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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 35
ης

/2013 Πράξης του ∆.Σ. του Παναρκαδικού 

Γενικού Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 

Στην Τρίπολη και στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης “Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, έδρα του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 

σήµερα την 19
η
 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00΄ π.µ., συνήλθε σε 

Συνεδρίαση το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, µετά από την υπ’ 

αριθµ. 551/17.12.2013 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από 

τα Μέλη του (∆.Σ.), µε αποδεικτικό επιδόσεως και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, 

αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών παρέστησαν πέντε (5) και συγκεκριµένα: 

1. Νικόλαος Χρόνης – Πρόεδρος  

2. Χαράλαµπος Παπασταύρου  - Αντιπρόεδρος 

3. ∆ηµήτριος Λουκάς – Μέλος 

4. Αναστάσιος ∆ήµας – Εκπρόσωπος των Ιατρών  

5. Αδαµαντία Σαραντοπούλου – Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών 

Χρέη Εισηγητή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άσκησε ο κ. Νικόλαος Χρόνης – 

∆ιοικητής και Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, 

επικουρούµενος από την κ. Παναγιώτα Λυµπεροπούλου – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, την κ. Αθηνά Λαµπροπούλου – Υπάλληλος ΤΕ, του 

Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και τον κ. Κωνσταντίνο Καπλάνη – 

Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ψυχιατρικού Τοµέα του Π.Γ.Ν.Τρίπολης. 

Χρέη Γραµµατέα άσκησαν οι  κ. Τελώνη Μαρία και κ. Βόσσου Κωνσταντίνα. 

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, κήρυξε 

την έναρξη της Συνεδριάσεως αυτού (∆.Σ.), επί των συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία 

αποφάσισε να συζητηθούν.  

ΘΕΜΑ 14
ο
 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ): Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών στο 

αντικείµενο: «∆ιενέργεια µελέτης για τη δηµιουργία ερευνητικού πρωτοκόλλου για την 

παρακολούθηση του κόστους των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων και την αξιολόγηση 

της αποδοτικότητας αυτών στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης», βάσει της υπ’ αριθµ. 53560/05.06.2013 

Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. 

Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, θέτει 

υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 565/17.12.2013 εισήγηση του 

Τµήµατος Οικονοµικού, η οποία έχει ως εξής: 

Σας γνωρίζουµε ότι βάσει της υπ’ αριθµ. 53560/05.06.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου 

Υγείας σελ. 2 «υπαγορεύεται» η αναγκαιότητα το Νοσοκοµείο µας να προβεί εντός του έτους 

2013 σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να διασφαλιστεί η διαµόρφωση του κόστους 

των φορέων κόστους, δηλαδή του κόστους των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ) από τις 

αρχές του 2014. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη διενέργειας έρευνας µε θέµα τον καθορισµό 

των διαδικασιών κοστολόγησης κάθε παραγωγικού σταδίου των Κλειστών Ελληνικών 

Νοσηλίων. Άλλωστε η ανάγκη αυτή είχε αναγνωρισθεί εγκαίρως, αρκετούς µήνες πριν από την 

έκδοση της προαναφερόµενης εγκυκλίου από την Υπηρεσία µας, και γι’ αυτό είχε προϋπολογισθεί 

αξία 14.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον προϋπολογισµό του 

Νοσοκοµείου µας έτους 2013 και συγκεκριµένα στον ΚΑΕ 9769 («Μελέτες – Πειραµατικές 

Εργασίες – Ειδικές ∆απάνες»).  

∆ιευκρινίζεται ότι το έργο αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση των διαδικασιών και του 

οδηγού κοστολόγησης κάθε ΚΕΝ που χρησιµοποιείται στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης.  

Το προαναφερόµενο έργο δεν υλοποιήθηκε άµεσα λόγω της παρατεταµένης περιόδου 

χωρίς ∆ιοικητικό Συµβούλιο (28.05.2013 έως 21.10.2013). 

