και στα συστήματα υγείας, που οδηγούν σε μείωση των παραγόμενων προϊόντων-

εκροών, περιορισμό των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων στην υγεία του πληθυσμού 

και σημαντική απώλεια πόρων. Τα προβλήματα αφορούν τόσο το μακρο-επίπεδο του 

συστήματος υγείας (έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού σε κεντρικό επίπεδο, απουσία 

διασύνδεσης πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, κ.ά.), όσο και το μικρο-επίπεδο 

των επιμέρους μονάδων υγείας (π.χ. ανάπτυξη γραφειοκρατίας και πελατειακών σχέσεων, 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού). Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πόρων μπορεί 

να οδηγήσει στον εντοπισμό αυτών των προβλημάτων (Οικονόμου, Τούντας, 2007). 

Η νοσοκομειακή παραγωγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονομική της υγείας στο 

βαθμό που δημιουργεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την υγεία, κινητοποιώντας 

τεράστιους υλικούς και ανθρώπινους πόρους και αποτελώντας το κύριο πεδίο εφαρμογής και 

διάδοσης της προόδου της ιατρικής επιστήμης και της βιο-ιατρικής τεχνολογίας. Τα 

νοσοκομειακά ιδρύματα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, αποτελούν το αντικείμενο 

εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες αφορούν, κυρίως την ανάλυση των οικονομικών και 

επιχειρησιακών τους λειτουργιών. Είναι φυσικό, όλες οι αρμόδιες αρχές να 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την οικονομική αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των 

νοσοκομειακών οργανισμών, δεδομένου ότι προορίζουν γι΄αυτούς το ήμισυ των δαπανών για 

την υγεία. Είναι λοιπόν αναγκαίο να μελετήσουμε τις λειτουργικές και οικονομικές 
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παραμέτρους της νοσοκομειακής παραγωγής, εντοπίζοντας κατ΄ αρχήν τα ιδιαίτερα στοιχεία 

που τη χαρακτηρίζουν σε σχέση με την ιδιότυπη οργάνωση των νοσοκομείων αλλά και με τη 

φύση του προϊόντος που παράγεται (Σούλης, 1999).  

Το νοσοκομειακό προϊόν δύναται να περιγραφεί ως το αποτέλεσμα μιας πολυπαραγοντικής 

διαδικασίας της οποίας το κάθε στάδιο συνεισφέρει στο πλαίσιο καθορισμού και αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας. Η βασική μέθοδος μέτρησης του αποτελέσματος μιας νοσοκομειακής 

δραστηριότητας προέρχεται από τις παρατηρηθείσες ποσότητες νοσοκομειακού προϊόντος. 

Αυτές μεταφράζονται σε αντίστοιχους δείκτες εισροών και εκροών (input and output 

indicators), με στόχο τη μέτρηση της αποδοτικής οργάνωσης και χρήσης των πόρων 

(Πολύζος, 1998). 

Η αποδοτικότητα αποτελεί το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση της λειτουργίας των 

νοσοκομείων και πιθανώς αποτελεί το βασικό μέσο για έλεγχο και ορθολογική κατανομή των 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η αποδοτικότητα σχετίζεται άμεσα με το βαθμό 

χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων για την ικανοποίηση της υπάρχουσας ζήτησης και 

την παραγωγικότητα της υγειονομικής μονάδας. Ο βαθμός χρησιμοποίησης αξιολογεί την 

εκμετάλλευση του δυναμικού και της υπάρχουσας τεχνολογίας για την παραγωγή μιας 

μονάδας προϊόντος, ενώ η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο βαθμός παραγωγής υγειονομικού 

προϊόντος από τη χρήση των πόρων του συστήματος (Γούναρης, Σισσούρας, 

Αθανασόπουλος, 2000).  

 

5.2.1. Δείκτες της νοσοκομειακής δραστηριότητας 

Στη βιβλιογραφία (Berki 1972, Breyer 1987), οι δείκτες της νοσοκομειακής δραστηριότητας 

συνήθως ταξινομούνται ανάλογα με το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του οποίου το 

αποτέλεσμα μετρούν: 

o Εισροές: ποσότητες παραγωγικών συντελεστών (π.χ. ώρες εργασίας ιατρών ή 

νοσηλευτών ή άλλων απασχολουμένων, κλίνες, τεχνολογία, φάρμακα, λοιπό υλικό, 

λειτουργικά κ.ο.κ.) 

o Ενδιάμεσες εισροές ή εκροές: ιατρικές, νοσηλευτικές και άλλες υπηρεσίες (π.χ. ιατρικές 

εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, 

γεύματα κ.ο.κ.) 

o Εκροές: ημέρες νοσηλείας (χωρίς ή με «διευθέτηση» ανάλογα με τη νοσηλεία, π.χ. 

παθολογικές – χειρουργικές κ.ο.κ.) 

o Τελική (ποσοτική) εκροή: νοσηλευθέντες ασθενείς ή ιατρικές περιπτώσεις 

«διευθετημένες» ανά ιατρική ειδικότητα, ασθένεια, διάγνωση κ.ο.κ. ή συνδυασμό των 

παραπάνω 

o Τελική (ποιοτική) εκροή/αποτέλεσμα: επίπεδο υγείας του ασθενούς που νοσηλεύτηκε  

Οι συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν απλούς δείκτες εκροών 

και λειτουργικότητας των νοσοκομείων, εξαιτίας της έλλειψης ανάλογων ολοκληρωμένων 
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βάσεων δεδομένων. Τα νοσοκομεία όλων των τύπων και μορφών διακρίνονται και 

προσδιορίζονται  από μια σειρά μεγεθών (δεικτών) που χαρακτηρίζουν σε γενικές γραμμές 

τον τρόπο λειτουργίας τους όπως: 

- Οι κλίνες: προσδιορίζει το μέγεθος και τις δυνατότητες του νοσοκομείου στην παροχή 

υπηρεσιών, ως «εισροή», αλλά και  έμμεσα ως «εκροή» π.χ. για λόγους ασφάλειας ή 

αναμενόμενης εφημερίας μέρος τουλάχιστον των κλινών μένουν κενές. 

- Ο αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών (Α): προσδιορίζεται από τις εξόδους των 

ασθενών (discharges) ή τα «επεισόδια νοσηλείας» (episodes of illness) ενώ το 

μεθοδολογικό πρόβλημα που ανακύπτει για να εξομοιωθεί με την ιατρική περίπτωση 

(patient case) είναι η συνολική νοσηλεία του ίδιου του ασθενούς (συμπεριλαμβανομένης 

της μεταφοράς σε άλλο τμήμα ή /και νοσοκομείο. 

- Οι ημέρες νοσηλείας (Η): η αναφορά γίνεται στις ημέρες νοσηλείας μιας ιατρικής 

περίπτωσης ή συνολικά ενός νοσοκομείου (ή τμήματος), 

- Η μέση διάρκεια νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.=Η/Α): μετρά ίσως τον ουσιαστικότερο παράγοντα 

λειτουργίας του νοσοκομείου αντανακλώντας την οργάνωση και την ποιότητα των 

υπηρεσιών, 

- Η πληρότητα ή κάλυψη (Π): μετράται τη δεδομένη στιγμή ή ημέρα (Π= (Α*100) /Α) ή 

συνολικά ετησίως [Π= Η/ (365*Κ)] και χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης 

αξιολόγησης και σύγκρισης της απόδοσης των νοσοκομείων (περιλαμβανομένης και της 

οικονομικής), 

- Ρυθμός εισροής ασθενών ανά κλίνη [Ρκ = (365*Π) / (100*Μ.Δ.Ν.)]: μετρά το ρυθμό 

χρησιμοποίησης μιας κλίνης και εκφράζεται σε αριθμό ασθενών ανά μονάδα χρόνου. 

- Διάστημα εναλλαγής ή χρόνος αδράνειας κλίνης [Ρε = (365/Ρκ) – Μ.Δ.Ν.]: μετρά το 

ρυθμό εναλλαγής των ασθενών ή των ημερών που μένει κενή μια κλίνη ενός 

νοσοκομείου συνολικά, είναι δηλαδή ο δείκτης έντασης της αξιοποίησης των 

νοσοκομειακών υποδομών, 

- Άλλοι δείκτες χρησιμοποίησης «ενδιάμεσων» υπηρεσιών: π.χ. εργαστηριακές εξετάσεις, 

χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα κ.ο.κ., 

- Δείκτες στελέχωσης ενός νοσοκομείου: π.χ. γιατροί προς κλίνες, νοσηλευτές-τριες προς 

κλίνες, λοιπό προσωπικό προς κλίνες κ.ο.κ, 

- Κόστος ( στις διάφορες μορφές του) (Πολύζος, 1998) 

 

5.2.2. Δείκτες - μεθοδολογικά εργαλεία 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία για την παρουσίαση και αξιολόγηση των λειτουργικών  

δεδομένων των δυο νοσοκομείων που αποτελούν το πεδίο της έρευνάς μας, θα 

χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω δείκτες: 

Δείκτες εισροών: αξιολογούν τις υποδομές, τη στελέχωση του νοσοκομείου, τη 

χρηματοδότησή του κ.λπ. 
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- Κλίνες 

- Ιατρικό προσωπικό/κλίνη,  

- Νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη 

- Επιστημονικό προσωπικό/κλίνη 

- Παραϊατρικό προσωπικό/κλίνη 

- Διοικητικό προσωπικό/κλίνη 

- Τεχνικό προσωπικό /κλίνη 

Δείκτες εκροών: αξιολογούν τη χρήση των υπηρεσιών 

- Ποσοστό κάλυψης κλινών 

- Μέση διάρκεια νοσηλείας 

- Ρυθμός εισροής ασθενών 

- Διάστημα εναλλαγής ασθενών 

- Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων 

Δείκτες αποδοτικότητας ( οικονομικής αξιολόγησης – παραγωγικότητας) 

- Χειρουργικές επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό 

- Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)/γιατρό  
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Κεφάλαιο 6 

Αποτελέσματα 

6.1.Γενικά 

Τα τμήματα που έχουν αναπτύξει τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο κατανέμονται στο 

μεγαλύτερο μέρος τους στους δυο βασικούς ιατρο-νοσηλευτικούς τομείς: τον παθολογικό και 

το χειρουργικό. 

Σ΄αυτό το μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι δείκτες που έχουν αναφερθεί στην  

προηγούμενη ενότητα για κάθε κλινικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου .Οι δείκτες 

υπολογίζονται ανά κλινική-μονάδα, τομέα και  νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα μέσω των 

δεικτών αποτυπώνονται σε πίνακες ή και γραφήματα για άμεση σύγκριση των δεδομένων 

τόσο μεταξύ των δυο νοσοκομείων όσο και μεταξύ των τμημάτων του ίδιου νοσοκομείου. 

Στα τμήματα που δεν παρουσιάζονται οι σχετικοί δείκτες, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν 

διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό τους. Υπήρξε δυσκολία ως προς τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούσε στην κατανομή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχουν 

τμήματα που καλύπτονται από κοινό ιατρικό και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό και δεν 

ήταν ξεκάθαρος ο αριθμός που αντιστοιχούσε σε κάθε τμήμα.  Σε ότι αφορά στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή 

που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Υγείας για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών. Έτσι 

εκτός από τους τομείς Παθολογικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό, εμφανίζεται ένας τέταρτος 

«τομέας»  με τον τίτλο «ειδικές μονάδες» που απαρτίζεται από κλινικά τμήματα των οποίων 

η λειτουργία τους διαφέρει από αυτή των άλλων κλινικών τμημάτων.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αφορούν στο έτος 2011 εκτός από κάποια στοιχεία που 

αφορούν κυρίως προσωπικό και που αναφέρονται στο 2012. Πηγή των δεδομένων είναι α) η 

βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) - esy.net - και διατέθηκαν σε μένα από το γραφείο ποιότητας των δυο 

νοσοκομείων καθώς και β) οι  ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες των δυο νοσοκομείων, 

καθώς το esy.net δε διέθετε στοιχεία για τον αριθμό του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού ανά κλινική-τμήμα του νοσοκομείου. 

 

6.2.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) 

Κλίνες 

Ο αριθμός των κρεβατιών είναι το κύριο μέτρο που προσδιορίζει το μέγεθος του 

νοσοκομείου. Έτσι ο αριθμός των κρεβατιών, ως μέτρο της δυναμικότητας του νοσοκομείου 

και της συνολικής δυνατότητας παροχής υπηρεσιών, έχει μόνο σχετική σημασία, αφού 

χρησιμεύει μόνο για τον προσδιορισμό μιας τάξης μεγέθους (Λιαρόπουλος, 2007). 
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Το ΠΑΓΝΗ, το 2011 είχε ανεπτυγμένες κλίνες 756, κατανεμημένες στους τρεις τομείς: 

Παθολογικό, Χειρουργικό και Ψυχιατρικό και σε κλινικές – ειδικές μονάδες και τμήματα που 

ανήκουν σ΄ αυτούς, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Πίνακας 6.1.: Κατανομή κλινών ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο ΠΑΓΝΗ 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική Κλίνες Κλινική Κλίνες 

Αιματολογίας 23 Αγγειοχειρουργική/Καρδιοχειρουργική 23 

Γαστρεντερολογική 30 Γενική Χειρουργική 23 

Γενικής Παθολογίας 35 Γναθοχειρουργική 11 

Δερματολογίας 10 Γυναικολογίας 20 

Ενδοκρινολογίας 10 Θωρακοχειρουργική 5 

Καρδιολογίας 51 Μαιευτικής 20 

Κλινικής Ογκολογίας 42 Νευροχειρουργική 20 

Νευρολογίας 20 Οδοντιατρική 4 

Νεφρολογίας 10 Ορθοπεδικής Τραυματολογίας 48 

Παιδιατρική 30 Ουρολογίας 25 

Παιδοαιματολογίας-

Ογκολογίας 12 Οφθαλμολογίας 28 

Πνευμονολογίας 35 Παιδοχειρουργική 25 

Ρευματολογίας 10 Χειρουργικής Ογκολογίας 25 

  Ωτορινολαρυγγολογίας 28 

Σύνολο Κλινών Τομέα 318 Σύνολο Κλινών Τομέα 305 

Ψυχιατρικός Τομέας 

Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής 15 

Ψυχιατρικής 20 

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 10 

Σύνολο Κλινών Τομέα 45 

Ειδικές Μονάδες 

Μονάδα Ημερήσιας 

Νοσηλείας (Χημειοθεραπείας) 
29 

Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης 

Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) 
9 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ)  
12 Ενδοκοιλοτική Βραχυθεραπεία 1 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) Παίδων 
4 Ιώδιο 2 

Μονάδα Νεογνών 25 Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 6 

Σύνολο Κλινών Ειδικών Μονάδων 88 

Σύνολο Ανεπτυγμένων Κλινών  Νοσοκομείου 756 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 15 

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 8 

Στην Ορθοπεδική Κλινική είναι ενσωματωμένη  η Μονάδα Σπονδυλικής Στήλης με 

ανεπτυγμένες  κλίνες δεκαοκτώ (18). 

