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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ- ΙΑΣΡΩΝ 

ΣΟ  ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Α.Ε. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το Κζντρο Σεκμηρίωςησ και Κοςτολόγηςησ Νοςηλευτικών Τπηρεςιών (KETEKNY) – Ελλθνικό 

Ινςτιτοφτο DRG, είναι ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ οποία ιδρφκθκε με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4286/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Κφριοσ ςκοπόσ του KETEKNY είναι θ 

ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ, δίκαιου και διαφανοφσ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ και 

αποηθμίωςθσ νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν που βαςίηεται ςτισ Διαγνωςτικά Ομοιογενείσ Ομάδεσ 

(Diagnosis Related Groups, DRG).  

Το KETEKNY ενδιαφζρεται να ςυνεργαςτεί με δφο (2) ιατροφσ, με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

μερικισ απαςχόλθςθσ και με κφριεσ αρμοδιότθτεσ όπωσ αναφζρονται παρακάτω:    

α) τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτισ ιατρικζσ κωδικοποιιςεισ, 

β) τθ διαχείριςθ των δεδομζνων ιατρικισ κωδικοποίθςθσ,  

γ) τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ των εγχειριδίων κωδικοποίθςθσ, 

δ) τθ διαχείριςθ τθσ διαβοφλευςθσ των ιατρικϊν κωδικοποιιςεων και 

ε) τθν κατάρτιςθ και τον ζλεγχο ανακεωριςεων και μεταφράςεων των ιατρικϊν 

κωδικοποιιςεων  

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ/ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα: 

1. Πτυχίο Ιατρικισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αναγνωριςμζνθσ ςχολισ τθσ        αλλοδαπισ 

2. Τίτλοσ οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ ιατρικισ ειδικότθτασ 

3. Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ  
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υνεκτιμώμενα προςόντα:  

1. Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε κζματα ιατρικισ επιςτιμθσ ι διοίκθςθσ υπθρεςιϊν/ 

οικονομικϊν τθσ υγείασ 

2. Διδακτορικό Δίπλωμα ςε κζματα ιατρικισ επιςτιμθσ ι διοίκθςθσ υπθρεςιϊν   / οικονομικϊν 

τθσ υγείασ 

3. Χειρουργικι ι πακολογικι Ιατρικι ειδικότθτα  

4. Πολφ Καλι γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ 

5. Γνϊςθ και εμπειρία ςε κωδικοποιιςεισ διαγνϊςεων νόςων και ιατρικϊν πράξεων 

6. Γνϊςθ και εμπειρία του Γερμανικοφ Συςτιματοσ Διαγνωςτικά Ομοιογενϊν Ομάδων (G-DRG) 

7. Δθμοςιευμζνεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ 

8. Άλλθ ςυναφισ με το αντικείμενο ειδίκευςθ ι εργαςιακι εμπειρία  

 

ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Η παροχι των ωσ άνω υπθρεςιϊν κα εκτελείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του KETEKNY.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ, αποκλειςτικά, με 

θλεκτρονικό τρόπο, ςτθ διεφκυνςθ hr@instdrg.gr και μζχρι την 2 5 / 1 0 / 2021 και ώρα 17:00,  

με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςυνθμμζνθσ αίτηςησ και τθν αποςτολι Βιογραφικοφ ημειώματοσ,  

κατά το πρότυπο του  Ευρωπαϊκοφ Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ (Europass CV). 

Η αίτθςθ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ ωσ προσ όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται, ςυνιςτά   δε 

υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, ότι όλα τα ςτοιχεία που δθλϊνει είναι αλθκι, ότι πλθροί τισ 

προχποκζςεισ τθσ προκιρυξθσ και ότι ςε περίπτωςθ επιλογισ του αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 

να προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, αποδεχόμενοσ όλουσ τουσ επιμζρουσ όρουσ τθσ 

πρόςκλθςθσ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα διενεργθκεί από μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι/και τον 

Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Κλινικισ Τεκμθρίωςθσ και Ιατρικισ Πλθροφορίασ. 

Στο πρώτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ κα ςυνεκτιμθκεί θ επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και 

κατάρτιςθ, θ εν γζνει εμπειρία του υποψθφίου ςτο χϊρο τθσ υγείασ, κακϊσ και το ςφνολο του 

εργαςιακοφ βίου και θ ςχζςθ με το αντικείμενο  τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ προκφπτει από το 

βιογραφικό ςθμείωμα των υποψθφίων. 

Στο δεφτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κα κλθκοφν οι επικρατζςτεροι υποψιφιοι ςε προφορική 

ςυνζντευξη, προκειμζνου το ΚΕΤΕΚΝΥ να καταλιξει ςτθν τελικι επιλογι.  
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