Επίσης σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθµ. 25697/18.12.2013 οικονοµική προσφορά του 

εξωτερικού µας συνεργάτη κ. Αναστόπουλου Κων/νου – Κοστολόγου – Ειδικού Αναλυτή, ο 

οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του για τον προσδιορισµό των αναλυτικών στοιχείων κόστους και 

εσόδων του 2013 στο Νοσοκοµείο µας,  βάσει της υπ’ αριθµ.  7097/08.04.2013  σύµβασης, η 

οποία έχει ως κατωτέρω: 

«Θέµα: Υποβολή πρότασης στο αντικείµενο της δηµιουργίας ερευνητικών πρωτοκόλλων 
περιγραφής της πρότυπης µεθοδολογίας διαµόρφωσης του κόστους των φορέων κόστους 
(KEN) στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» 
Αξιότιµε Κύριε Χρόνη, 

Με την παρούσα επιστολή επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για τις απαραίτητες 

ενέργειες που πρέπει να προγραµµατισθούν ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση του κόστους 

των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων εντός του 2014. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΥΥΚΑ, από 05/06/2013 και Αρ. Πρωτ. 53560, µεταξύ 

άλλων, στη σελίδα 2 αναφέρεται:  

«Επισηµαίνεται ότι έως 30/09/2013 όλα τα Νοσοκοµεία χωρίς καµία άλλη χρονική 

παρέκκλιση θα παρέχουν πληροφορίες για το κόστος ανά Κύριο Κέντρο Κόστους (ιατρικό 

τµήµα). Από 01/10/2013 έως 31/12/2013 θα προβούν σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την εφαρµογή του συστήµατος της πλήρους κοστολόγησης, προκειµένου από 01/01/2014 να 

παρακολουθούν την διαµόρφωση του κόστους και σε επίπεδο φορέων κόστους (ΚΕΝ)». 

Από την ανωτέρω αναφορά προκύπτει µε σαφήνεια η αναγκαιότητα της εξαγωγής 

διοικητικής πληροφόρησης σε επίπεδο Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων. Με άλλα λόγια, µε τη 

χρήση της επιστήµης της Ανάλυσης Κόστους, θα δύνανται να εξάγονται βραχυπρόθεσµα και 

ετήσια αποτελέσµατα σε επίπεδο φορέων κόστους και εσόδων. Πέραν του σπουδαίου γεγονότος 

που ήδη λαµβάνει χώρα στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης και αφορά την εξαγωγή στοιχείων κόστους και 

εσόδων σε επίπεδο κλινικών και λοιπών τµηµάτων, εισάγεται ένα θεµελιώδες µέγεθος των 

οικονοµικών της υγείας που αφορά την κατάρτιση των διαδικασιών κοστολόγησης των Κλειστών 

Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

Η αναφορά του ΥΥΚΑ οριοθετεί τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τη χρήση της 

Αναλυτικής Λογιστικής. Το αποτελέσµατα αυτά είναι: 

� Ο προσδιορισµός των αναλυτικών αποτελεσµάτων για κάθε τµήµα του Νοσοκοµείου, 

διαδικασία που ήδη διενεργείται από εµάς στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

� Ο προσδιορισµός των αναλυτικών αποτελεσµάτων για κάθε φορέα κόστους (δηλαδή ΚΕΝ) 

του Νοσοκοµείου. 

Ωστόσο, η παρακολούθηση των ΚΕΝ στην Αναλυτική Λογιστική προϋποθέτει την 

ανάπτυξη του εργαλείου κοστολόγησής τους, δηλαδή του εργαλείου προσδιορισµού του κόστους 

κάθε παραγωγικού σταδίου ανά ΚΕΝ. Αυτή η διαδικασία κρίνεται ως εξαιρετικά περίπλοκη και 

πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας. 

Εποµένως, κρίνουµε ως απαραίτητη τη δηµιουργία τόσων ερευνητικών πρωτοκόλλων, 

όσα και τα ΚΕΝ που τηρούνται στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. Τα ερευνητικά 
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πρωτόκολλα θα περιγράφουν τις διαδικασίες διαµόρφωσης του κόστους των φορέων κόστους 

(ΚΕΝ) και θα δοµηθούν σύµφωνα µε το κοστολογικό µοντέλο “Activity Based Costing” 

(«Κοστολόγηση κατά ∆ραστηριότητα» ή “ABC”). Κάθε ΚΕΝ θα θεωρηθεί ως κύρια 

δραστηριότητα, για την οποία πρέπει να καταρτισθούν οι διαδικασίες κοστολόγησής της, 

σύµφωνα µε τη µέθοδο “Activity Based Costing”. 