 

Ιατρικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει επιλέξει ένα ιδιότυπο- και δαπανηρό- 

μίγμα παραγωγικών συντελεστών όσον αφορά την εργασία, αφού κατέχει σταθερά τα 

τελευταία χρόνια μια από τις πρώτες θέσεις στον αριθμό των γιατρών που στελεχώνουν τις 

νοσηλευτικές μονάδες σε αντίθεση με τους άλλους επαγγελματίες υγείας-και κυρίως το 
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νοσηλευτικό προσωπικό- όπου διαπιστώνεται σημαντικά κενά στη στελέχωση (Σουλιώτης, 

Γκόλνα, Δρίτσας, 2006). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, στο ΠΑΓΝΗ το Νοέμβρη 

2011 υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών (88) και των επικουρικών 

(10), 544 γιατροί. Αναλυτικά η κατανομή του ιατρικού προσωπικού, στον πίνακα 6.1. του 

παραρτήματος. Ο δείκτης «γιατροί/κλίνη» υπολογίζεται  
   

   
  = 0,72 

Ο αντίστοιχος δείκτης «γιατροί/κλίνη» υπολογισμένος ανά κλινική και τομέα παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6.2.: Γιατροί/κλίνη ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο ΠΑΓΝΗ 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική Γιατροί/Κλίνη Κλινική Γιατροί/Κλίνη 

Αιματολογίας 0,48 Αγγειοχειρουργική  0,30 

Γαστρεντερολογική 0,53 Γενική Χειρουργική 0,52 

Γενικής Παθολογίας 0,86 Γναθοχειρουργική 0,45 

Δερματολογίας 1,20 Θωρακοχειρουργική 1,20 

Ενδοκρινολογίας 1,10 Μαιευτικής /Γυναικολογίας 0,43 

Καρδιολογίας 0,41 Νευροχειρουργική 0,35 

Κλινικής Ογκολογίας 0,33 Οδοντιατρική 1,00 

Νευρολογίας 0,55 
Ορθοπεδικής 

Τραυματολογίας 
0,38 

Νεφρολογίας - Ουρολογίας 0,48 

Παιδιατρική 1,10 Οφθαλμολογίας 0,57 

Παιδοαιματολογίας-

Ογκολογίας 
0,50 Χειρουργικής Ογκολογίας 0,52 

Πνευμονολογίας 0,46 Παιδοχειρουργική 0,28 

Ρευματολογίας 0,70 Ωτορινολαρυγγολογίας 0,46 

Σύνολο  Τομέα 0,61 Σύνολο  Τομέα 0,45 

Ψυχιατρικός Τομέας  

Κλινική Γιατροί/Κλίνη 

Ψυχιατρικής / Οξέων Ψυχιατρικής  

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής  

Σύνολο  Τομέα 0,31 

Ειδικές Μονάδες 

Μονάδα Γιατροί/Κλίνη Μονάδα Γιατροί/Κλίνη 

Μονάδα Ημερήσιας 

Νοσηλείας 

(Χημειοθεραπείας) 

 Μονάδα Εντατικής 

Παρακολούθησης 

Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) 

0,44 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ)  1,00 

Ενδοκοιλοτική 

Βραχυθεραπεία 

 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων 2,00 
Ιώδιο 

 

Μονάδα Νεογνών 
0,32 

Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης 

 

Σύνολο Ειδικών Μονάδων 0,64 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  

 

Στον Ψυχιατρικό Τομέα, το ιατρικό προσωπικό ήταν διαθέσιμο στο σύνολό του και όχι 

κατανεμημένο στα επιμέρους τμήματα του. 
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Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και Περιτοναϊκής Κάθαρσης υποστηρίζεται από το ιατρικό 

προσωπικό της Ογκολογικής και Νεφρολογικής αντίστοιχα, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμος ο 

ακριβής αριθμός του ιατρικού προσωπικού. Επίσης δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την 

Ενδοκοιλοτική Θεραπεία και Ιώδιο. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υποστηρίζεται επίσης από 

το ιατρικό προσωπικό της Νεφρολογικής, χωρίς όμως να είναι γνωστός ένας συγκεκριμένος 

αριθμός που απασχολείται σ΄ αυτή. 

 

Νοσηλευτικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Στο ΠΑΓΝΗ, το Μάρτιο 2012 - χρόνος στον οποίο υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία κατανομής 

του νοσηλευτικού προσωπικού – στη νοσηλευτική υπηρεσία υπηρετούσαν 842 άτομα 

(νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, 

νεκροτόμοι). Η κατανομή τους ανά εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η παρακάτω. 

 

Πίνακας 6.3.: Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ανά εκπ/κή βαθμίδα στο ΠΑΓΝΗ  

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

32 474 247 89 

 

Ο δείκτης νοσηλευτές /κλίνη υπολογίζεται    
   

    
= 1,11 

Στοιχεία κατανομής του νοσηλευτικού προσωπικού για το 2011 δεν ήταν διαθέσιμα, αν 

δούμε όμως το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού το Δεκέμβρη  2011 (846) και το 

Μάρτη 2012 (842) παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή. 

Από τους 842 νοσηλευτές, 796 άτομα είναι κατανεμημένα στις διάφορες κλινικές, μονάδες, 

τμήματα, εργαστήρια (πίνακας 6.2, παράρτημα). Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στην 

δυναμικότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας για διάφορους λόγους [απασχολούνται σε μη 

νοσηλευτικά καθήκοντα, είναι αποσπασμένοι σε άλλα νοσοκομεία – Κ.Υ. , απουσιάζουν με 

μακροχρόνιες άδειες (κύησης-λοχείας-μητρότητας-εκπαιδευτικές, κλπ)]. Κατά συνέπεια η 

τιμή 1,11 του σχετικού δείκτη του νοσοκομείου δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα  του 

νοσοκομείου ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο δείκτης «νοσηλευτικό 

προσωπικό/κλίνη» υπολογισμένος ανά κλινική και τομέα παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα:  
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Πίνακας 6.4.: Νοσηλευτικό προσωπικό/ κλίνη ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο ΠΑΓΝΗ 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική 
Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 
Κλινική 

Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 

Αιματολογίας 0,74 Αγγειοχειρουργική  0,61 

Γαστρεντερολογική 0,34 Γενική Χειρουργική 0,65 

Γενικής Παθολογίας 0,49 Γναθοχειρουργική 0,48 

Δερματολογίας 0,34 Θωρακοχειρουργική 0,61 

Ενδοκρινολογίας 0,47 Μαιευτικής /Γυναικολογίας 0,45 

Καρδιολογίας 0,35 Νευροχειρουργική 0,75 

Κλινικής Ογκολογίας 0,36 Οδοντιατρική - 

Νευρολογίας 
0,47 

Ορθοπεδικής 

Τραυματολογίας 0,50 

Νεφρολογίας 1,20 Ουρολογίας 0,56 

Παιδιατρική 0,50 Οφθαλμολογίας 0,32 

Παιδοαιματολογίας-

Ογκολογίας 1,00 
Παιδοχειρουργικής  

0,52 

Πνευμονολογίας 0,43 Χειρουργικής Ογκολογίας 0,60 

Ρευματολογίας 0,34 Ωτορινολαρυγγολογίας 0,36 

Σύνολο  Τομέα 0,48 Σύνολο Τομέα 0,51 

Ψυχιατρικός Τομέας  

Κλινική 
Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 

Ψυχιατρικής / Οξέων Ψυχιατρικής 0,86 

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 0,60 

Σύνολο  Τομέα 0,80 

Ειδικές Μονάδες 

Μονάδα 
Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 
Μονάδα 

Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 

Μονάδα Ημερήσιας 

Νοσηλείας 

(Χημειοθεραπείας) 0,14 

Μονάδα Εντατικής 

Παρακολούθησης 

Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) 2,89 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ)  3,92 

Ενδοκοιλοτική 

Βραχυθεραπεία 

 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων 3,50 
Ιώδιο 1,50 

Μονάδα Νεογνών 
0,84 

Μονάδα Περιτοναϊκής 

Κάθαρσης 
0,83 

Σύνολο Ειδικών Μονάδων 1,38 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 1,13 

 

Για τις κλινικές Γαστρεντερολογική, Δερματολογική και Ρευματολογική υπολογίζεται ένας 

ενιαίος δείκτης γιατί οι κλινικές αυτές αποτελούν ένα ενιαίο νοσηλευτικό τμήμα, που 

σημαίνει ότι και οι τρεις κλινικές καλύπτονται από το ίδιο νοσηλευτικό προσωπικό. Για τον 

υπολογισμό λοιπόν του σχετικού δείκτη έλαβα υπόψη το διατιθέμενο νοσηλευτικό 

προσωπικό προς το σύνολο των κλινών και των τριών κλινικών που αυτό εξυπηρετεί. Το ίδιο 

εφάρμοσα και στον υπολογισμό του δείκτη στη  Γναθοχειρουργική κλινική που αποτελεί 

ενιαίο νοσηλευτικό τμήμα με τη μονάδα Σπονδυλικής Στήλης στην οποία είναι διαθέσιμες 18 

κλίνες. Έτσι για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη για την Ορθοπεδική Κλινική στην 

οποία κατανέμονται δεκαπέντε άτομα (15) ως νοσηλευτικό προσωπικό, έλαβα υπόψη ως 

διαθέσιμες κλίνες τις τριάντα (30) [48-18]. Την ίδια μεθοδολογία ακολούθησα και για τις  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

31 

κλινικές Νευρολογίας και Ενδοκρινολογίας  καθώς και για την Αγγειοχειρουργική και 

Θωρακοχειρουργική που αποτελούν επίσης ενιαίο νοσηλευτικό τμήμα.. Η Μονάδα 

Περιτοναϊκής Κάθαρσης αποτελεί κοινό νοσηλευτικό τμήμα με τη Νεφρολογική. Ο δείκτης 

στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό του κάθε τμήματος υπολογίστηκε λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι έξι (6) κλίνες της Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης, λειτουργούν σε διπλή 

βάρδια, άρα αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) κλίνες ενός κλασσικού κλινικού τμήματος όπως 

είναι η Νεφρολογική. Με αυτή την παραδοχή από τα 17 άτομα τα 12 κατανέμονται στην 

Νεφρολογική και τα 5 στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Για την Ενδοκοιλοτική 

Βραχυθεραπεία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Επιστημονικό Προσωπικό ανά Κλίνη  

Το επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνει ειδικότητες ακτινοφυσικών, βιολόγων, 

χημικών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων. Το Νοέμβρη 2011  στο ΠΑΓΝΗ  υπηρετούσαν 49 

άτομα ως επιστημονικό προσωπικό. Σ΄αυτά συμπεριλαμβάνονται και 22 άτομα 

επιστημονικού προσωπικού που είναι μέλη ΔΕΠ . Ο δείκτης επιστημονικό προσωπικό ανά 

κλίνη : 
  

   
 = 0,06 

Παραϊατρικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Το Δεκέμβρη 2011  στο ΠΑΓΝΗ υπηρετούσαν 154 άτομα ως παραϊατρικό προσωπικό. 

Απ΄αυτά τα 144 είναι μόνιμοι και 10 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο 

δείκτης παραϊατρικό προσωπικό ανά κλίνη:  
   

   
 = 0,20 

Διοικητικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Το Δεκέμβρη 2011  στο ΠΑΓΝΗ υπηρετούσαν 303 άτομα ως διοικητικό προσωπικό. 

Απ΄αυτά τα 293 είναι μόνιμοι, 6 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 4 με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο δείκτης διοικητικό προσωπικό ανά κλίνη:   

   

   
= 0,40 

Τεχνικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Το Δεκέμβρη 2011  στο ΠΑΓΝΗ υπηρετούσαν 84 άτομα ως τεχνικό προσωπικό. Ο δείκτης 

τεχνικό προσωπικό ανά κλίνη:  
  

   
 = 0,11 

 

Ποσοστό Κάλυψης-Πληρότητας Κλινών, Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Ρυθμός 

Εισροής Ασθενών, Μέσος Χρόνος Αδράνειας Κλίνης. 

Οι παραπάνω δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βαθμού χρησιμοποίησης και 

λειτουργικότητας των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. 
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Ο δείκτης κάλυψης ή πληρότητας των νοσοκομειακών κλινών αποτελεί βασικό παράγοντα 

αξιολόγησης της αποδοτικότητας της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών ενός νοσοκομείου. 

Επιπροσθέτως, η αξιολόγηση της κάλυψης των κλινών αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν 

γίνεται συγκριτικά μεταξύ νοσοκομείων για να καταδείξει τις μεταξύ τους διαφορές στην 

ένταση της χρήσης των πόρων, αλλά και να αποτελέσει εργαλείο καταγραφής των αναγκών 

και σχεδιασμού για το μέλλον (Πολύζος, 1999). 

Στα πλαίσια της εξέτασης της πληρότητας-κάλυψης των νοσοκομειακών κλινών, είναι 

σκόπιμο να δοθεί έμφαση και στην αξιολόγηση του ετήσιου ρυθμού εισροής ασθενών ανά 

κλίνη καθώς και του μέσου ετήσιου διαστήματος εναλλαγής ασθενών ανά κλίνη. Όταν 

μάλιστα οι δείκτες αυτοί αναλύονται με βάση τη διάρθρωση των περιστατικών ανά 

ειδικότητα (κλινικό τμήμα) τότε αναδεικνύονται ουσιαστικές διαφορές στην αποδοτικότητα 

της χρησιμοποίησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών (Πολύζος, 1999). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι τέσσερεις παραπάνω δείκτες.  

Πίνακας 6.5.: Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Κάλυψη, Ρυθμός Εισροής και Διάστημα 

Εναλλαγής ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο ΠΑΓΝΗ 

 

Παθολογικός Τομέας 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη (%) 
Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Αιματολογίας 3,76 113,41 110 -0,44 

Γαστρεντερολογική 4,05 65,92 59 2,09 

Γενικής Παθολογίας 5,35 82,42 56 1,14 

Δερματολογία 5,09 97,56 70 0,13 

Ενδοκρινολογίας 2,49 47,21 69 2,78 

Καρδιολογίας 3,66 86,90 87 0,55 

Κλινικής Ογκολογίας 3,60 84,00 85 0,69 

Νευρολογίας 3,65 68,73 69 1,66 

Νεφρολογίας 4,67 94,33 74 0,28 

Παιδιατρική 2,47 58,92 87 1,72 

Παιδοαιματολογίας-Ογκολογίας 2,76 68,38 90 1,28 

Πνευμονολογίας 4,45 62,61 51 2,66 

Ρευματολογίας 1,20 137,40 418 -0,33 

 Σύνολο Παθολογικού Τομέα 3,37 79,72 86 0,86 

Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη (%) 
Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Αγγειοχειρουργική  5,38 67,39 46 2,61 

Γενική Χειρουργική 4,24 73,01 63 1,57 

Γναθοχειρουργική 2,11 56,09 97 1,65 

Γυναικολογίας 2,95 54,77 68 2,44 

Θωρακοχειρουργική 4,57 71,18 57 1,85 
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Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη (%) 
Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Μαιευτικής 4,04 102,60 93 -0,10 

Νευροχειρουργική 9,92 80,47 30 2,41 

Οδοντιατρική 1,39 40,00 105 2,08 

Ορθοπεδικής Τραυματολογίας 5,18 58,82 41 3,63 

Ουρολογίας 3,05 56,60 68 2,34 

Οφθαλμολογίας 2,43 39,19 59 3,77 

Παιδοχειρουργική 3,14 49,49 57 3,21 

Χειρουργικής Ογκολογίας 4,50 66,58 54 2,26 

Ωτορινολαρυγγολογίας 3,33 43,81 48 4,28 

 Σύνολο Χειρουργικού Τομέα 3,87 60,93 57 2,48 

Ψυχιατρικός Τομέας 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη (%) 
Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής 11,41 52,91 17 10,15 

Ψυχιατρικής 8,40 84,22 37 1,57 

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 125,04 92,49 3 10,15 

 Σύνολο Ψυχιατρικού Τομέα 12,26 75,62 23 3,95 

Ειδικές Μονάδες 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη (%) 
Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 

(Χημειοθεραπείας) 

1,00 81,88 299 0,22 

ΜΕΘ 6,78 98,86 53 0,08 

ΜΕΘ Παίδων 9,40 103,70 40 -0,34 

Μονάδα Νεογνών 11,18 113,18 37 -1,30 

ΜΕΠΚ 3,87 91,14 86 0,38 

Ενδοκοιλοτική Βραχυθεραπεία 1,00 9,04 33 10,06 

Ιώδιο 1,35 32,47 88 2,82 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης 1,00 78,22 286 0,28 

 Σύνολο Ειδικών Μονάδων 2,28 92,83 149 0,18 

Σύνολο Νοσοκομείου 3,43 73,42 78 1,24 

     

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 1,00 145,14 530 -0,31 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 1,00 215,11 785 -0,54 

 

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών βασίστηκε στον «αριθμό νοσηλευθέντων» και στις 

«ημέρες νοσηλείας» που αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3 του παραρτήματος. Η 

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και Τεχνητού Νεφρού δε συμπεριελήφθησαν στον γενικό μέσο 

όρο των παραπάνω δεικτών του νοσοκομείου, λόγω της φύσης των μονάδων αυτών αλλά και 
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λόγω του ότι οι κλίνες τους δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των 756 κλινών που 

αποτελούν τη δυναμικότητα του  νοσοκομείου. 

