
 
 

 

 
Συνάντηση με τη Διοίκηση και τα στελέχη του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 
 

Στις 29/3/2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕΤΕΚΝΥ) στο 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», από ομάδα αποτελούμενη από τους Φ. 

Ταραντίλη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), Κ. Χαλκιά (Πρόεδρο ΔΣ) και Γ. Μαστρογιάννη 

(Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και προετοιμασία του 

Νοσοκομείου στο πλαίσιο της δοκιμαστικής εφαρμογής του Συστήματος Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, επί τη βάσει του συστήματος DRG. Η συνεργασία με το ΓΝΘ 

«Παπαγεωργίου» έχει εκκινήσει και ήδη έχουν αποτυπωθεί κομβικές λειτουργίες του 

Νοσοκομείου καθώς και η άποψη των στελεχών του για το σύστημα DRG (Έκθεση έρευνας 

αποτύπωσης γνώμης στελεχών πιλοτικών νοσοκομείων, 2019). 

Αμέσως μετά την υποδοχή της ομάδας του ΚΕΤΕΚΝΥ από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Βασίλειο Παπά, τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Εμμανουλίδη και τη 

Διοικητική Διευθύντρια κ. Κλαίρη Χαριζάνη, ακολούθησε συνάντηση με στελέχη τα οποία 

υπηρετούν σε κομβικές θέσεις (Διευθυντές και Διευθύντριες Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι και 

Προϊστάμενες τμημάτων), σε αίθουσα του Νοσοκομείου. 

Στη συνάντηση έγινε μια προκαταρκτική ανάλυση του συστήματος χρηματοδότησης με βάση 

τη δραστηριότητα και της εισαγωγής του συστήματος DRG, ως ένα εργαλείο αποτύπωσης της 

κλινικής πρακτικής, καθοδήγησης της κατανομής των πόρων και σύγκλισης ορολογίας και 

διαδικασιών. Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν οι αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Ινστιτούτου 

DRG. Ακολούθησε η παρουσίαση του περιγράμματος του συστήματος DRG, η στρατηγική 

συνεργασία Ινστιτούτου και Νοσοκομείου και οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο (ορισμός συντονιστικής ομάδας έργου, 

εκπαίδευση, συλλογή δεδομένων κ.α.). Επιπροσθέτως, έγινε μια πρώτη παρουσίαση της 

ειδικής εφαρμογής την οποία έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο και η οποία εξυπηρετεί τους 

στόχους της προκαταρκτικής συλλογής κλινικών δεδομένων και της εκπαίδευσης των 

χρηστών.  

Στην εποικοδομητική συζήτηση η οποία ακολούθησε τονίστηκε η αναγκαιότητα μετάβασης 

σε ένα σύστημα το οποίο αποτυπώνει και αναδεικνύει τη νοσοκομειακή δραστηριότητα και  

εκφράστηκε το ενδιαφέρον και η στήριξη των συμμετεχόντων εκ μέρους του Νοσοκομείου. 

Ταυτόχρονα, εκφράστηκαν συγκεκριμένοι προβληματισμοί όσον αφορά την υφιστάμενη 

υποδομή του συστήματος υγείας για τη μετάβαση σε νέο σύστημα χρηματοδότησης, τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και την προσέγγιση για 

την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, τα οποία ενέχουν χαμηλό βαθμό 

προβλεψιμότητας. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες λειτουργικές ιδιαιτερότητες 

του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», όπως η κατάσταση των χρηματικών ροών εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ 

και η κατάτμηση διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, τέθηκαν ερωτήματα 

σχετικά με τα κίνητρα τα οποία παρέχονται σε επίπεδο οργανισμού και στελεχών για τη 

συμμετοχή στη δοκιμαστική εφαρμογή. Μέσα από το διάλογο, αναδείχθηκαν τα οφέλη της 

συνεργασίας για το Νοσοκομείο σε επίπεδου οργανισμού και η σημασία της δυνατότητας 



 
 

 

συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης του πλαισίου υλοποίησης του συστήματος DRG, την οποία 

παρέχει η περίοδος της δοκιμαστικής εφαρμογής. 

Στον απολογισμό της συνάντησης, έγινε κοινά αποδεκτή η υπογραφή Συμφώνου 

Συνεργασίας, στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι και το πλαίσιο της συνεργασίας, οι 

υποχρεώσεις των δύο μερών και η στελέχωση της Συντονιστικής Ομάδας Έργου (ΣΟΕ) εντός 

του Νοσοκομείου. 

 

 

 