Η µέθοδος ABC επικεντρώνεται στα γενικά έξοδα και καταλογίζει την κάθε κατηγορία 

εξόδων σε συγκεκριµένους φορείς κόστους, µετατρέποντας σε µεγάλο βαθµό, τα έµµεσα έξοδα σε 

άµεσα. Η επικέντρωση αυτή δεν είναι τυχαία, αφού η ανακρίβεια στον προσδιορισµό του 

κόστους προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από την εσφαλµένη επιβάρυνση του κέντρου κόστους 

παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, µε έµµεσα έξοδα παραγωγής. 

Προσδοκώµενο αποτέλεσµα από την επιτυχή εφαρµογή του ABC είναι η σύγκριση του 

κόστους κάθε ΚΕΝ, σε σχέση µε τα έσοδα που προκύπτουν για το Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για κάθε ΚΕΝ, δηλαδή για κάθε δραστηριότητα του Π.Γ.Ν. 

Τρίπολης, θα πραγµατοποιηθεί: 

1. Η χαρτογράφηση και περιγραφή των κύριων παραγωγικών σταδίων από τα οποία 

αποτελείται κάθε ΚΕΝ (λ.χ. διάκριση σε προεγχειρητική περίοδο, σε χειρουργική περίοδο, σε 

µετεγχειρητική περίοδο). 

2. Η περεταίρω ανάλυση και διάκριση των επιµέρους παραγωγικών σταδίων κάθε ΚΕΝ, σε 

κύριες κοστολογήσιµες και δευτερεύουσες κοστολογήσιµες διαδικασίες, δηλαδή σε 

διαδικασίες που συγκεντρώνουν άµεσο κόστος και σε διαδικασίες που συγκεντρώνουν 

έµµεσο κόστος.  

Για παράδειγµα, στο παραγωγικό στάδιο της µετεγχειρητικής περιόδου ενός ΚΕΝ, άµεσο 

κόστος θα αποτελέσουν τα µισθοδοτικά κόστη των ιατρών και οι αναλώσεις φαρµακευτικού 

και υγειονοµικού υλικού. Μεταξύ άλλων, ως έµµεσα κόστη θα θεωρηθούν τα µισθοδοτικά 

κόστη του νοσηλευτικού προσωπικού, τα γενικά έξοδα (δαπάνες ∆ΕΚΟ, έµµεσες 

συντηρήσεις) κλπ. 

3. Η διάκριση των παραγωγικών σταδίων σε σταθερά και µεταβλητά κόστη. 

4. Η περιγραφή της µεθοδολογίας καταλογισµού του άµεσου και έµµεσου κόστους σε κάθε 

φορέα κόστους, δηλαδή σε κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

Για παράδειγµα, µέχρι τώρα το ιατρικό µισθοδοτικό κόστος εγγραφόταν ανά κέντρο 

κόστους (ιατρικό τµήµα). Μέσα από την περιγραφόµενη διαδικασία, το ιατρικό µισθοδοτικό 

κόστος θα εγγράφεται και ανά παραγωγικό στάδιο κάθε ΚΕΝ. 

Ως δεύτερο παράδειγµα αναφέρεται η κατανοµή του έµµεσου κόστους για κάθε 

παραγωγικό στάδιο ΚΕΝ. Για παράδειγµα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα 

υπολογίζεται και ανά ΚΕΝ και όχι µόνο ανά τµήµα, όπως συµβαίνει στην παρούσα φάση. 

5. Η περιγραφή της µεθοδολογίας καταλογισµού του σταθερού και µεταβλητού κόστους, σε κάθε 

φορέα κόστους, δηλαδή σε κάθε Κλειστό Ελληνικό Νοσήλιο (ΚΕΝ) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

6. Η περιγραφή της µεθοδολογίας σύγκρισης του κόστους κάθε δραστηριότητας ΚΕΝ, µε τα 

έσοδα που αποφέρει στην οικονοµική µονάδα, σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους των ΚΕΝ 

που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.18051, από 27/03/2012. 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΡΓΟΥ 
1. Η πλέον εξειδικευµένη ανάλυση κόστους, όπου εκτός από την κλινική της οποίας το κόστος 

ήδη παρακολουθείται, θα κοστολογείται και το παραγωγικό αποτέλεσµα αυτής, δηλαδή οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας µέσω των ΚΕΝ. 

2. Η αξιοποίηση των ΚΕΝ ως εργαλείο διαχείρισης και βελτίωσης των οικονοµικών µεγεθών 

και υγειονοµικών δεικτών του ΠΓΝ Τρίπολης. 