 

Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων 

Όπως και οι παραπάνω δείκτες, εκτιμά την αξιοποίηση της νοσοκομειακής υποδομής. Στο 

ΠΑΓΝΗ το 2011 πραγματοποιήθηκαν 4.469.199 εξετάσεις στο σύνολο των εργαστηρίων του. 

Αναλυτικά, αυτές είναι: 

 

Πίνακας 6.6.: Εργαστηριακές Εξετάσεις ανά εργαστήριο στο ΠΑΓΝΗ 

 

Βιοπαθολογικές Εξετάσεις 2011 

 Αριθμός 

Εξετάσεων 

Αιματολογικό 436.926 

Βιοχημικό 3.050.930 

Ανοσολογικό 90.891 

Ιολογικό 47.695 

Ορμονολογικό 174.825 

Μικροβιολογικό 130.759 

Αιμοδοσία 279.449 

 Σύνολο  4.211.475 

Ιατρικής Απεικόνισης 2011   

Κλασσικές Ακτινογραφίες 130.890 

Υπέρηχοι 12.672 

Μαστογραφίες 2.519 

Triplex 7.144 

Αξονικές 11.354 

Μαγνητικές 2.949 

Ακτινοθεραπείες (Συνεδρίες) 31.125 

Οστική Πυκνότητα (Dexa) 2.850 

Selectron 257 

Πυρηνική Ιατρική (In Vivo) 3.831 

Πυρηνική Ιατρική (In Vitro) 8.162 

Ειδικές Εξετάσεις Ακτινολογικού Εργαστηρίου 499 

Λοιπές Καρδιολογικές Εξετάσεις 3.821 

 Σύνολο 218.073 

Επεμβατικές - Διαγνωστικές Πράξεις 2011   

Επεμβατική Καρδιολογία 2.681 

Επεμβατική Ακτινολογία 1.280 

 Σύνολο 3.961 

Λοιπές Εργαστηριακές Πράξεις 2011   

Παθολογοανατομικό 11.754 

Κυτταρολογικές Εξετάσεις 8.196 

Ιστοχημικές Εξετάσεις 1.887 

Ειδικές Ανοσοϊστοχημικές Εξετάσεις 10.298 

 Σύνολο 32.135 
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Ενδοσκοπικές Εξετάσεις 2011 

 Αριθμός 

Εξετάσεων 

Γαστροσκοπήσεις 1.861 

Κολονοσκοπήσεις 1.694 

 Σύνολο 3.555 

Σύνολο Εργαστηριακών Εξετάσεων 4.469.199 

 

Χειρουργικές Επεμβάσεις ανά Ειδικευμένο Γιατρό  

Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της παραγωγικότητας ενός από τους  

βασικούς παραγωγικούς συντελεστές του νοσοκομείου, του ιατρικού προσωπικού. 

Στο ΠΑΓΝΗ το 2011 πραγματοποιήθηκαν 7.823 χειρουργικές επεμβάσεις. Αναλυτικά ανά 

ειδικότητα κατανέμονται ως εξής: 

Πίνακας 6.7.: Χειρουργικές Επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό ανά κλινική στο ΠΑΓΝΗ 

 

 Με βάση τον αριθμό των ειδικευμένων γιατρών που έχει η κάθε κλινική υπολογίζεται ο 

δείκτης «χειρουργικές επεμβάσεις /ειδικευμένο γιατρό» όπως φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα. Επέλεξα στο λόγο αυτό να συμπεριλάβω τους ειδικευμένους γιατρούς, επειδή η 

χειρουργική επέμβαση είναι μια ιατρική πράξη που προϋποθέτει την παρουσία ειδικευμένου 

γιατρού και είναι ο ειδικευμένος γιατρός που θα προσελκύσει ασθενείς στο νοσοκομείο. 

 

Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) ανά γιατρό  

Το 2011 προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του ΠΑΓΝΗ 93.526 ασθενείς. Η 

κατανομή τους ανά κλινική-μονάδα και τομέα, παρουσιάζεται στον πίνακα 6.4 στο 

παράρτημα. Με βάση το συνολικό αριθμό του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει η κάθε 

Χειρουργικές Κλινικές 

Αριθμός 

Χειρουργικών 

Επεμβάσεων 

Αριθμός 

Ειδικευμένων  

Γιατρών 

Χειρουργικές 

Επεμβάσεις /Ειδικευμένο 

Γιατρό 

Αγγειοχειρουργική 493 3 164 

Γενική Χειρουργική 918 6 153 

Γναθοχειρουργική 258 4 65 

Θωρακοχειρουργική 154 4 39 

Μαιευτικής-Γυναικολογίας 806 8 101 

Νευροχειρουργική 210 3 70 

Οδοντιατρική 165 4 41 

Ορθοπεδική 1262 7 180 

Ουρολογίας 579 6 97 

Οφθαλμολογίας 1099 8 137 

Παιδοχειρουργική 410 5 82 

Χειρουργικής Ογκολογίας 758 7 108 

ΩΡΛ 677 5 135 

Λοιπές 34   

Σύνολο  7823 70 112 
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κλινική-μονάδα, υπολογίζεται ο λόγος «επισκέψεις στα ΤΕΙ/γιατρό». Οι τιμές αυτού του 

λόγου είναι: 

Πίνακας 6.8.: Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)/γιατρό, ανά τομέα και 

κλινικό τμήμα στο ΠΑΓΝΗ 
Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική 
Επισκέψεις στα 

ΤΕΙ /γιατρό 
Κλινική 

Επισκέψεις στα 

ΤΕΙ /γιατρό 

Αιματολογίας 268 Αγγειοχειρουργική  281 

Γαστρεντερολογική 
177 

Αναισθησιολογική (ιατρείο 

πόνου) 23 

Γενικής Παθολογίας 134 Γενική Χειρουργική 132 

Δερματολογίας 558 Γναθοχειρουργική 237 

Ενδοκρινολογίας 306 Θωρακοχειρουργική 63 

Καρδιολογίας 114 Μαιευτικής /Γυναικολογίας 578 

Κλινικής Ογκολογίας 343 
Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ιατρείο ύπνου) 
33 

Νευρολογίας 207 Νευροχειρουργική 79 

Νεφρολογίας 152 Οδοντιατρική 299 

Νεογνολογική 
11 

Ορθοπεδικής 

Τραυματολογίας 561 

Παιδιατρική 96 Ουρολογίας 182 

Παιδοαιματολογίας-

Ογκολογίας 80 
Οφθαλμολογίας 

517 

Πνευμονολογίας 160 Παιδοχειρουργική 128 

Ρευματολογίας 552 Χειρουργικής Ογκολογίας 412 

  Ωτορινολαρυγγολογίας 226 

Σύνολο Παθολογικού 

Τομέα 
198 

Σύνολο Χειρουργικού 

Τομέα 
260 

Ψυχιατρική 200 

Κοινωνικής & Οικογενειακή Ιατρική 354 

Επισκέψεις στα ΤΕΙ/γιατρό, το 2011 στο ΠΑΓΝΗ 228 

 

 

6.3.Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανάνειο - Βενιζέλειο (Βενιζέλειο) 

Κλίνες 

Το Βενιζέλειο έχει ανεπτυγμένες 468 κλίνες,  κατανεμημένες στους δύο τομείς: Παθολογικό 

(266 κλίνες) και Χειρουργικό (202 κλίνες) και σε κλινικές – ειδικές μονάδες και τμήματα που 

ανήκουν σ΄ αυτούς, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Πίνακας 6.9.: Κατανομή κλινών ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο Βενιζέλειο 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική/Μονάδα Κλίνες Κλινική/Μονάδα Κλίνες 

Αιματολογική 10 Γναθοχειρουργική 6 

Γαστρεντερολογική 8 Μαιευτική-Γυναικολογική 24 

Καρδιολογική 43 Νευροχειρουργική 13 

Ογκολογική 16 Ορθοπεδική 47 

Α΄ Παθολογική 34 Ουρολογική 16 

Β΄ Παθολογική 34 Οφθαλμολογική 17 

Α΄ Παιδιατρική 21 Χειρουργική 50 

Β΄ Παιδιατρική 21 Ω.Ρ.Λ. 17 

Πνευμονολογική 27   

Ενδοκρινολογική 6   

Νευρολογική 12   
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Κλινική/Μονάδα Κλίνες Κλινική/Μονάδα Κλίνες 

Νεφρολογική 6   

Σύνολο κλινών Παθολογ. Τομέα 238 Σύνολο κλινών Χειρουργ.Τομέα 190 

Ειδικές Μονάδες 

Προώρων – Νεογνών 20 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 9 

Μονάδα Νοσηλ. Μεσογ. 

Αναιμίας 

8 Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 3 

Σύνολο Κλινών Ειδικών Μονάδων 40 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 21   

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 6   

 

Γιατροί ανά Κλίνη  

Στο Βενιζέλειο το Μάρτη 2012 υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών (4),  

341 γιατροί. Ο δείκτης «γιατροί /κλίνη» υπολογίζεται    
   

   
= 0,73 

Η κατανομή του ιατρικού προσωπικού αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα 6.5 και ο 

δείκτης «γιατροί/κλίνη» ανά κλινική και τομέα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.10.: Γιατροί/κλίνη ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο Βενιζέλειο 

 

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στην 

πραγματικότητα λειτουργούν από κοινού με κοινό ιατρικό προσωπικό. Όμως επειδή οι τρεις 

κλίνες που διαθέτει η ΜΑΦ δεν έχουν την ένταση εργασίας που έχουν οι κλίνες της ΜΕΘ, 

επέλεξα να μην τις συμπεριλάβω στο σύνολο των κλινών της ΜΕΘ. Θεώρησα ότι το κοινό 

ιατρικό προσωπικό των δύο μονάδων αντιστοιχεί στη ΜΕΘ. Οι κλίνες της ΜΑΦ 

συμπεριελήφθησαν στον υπολογισμό του Μ.Ο.  για τις Ειδικές Μονάδες. Η Μονάδα 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική Γιατροί/Κλίνη Κλινική Γιατροί/Κλίνη 

Αιματολογική 0,50 Γναθοχειρουργική 0,33 

Γαστρεντερολογική 0,75 Μαιευτική-Γυναικολογική 0,42 

Καρδιολογική 0,49 Νευροχειρουργική 0,54 

Ογκολογική 0,25 Ορθοπεδική 0,38 

Α΄ Παθολογική 0,56 Ουρολογική 0,38 

Β΄ Παθολογική 0,62 Οφθαλμολογική 0,65 

Α΄ Παιδιατρική 0,52 Χειρουργική 0,48 

Β΄ Παιδιατρική 0,48 Ω.Ρ.Λ. 0,59 

Πνευμονολογική 0,41   

Ενδοκρινολογική 0,67   

Νευρολογική 0,33 
  

Νεφρολογική 1,00 
  

Σύνολο Τομέα 0,51 Σύνολο Τομέα 0,47 

Ειδικές Μονάδες 

Μονάδα Προώρων - Νεογνν 0,45 

 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας  (ΜΕΘ) 

1,22 

Μονάδα Νοσηλ. Μεσογ. 

Αναιμίας 

0,38 

 

Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ) 

 

Σύνολο  Ειδικών Μονάδων 0,58 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού   
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Τεχνητού Νεφρού υποστηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό της Νεφρολογικής, χωρίς όμως 

να είναι γνωστός ένας συγκεκριμένος αριθμός που απασχολείται σ αυτή. 

 

Νοσηλευτικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Στο Βενιζέλειο τον Απρίλη 2012 υπηρετούσαν 497 νοσηλευτές. Ο δείκτης «νοσηλευτικό 

προσωπικό/κλίνη» υπολογίζεται   
   

   
 = 1,06 

Το προσωπικό αυτό κατανέμεται στις παρακάτω εκπαιδευτικές βαθμίδες: 

Πίνακας 6.11.: Κατανομή νοσηλευτικού προσωπικού ανά εκπ/κή βαθμίδα στο Βενιζέλειο 

 

 

Από τους 497 νοσηλευτές, 436 άτομα είναι κατανεμημένα στις διάφορες κλινικές, μονάδες, 

τμήματα, εργαστήρια (πίνακας 6.6, παράρτημα). Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στην 

δυναμικότητα της νοσηλευτικής υπηρεσίας για διάφορους λόγους [απασχολούνται σε μη 

νοσηλευτικά καθήκοντα, είναι αποσπασμένοι σε άλλα νοσοκομεία – Κ.Υ. , απουσιάζουν με 

μακροχρόνιες άδειες (κύησης-λοχείας-μητρότητας-εκπαιδευτικές, κλπ)]. Κατά συνέπεια η 

τιμή 1,06 του σχετικού δείκτη του νοσοκομείου δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα  του 

νοσοκομείου ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο δείκτης «νοσηλευτικό 

προσωπικό/κλίνη» ανά κλινική και τομέα με βάση την κατανομή του νοσηλευτικού 

προσωπικού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 6.12.: Νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο Βενιζέλειο 
 Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 
Κλινική Νοσηλευτικό 

προσωπ/ Κλίνη 

Αιματολογική 0,46 Γναθοχειρουργική 0,47 

Γαστρεντερολογική 0,88 Μαιευτική-Γυναικολογική 0,71 

Καρδιολογική 0,33 Νευροχειρουργική 0,47 

Ογκολογική 0,46 Ορθοπεδική 0,30 

Α΄ Παθολογική 0,32 Ουρολογική 0,44 

Β΄ Παθολογική 0,29 Οφθαλμολογική 0,35 

Α΄ Παιδιατρική 0,40 Χειρουργική 0,26 

Β΄ Παιδιατρική 0,40 Ω.Ρ.Λ. 0,47 

Πνευμονολογική 0,44   

Ενδοκρινολογική    

Νευρολογική  
  

Νεφρολογική  
  

Σύνολο Τομέα 0,35 Σύνολο Τομέα 0,39 

Ειδικές Μονάδες 

Μονάδα Προώρων - 

Νεογνών 
0,95 

Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) 
3,67 

Μονάδα Νοσηλ. Μεσογ. 

Αναιμίας 
0,38 

Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ) 
 

Σύνολο  Ειδικών Μονάδων 1,38 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  1,14 

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

9 252 192 44 
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Σε ότι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζελείου νοσοκομείου, κοινό νοσηλευτικό 

τμήμα αποτελούν η Α΄ και Β΄ Παιδιατρική, η Νευροχειρουργική και Γναθοχειρουργική 

κλινική, η Αιματολογική με την Ογκολογική καθώς και η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΑΦ) με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Εξυπηρετούνται δηλαδή από το ίδιο 

νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη, με εξαίρεση τη ΜΕΘ 

και ΜΑΦ, υπολόγισα το λόγο του νοσηλευτικού προσωπικού προς το σύνολο των κλινών 

που αυτό εξυπηρετεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι κλινικές που αποτελούν κοινό νοσηλευτικό 

τμήμα να εμφανίζουν τον ίδιο δείκτη. Επειδή οι τρεις κλίνες που διαθέτει η ΜΑΦ δεν έχουν 

την ένταση εργασίας που έχουν οι κλίνες της ΜΕΘ, επέλεξα να μην τις συμπεριλάβω στο 

σύνολο των κλινών της ΜΕΘ. Θεώρησα ότι το κοινό νοσηλευτικό προσωπικό των δύο 

μονάδων αντιστοιχεί στη ΜΕΘ. Οι κλίνες της ΜΑΦ συμπεριελήφθησαν στον υπολογισμό 

του Μ.Ο. για τις Ειδικές Μονάδες. 

