
Η εμπειρία από την εφαρμογή & 

την πιστοποίηση της ποιότητας στην

Ευρωκλινική

Θάνος Μυτιληναίος

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ

210 64 16 160

thmytilinaios@euroclinic.gr

TÜV ACADEMY, 4 Φεβρουαρίου 2015



Ποιότητα & Υγεία

 Ιδιαίτερα ευαίσθητη υπηρεσία, υψηλής 

ευθύνης

 Υψηλού επιπέδου & εξειδικευμένοι ιατροί

 Καλά καταρτισμένο νοσηλευτικό & 

παραϊατρικό προσωπικό

 Υψηλού επιπέδου υποδομές & εξοπλισμός

Σελίδα 1



Ποιότητα & Υγεία

 Αντίληψη ιατρού ως «συνεργάτη» / «πελάτη»

The patient is the key customer in health care (EN 15224)

Staff includes health care personnel and other personnel (EN 15224)

 Έλλειμμα εσωτερικής επικοινωνίας

...ensure that …communication is established to facilitate the cooperation of 
different parts of the clinical processes in the delivery of health care services 
(EN 15224)

 Έλλειμμα επαγγελματικών διοικητικών δομών 

Clinical process, as processes in general, are influenced by leadership and 
management activities as well as by resource management activities (EN 
15224)

 Θεσμική αστάθεια / οικονομική κρίση 
Σελίδα 2



Ποιότητα & Υγεία

 Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

 Διαθεσιμότητα ανθρωπίνων πόρων

 Διαθεσιμότητα υποδομών & εξοπλισμού

 Ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας συνεργασίας με ιατρούς

 Έλλειψη δομών και ελλιπής εφαρμογή κανόνων 

 Αντίσταση στην αλλαγή 

 Ασταθές εξωτερικό περιβάλλον
Σελίδα 3



Ευρωκλινική & Ποιότητα

 Πολύ ισχυρή δέσμευση διοίκησης

 Διοίκηση μέσω διαδικασιών

 Αυστηρά ασθενοκεντρική προσέγγιση 

 Εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων

 Ευθύνη στους εμπλεκόμενους (ανάπτυξης και 

τήρησης διαδικασιών)

Σελίδα 4



Προσέγγιση Ευρωκλινικής

 Απόρριψη προγενέστερου συστήματος ποιότητας

 Στόχος η «πλήρης διαπίστευση της ποιότητας»

 Επιλογή πρεσβευτών και εμπλοκή όλων 

 Αναλυτική καταγραφή όλων των διαδικασιών & 

οδηγιών εργασίας από τα στελέχη και το προσωπικό 

 Καταγραφή εφαρμόσιμων διαδικασιών (υπάρχουσα 

κατάσταση με βελτιώσεις)

 Ουσιαστική εφαρμογή διαδικασιών από την πρώτη 

μέρα Σελίδα 5



Εφαρμογή Βήμα Βήμα

 Εργαστήρια Βιοπαθολογίας

 Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια

 Ευρωκλινική Παίδων

 Ευρωκλινική Αθηνών 

Σελίδα 6



Αντιδράσεις / Διαθέσεις

 Αδιαφορία

 Κούραση / Αντίσταση 

 Πείσμα / Θέληση Απόδειξης / Ενεργή 

συμμετοχή

 Υπερηφάνεια / Δέσμευση

Σελίδα 7



Κομβικά Σημεία

 Αποσαφήνιση ότι θα ακολουθήσουμε το δύσκολο 

δρόμο (γράψαμε και ξαναγράψαμε…)

 Πιστοποίηση Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας (κίνητρο)

 Ενεργή εμπλοκή των διευθυντών ιατρών 

 Προσαρμογή των μη πιστοποιημένων τμημάτων 

στις διαδικασίες των πιστοποιημένων

 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και καταλογισμός 

ευθυνών

Σελίδα 8



Ποιότητα & Ανθρώπινο Δυναμικό

 Περιγραφές & Προδιαγραφές Θέσεων Εργασίας

 Στελέχωση 

 Οργανόγραμμα

 Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 Αξιολόγηση προσωπικού

 Αρχεία προσωπικού

Σελίδα 9



Θέσεις Εργασίας (Στελέχωση / Οργανόγραμμα)

 Περιγραφή Θέσης

– Αρμοδιότητες

– Ευθύνες

 Προδιαγραφές Θέσης

– Απαιτούμενα Προσόντα

– Επιθυμητά Προσόντα

 Δομή Εταιρείας

Σελίδα 10



Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 Κεντρικός έλεγχος της εκπαίδευσης με 

αποκεντρωμένες ευθύνες

 Επικέντρωση στις ανάγκες ποιοτικής παροχής 

υπηρεσιών

 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης

 Έλεγχος εκπαίδευσης νεοεισερχομένων

 Καταγραφή της εκπαίδευσης

Σελίδα 11



Αξιολόγηση Προσωπικού

 Αξιολόγηση με επίκεντρο την ποιότητα

– Προσδιορισμός τομέων αξιολόγησης

– Αποσαφήνιση αντιστοιχίας βαθμολογίας

– Προσδιορισμός αναγκών προσωπικής βελτίωσης

Σελίδα 12

Εστίαση στην Ποιότητα/ 
Συμμόρφωση και Εφαρμογή 
Διαδικασιών

1. Παρατηρείται ασυνέπεια στην τήρηση των διαδικασιών και η ποιότητα της 
εργασίας του δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται.

2. Εφαρμόζει τις διαδικασίες, είναι τυπικός και παρέχει σταθερή και καλή 
ποιότητα εργασίας και υπηρεσιών με δυνατότητα βελτίωσης.

3. Συμμορφώνεται πλήρως με τις διαδικασίες σε κάθε περίπτωση, εστιάζει στην 
ποιότητα και παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.   

4. Τηρεί πάντα και με συνέπεια όλες τις διαδικασίες, βοηθά και προτρέπει και 
τους άλλους να τις τηρούν και συνεισφέρει ενεργά στη βελτίωσή τους. Το 
επίπεδο της εργασίας του είναι ποιοτικά άριστο, άνω των αναμενόμενων.



Οφέλη Πιστοποίησης

 Ασθενοκεντρική αντίληψη και νοοτροπία

 Σαφείς διαδικασίες / αρμοδιότητες / ευθύνες

 Ανάπτυξη της υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα

 Σύστημα διοίκησης μέσω διαδικασιών

 Ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας

 Συνεχής έλεγχος ποιότητας και δεικτών σε κάθε τομέα

 Συνεχής βελτίωση και εξέλιξη

Σελίδα 13



Σελίδα 14

Ευχαριστώ πολύ!
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