3. Η αξιολόγηση της οικονοµικής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του ΠΓΝ Τρίπολης σε 

επίπεδο ΚΕΝ. 

4. Η υποβολή προτάσεων για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η ποιότητα των παρεχόµενων 

υγειονοµικών υπηρεσιών του ΠΓΝ Τρίπολης. Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι η 
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υποβολή των προτάσεων δεν θα είναι γενική σε επίπεδο Νοσοκοµείου αλλά εξειδικευµένη 

ανά στάδιο παραγωγής και διαχείρισης κάθε ΚΕΝ. 

5. Η αξιολόγηση του µοντέλου διαχείρισης των ΚΕΝ, δηλαδή της επάρκειας ή της ανεπάρκειας 

των εσόδων του ΠΓΝ Τρίπολης, συγκριτικά µε τα λειτουργικά της έξοδα.  

6. Το ερευνητικό πρωτόκολλο δύναται να συµβάλλει στη µείωση του φαινοµένου της 

«προκλητής ζήτησης» των υπηρεσιών υγείας. 

7. Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού πρωτοκόλλου δύνανται να παρουσιασθούν στο εξωτερικό 

περιβάλλον του ΠΓΝ Τρίπολης (6
η
 ΥΠΕ, ΥΥΚΑ κλπ), στα πλαίσια βελτίωσης του 

υφιστάµενου συστήµατος αποζηµίωσης των ΚΕΝ. Επισηµαίνεται ότι η πρότασή µας διέπεται 

από καινοτοµία διότι αφορά τη δηµιουργία ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου που δεν έχει 

εφαρµοσθεί σε κάποια Μονάδα Υγείας του ΕΣΥ. 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 
Ως παραδοτέα του έργου ορίζονται: 

1. Η υποβολή ερευνητικών πρωτοκόλλων, ισόποσων µε το πλήθος των ΚΕΝ που τηρούνται στο 

Π.Γ.Ν. Τρίπολης. Κάθε ερευνητικό πρωτόκολλο θα αναπτυχθεί σύµφωνα µε το κοστολογικό 

µοντέλο “Activity Based Costing” και θα περιέχει τις κοστολογήσιµες δοµές και διαδικασίες, 

υπό τη µορφή κειµένου και υπό τη µορφή φορµών ανάλυσης κόστους (συνοπτικό υπόδειγµα 

ακολουθεί στο Παράρτηµα 1, στο τέλος της παρούσης). 

2. Η διάχυση - παροχή τεχνογνωσίας και ανάλυσης απαιτήσεων, ώστε να είναι εφικτή η 

ενσωµάτωση των διαδικασιών κοστολόγησης των ΚΕΝ στο υφιστάµενο πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιείται στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
Όπως τεκµηριώθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας επιστολής, η αναγκαιότητα του 

έργου είναι επιβεβληµένη. Η παρακολούθηση των ΚΕΝ στην Αναλυτική Λογιστική προϋποθέτει 

τη δηµιουργία ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα ορίζουν τις διαδικασίες κοστολόγησης κάθε 

παραγωγικού σταδίου. 

Σε ένα τόσο περίπλοκο έργο µε αδιαµφισβήτητη σπουδαιότητα, απαραίτητη είναι η 

συνεργασία της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας κάθε κλινικής, στα ακόλουθα αντικείµενα: 

• Στην επικαιροποίηση των παραγωγικών σταδίων κάθε ΚΕΝ. 

• Στον ορισµό των µέσων χρόνων απασχόλησης που απαιτούνται για κάθε παραγωγικό στάδιο 

των ΚΕΝ. 

• Στην οριοθέτηση και κωδικοποίηση των παροχών που συνιστούν το άµεσο και το έµµεσο 

κόστος. 

• Στην οριοθέτηση και κωδικοποίηση των παροχών που συνιστούν το σταθερό και το 

µεταβλητό κόστος. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
Το χρονοδιάγραµµα του έργου οριοθετείται στους τρεις (3) µήνες, αφού τηρηθούν και οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Το ύψος της βελτιωµένης οικονοµικής µας προσφοράς για τις ανωτέρω περιγραφόµενες 

υπηρεσίες και φυσικά αντικείµενα, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00€), 

πλέον του νοµίµου ΦΠΑ 23%. Η συνολική – µικτή αξία της προσφοράς διαµορφώνεται σε 

ένδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (11.685,00€). 