Η Ενδοκρινολογική, η Νευρολογική και η Νεφρολογική, δεν υφίστανται ως αυτόνομες 

κλινικές αλλά φιλοξενούνται στην Α΄ ή Β΄  Παθολογική, ανάλογα με το που εισάγονται κάθε 

φορά τα περιστατικά αυτών των ειδικοτήτων. Εξυπηρετούνται δηλαδή από το νοσηλευτικό 

προσωπικό της Α΄ ή της Β΄ Παθολογικής Κλινικής. Έτσι επειδή δεν μπορεί να γίνει ένας 

αξιόπιστος υπολογισμός του σχετικού δείκτη, δε θα τον υπολογίσω για τις τρεις παραπάνω 

κλινικές. Οι κλίνες των προαναφερομένων κλινικών συνυπολογίστηκαν για τον υπολογισμό 

του δείκτη «νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη» στον παθολογικό τομέα. 

 

Επιστημονικό Προσωπικό ανά Κλίνη  

Το Δεκέμβρη 2011  στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υπηρετούσαν 20 άτομα ως επιστημονικό 

προσωπικό. Ο δείκτης επιστημονικό προσωπικό/κλίνη : 
  

   
 = 0,04 

Διοικητικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Στο Βενιζέλειο το Δεκέμβρη 2011 υπηρετούσαν, 161 διοικητικοί υπάλληλοι. Ο δείκτης 

διοικητικό προσωπικό/κλίνη υπολογίζεται   
   

   
 = 0,34 

Παραϊατρικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Στο Βενιζέλειο το Δεκέμβρη 2011 υπηρετούσαν, 89 άτομα. Ο δείκτης παραϊατρικό 

προσωπικό/κλίνη υπολογίζεται  
   

   
  = 0,19 

Τεχνικό Προσωπικό ανά Κλίνη 

Στο Βενιζέλειο το Δεκέμβρη 2011 υπηρετούσαν, 59 άτομα. Ο δείκτης τεχνικό 

προσωπικό/κλίνη υπολογίζεται  
  

   
  = 0,13 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

40 

Ποσοστό Κάλυψης Κλινών, Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Ρυθμός Εισροής 

Ασθενών, Μέσος Χρόνος Αδράνειας Κλίνης. 

Για την αξιολόγηση της χρήσης των υπηρεσιών του Βενιζελείου θα χρησιμοποιήσουμε τους 4 

δείκτες εκροών. Η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας είναι ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται 

για την  αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών ενός νοσοκομείου. 

Πίνακας 6.13.: Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, Κάλυψη, Ρυθμός Εισροής, Διάστημα Εναλλαγής, 

ανά τομέα και κλινικό τμήμα στο Βενιζέλειο 
Παθολογικός Τομέας 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη 

 (%) 

Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Αιματολογίας 3,47 109,56 115 -0,30 

Γαστρεντερολογική 1,46 89,59 223 0,17 

Καρδιολογίας 4,95 52,97 39 4,39 

Ογκολογίας 2,38 65,50 101 1,25 

Α΄ Παθολογική 5,24 62,36 43 3,16 

Β΄ Παθολογική 4,78 60,68 46 3,10 

Α΄ Παιδιατρική 4,04 55,83 50 3,20 

Β΄ Παιδιατρική 4,06 56,73 51 3,10 

Πνευμονολογική 5,95 70,46 43 2,49 

 Σύνολο Παθολογικού Τομέα 3,94 57,09 53 2,96 

Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη 

 (%) 

Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Γναθοχειρουργική 1,77 57,58 119 1,30 

Μαιευτική/Γυναικολογική 3,78 56,60 55 2,90 

Νευροχειρουργική 6,14 68,37 41 2,84 

Ορθοπεδικής  6,73 63,66 35 3,84 

Ουρολογίας 2,54 70,57 101 1,06 

Οφθαλμολογίας 1,06 69,07 238 0,48 

Χειρουργικής  3,81 44,08 42 4,83 

Ωτορινολαρυγγολογίας 2,78 75,26 99 0,91 

 Σύνολο Χειρουργικού Τομέα 3,05 59,85 72 2,04 

Ειδικές Μονάδες 

Κλινική 

Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη 

 (%) 

Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) 11,93 77,72 24 3,42 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 

(ΜΑΦ) 2,79 71,60 94 1,11 

Μονάδα Προώρων-Νεογνών 11,42 80,55 26 2,76 

Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής 

Αναιμίας 1,00 83,66 305 0,20 
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Μέση 

Διάρκεια 

Νοσηλείας 

(Μ.Δ.Ν.) 

Κάλυψη 

 (%) 

Ρυθμός 

Εισροής 

Διάστημα 

Εναλλαγής 

 Σύνολα Ειδικών Μονάδων 3,38 79,86 86 0,85 

Γενικό Σύνολο 3,47 60,16 63 2,30 

     

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 1,00 146,44 535 -0,32 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 12,53 182,86 53 -5,68 

 

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών βασίστηκε στον «αριθμό νοσηλευθέντων» και στις 

«ημέρες νοσηλείας» που αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα 6.7 του παραρτήματος. 

Η Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και Τεχνητού Νεφρού δε συμπεριελήφθησαν στον γενικό 

μέσο όρο των παραπάνω δεικτών του νοσοκομείου, λόγω της φύσης των μονάδων αυτών 

αλλά και λόγω του ότι οι κλίνες τους δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των 468 κλινών 

που αποτελούν τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. 

 

Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων 

Στο Βενιζέλειο το 2011 πραγματοποιήθηκαν 2.960.962 εξετάσεις στο σύνολο των 

εργαστηρίων του. Αναλυτικά, αυτές είναι: 

 

Πίνακας 6.14.: Εργαστηριακές εξετάσεις ανά εργαστήριο στο Βενιζέλειο 

Εργαστήριο 

Αριθμός 

Εξετάσεων 

Μικροβιολογικό-Ιολογικό 315.099 

Αιματολογικό 242.769 

Βιοχημικό 1.581.364 

Ανοσολογικό 49.992 

Αιμοδοσία 449.766 

Παθολογοανατομικό 20.043 

Κυτταρολογικό 9.481 

Αιματολογικό (Παθ. Τομέα) 6.597 

Ορμονολογικό 48.756 

Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας 13.377 

Κλασσικές Ακτινογραφίες 106.350 

Υπέρηχοι (u/s, F.N.A, triplex) 48.344 

Μαστογραφίες 5.872 

Αξονικές 15.069 

Πυρηνικής Ιατρικής (in vitro, in vivo) 9.056 

Καρδιολογικό (υπέρηχοι., triplex) 8.104 

Παιδοκαρδιολογικό (triplex) 1.501 

Αντιφυματικό 9.918 

Ακοολογικό 2.520 
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Εργαστήριο 

Αριθμός 

Εξετάσεων 

Καρδιολογικό (Holter) 1.073 

Καρδιολογικό (Test Ανάκλησης) 37 

Καρδιολογικό (Test Κόπωσης) 751 

Νευρολογικό (Εγκεφαλογραφήματα) 756 

Πνευμονολογικό (σπειρομ., δερματ. test) 3.430 

Γαστροσκοπήσεις 4.935 

Κολονοσκοπήσεις 5.008 

ERCP 448 

'άλλες 546 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
2.960.962 

 

Χειρουργικές Επεμβάσεις ανά Ειδικευμένο Γιατρό  

Στο Βενιζέλειο  το 2011 πραγματοποιήθηκαν 7.501 χειρουργικές επεμβάσεις. Αναλυτικά 

ανά ειδικότητα κατανέμονται ως εξής: 

 

Πίνακας 6.15.: Χειρουργικές επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό  ανά κλινική στο Βενιζέλειο 

Χειρουργικές Κλινικές 

Αριθμός 

Χειρουργικών 

Επεμβάσεων 

Αριθμός 

Ειδικευμένων  

Γιατρών 

Αριθμ. Χειρουργ. 

Επεμβάσ./Ειδικευμένο 

Γιατρό 

Γναθοχειρουργική 167 2 84 

Μαιευτική-Γυναικολογική 607 5 121 

Νευροχειρουργική 140 4 35 

Ορθοπεδική 1112 8 139 

Ουρολογική 580 2 290 

Οφθαλμολογική 3090 6 515 

Χειρουργική 987 9 110 

ΩΡΛ 811 5 162 

Λοιπές 7   

Σύνολο Χειρουργικού Τομέα 7.501 41 183 

 

Με βάση τον αριθμό των ειδικευμένων γιατρών που έχει η κάθε κλινική υπολογίζεται ο 

δείκτης «χειρουργικές επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό» όπως φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα.  

 

Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ανά Γιατρό  

Το 2011 προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του Βενιζελείου 100.742 

ασθενείς. Η κατανομή τους στα αυτόνομα εξωτερικά ιατρεία αλλά και στο σύνολό τους ανά 

κλινική και τομέα, παρουσιάζεται στον πίνακα. 6.8 στο παράρτημα. Με βάση το συνολικό 

αριθμό του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει η κάθε κλινική ή το κάθε αυτόνομο ιατρείο, 

υπολογίζεται ο λόγος «επισκέψεις στα ΤΕΙ/γιατρό». Οι τιμές αυτού του λόγου είναι: 
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Πίνακας 6.16.: Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)/γιατρό  ανά τομέα και 

κλινικό τμήμα στο Βενιζέλειο 

Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός Τομέας 

Κλινική 
Επισκέψεις στα 

ΤΕΙ /Γιατρό 
Κλινική 

Επισκέψεις στα 

ΤΕΙ /Γιατρό 

Αιματολογική 804 

Αναισθησιολογική (Ιατρείο 

Πόνου) 48 

Γαστρεντερολογική 441 Γναθοχειρουργική 1382 

Ενδοκρινολογική 1281 Μαιευτική-Γυναικολογική 742 

Καρδιολογική 162 Νευροχειρουργική 192 

Νευρολογική 897 Οδοντιατρικό 783 

Νεφρολογική 143 Ορθοπεδική 441 

Ογκολογική 639 Ουρολογική 381 

Α΄ & Β΄ Παθολογική 96 Οφθαλμολογική 912 

Α΄+ Β΄ Παιδιατρική 210 Χειρουργική 245 

Προώρων-Νεογνών 9 Ω.Ρ.Λ. 438 

ΜΕΘ 114   

Πνευμονολογική 204   

Αντιφυματικό  (αυτόνομο 

ιατρείο) 278 
 

 

Δερματολογικό (αυτόνομο 

ιατρείο)  3018 
 

 

Διαβητολογικό (αυτόνομο 

ιατρείο) 2584 
 

 

Σύνολο Παθολογικού Τομέα 322 
Σύνολο Χειρουργικού 

Τομέα 
415 

Ψυχιατρικός Τομέας 

Ψυχιατρικό 2251 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας 1944 

Σύνολο Ψυχιατρικού Τομέα 2098 

 

Επισκέψεις στα ΤΕΙ/Γιατρό το 2011 στο Βενιζέλειο 387 
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0,72

1,11

0,07

0,2

0,4

0,11

0,73

1,06

0,04

0,19

0,34

0,13

ΠΑΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Κεφάλαιο 7 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

7.1.   Κλίνες 

Τόσο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (ΠΑΓΝΗ) όσο και το Γενικό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου Βενιζέλειο (Βενιζέλειο) με βάση τον αριθμό των κλινών τους (> 400 κλίνες) 

ταξινομούνται στην κατηγορία των μεγάλων νοσοκομείων. Και τα δυο νοσοκομεία σε 

δευτεροβάθμιο επίπεδο καλύπτουν τον πληθυσμό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου 

δηλ. σύμφωνα με την απογραφή του 2011,  279.833  κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός 

νοσοκομειακών κλινών οξείας νοσηλείας (756+468=1224) είναι 4,4 ανά 1.000 κατοίκους.  Το 

2004, ο αριθμός των νοσοκομειακών κρεβατιών οξείας νοσηλείας στην Ελλάδα ήταν 3,8 ανά 

1.000 κατοίκους, ελαφρώς πιο κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ ο οποίος ήταν 4,1 κρεβάτια 

ανά 1.000 κατοίκους (Τούντας, 2008). Η σχετικά σύγχρονη διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι, 

σε πολύ γενικές γραμμές, οι ανάγκες σε νοσοκομειακά κρεβάτια (ανά 1.000 κατοίκους) είναι:  

 3,5 κρεβάτια οξείας νοσηλείας 

 1,2 ειδικά και ψυχιατρικά κρεβάτια  

 κρεβάτια για χρόνιες και γηριατρικές περιπτώσεις, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από 

τον αριθμό των υπολοίπων κρεβατιών, αλλά και από τη γενικότερη κοινωνική πολιτική σε 

μια χώρα.(Λιαρόπουλος, 2007) 

 

7.2.  Προσωπικό ανά Κλίνη 

Σε ότι αφορά στις διάφορες κατηγορίες προσωπικού ανά κλίνη, το ΠΑΓΝΗ παρουσιάζει 

σχεδόν ισοδύναμη στελέχωση σε ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, ενώ εμφανίζει μια μικρή 

υπεροχή σε νοσηλευτικό, διοικητικό και επιστημονικό  προσωπικό. Το Βενιζέλειο εμφανίζει 

μια πολύ μικρή υπεροχή στη στελέχωση  τεχνικού προσωπικού όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

Γράφημα  7.1 : Ιατρικό-Νοσηλευτικό-Επιστημονικό-Παραϊατρικό-Διοικητικό-Τεχνικό 

Προσωπικό ανά Κλίνη 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

45 

7.2.1. Γιατροί ανά κλίνη 

Η αναλογία «γιατροί/κλίνη» είναι μεγαλύτερη από το 0,7 που είναι η τιμή που προτείνει το 

ΥΥΚΑ στην πρόταση «Λειτουργικών Αναδιατάξεων Μονάδων Υγείας ΕΣΥ» (ΥΥΚΑ, 2011). 

Η δύναμη του ιατρικού προσωπικού κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 0,8 γιατρών ανά κλίνη στη 

Δυτική Ευρώπη (Κονταράτος, 2003) ενώ όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό 

Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ Κρήτης, 2010),  ο Μ.Ο. των γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας το 

2009 ήταν 0,71.  Σε έρευνα του Ν. Πολύζου (Πολύζος, 1999), σε 9 κλινικές ειδικότητες των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ,  ο μέσος όρος του σχετικού δείκτη στην ΥΠΕ Κρήτης ήταν 0,26 και 

στην Ελλάδα 0,27. Σήμερα, με εξαίρεση την Ογκολογική του Βενιζελείου (0,25), όλες οι 

άλλες κλινικές ξεπερνούν μέχρι και 4,5 φορές, αυτή την τιμή. 

Σε ότι αφορά τη στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό, το Βενιζέλειο εμφανίζει σχεδόν 

ισοδύναμη στελέχωση με το ΠΑΓΝΗ  στο  Χειρουργικό Τομέα, ενώ στον Παθολογικό Τομέα 

και στις Ειδικές Μονάδες, το ΠΑΓΝΗ εμφανίζει μικρή υπεροχή. 

