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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΓΕΙΑ:
Τπηπεσίερ ςτηλήρ ποιότηταρ και ανάπτςξη

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΚΑΣΑ JCI (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL)
Σν ΤΓΔΙΑ είλαη ην κνλαδηθό λνζνθνκείν ζηελ Διιάδα ην νπνίν κεηά από εληαηηθή
πξνεηνηκαζία δύν εηώλ δηαπηζηεύηεθε θαηά JCI (Joint Commission International), ηελ
θνξπθαία δηαπίζηεπζε ζηνλ θόζκν κε ηελ νπνία έρνπλ δηαπηζηεπηεί κόλνλ 90
λνζνθνκεία ζηελ Δπξώπε θαη 250 παγθνζκίσο. Η εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ JCI,
αλαβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ λνζειείαο θαζώο εμαζθαιίδεη:
- Δθαξκνγή αζζελνθεληξηθνύ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο θάζε
αζζελνύο.
- πκκόξθσζε κε ηνπο Γηεζλείο ηόρνπο Αζθάιεηαο Αζζελώλ, πνπ ηίζεληαη θάζε ρξόλν
από ην JCI θαη ηνλ ΠΟΤ (Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο).
- Καηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ αζζελή ζε έλα θνηλό ζεκείν (ηνλ
ηαηξνλνζειεπηηθό θάθειν), εμαζθαιίδνληαο έηζη πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ώζηε λα παξέρνπλ έγθαηξε θαη εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα.
-Τηνζέηεζε δηεζλώλ πξσηνθόιισλ θιηληθήο πξαθηηθήο θαη ζπλερήο ελζσκάησζε λέσλ
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ.
-Αλάπηπμε θνπιηνύξαο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο, ώζηε ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ λα
βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο γλώζεο θαη ηεο πξνόδνπ ζηελ πγεία.
- Δθπόλεζε πιάλσλ αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή αζθαινύο
πεξηβάιινληνο γηα αζζελείο, εμεηαδόκελνπο, ζπλνδνύο, επηζθέπηεο θαη εξγαδόκελνπο.
- Παξαθνινύζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο κέζσ δεηθηώλ πνηόηεηαο κε ζπλερή ελζσκάησζε
λέσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ.
- Δθπαίδεπζε αζζελώλ & νηθνγέλεηαο ώζηε λα γλσξίδνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
θξνληίδα.

ΠΟΙΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ – ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΗΣΑ
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη εληζρπζεί πεξαηηέξσ ην επίπεδν ηεο ππνδνκήο αιιά θαη ε
νξγάλσζε ησλ λνζνθνκείσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε πςειέο απαηηήζεηο. Οη
ζεκαληηθόηεξεο από ηηο λέεο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ εθιεθζεί αθνξνύλ ζε:
Εξοπλισμό: Απόθηεζε πέληε ππεξζύγρξνλσλ γξακκηθώλ επηηαρπληώλ (3 ζηελ Διιάδα
θαη 2 ζηελ Αιβαλία). Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηεξενηαθηηθήο Αθηηλνρεηξνπξγηθήο
ώκαηνο Axesse. Σν κνλαδηθό ζηελ Διιάδα θαη ην 4ν ζηνλ θόζκν κεράλεκα
ηεξενηαθηηθήο Αθηηλνρεηξνπξγηθήο Κεθαιήο γ-Knife Perfexion. Σν πξώην PET-CT πνπ
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Διιάδα.
Κέντπα αναυοπάρ: Σν κνλαδηθό ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα νινθιεξσκέλν θέληξν
ρεηξνπξγηθήο θαη επεκβαηηθήο αληηκεηώπηζεο παηδηώλ κε θαξδηνπάζεηα. Σν κεγαιύηεξν
θέληξν λεπξνρεηξνπξγηθήο θαη επεκβαηηθήο λεπξναθηηλνινγίαο (εκβνιηζκώλ) ζηελ
Διιάδα. Οινθιεξσκέλν θέληξν δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο νγθνινγηθώλ αζζελώλ.
Μησανοπγάνυση: Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε όια ηα
λνζνθνκεία ηνπ Oκίινπ. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο PACS (Pictures archiving and
communication system) θαη Medilab ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ
θαθέινπ ηνπ αζζελνύο κε δπλαηόηεηα 24σξεο πξόζβαζεο από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό.
Εξςπηπέτηση ασθενών: Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο θαη εμηηεξίνπ ζην δσκάηην, παξνρή
ζπλδξνκεηηθήο ηειεόξαζεο, δεκηνπξγία VIP νξόθνπ.
Επιστημονικό έπγο: Δθαξκνγή πξσηνπνξηαθώλ ζεξαπεπηηθώλ θαη επεκβαηηθώλ
κεζόδσλ ζηελ Διιάδα, όπσο Καξδηνρεηξνπξγηθό By-Pass θαη Θπξενεηδεθηνκή κε ρξήζε
ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο Da Vinci. Πιήζνο εξεπλεηηθώλ πξσηνθόιισλ θαη θιηληθώλ
κειεηώλ.
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΦΠΑ
Η Γηνίθεζε ηνπ Oκίινπ απνθάζηζε ηελ απνξξόθεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ ΦΠΑ (11%) πνπ
επηβιήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο, ώζηε λα κελ
ππάξμεη επηβάξπλζε ησλ αζζελώλ. Δπίζεο, πξνσζνύληαη νηθνλνκηθά παθέηα γηα αζζελείο
κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο.
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Καηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, δεκηνπξγήζεθαλ 189 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην ΤΓΔΙΑ,
346 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα όια ηα λνζνθνκεία ζηελ Διιάδα θαη ζπλνιηθά 487 λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο ζε όιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΤΓΔΙΑ ζηελ Διιάδα.
Οη κέζεο εηήζηεο απμήζεηο κηζζώλ ζηνλ Όκηιν γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010 θπκάλζεθαλ
ζην 6%. Καζηεξώζεθε ζύζηεκα εηήζηαο αμηνιόγεζεο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη εηήζηα
bonus θαη απμήζεηο αλάινγα κε ηε βαζκνινγία. Δπίζεο, παξέρεηαη ζην πξνζσπηθό άδεηα
πέξαλ ηεο λόκηκεο, αλάινγα κε ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
-

Γσξεάλ αθηηλνζεξαπεία θαζώο θαη ησλ εμεηάζεσλ πνπ απαηηνύληαη ζηα παηδηά ηνπ
πιιόγνπ Γνλέσλ Παηδηώλ κε Νενπιαζκαηηθή Νόζν «Φιόγα».

-

Τηνζέηεζε ησλ Ιδξπκάησλ «Οη Φίινη ηνπ Παηδηνύ» θαη «Μαδί γηα ην Παηδί» πνπ
πεξηιακβάλεη ηε δσξεάλ κεηαθνξά θαη αληηκεηώπηζε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ
Παίδσλ ΜΗΣΔΡΑ ησλ παηδηώλ ησλ Ιδξπκάησλ πνπ έρνπλ αλάγθε.

-

Γσξεάλ λνζειεία θαη εμεηάζεηο ζε άηνκα κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακία
αληηκεηώπηζήο ηνπο από δεκόζηα λνζνθνκεία.

-

Αύμεζε ζηελ εξγαζία pro bono.

ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λεόθηηζηνπ λνζνθνκείνπ «Τγεία Σηξάλσλ» ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010.
Με ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο από ηελ Διιάδα, ην λνζνθνκείν απηό ζα δεκηνπξγήζεη
λέα δεδνκέλα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζηε γεηηνληθή ρώξα θαη ζα απνηειέζεη
ζεκείν αλαθνξάο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα.