Το έργο αυτό αποτελεί ερευνητικό πρωτόκολλο και προτείνεται να επιβαρύνει ΚΑΕ του 

∆ηµοσίου Λογιστικού της οµάδας 9769 του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού και το 

λογαριασµό 15.20 της Γενικής Λογιστικής («Μελέτες – Πειραµατικές Εργασίες – Ειδικές 

∆απάνες»). Υπενθυµίζουµε ότι το ποσό αυτό έχει ήδη προϋπολογισθεί στο 2013, ειδικά για τον 

σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα πρόταση. 

∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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Σας ενηµερώνουµε ότι στα πλαίσια της ανωτέρω οικονοµικής πρότασης, σας 

προσφέρουµε δωρεάν τις ακόλουθες πολύ σηµαντικές παροχές: 

1. την καταχώρηση των φυσικών απογραφών τέλους χρήσης του 2013, για τις κεντρικές 

διαχειρίσεις, το φαρµακευτικό τµήµα και τα τµήµατα (κέντρα κόστους) του Γ.Ν. Τρίπολης. Η 

καταχώρηση θα έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

2. τις εργασίες αναδιοργάνωσης των υφιστάµενων κατηγοριών αποθεµάτων του Νοσοκοµείου, 

εργασίες που έχουν κριθεί ως απαραίτητες από το Οικονοµικό Τµήµα για την ορθολογική 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του Γ.Ν. Τρίπολης. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση, 

Κωνσταντίνος Αναστόπουλος 

Msc – Κοστολόγος / Ειδικός Αναλυτής 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Φόρμα Ανάλυσης Κόστους Παραγωγικών Σταδίων ΚΕΝ – DRG 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟ / 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Υποδοχή περιστατικού στο ΤΕΠ - διαλογή 

περιστατικού - σύνταξη ιατρικών εγγράφων  
Σ 

Εργαστηριακές εξετάσεις  Σ 

Εισαγωγή 

περιστατικού από 

το Τμήμα 

Επειγόντων 

Περιστατικών 

Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων 

περιστατικού / Ενημέρωση πληροφοριακού 

συστήματος / Έκδοση εισιτηρίου  

Σ 

Εισαγωγή στην 

κλινική Προετοιμασία κλίνης  
Σ 

Εργασίες ιατρικού προσωπικού (ιστορικό, 

κλινικός έλεγχος, οδηγίες, ενημερωτικά 

σημειώματα, ιατρικός φάκελος, αξιολόγηση 

εργαστηριακών αποτελεσμάτων)  

Σ 

Εργασίες νοσηλευτικού προσωπικού 

(μετρήσεις, χορηγήσεις, λογοδοσία)  
Σ 

Διατροφή  Σ 

Προεγχειρητική 

φροντίδα  

Αναλώσιμα υλικά  Σ 

Προετοιμασία 

ασθενούς για 

εισαγωγή στο 

Χειρουργείο 

Εργασίες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας - 

Προετοιμασία ασθενούς  

Σ 

Χρόνος παροχής αναισθησίας  Σ Αναισθησιολογική 

φροντίδα Φαρμακευτική αγωγή  Σ 

Πράξη χειρουργικής επέμβασης (ιατρικός 

χρόνος)  
Σ 

Πράξη χειρουργικής επέμβασης (νοσηλευτικός 

χρόνος)  
Σ 

Αναλώσιμα υλικά προσωπικού  Σ 

Χειρουργική πράξη 

Υλικά επέμβασης  Σ 

Εργασίες ιατρικού προσωπικού   Μ 

Εργασίες νοσηλευτικού προσωπικού  Μ 

Εργαστηριακές εξετάσεις  Μ 

Διατροφή  Μ 

Χορηγούμενα Υλικά  Μ 

Μετεγχειρητική 

φροντίδα 

περιστατικού 

Φαρμακευτική αγωγή  Μ 
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Γραφείο Κίνησης / 