Γράφημα  7.2 : Γιατροί/Κλίνη ανά τομέα, νοσοκομείο 

 

 

 

 

Μελετώντας την αναλογία «γιατροί /κλίνη» στις επιμέρους κλινικές-τμήματα και μονάδες 

στο ΠΑΓΝΗ παρατηρούμε μεγάλες διακυμάνσεις. Στον Παθολογικό Τομέα τις μικρότερες 

τιμές εμφανίζουν η Κλινική Ογκολογία με 0,33 και η Πνευμονολογική με 0,46, ενώ τις 

μεγαλύτερες τιμές  παρουσιάζουν η Δερματολογική με 1,20 και ακολουθούν η Παιδιατρική 

και η Ενδοκρινολογική με 1,10. Στον Χειρουργικό Τομέα τις μικρότερες τιμές εμφανίζουν η 

Παιδοχειρουργική με 0,28 και η Αγγειοχειρουργική με 0,30, ενώ τις υψηλότερες 

παρουσιάζουν η Θωρακοχειρουργική με 1,20 και η Οδοντιατρική με 1. 

Ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση γιατρών εμφανίζει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου σε κάθε κλίνη αντιστοιχούν δύο (2) γιατροί. 

Διακυμάνσεις του παραπάνω δείκτη παρατηρούμε και μεταξύ των κλινικών τμημάτων του 

Βενιζελείου. Στον Παθολογικό Τομέα τις μεγαλύτερες τιμές εμφανίζουν η Νεφρολογική με 1 

και Γαστρεντερολογική με 0,75, ενώ τις μικρότερες η Ογκολογική με 0,25 και η 

Νευρολογική με 0,33. Στον Χειρουργικό Τομέα η διακύμανση είναι μικρότερη με 
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μεγαλύτερη τιμή το 0,65 στην Οφθαλμολογική και τη μικρότερη στην Γναθοχειρουργική με 

0,33. 

Αυτό που γίνεται φανερό παρατηρώντας τον παραπάνω δείκτη είναι οι ανισότητες στην 

κατανομή του ιατρικού προσωπικού τόσο μεταξύ των δυο νοσοκομείων όσο και εντός του 

κάθε νοσοκομείου. 

Στη μεταξύ των δυο νοσοκομείων σύγκριση, το ΠΑΓΝΗ εμφανίζει καλύτερες τιμές στο 

συγκεκριμένο δείκτη με εξαίρεση τις κλινικές: Γαστρεντερολογική, Νεφρολογική, 

Νευροχειρουργική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ. 

Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι το ΠΑΓΝΗ παρέχει και τριτοβάθμια 

περίθαλψη στην υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει 

βαρύτερα περιστατικά, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ένταση εργασίας σε κάποια τμήματα. 

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΠΑΓΝΗ βρίσκεται σε ελαφρώς μειονεκτικότερη 

θέση με τιμή στο σχετικό δείκτη 1,00 σε σχέση με το Βενιζέλειο (1,22). Εδώ σημειώνουμε ότι 

η πραγματική τιμή για τη ΜΕΘ Βενιζελείου είναι λίγο μικρότερη αφού οι γιατροί της ΜΕΘ 

καλύπτουν και τρεις κλίνες της ΜΑΦ. 

Γράφημα  7.3 : Γιατροί/Κλίνη στις Ειδικές Μονάδες 

 

 

 

 

Γράφημα  7.4 : Γιατροί/Κλίνη – Παθολογικός Τομέας 
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Γράφημα  7.5 : Γιατροί/Κλίνη – Χειρουργικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Νοσηλευτικό προσωπικό ανά κλίνη 

Τα δυο νοσοκομεία παρουσιάζουν ίδια τιμή στο δείκτη αυτό και είναι λίγο μεγαλύτερος από 

την τιμή 1,01 που είχε η Ελλάδα το 2002 και που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η 

Ελλάδα, με την τιμή αυτή, εμφανίζεται να έχει μια μέση θέση (10
η
 από τις 20 χώρες) ως προς 

τη σχέση νοσηλευτικού προσωπικού και κρεβατιών (Τούντας, 2008). Σήμερα το ΥΥΚΑ, 

στην Πρόταση Λειτουργικών Αναδιατάξεων Μονάδων Υγείας ΕΣΥ, θέτει ως στόχο για το 

δείκτη «νοσηλευτικό προσωπικό/κλίνη»  για όλα τα νοσοκομεία, την τιμή 1,1. 

Το ΠΑΓΝΗ, σε σχέση με το Βενιζέλειο, και στον Χειρουργικό και Παθολογικό Τομέα, 

εμφανίζει καλύτερους δείκτες στελέχωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

Γράφημα  7.6 : Νοσηλευτικό προσωπικό/Κλίνη ανά τομέα, νοσοκομείο 
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Γράφημα  7.7: Νοσηλευτικό προσωπικό/Κλίνη - Παθολογικός Τομέας 

 

 

Γράφημα  7.8 : Νοσηλευτικό προσωπικό/Κλίνη – Χειρουργικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ΠΑΓΝΗ, μεγαλύτερη ανισοκατανομή εμφανίζει το νοσηλευτικό προσωπικό   στον 

Παθολογικό Τομέα. Τις υψηλότερες τιμές του δείκτη καταλαμβάνουν η Νεφρολογική (1,20) 

και η Παιδοαιματολογική (1,00). Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαστρεντερολογική –

Δερματολογική-Ρευματολογική (0,34), και ακολουθούν η Καρδιολογική (0,35), η 

Ογκολογική (0,36). Στον Χειρουργικό Τομέα, η ανισοκατανομή είναι μικρότερη. Τη 

μεγαλύτερη τιμή στο δείκτη έχει η Νευροχειρουργική (0,75) και τη μικρότερη η 

Οφθαλμολογική (0,32). 

Στο Βενιζέλειο, στον Παθολογικό Τομέα, την καλύτερη στελέχωση σε νοσηλευτικό 

προσωπικό έχει η Γαστρεντερολογική (0,88) και τη χειρότερη η Παθολογική (0,31) και η 
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Καρδιολογική (0,33). Στο Χειρουργικό Τομέα, την καλύτερη τιμή του δείκτη κατέχει η 

Μαιευτική-Γυναικολογική (0,71) και τη χειρότερη η Χειρουργική (0,26). 

Από τα 17 κλινικά τμήματα του Βενιζελείου που συγκρίνονται με αντίστοιχα του ΠΑΓΝΗ:  

 Τέσσερα (4) εμφανίζουν περίπου ίδια στελέχωση (Καρδιολογική, Πνευμονολογική, 

Γναθοχειρουργική, Οφθαλμολογική) 

 Οκτώ (8) εμφανίζουν μικρότερη στελέχωση (Αιματολογική, Παθολογική, Παιδιατρική, 

Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογική, ΜΕΘ) και 

 Πέντε (5) μεγαλύτερη στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό (Γαστρεντερολογική, 

Ογκολογική, Μαιευτική-Γυναικολογική, ΩΡΛ, Μονάδα Προώρων - Νεογνών) 

Ίδια στελέχωση εμφανίζουν και οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των δυο νοσοκομείων 

 

7.3. Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) 

Ο χρόνος νοσηλείας καθορίζεται από την είσοδο και την έξοδο ενός ασθενούς στο 

νοσοκομείο. Η διάρκεια αυτού του χρόνου εξαρτάται από τη συμπεριφορά της νόσου και του 

ασθενούς αλλά και από τις συνθήκες νοσηλείας και την οργανωτική διάρθρωση του 

νοσοκομείου και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου (κυρίως μεταξύ των 

κλινικών με τα εργαστηριακά τμήματα αλλά και μεταξύ των κλινικών τμημάτων, όταν ο 

ασθενής χρήζει φροντίδας πέραν της μιας ειδικότητας). Στο δημόσιο τομέα, η Μ.Δ.Ν. για το 

2000 ήταν 6 ημέρες για τα μεγάλα νοσοκομεία και 5 ημέρες για τα μεσαία (Τούντας, 2008) . 

Το 2009, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ Κρήτης, 

2010), η Μ.Δ.Ν. στα γενικά νοσοκομεία της χώρας μας  ήταν 4,21 ημέρες και στο ΠΑΓΝΗ, 

3,82 ημέρες. 

Γράφημα  7.9 : Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά τομέα, νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν και θα περιμέναμε η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (Μ.Δ.Ν.) στο ΠΑΓΝΗ να είναι 

υψηλότερη λόγω του ότι ως πανεπιστημιακό παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη και δέχεται 

βαρύτερα περιστατικά σε σχέση με το Βενιζέλειο, εν τούτοις συμβαίνει το αντίθετο. Ελαφρώς 
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μεγαλύτερη είναι η Μ.Δ.Ν. στο Βενιζέλειο με 3,47 ημέρες έναντι του 3,43 που εμφανίζει το 

ΠΑΓΝΗ. Ο Παθολογικός Τομέας του Βενιζελείου εμφανίζει μεγαλύτερη Μ.Δ.Ν. σε σχέση με 

τον αντίστοιχο τομέα του ΠΑΓΝΗ. Το αντίθετο συμβαίνει με τον Χειρουργικό Τομέα. 

Μεγαλύτερη είναι η Μ.Δ.Ν.  στις χειρουργικές κλινικές του ΠΑΓΝΗ σε σχέση με τις 

αντίστοιχες του Βενιζελείου. Αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της φύσης των περιστατικών που 

αντιμετωπίζει και ιδιαίτερα αυτών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Παρ΄ όλα αυτά 

δύο χειρουργικές κλινικές του Βενιζελείου, η Μαιευτική/Γυναικολογική και η Ορθοπεδική 

εμφανίζουν μεγαλύτερη Μ.Δ.Ν. σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΠΑΓΝΗ. 

Γράφημα  7.10 : Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική – Χειρουργικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις ειδικές μονάδες, τόσο η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) όσο και η Μονάδα 

Νεογνών του Βενιζελείου εμφανίζει μεγαλύτερη Μ.Δ.Ν. από τις αντίστοιχες του ΠΑΓΝΗ με 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των ΜΕΘ. 

 

Γράφημα  7.11 : Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά μονάδα – Ειδικές Μονάδες 
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Γράφημα  7.12 : Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική – Ψυχιατρικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ΠΑΓΝΗ, τις ακραίες τιμές στη Μ.Δ.Ν. (με εξαίρεση τον Ξενώνα Βραχείας Παραμονής), 

καταλαμβάνει η  Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής με  Μ.Δ.Ν. 11,41 ημέρες. 

 Η μέγιστη τιμή του Ψυχιατρικού Τομέα (12,26 ημέρες) ερμηνεύεται από την ακραία τιμή του 

Ξενώνα Βραχείας Παραμονής, ο οποίος μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση - δηλ. την 

αποασυλοποίηση και τη μεταφορά του κύριου μέρους της ψυχιατρικής φροντίδας μέσα στον 

κοινωνικό ιστό - έχει αναλάβει μέρος της φροντίδας των ψυχιατρικών ασθενών που 

παλαιότερα παρείχαν τα ψυχιατρεία. Οι κλίνες του Ξενώνα Βραχείας Παραμονής δε 

χαρακτηρίζονται κλίνες οξείας νοσηλείας (Μ.Δ.Ν. >18 ημέρες) 

 

Γράφημα  7.13 : Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική – Παθολογικός Τομέας 

 

Στο ΠΑΓΝΗ, μεταξύ των κλινικών τμημάτων του Παθολογικού Τομέα μεγαλύτερη Μ.Δ.Ν. 

εμφανίζει η Κλινική Γενικής Παθολογίας με 5,35 ημέρες και ακολουθούν η Δερματολογίας 
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με 5,09 και η Νεφρολογίας με 4,67 ημέρες. Τη μικρότερη εμφανίζει η Κλινική 

Ρευματολογίας με 1,20 ημέρες και ακολουθεί η Παιδιατρική με 2,47 και η Ενδοκρινολογίας 

με 2,49 ημέρες. Στο Χειρουργικό Τομέα τη μεγαλύτερη Μ.Δ.Ν. εμφανίζει η 

Νευροχειρουργική με σχεδόν 10 ημέρες (9,94 ημέρες) και αρκετά υψηλότερη από την 

αμέσως επόμενη τιμή των 5,38 ημερών που έχει η Αγγειοχειρουργική και την τιμή των 5,18 

ημερών της Ορθοπεδικής. 

Στο Βενιζέλειο, η Μ.Δ.Ν. κυμαίνεται από την τιμή 1 που έχει η Μονάδα Μεσογειακής 

Αναιμίας μέχρι την τιμή 11,93 που κατέχει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

Στον Παθολογικό Τομέα τις μεγαλύτερες τιμές εμφανίζουν η Πνευμονολογική, η Παθολογική 

και η Καρδιολογική με 5,95, 5,01 και 4,95 ημέρες αντίστοιχα. Τις μικρότερες τιμές 

εμφανίζουν η Γαστρεντερολογική με 1,46 και η Ογκολογική με 2,38 ημέρες. Στο 

Χειρουργικό Τομέα πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των 3,05 ημερών του τομέα έχουν 

η Ορθοπεδική με 6,73 ημέρες και η Νευροχειρουργική με 6,14 ημέρες. Τις μικρότερες τιμές 

έχουν η Οφθαλμολογική με 1,06 ημέρες και η Γναθοχειρουργική με 1,77 ημέρες. 

 

7.4.  Η Κάλυψη - Πληρότητα Κλινών 

Τα ποσοστά κάλυψης του συνόλου των κλινών στο δημόσιο τομέα για το έτος 2000 ήταν 75 

% για τα μεγάλα νοσοκομεία, 69% για τα μεσαία και 55% για τα μικρότερα. Το 2002 η 

κάλυψη των κλινών στη χώρα μας  (70%) ήταν σχετικά χαμηλή (17
η
 από 25 χώρες) (Τούντας, 

2008). Το 2009, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ 

Κρήτης, 2010), ο μέσος όρος του ποσοστού κάλυψης των γενικών νοσοκομείων στη χώρα 

μας ήταν 65,71%, στο ΠΑΓΝΗ 76,2% και στο Βενιζέλειο 63,8%. Συνήθως ένα νοσοκομείο 

για να θεωρηθεί παραγωγικό πρέπει η μέση ετήσια κάλυψη του να υπερβαίνει το 80% 

(Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 1995).  Το γεγονός ότι ένα νοσοκομείο έχει πάντα μεγάλα 

«σταθερά» έξοδα, σημαίνει ότι χαμηλός βαθμός πληρότητας συνεπάγεται αντιοικονομική 

λειτουργία. Αντίθετα, πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας (πάνω από 90%) σημαίνουν ότι το 

νοσοκομείο λειτουργεί υπερεντατικά και διογκώνει το μεταβλητό κόστος (Λιαρόπουλος, 

2007).   

Γράφημα  7.14 : Κάλυψη (%) ανά τομέα, νοσοκομείο 
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Το ΠΑΓΝΗ παρουσιάζει κάλυψη 73,42%, υψηλότερη σε σχέση με αυτή του  Βενιζελείου 

που είναι 60,16%. Στο ΠΑΓΝΗ,  ικανοποιητική κάλυψη και πολύ μεγαλύτερη απ΄αυτήν του  

Χειρουργικού Τομέα (60,93%) παρουσιάζει ο Παθολογικός Τομέας (79,72%). Πολύ χαμηλή 

είναι η κάλυψη στο Χειρουργικό Τομέα τόσο στο ΠΑΓΝΗ όσο και στο Βενιζέλειο αλλά και 

στον Παθολογικό Τομέα του Βενιζελείου, και απέχουν πολύ από το 80% που θεωρείται ένας 

ικανοποιητικός δείκτης κάλυψης. 

 

Γράφημα  7.15 : Κάλυψη (%) ανά μονάδα – Ειδικές Μονάδες 

 

Πολύ ικανοποιητική «κάλυψη» και αρκετά  υψηλότερη από τις αντίστοιχες μονάδες του 

Βενιζελείου παρουσιάζουν η ΜΕΘ και η Μονάδα Νεογνών του ΠΑΓΝΗ. Από τις ειδικές 

μονάδες του Βενιζελείου υψηλή κάλυψη 83,66% παρουσιάζει η Μονάδα Μεσογειακής 

Αναιμίας. Πολύ υψηλή κάλυψη και στα δυο νοσοκομεία έχουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού 

(ΠΑΓΝΗ: 215,11% και Βενιζέλειο:182,86%), 

Στο ΠΑΓΝΗ, πάνω από το μισό των κλινικών τμημάτων του Παθολογικού Τομέα 

εμφανίζουν «κάλυψη» μεγαλύτερη από την τιμή του 80%, με «πιο αποδοτικές» τις κλινικές 

Ρευματολογίας (137,40%), Αιματολογίας (113,41%), Δερματολογίας (97,56%), Νεφρολογίας 

(94,33%), Καρδιολογίας (86,90) και Κλινικής Ογκολογίας (84%). Στον αντίποδα του 

Παθολογικού Τομέα βρίσκονται η Κλινική Ενδοκρινολογίας (47,21%), Παιδιατρική 

(58,92%) και Πνευμονολογίας (62,61%). 