Λογιστήριο 

Ασθενών 

Έκδοση διοικητικού εξιτηρίου και 

πιστοποιητικών νοσηλείας, Έλεγχος 

δικαιολογητικών, Τιμολόγηση περιστατικού / 

Υποβολή λογαριασμού  

Σ 

Λειτουργικά Κόστη 

Κλινικής 

Το λειτουργικό κόστος της κλινικής 

επιμερίζεται ανά περιστατικό  
Σ 

Έμμεσα Κόστη 

Κλινικής 

Τα έμμεσο κόστος της κλινικής επιμερίζεται 

ανά περιστατικό. Στο έμμεσο κόστος δεν έχει 

συμπεριληφθεί εκείνο του Γραφείου Κίνησης, 

του Χειρουργείου, του Αναισθησιολογικού, 

του ΤΕΠ / ΤΕΙ, του Φαρμακείου, της Διατροφής 

και των Εργαστηρίων, που ήδη έχουν 

αναλυθεί ξεχωριστά  

Σ 

Λειτουργικά Κόστη 

Χειρουργείου 

Τα λειτουργικό κόστος του Χειρουργείου 

επιμερίζεται σύμφωνα με το πλήθος των 

επεμβάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο μελέτης.   

Σ 

Έμμεσα Κόστη 

Χειρουργείου 

Τα έμμεσο κόστος του Χειρουργείου 

επιμερίζεται σύμφωνα με το πλήθος των 

επεμβάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο μελέτης.  

Σ 

Λειτουργικά Κόστη 

Αναισθησιολογικού 

Τα λειτουργικό κόστος του Αναισθησιολογικού 

επιμερίζεται σύμφωνα με το πλήθος των 

επεμβάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο μελέτης.   

Σ 

Έμμεσα Κόστη 

Αναισθησιολογικού 

Τα έμμεσο κόστος του Αναισθησιολογικού 

επιμερίζεται σύμφωνα με το πλήθος των 

επεμβάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

περίοδο μελέτης.  

Σ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την 

διενέργεια µελέτης δηµιουργίας ερευνητικού πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση του κόστους 

των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ) και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών στο 

Π.Γ.Ν. Τρίπολης», βάσει της υπ’ αριθµ. 53560/05.06.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, 

στον Κοστολόγο - Ειδικό Αναλυτή, κ. Αναστόπουλο Κωνσταντίνο, στο ποσό των 11.685,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 9769 

(«Μελέτες – Πειραµατικές Εργασίες – Ειδικές ∆απάνες») του  προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου 

µας έτους 2013, συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων δωρεάν παροχών από πλευράς του 

προς το Νοσοκοµείο µας. 

 Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής Απόφασης. 

Το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, αφού έλαβε υπόψη του: 

1.  την ανωτέρω εισήγηση,  

2.  την υπ’ αριθµ. 53560/05.06.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και  

3.  την υπ’ αριθµ. 25697/18.12.2013 οικονοµική προσφορά του κ. Αναστόπουλου Κων/νου – 

Κοστολόγου – Ειδικού Αναλυτή, και µετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια µελέτης δηµιουργίας ερευνητικού 

πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση του κόστους των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων 

(ΚΕΝ) και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας αυτών στο Π.Γ.Ν. Τρίπολης, βάσει της υπ’ 

αριθµ. 53560/05.06.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, στον Κοστολόγο - Ειδικό 

Αναλυτή, κ. Αναστόπουλο Κωνσταντίνο και στο συνολικό ποσό των 11.685,00 €, 
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συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 9769 

(«Μελέτες – Πειραµατικές Εργασίες – Ειδικές ∆απάνες») του προϋπολογισµού του Ιδρύµατός  

µας, έτους 2013, συµπεριλαµβανοµένων και των πρόσθετων δωρεάν παροχών από πλευράς 

του προαναφερόµενου Κοστολόγου – Ειδικού Αναλυτή προς το Νοσοκοµείο µας, σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθµ. 25697/18.12.2013 οικονοµική προσφορά του. 

 

Η παρούσα κηρύσσεται άµεσα εκτελεστή πριν την επικύρωση των πρακτικών, λόγω 

του επείγοντος.     

 

Ο ∆ιοικητής - Πρόεδρος του ∆.Σ.   Τα Μέλη                                              Οι Γραµµατείς  

Νικόλαος Χρόνης                                  Χαράλαµπος Παπασταύρου              Μ. Τελώνη  

   ∆ηµήτριος Λουκάς                             Κων. Βόσσου 

                                                               Αναστάσιος ∆ήµας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    Αδαµαντία Σαραντοπούλου 

       Η  Γραµµατέας    

           

          Μ. Τελώνη 
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