Στον Χειρουργικό Τομέα ΠΑΓΝΗ τέσσερεις κλινικές (ΩΡΛ, Οφθαλμολογίας, 

Παιδοχειρουργική και Οδοντιατρική) έχουν κάλυψη μικρότερη από 50%. Την υψηλότερη 

κάλυψη έχουν η Νευροχειρουργική με 80,47% και ακολουθούν η Μαιευτική/Γυναικολογίας 

με 78,68% και η Γενική Χειρουργική με 73,01%. 
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Στον Ψυχιατρικό Τομέα του ΠΑΓΝΗ ο Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και η Ψυχιατρική 

Κλινική παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητική κάλυψη 92,49% και 84,22% αντίστοιχα, ενώ η 

Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής έχει πολύ χαμηλή κάλυψη, 50,91%. 

 

Γράφημα  7.16 : Κάλυψη (%) ανά κλινική – Ψυχιατρικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 7.17 : Κάλυψη (%) ανά κλινική, Παθολογικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα  7.18 : Κάλυψη (%) ανά κλινική, Χειρουργικός Τομέας 
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Στο Βενιζέλειο στον Παθολογικό Τομέα, ο δείκτης «κάλυψη» παρουσιάζει τις μεγαλύτερες 

τιμές στις κλινικές: Αιματολογίας (109,56%), Γαστρεντερολογίας (89,59%) και 

Πνευμονολογίας (70,46%) και τις μικρότερες στην Καρδιολογική (52,97%) και στην 

Παιδιατρική (56,28%). Στο Χειρουργικό Τομέα οι «πιο αποδοτικές» κλινικές εμφανίζονται 

να είναι η ΩΡΛ με κάλυψη 75,26%, η Ουρολογία με 70,57% και η Οφθαλμολογία με 

69,07%.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι παραπάνω κλινικές μαζί και η Γαστρεντερολογική 

έχουν μεγαλύτερη κάλυψη από τις αντίστοιχες κλινικές του ΠΑΓΝΗ, γεγονός μη 

αναμενόμενο, αφού επικρατεί η αντίληψη ότι συνήθως τα περιστατικά που χρήζουν 

χειρουργικής επέμβασης απευθύνονται κατά προτίμηση σε τριτοβάθμια πανεπιστημιακά 

νοσοκομεία. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα υποδηλώνει ότι κάποιοι γιατροί στις συγκεκριμένες 

κλινικές έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν σημείο έλξης για 

τους ασθενείς. Σ΄ αυτό συντελεί και το ότι τα  πανεπιστημιακά νοσοκομεία και το προσωπικό 

του θεωρείται πιο απρόσιτο και η πρόσβαση σ΄ αυτά πιο δύσκολη.  

 

7.5.   Ρυθμός Εισροής 

Συμπληρωματικά του δείκτη «κάλυψη-πληρότητα» λειτουργεί ο δείκτης «ρυθμός εισροής». 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα (Πολύζος,1998), το 1995, ο μέσος ρυθμός εισροής σε εννέα 

βασικές ειδικότητες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ήταν 48 ασθενείς ανά κλίνη ετησίως. Στην 

ίδια έρευνα για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης ο μέσος ρυθμός εισροής ήταν ίσος με 

51. Το 2009, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ 

Κρήτης, 2010), ο μέσος όρος του ρυθμού εισροής των γενικών νοσοκομείων στη χώρα μας 

ήταν 56,99, και του ΠΑΓΝΗ 72,8. 

 

Γράφημα  7.19 : Ρυθμός εισροής ανά τομέα, νοσοκομείο 
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Στην παρούσα έρευνα, μεγαλύτερο ρυθμό εισροής ίσο με 78 εμφανίζει το ΠΑΓΝΗ έναντι του 

Βενιζελείου που είναι 63. Συγκρίνοντας τους δυο βασικούς τομείς μεταξύ των νοσοκομείων, 

το ΠΑΓΝΗ έχει μεγαλύτερο «ρυθμό εισροής» στον Παθολογικό Τομέα, ενώ το Βενιζέλειο 

στον Χειρουργικό.  

Γράφημα  7.20 : Ρυθμός εισροής ανά μονάδα, Ειδικές Μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ΠΑΓΝΗ, η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 23 στον Ψυχιατρικό Τομέα μέχρι 299 στην 

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ Χημειοθεραπεία). Στο Βενιζέλειο οι ακραίες τιμές 

εντοπίζονται στη ΜΕΘ Ενηλίκων (24) και στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (305). 

Γράφημα  7.21 : Ρυθμός εισροής ανά κλινική – Ψυχιατρικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ΠΑΓΝΗ, τις καλύτερες «επιδόσεις» σε αυτό το δείκτη εμφανίζουν οι κλινικές 

Ρευματολογίας (418), Αιματολογίας (110) και Οδοντιατρική (105), ενώ 10 από τις 13 

χειρουργικές κλινικές έχουν ρυθμό εισροής κάτω από το μέσο όρο του νοσοκομείου.  
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Γράφημα  7.22 : Ρυθμός εισροής ανά κλινική – Παθολογικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Βενιζέλειο, τις καλύτερες «επιδόσεις» παρουσιάζει ο Χειρουργικός Τομέας με τιμές πολύ 

πάνω από το μέσο όρο του νοσοκομείου. Τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν:  η 

Οφθαλμολογική (238), η Γαστρεντερολογική (223), η Γναθοχειρουργική (119), η 

Αιματολογική (115), η Ουρολογική (101), η Ογκολογική (101) και η ΩΡΛ (99). 

Γράφημα 7.23 : Ρυθμός εισροής ανά κλινική – Χειρουργικός Τομέας 

 

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι οι παραπάνω κλινικές του Βενιζελείου υπερτερούν στον 

παραπάνω δείκτη και σε ορισμένες περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά, σε σχέση με τις 

αντίστοιχες κλινικές του ΠΑΓΝΗ. Αν μάλιστα εξετάσουμε το δείκτη αυτό σε σχέση με το 

δείκτη «κάλυψη», οι παραπάνω κλινικές, με εξαίρεση ίσως την Ογκολογική, εμφανίζονται 

«πιο αποδοτικές» από τις αντίστοιχες του ΠΑΓΝΗ. 
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7.6. Μέσο Ετήσιο Διάστημα Εναλλαγής Ασθενών ή  Μέσος Χρόνος Αδράνειας 

ανά Κλίνη 

Είναι ο δείκτης που μας δείχνει πόσες μέρες μια κλίνη παραμένει κενή μέχρι την εισαγωγή 

του επόμενου ασθενούς. Από την έρευνα του Νίκου Πολύζου σε εννέα βασικές ειδικότητες 

των νοσοκομείων του ΕΣΥ προκύπτει ότι συνολικά για την χώρα μας το διάστημα αυτό το 

1995 ήταν 2,36 ημέρες, ενώ για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης ήταν 2,07. 

Το 2009, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ Κρήτης, 

2010), ο μέσος όρος του «διαστήματος εναλλαγής» των γενικών νοσοκομείων στη χώρα μας 

ήταν 2,20 ημέρες και στο ΠΑΓΝΗ 1,19 ημέρες. 

Γράφημα  7.24 : Διάστημα εναλλαγής ανά τομέα, νοσοκομείο 

 

 

 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι μια κλίνη στο ΠΑΓΝΗ έχει σχεδόν το 

μισό μέσο «χρόνο αδράνειας» σε σχέση με το Βενιζέλειο. Απογοητευτικός είναι ο χρόνος 

αυτός για τον Παθολογικό Τομέα του Βενιζελείου που είναι σχεδόν 3 ημέρες, ενώ μια κλίνη 

στον Παθολογικό Τομέα του ΠΑΓΝΗ δε μένει κενή ούτε μια μέρα μέχρι να δεχτεί τον 

επόμενο ασθενή. 

Ελαφρώς καλύτερες φαίνονται οι «επιδόσεις» του Χειρουργικού Τομέα του Βενιζελείου σε 

σχέση με αυτόν του ΠΑΓΝΗ. 

Γράφημα  7.25 : Διάστημα εναλλαγής ανά κλινική – Ψυχιατρικός Τομέας 
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Στο ΠΑΓΝΗ, το μεγαλύτερο «χρόνο αδράνειας» εμφανίζουν η Μονάδα Οξέων Ψυχιατρικής 

και η Ψυχιατρική  (10,15). Μεταξύ των κλινικών του Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα 

το μεγαλύτερο «χρόνο αδράνειας» εμφανίζει η ΩΡΛ (4,28). Ο Παθολογικός Τομέας 

συγκεντρώνει τις μικρότερες τιμές στο δείκτη αυτό, με μόνο 3 κλινικές να ξεφεύγουν πάνω 

από το 2: Ενδοκρινολογία (2,78), Πνευμονολογία(2,66)  και Γαστρεντερολογία (2,09). 

Αρνητικό δείκτη εμφανίζουν η κλινική Αιματολογίας (-0,44) και Ρευματολογίας (-0,33), 

γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ανεπάρκεια των ανεπτυγμένων κλινών αν 

λάβουμε υπόψη μας επιπλέον την «κάλυψη» που είναι πάνω από 100% . Σε αυτό συνηγορούν 

και η «Μ.Δ.Ν.» και ο «ρυθμός εισροής». Στο Χειρουργικό Τομέα, δέκα (10) από τις 

δεκατέσσερις (14) κλινικές έχουν «χρόνο αδράνειας κλίνης» πάνω από δύο (2) ημέρες. 

Εξαίρεση αποτελεί η Μαιευτική με αρνητικό «χρόνο αδράνειας κλίνης», που συνεξετάζοντάς 

τον με τους υπόλοιπους δείκτες, καταλήγουμε να συμπεράνουμε επίσης σε ανεπάρκεια 

κλινών. Στα διαγράμματα, η Μαιευτική και Γυναικολογική του ΠΑΓΝΗ παρουσιάζεται 

ενιαία- υπολογίζοντας ενιαίους τους δείκτες :Μ.Δ.Ν., Κάλυψη, Ρυθμός Εισροής, Διάστημα 

Εναλλαγής - για να μπορεί να συγκριθεί με τη Μαιευτική/Γυναικολογική του Βενιζελείου. 

Γράφημα  7.26 : Διάστημα εναλλαγής ανά κλινική – Παθολογικός Τομέας 

 

 

 

 

Συνεκτιμώντας και τους τέσσερις δείκτες –Μ.Δ.Ν., Κάλυψη, Ρυθμός Εισροής, και Διάστημα 

Εναλλαγής- οι οποίοι συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλο αποτελούν παράγοντες 

αξιολόγησης της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών του νοσοκομείου, μπορούμε να πούμε ότι 

στο ΠΑΓΝΗ ο Παθολογικός Τομέας είναι πολύ πιο αποδοτικός από τον Χειρουργικό, όπου η 

πιο αποδοτική κλινική εμφανίζεται η Αιματολογική, η Ρευματολογική, Νεφρολογική, 

Καρδιολογική και Κλινικής Ογκολογίας. Στον Παθολογικό Τομέα θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι «μη αποδοτικές» κλινικές είναι η Ενδοκρινολογική, η Γαστρεντερολογική, η 

Πνευμονολογική και η Παιδιατρική. Για τις Ειδικές Μονάδες του ΠΑΓΝΗ, «μη αποδοτικές» 
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εμφανίζονται η Ενδοκοιλοτική Βραχυθεραπεία και το Ιώδιο, ενώ η ΜΕΘ είναι από τις 

πλέον αποδοτικές. 

Γράφημα  7.27 : Διάστημα εναλλαγής ανά κλινική – Χειρουργικός Τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Βενιζέλειο, το μεγαλύτερο «χρόνο αδράνειας κλίνης», πάνω από τέσσερις (4) ημέρες 

εμφανίζουν η Γενική Χειρουργική (4,83) και η Καρδιολογική (4,39) και ακολουθεί η 

Ορθοπεδική (3,84), η Μαιευτική (2,90) και η Νευροχειρουργική (2,84). Οι κλινικές αυτές 

έχουν επίσης πολύ χαμηλό «ρυθμό εισροής» (αρκετά κάτω από το μέσο όρο του 

Νοσοκομείου). Εμφανίζουν επίσης χαμηλή «κάλυψη» (κάτω από 70%). 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι παραπάνω κλινικές του Βενιζελείου έχουν 

«χαμηλές επιδόσεις». Μη αποδοτικές θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και τη ΜΕΘ καθώς 

και τη Μονάδα Νεογνών. 

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη των τεσσάρων δεικτών –Μ.Δ.Ν., Κάλυψη, Ρυθμός Εισροής, και 

Διάστημα Εναλλαγής- οι οποίοι συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλο αποτελούν παράγοντες 

αξιολόγησης της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών του νοσοκομείου, ισχυροποιείται η άποψη 

ότι οι κλινικές του Βενιζελείου: Οφθαλμολογική,  Γαστρεντερολογική,   Αιματολογική,  

Ουρολογική, και  ΩΡΛ, όπως επίσης και η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας,  είναι οι πιο 

αποδοτικές κλινικές του Βενιζελείου. 

Γράφημα  7.28 : Διάστημα εναλλαγής ανά μονάδα – Ειδικές Μονάδες 
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7.7. Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων 

Το ΠΑΓΝΗ πραγματοποίησε πολύ περισσότερες εξετάσεις από το Βενιζέλειο. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι νοσηλεύει διπλάσιους και πλέον ασθενείς, διαθέτει πολλά 

εξειδικευμένα εργαστήρια και εκτελεί μια σειρά από επεμβατικές εξετάσεις που δεν 

υλοποιούνται στο Βενιζέλειο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε συγκριτικά την 

παραγωγή εξετάσεων από ομοειδή εργαστήρια των δύο νοσοκομείων. Επέλεξα να συγκρίνω 

εργαστηριακές εξετάσεις για τις οποίες δεν θα υπήρχε αμφιβολία ότι πρόκειται για τις ίδιες 

ακριβώς εξετάσεις και στα δύο νοσοκομεία. Είναι γνωστό ότι  ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει 

μια κοινή γλώσσα για ίδιες διαδικασίες, ιατρικές πράξεις, εξετάσεις, υλικά κ.λ.π. 

Γράφημα  7.29 : Βιοπαθολογικές εξετάσεις ανά εργαστήριο και νοσοκομείο 

 

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στο Βενιζέλειο έχουν γίνει 1,8 φορές περισσότερες 

μικροβιολογικές-ιολογικές εξετάσεις, αν και οι νοσηλευθέντες στο ΠΑΓΝΗ είναι 2,2 φορές 

περισσότεροι. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι: 

Οι γιατροί του Βενιζελείου ζητούν πολλές επαναλαμβανόμενες μικροβιολογικές-ιολογικές 

εξετάσεις για τους νοσηλευόμενους. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει σε ένα βαθμό μια 

διαφορά, όχι όμως σε τέτοιο που θα εξηγούσε τη μεγάλη διαφορά. Έτσι πιο σημαντικό ρόλο 

φαίνεται να παίζει  η εκδοχή ότι στο Βενιζέλειο προσέρχονται περισσότεροι εξωτερικοί 

ασθενείς. 

Γράφημα 7.30 : παθολ/ανατομικές-κυτταρολογικές  εξετάσεις ανά νοσοκομείο 
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Ο μικρός αριθμός κυτταρολογικών, ανοσολογικών, αλλά και ορμονολογικών, εξετάσεων, 

συνηγορεί στο ότι δεν υπάρχει λόγος για τη λειτουργία δύο  διαφορετικών εργαστηρίων. 

 

Γράφημα  7.31 : Απεικονιστικές εξετάσεις ανά νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΠΑΓΝΗ εμφανίζεται λιγότερο παραγωγικό στις αξονικές αλλά και στις μαστογραφίες, 

ενώ ο χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση μιας αξονικής ή μαστογραφίας είναι αρκετά 

μεγάλος, τέτοιος που να αναγκάζονται οι εξωτερικοί ασθενείς να απευθύνονται σε ιδιωτικά 

κέντρα, αλλά και οι νοσηλευόμενοι πολλές φορές να παρατείνουν τη νοσηλεία τους σε μια 

κλινική, περιμένοντας να κάνουν μια αξονική.  

 

Γράφημα  7.32 : Ενδοσκοπικές εξετάσεις ανά νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

63 

Και στις ενδοσκοπήσεις εμφανίζεται πιο παραγωγικό το Βενιζέλειο, πραγματοποιώντας 

σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ενδοσκοπικών εξετάσεων, όταν ο αριθμός των γαστρεντερολόγων 

στο ΠΑΓΝΗ είναι  δεκαέξι (16) και στο Βενιζέλειο έξι (6). 

 

7.8. Χειρουργικές επεμβάσεις ανά ειδικευμένο γιατρό  

Το ΠΑΓΝΗ φαίνεται πιο «παραγωγικό» στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων, 

7.823 χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο, έναντι 7.503 στο Βενιζέλειο, αν και η διαφορά των 

320 χειρουργικών επεμβάσεων δεν είναι η αναμενόμενη,  και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

ΠΑΓΝΗ έχει 70 ειδικευμένους γιατρούς στις χειρουργικές ειδικότητες και το Βενιζέλειο 41, 

μάλλον συμβαίνει το αντίθετο ως προς τη «χειρουργική παραγωγικότητα» των δύο 

νοσοκομείων. Αυτό αποδεικνύει ο υπολογισμός του δείκτη «χειρουργικές 

επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό». Μπορεί η αριθμητική διαφορά στην τιμή του δείκτη μεταξύ 

ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου να μην εκφράζει την πραγματική διαφορά ως προς την 

παραγωγικότητα των γιατρών των δυο νοσοκομείων - δεδομένου ότι το ΠΑΓΝΗ 

αντιμετωπίζει και πολλά «βαριά περιστατικά» - όμως είναι αρκετά μεγάλη για να 

ισχυριστούμε ότι δεν υποδηλώνει έστω ένα προβάδισμα των χειρουργών του Βενιζελείου 

στην παραγωγικότητά τους. Τα συμπεράσματά μας θα ήταν πιο ασφαλή εάν είχαμε στη 

διάθεσή μας στοιχεία για τη βαρύτητα των χειρουργείων που αντιμετωπίζουν τα δυο 

νοσοκομεία.  

 

 

Γράφημα  7.33 : Χειρουργικές Επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό ανά νοσοκομείο 
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Γράφημα  7.34 : Χειρουργικές Επεμβάσεις/ειδικευμένο γιατρό ανά κλινική ανά νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

 

Αν παρατηρήσουμε το «εσωτερικό» των νοσοκομείων, στο ΠΑΓΝΗ η πιο 

παραγωγική χειρουργικά ειδικότητα είναι η Ορθοπεδική (180) και ακολουθεί η 

Αγγειοχειρουργική (164), ενώ στο Βενιζέλειο είναι η Οφθαλμολογική (515), η Ουρολογική 

(290) και η ΩΡΛ (162). Μάλιστα αυτές οι ειδικότητες είναι πιο παραγωγικές και από τις 

αντίστοιχες του ΠΑΓΝΗ. Στο Βενιζέλειο, από τις λιγότερο παραγωγικές ειδικότητες είναι η 

Νευροχειρουργική (35) και η Γναθοχειρουργική (84) ενώ στο ΠΑΓΝΗ λιγότερο παραγωγικές 

ειδικότητες είναι η Θωρακοχειρουργική (39), Οδοντιατρική (41), Γναθοχειρουργική (65), 

Παιδοχειρουργική (82) και η Ουρολογική (97). Στην έρευνα του Πολύζου, ο μέσος όρος των 

χειρουργικών επεμβάσεων ανά ειδικευμένο γιατρό το 1995 σε έξι χειρουργικές ειδικότητες 

του ΕΣΥ,  για τη χώρα ήταν  106 και για την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης ήταν 97. 

7.9. Επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) ανά γιατρό 

Στο Βενιζέλειο προσήλθαν περισσότεροι απ΄ ότι στο ΠΑΓΝΗ για να εξεταστούν στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του νοσοκομείου. Το 2009, σύμφωνα με το Στρατηγικό και 

Επιχειρησιακό  Πλάνο της 7
ης

 ΥΠΕ (ΥΠΕ Κρήτης, 2010), ο μέσος όρος του παραπάνω δείκτη 

για το σύνολο των γενικών νοσοκομείων στη χώρα μας ήταν 316,81, στο ΠΑΓΝΗ ήταν 

167,27 και στο Βενιζέλειο 294,66. Οι τιμές αυτές δείχνουν πιο παραγωγικούς τους γιατρούς 

του Βενιζελείου, όπως και η παρούσα έρευνα,  δεν μπορούμε όμως να συγκρίνουμε αυτές τις 

τιμές, με τις τιμές που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, γιατί αυτές προέκυψαν 

διαιρώντας το σύνολο των εξετασθέντων στα ΤΕΙ με το σύνολο των γιατρών του 

νοσοκομείου και όχι με το σύνολο των γιατρών των κλινικών που λειτουργούν εξωτερικά 

ιατρεία. 
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Γράφημα  7.35 : Επισκέψεις στα ΤΕΙ/γιατρό ανά τομέα ανά νοσοκομείο 

 

Και αυτός ο δείκτης δείχνει πιο παραγωγικούς τους γιατρούς του Βενιζελείου σε σχέση με 

τους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα του Πολύζου, 

αναφέροντας ότι τα τμήματα του ΕΣΥ είναι «πιο παραγωγικά» από τα πανεπιστημιακά, όσον 

αφορά τις επισκέψεις στα ΤΕΙ. 

Και στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο πιο παραγωγικός εμφανίζεται ο Χειρουργικός Τομέας σε 

σχέση με τον Παθολογικό. 

Στο ΠΑΓΝΗ, πιο παραγωγικός τομέας εμφανίζεται να είναι ο Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής 

και πιο παραγωγικές κλινικές: η Μαιευτική-Γυναικολογική (578), η Ορθοπεδική (561), η 

Δερματολογική (558), η Ρευματολογική (552), η Οφθαλμολογική (517) και η Χειρουργική 

Ογκολογία (412). Στον αντίποδα και κάτω από το μέσο όρο του τομέα βρίσκονται οκτώ (8) 

από τις δεκατέσσερις (14) κλινικές του Παθολογικού Τομέα και εννέα (9) από τις δεκαπέντε 

(15) κλινικές του Χειρουργικού Τομέα. 

Στο Βενιζέλειο, με εξαίρεση τον Ψυχιατρικό Τομέα (λειτουργεί ουσιαστικά ως αυτόνομο 

εξωτερικό ιατρείο) που εμφανίζει μια ακραία υψηλή τιμή (2098), πιο παραγωγικές κλινικές- 

εξαιρώντας τα τρία  αυτόνομα εξωτερικά ιατρεία, το Δερματολογικό (3018) και το 

Διαβητολογικό (2584) και Οδοντιατρικό (1565) - εμφανίζονται  να είναι: η Ενδοκρινολογική 

(1281), η Γναθοχειρουργική (1382), η Οφθαλμολογική (912), η Νευρολογική (897), η 

Αιματολογική (804), η Μαιευτική –Γυναικολογική (742), και η Ογκολογική (639). Στον 

αντίποδα και κάτω από το μέσο όρο του τομέα βρίσκονται επτά (7) από τις δώδεκα (12) 

κλινικές του Παθολογικού Τομέα και τέσσερις (4) από τις δέκα (10) κλινικές του 

Χειρουργικού Τομέα. 

Η διακύμανση του δείκτη σε κάθε τομέα χωριστά και στα δυο νοσοκομεία είναι μεγάλη και 

αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητας σε ότι αφορά τις 

επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. 
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Κεφάλαιο 8 

8.1.Συμπεράσματα  

Σήμερα τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις. Αυτές 

είναι: α) η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση των χρόνιων ασθενειών β) η ανισότητα 

στην υγεία γ) η οικονομική κρίση που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων δ) η πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις και στα φάρμακα ε) η 

εμπορευματοποίηση των συστημάτων και ο νοσοκομειοκεντρικός χαραχτήρας τους (WHO, 

2012). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το ρόλο των νοσοκομείων στα 

συστήματα υγείας. Η τάση που κυριαρχεί σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο είναι ο 

αναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, μακριά από το 

νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο, σε μια κατεύθυνση ανθρωποκεντρική, όπου ο πυρήνας του 

συστήματος είναι η ΠΦΥ, η οποία λειτουργεί μέσα στην κοινότητα, έχει την ευθύνη για την 

υγεία του πληθυσμού και είναι το κύριο σημείο εισόδου  στο σύστημα υγείας. Το νοσοκομείο 

αποτελεί ένα σημαντικό μέρος αυτού του συστήματος που μπορεί να σώζει μια ζωή όταν 

απειλείται και να βελτιώνει τα αποτελέσματα μιας θεραπείας εστιάζοντας στην τεχνολογία 

και την εξειδικευμένη γνώση (WHO, 2012).  Το νοσοκομείο δεν μπορεί να προσφέρει 

υπηρεσίες αποκατάστασης, και φροντίδα για ασθενείς τελικού σταδίου ή κάθε άλλη θεραπεία 

που μπορεί να προσφερθεί έξω από το νοσοκομείο, για παράδειγμα στο σπίτι του ασθενούς    

(WHO, 2012). Από τη δεκαετία του 1980, πολλές χώρες της Δυτικής Eυρώπης έχουν 

ξεκινήσει προσπάθεια να μειώσουν τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, υιοθετώντας εναλλακτικές 

μορφές περίθαλψης, ενώ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η υπερπροσφορά 

νοσοκομειακών κλινών που ήταν το χαρακτηριστικό των συστημάτων τους, έχει μειωθεί 

σημαντικά. Στη δυτική Ευρώπη τρεις σημαντικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τη νοσοκομειακή 

περίθαλψη κατά τις τελευταίες δεκαετίες: η μεταβίβαση της φροντίδας των ψυχιατρικών 

ασθενών σε δομές προσανατολισμένες στην κοινότητα, η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε 

ηλικιωμένους έξω από το νοσοκομείο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών  αποκατάστασης έξω 

από το νοσοκομείο. Στην Αγγλία η μείωση των νοσοκομειακών κλινών από το 1984-1998 

ήταν σχεδόν ισοδύναμη με την αύξηση των κλινών στις νοσηλευτικές μονάδες μακροχρόνιας 

φροντίδας (nursing homes) την ίδια περίοδο. Οι παραπάνω αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των κλινών οξείας νοσηλείας, τη μείωση της ΜΔΝ και την αύξηση του αριθμού των 

ασθενών ανά κλίνη (European Observatory on Health Systems and Policies, 2009). 

Συμπερασματικά και όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας: 

Το σύνολο των κλινών που διαθέτουν το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο, 4,4 κλίνες ανά 1000 

κατοίκους (μεγαλύτερο από το  μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 4,1/1000 κατοίκους, το 2004), είναι 
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αρκετές για τις ανάγκες του πληθυσμού. Συνεκτιμώντας την κάλυψη, 73,42%  το ΠΑΓΝΗ 

και 60,16%  το Βενιζέλειο, δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση κλινών, αλλά μόνο για 

ανακατανομή, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες χρησιμοποίησης των κλινών των δυο 

νοσοκομείων. 

Σε ότι αφορά τη στελέχωση τόσο σε ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό, διαπιστώνεται 

επάρκεια, όμως σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, στην πραγματικότητα υπάρχει 

έλλειμμα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας σημαντικός αριθμός του προσωπικού αυτού 

απασχολείται σε καθήκοντα μη νοσηλευτικά ή απουσιάζει σε μακροχρόνια βάση από τα 

καθήκοντά του. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεται μια ανισοκατανομή, κυρίως στο εσωτερικό 

του κάθε νοσοκομείου, μεταξύ των κλινικών τμημάτων του, αλλά και μεταξύ ομοειδών 

κλινικών των δυο νοσοκομείων. Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο, κλινικές με την 

καλύτερη στελέχωση σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, να έχουν από τα μικρότερα 

ποσοστά κάλυψης. 

Συνεκτιμώντας, από κοινού για τα δυο νοσοκομεία, τους δείκτες, ΜΔΝ, κάλυψη, ρυθμός 

εισροής και χρόνος αδράνειας κλίνης, οι οποίοι αποτελούν παράγοντες αξιολόγησης της 

χρησιμοποίησης των υπηρεσιών του νοσοκομείου, διαπιστώνουμε ότι οι πόροι των 

νοσοκομείων σε αρκετές κλινικές δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά. Υπάρχουν κλινικές, του 

Παθολογικού Τομέα, που λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους –και αυτό 

επιβάλλει αύξηση των κλινών τους- και  άλλες, κυρίως του Χειρουργικού Τομέα, που 

υπολειτουργούν. Η αναγκαιότητα για ανακατανομή των κλινών μέσα στο εσωτερικό του 

κάθε νοσοκομείου, αλλά και η κατάργηση κλινών με μετατροπή τους σε άλλη χρήση, μετά 

από τη συνεκτίμηση των παραπάνω δεικτών από κοινού για τα δυο νοσοκομεία, νομίζουμε 

ότι προκύπτει ως εύρημα από την παρούσα έρευνα. Δεν πρέπει να μας τρομάζει η κατάργηση 

μιας κλινικής όταν μια άλλη στο γειτονικό νοσοκομείο υπερκαλύπτει τις ανάγκες του 

πληθυσμού και ταυτόχρονα η κατάργηση αυτή θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων τμημάτων 

που θα καλύψουν κενά στην προσφορά υπηρεσιών που έχει πραγματικά ανάγκη ο 

πληθυσμός.  Οι κλίνες ή τα κλινικά τμήματα που καταργούνται θα μπορούσαν να δώσουν τη 

θέση τους σε: α)  κέντρο αποκατάστασης, εξυπηρετεί μια πραγματική ανάγκη που έχει ο 

πληθυσμός, ενώ ταυτόχρονα θα έκανε πιο αποδοτικές  κάποιες κλινικές, όπως είναι η 

Ορθοπεδική και Νευροχειρουργική, μειώνοντας τη ΜΔΝ τους, αφού στις κλινικές αυτές οι 

ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται -χωρίς να χρήζουν ιατρικής φροντίδας – μόνο για 

παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης. β) νοσηλευτική μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας 

(nursing homes). Πρόκειται για υγειονομική μονάδα που παρέχει σε μακροχρόνια βάση 

εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε χρόνιους ασθενείς, σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

φάση ανάρρωσης, σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας, σε ηλικιωμένους που χρήζουν 

νοσηλευτικών φροντίδων σε συνεχή βάση γ) ξενώνας για τη φροντίδα σθενών τελικού 

σταδίου (hospice). H  φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου είναι ένα ζήτημα που θα απασχολεί 

ολοένα και περισσότερο τις κοινωνίες μας (Λιαρόπουλος, 2007)  
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Στην παραγωγή εργαστηριακών εξετάσεων και το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο εμφανίζουν 

εργαστήρια «μη παραγωγικά». Μερικά απ΄ αυτά (κυτταρολογικό, ανοσολογικό και 

ορμονολογικό) πραγματοποιούν μικρό αριθμό εξετάσεων, και ο κατακερματισμός τους δεν 

είναι αποδοτικός, άρα η συγχώνευσή τους θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Άλλα 

εργαστήρια, όπως είναι τα απεικονιστικά (αξονικές, μαστογραφίες) και το 

παθολογοανατομικό του ΠΑΓΝΗ έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητάς 

τους, γεγονός που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μειώνοντας τους χρόνους 

αναμονής σε αυτά τα εργαστήρια.  

Επιτακτική είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των γιατρών τόσο στις χειρουργικές 

επεμβάσεις όσο και στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, για να αντιμετωπιστεί η 

μη αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Συγκρίνοντας τις τιμές των αντίστοιχων 

δεικτών μεταξύ των κλινικών τμημάτων του ίδιου τομέα, παρατηρούμε ότι τα περιθώρια για 

να γίνουν οι γιατροί  «πιο παραγωγικοί» είναι μεγάλα. Δεδομένης της έλλειψης ενός 

ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

των εξωτερικών ιατρείων με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας είναι περισσότερο από αναγκαίες. Τα περιθώρια βελτίωσης της «χειρουργικής 

παραγωγικότητας» από τη μια και ο μεγάλος χρόνος αναμονής για μια χειρουργική επέμβαση 

από την άλλη, επιβάλλουν αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των χειρουργείων, αλλά και στον 

τρόπο διαχείρισης των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, αντιμετωπίζοντας έτσι 

το φαινόμενο των παράνομων αμοιβών αλλά και τη  δυσαρέσκεια των πολιτών.  

Η ανάληψη πολιτικών, για την αντιμετώπιση της μη αποτελεσματικής χρήσης των υλικών 

πόρων και της μη αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων των δυο νοσοκομείων, στην 

κατεύθυνση της μείωσης της σπατάλης των οικονομικών πόρων, που είναι περιορισμένοι, και 

της προσφοράς ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη. 

 

8.2. Περιορισμοί και περαιτέρω έρευνα 

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας αυτής αναδείχθηκε μια αναγκαιότητα: η δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων όπου θα καταγράφονται όλες εκείνες οι μεταβλητές που 

σχετίζονται με το νοσοκομειακό προϊόν. Για να είναι όμως ασφαλή τα συμπεράσματα που θα 

εξάγονται κατά την αξιολόγηση των νοσοκομειακών μονάδων και των τμημάτων τους, θα 

πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής και καταγραφής αυτών των μεταβλητών. 

Έτσι θα είναι δυνατή η σύγκριση των δεικτών που θα υπολογίζονται, βασισμένοι σε αυτές τις 

μεταβλητές. 

Επιπλέον για τη σύγκριση μεταξύ ομοειδών τμημάτων του ίδιου νοσοκομείου ή 

διαφορετικών νοσοκομείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση και βαρύτητα των 
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περιστατικών που νοσηλεύονται, κάτι ωστόσο που επί του παρόντος και με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία των δημόσιων νοσοκομείων δεν είναι εφικτό. 

Έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια τα δυο τελευταία χρόνια από το ΥΥΚΑ με τη 

δημιουργία της βάσης δεδομένων esy.net, όμως πρέπει να επεκταθεί και να βελτιωθεί. 

Με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη χρήση και αξιοποίηση των πόρων 

των νοσοκομείων και των τμημάτων τους, αλλά και τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ τους, 

είναι απαραίτητη η συνέχεια της έρευνας: 

 Η αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων των κλινικών τμημάτων του 

νοσοκομείου είναι αναγκαία για να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το  αν οι 

πόροι ενός νοσοκομείου αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Έτσι η παρούσα έρευνα θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.  

 Μια έρευνα μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών ανά νοσοκομείο και κλινικό 

τμήμα, θα ενίσχυε την παραπάνω έρευνα στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Η λήψη αποφάσεων που πηγάζει από τη μελέτη λειτουργικών δεικτών θα ενισχυόταν 

από τη μελέτη οικονομικών δεικτών των κλινικών τμημάτων και των εργαστηρίων  

των νοσοκομείων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ – ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ ΠΑΓΝΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

ΚΛΙΝΙΚΗ /ΜΟΝΑΔΑ/ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΛΗ 

ΔΕΠ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΕΣΥ 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 4 5     11 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 4 4 5 7     16 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5 5 6 19     30 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 3 3 6     12 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 1 3 7     11 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΕΠΚ 5 5 8 11   1 25 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 4 4 4 6     14 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 3 6     11 

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2         2 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 1 4 4     9 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 3 7 23     33 

ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 4       6 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 1 1 6   1   8 

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 1 1 5   2   8 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 4 4 8     16 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 1 1 4   1 7 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 41 41 67 106 3 2 219 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

/ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 1 2 4     7 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 2 4 6     12 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ     4 1     5 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ     4 2     6 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 3 3 5 9     17 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 1 2 4     7 
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ΚΛΙΝΙΚΗ /ΜΟΝΑΔΑ/ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΛΗ 

ΔΕΠ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΕΣΥ 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ     4       4 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛ. 2 2 5 11     18 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 4 6     12 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 4 3 8   1 16 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 3 3 4 6     13 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ     3 2   2 7 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 3 8     13 

ΜΕΘ 3 3 6   3   12 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 2 15 17     34 

ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 25 25 68 84 3 3 183 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 3 8     13 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ     1       1 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ               

ΣΥΝΟΛΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 2 2 4 8     14 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 9 5 11 20     36 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 1 3 2     6 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2   5 15     20 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 4 1 2       3 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 3   2       2 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 3 1 1       2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 2 1         1 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 2       3 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΑΣΙΑΣ     4       4 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 4 4 3 4     11 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4 1 1 2   2 6 
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ΚΛΙΝΙΚΗ /ΜΟΝΑΔΑ/ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΕΛΗ 

ΔΕΠ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ  

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΕΣΥ 
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 2             

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 35 15 34 43 0 2 94 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΟΙΚΟΓ. ΙΑΡΙΚΗΣ 1 1 1       2 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 3         3 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2           0 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 6 4 1       5 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ       23     23 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 1 1 2     3 6 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 2 23 0 3 29 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 110 88 176 264 6 10 544 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΝΗ, ΜΑΡΤΗΣ 2012 

ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛ. ΠΕ-ΤΕ 

ΝΟΣ. ΠΕ- 

ΤΕ με 

σύμβαση 

ΝΟΣΗΛ. 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛ ΔΕ  

με σύμβαση 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΒΟΗΘΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 9 1 5 1     1 17 

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ( ΓΑΣΤΡ., 

ΔΕΡΜ,ΡΕΥΜ) 10   6       1 17 

ΓΕΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 10   6       1 17 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 11   6       1 18 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 9   6         15 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 7 1 4 2       14 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

ΣΦΟΠΕΚ 10   5 1     1 17 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8   6       1 15 

ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 7   5         12 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 9   6         15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 90 2 55 4     6 157 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 1 6       1 17 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 8   5 1       14 

ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  7 1 5 1     1 15 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  11 1 6         18 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9   5 1       15 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 2 5 1       15 
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ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛ. ΠΕ-ΤΕ 

ΝΟΣ. ΠΕ- 

ΤΕ με 

σύμβαση 

ΝΟΣΗΛ. 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛ ΔΕ  

με σύμβαση 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΒΟΗΘΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 8   5       1 14 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 6   3         9 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7   5       1 13 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  8   5 1     1 15 

ΩΡΛ 6   4         10 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 86 5 54 5     5 155 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14   12   3   1 30 

ΞΕΝΩΝΑΣ 1   5         6 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 15   17   3   1 36 

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 33 3 6     3 2 47 

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 14             14 

ΜΕΘ ΝΕΟΓΝΩΝ 15   6         21 

ΜΕΠΚ 16 1 4     3 2 26 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 78 4 16     6 4 108 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 16           1 17 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΓΓΕΙ/ΦΙΑ , CT,MRI 7   3       1 11 

ΜΗΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡ. ΚΑΙ 

ΙΩΔΙΟ 8   2       1 11 

ΤΕΠ 25 3         3 31 

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ.  ΥΠΟΓΕΙΟ 9   7       1 17 

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ.  ΙΣΟΓΕΙΟ 13   10         23 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 12   1   1   1 15 
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ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛ. ΠΕ-ΤΕ 

ΝΟΣ. ΠΕ- 

ΤΕ με 

σύμβαση 

ΝΟΣΗΛ. 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛ ΔΕ  

με σύμβαση 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΒΟΗΘΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 19   20     14 7 60 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 23             23 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 5   13       1 19 

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  3             3 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ     1         1 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 13   5       2 20 

ΚΕΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΜΘ 2             2 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6             6 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ         7     7 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 1             1 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ           50   50 

ΝΗΠΙΟΒΡΟΦΟΚΟΜΟΙ        9 

ΝΕΚΡΟΤΟΜΟΙ        3 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΝ/ΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1             1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1             1 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ      1         1 

ΤΟΜΕΑΡΧΕΙΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  7             7 
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ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΣΗΛ. ΠΕ-ΤΕ 

ΝΟΣ. ΠΕ- 

ΤΕ με 

σύμβαση 

ΝΟΣΗΛ. 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛ ΔΕ  

με σύμβαση 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΒΟΗΘΟΙ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1             1 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 172 3 63   8 64 18 340 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 441 14 205 9 11 70 34 796 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΝΗ 2011 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2.532 9.521 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 1.784 7.218 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1.969 10.529 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 699 3.561 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 692 1.723 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4.422 16.177 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 3.581 12.877 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.376 5.017 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 737 3.443 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2.608 6.452 

ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1.085 2.995 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.796 7.999 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 4.178 5.015 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 27.459 92.527 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.051 5.657 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.445 6.129 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.066 2.252 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1.354 3.998 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 284 1.299 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1.855 7.490 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 592 5.874 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 421 584 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1.988 10.305 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.692 5.165 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1.647 4.005 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.436 4.516 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1.350 6.075 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 1.343 4.477 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 17.524 67.826 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΞΕΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 254 2.897 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 732 6.148 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 27 3.376 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.013 12.421 

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

(ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 

8.667 8.667 

ΜΕΘ 639 4.330 

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 161 1.514 

ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 924 10.328 

ΜΕΠΚ 773 2.994 

ΕΝΔΟΚΟΙΛΟΤΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ 33 33 

ΙΩΔΙΟ 175 237 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1.713 1.713 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 13.085 29.816 
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ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ- ΜΟΝΑΔΩΝ 59.081 202.590 

ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 4.238 4.238 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 11.777 11.777 

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 75.096 218.605 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΓΝΗ το 2011 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 2.945 11 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 2.828 16 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4.028 30 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ / ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6.698 12 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 3.368 11 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 2.854 25
1
 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 4.800 14 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2.282 11 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 1.368 9 

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ 87 8 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3.174 33 

ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 480 6 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 2.555 16 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 3.864 7 

 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 41.331 209 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.964 7 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ) 784 34 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.587 12 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.184 5 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓ. 379 6 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 9.829 17 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΥΠΝΟΥ) 394 12 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 551 7 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 1.197 4 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 10.100 18 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2.182 12 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 8.266 16 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 897 7 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 5.359 13 

ΩΡΛ 2.934 13 

 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 47.607 183 

 ΣΥΝΟΛΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2.795 14 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1.768 5 

ΛΟΙΠΑ 25  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ  ΠΑΓΝΗ ΤΟ 2011 93.526 411 

 

                                                
1
 Στους γιατρούς της Καρδιολογικής έχουν συμπεριληφθεί και οι καρδιολόγοι της ΜΕΠΚ, αφού η 

ΜΕΠΚ είναι τμήμα της Καρδιολογικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΑΡΤΗΣ 2012 

ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΊ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.  

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 4 1   5 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 4 2   6 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 12 9   21 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 3   1 4 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 7 12   19 

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 7 14   21 

Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 7   11 

Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 5 5   10 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 4 6 1 11 

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ) 1   1 2 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟ 

(ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 4     4 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΟ 

(ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1     1 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 2 2   4 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2 2   4 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 4 2   6 

 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 64 62 3 129 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2     2 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 5 5   10 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4 3   7 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 8 10   18 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2 4   6 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 6 5   11 
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ΚΛΙΝΙΚΗ -ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΊ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΓΙΑΤΡΟΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ.  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 15   24 

Ω.Ρ.Λ. 5 5   10 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 8 9   17 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 2     2 

 ΣΥΝΟΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 51 56   107 

ΜΕΘ - ΜΑΦ 8 3   11 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ 3     3 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ -ΝΕΟΓΝΩΝ 7 2   9 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  18 5   23 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  2     2 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2     2 

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2     2 

 ΣΥΝΟΛΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 6     6 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΤΜΗΜΑ 5 16   21 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 3     3 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ   ΤΜΗΜΑ 3     3 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 2     2 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 8     8 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 3 2   5 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2     2 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 2 2   4 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 10 12   22 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ 6     6 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 44 32   76 

 ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 165 155   341 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΑΡΤΗΣ 2012 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 ΠΕ ΤΕ ΔΕ YE ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ   12     12 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ   2 5   7 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 1 8 5   14 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1 4 6   11 

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ   3 7   10 

Α΄ & Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ   6 11   17 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 1 4 7   12 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ           

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ           

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ           

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 3 39 41 0 83 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1 3 5   9 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ   13 4   17 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ   5 9   14 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ   1 6   7 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ   2 4   6 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   7 6   13 

Ω.Ρ.Λ.   4 4   8 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 35 38 0 74 

Μ.Ε.Θ. - Μ.Α.Φ.   25 7 1 33 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ -ΝΕΟΓΝΩΝ 1 14 2 2 19 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ   2 1   3 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 41 10 3 55 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ   7 16 1 24 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 8     9 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ   15     15 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ   17 11 6 34 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   15 2   17 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ   1 4 1 6 

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ     2   2 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ     1   1 

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ     1   1 

ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣ.     1   1 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ     1   1 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ   6   5 11 

ΤΕΙ   18 22   40 

ΤΕΠ   13 14 7 34 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ   1 1   2 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   1     1 
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 ΠΕ ΤΕ ΔΕ YE ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ   1     1 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   1     1 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ       19 19 

ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ       4 4 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1 104 76 39 224 

 ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6 219 165 42 436 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΤΟ 2011 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1477 7739 

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1574 7530 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 1168 6944 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 1680 8313 

Α΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1058 4279 

Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1070 4348 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 1786 2616 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 1610 3825 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 1151 3999 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 12574 49593 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2113 8044 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 1622 10921 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 1620 4121 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 4039 4286 

Ω.Ρ.Λ. 1681 4670 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 1312 4958 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 528 3244 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 713 1261 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 13628 41505 

Μ.Ε.Θ. 214 2553 

Μ.Α.Φ. 281 784 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 2443 2443 

ΠΡΟΩΡΩΝ - ΝΕΟΓΝΩΝ 515 5880 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3453 11660 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 29655 102758 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 1119 14016 

Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 3207 3207 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΤΟ 2011 ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΑΤΕΙΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΙΑΤΡΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 4020 5 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 2645 6 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ 5125 4 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 3408 21 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 3587 4 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 860 6 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 2555 4 

Α΄ & Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 3825 40 

Α΄+ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4420 21 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 2249 11 

ΜΕΘ 1252 11 

ΠΡΟΩΡΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ 82 9 

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ) 

556 2 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ(ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ)  

3018 1 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ(ΑΥΤΟΝΟΜΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ) 

10334 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 47936 149 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΟΝΟΥ) 811 17 

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2764 2 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 7417 10 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1344 7 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 1565 2 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 7935 18 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2285 6 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 10029 11 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5890 24 

Ω.Ρ.Λ. 4376 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 44416 107 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 4502 2 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 3888 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 8390 4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100742 260 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
2
 378  

 

 

                                                
2
το ιατρείο αυτό δεν υποστηρίζεται από γιατρό  


