
 
 

 

Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης στο τομέα της Υγείας 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στόχοι του Συστήματος 

Διαχείρισης Απόδοσης 

• Επισκόπηση Στρατηγικών 

στόχων μέσω της 

παρακολούθηση κύριων 

δεικτών (KPIs). 

• Δημιουργία Ισχυρού 

περιβάλλοντος για ανάλυση 

προϊόντων & πελατών. 

• Καθιέρωση ενός πλαισίου για 

την απλή και περιεκτική 

διάδοση πληροφοριών στον 

οργανσιμό. 

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Παρέχει Δείκτες Απόδοσης 

(PIs) για τη στρατηγική 

υλοποίηση σε τακτικό επίπεδο. 

• Παρακολουθεί το Κόστος & τα 

Έσοδα μέσω της Ανάλυσης της 

Πληροφορίας. 

• Βελτιώνει τη διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες. 

• Βελτιώνει την δυνατότητα 

αυτόματης αναφοράς. 

 

 

Οφέλη: 

• Βελτιωμένη και 

αυτοματοποιημένη 

παρακολούθηση των βασικών 

δεικτών απόδοσης 

• Παρέχει στους χρήστες μια 

ολοκληρωμένη άποψη των 

δεδομένων της εταιρείας 

• Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας στον 

οργανισμό 

• Ανάλυση πελατών και 

τμηματοποίηση με βάση τις 

κάρτες πιστότητας 

 
 

Το ολοκληρωμένο σύστημα Στρατηγικής Διοίκησής Απόδοσής για τον τομέα της υγείας 

επιτρέπει στους οργανισμούς υγείας να διασυνδέσουν διαφορετικά διαχειριστικά πλαίσια σε 

ένα ευκολόχρηστο και διαισθητικό σύστημα που συνδυάζει την στρατηγική, την ποιότητα, 

τους κανόνες συμμόρφωσης και τους κινδύνους, καθώς και τους δείκτες απόδοσης. 

 

Μέθοδος Βελτίωσης 

 

 

 

Στοιχεία Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας 

• KPIs 

• Ημερομηνία ως διάσταση 

• Γεωγραφική θέση 

• Προσαρμοσμένα γραφήματα 

• Βάση δεδομένων με όλο το 

Ιστορικό 

• Ικανότητα πρόβλεψης 

• Καθημερινή ενημέρωση 

 

 

 

Τμηματική ανάλυση της 

εταιρείας 

• Οργάνωση Ιατρικού δυναμικού 

• Υποστήριξη ασθενών 

• Διοίκηση 

• Αποθήκες 

• Εφοδιαμός 

 

 

 

Κατηγορίες και Ιεραρχίες 

Προϊόντων 

Το σύστημα παρέχει τη 

δυνατότητα να δείτε 

συγκεντρωτικά στοιχεία ή 

πληροφορίες με λεπτομέρεια μέχρι 

το επίπεδο ασθενή και αντίστοιχου 

ιστορικού. 

 
Οι οργανισμοί υγείας βασίζονται σήμερα στην εκτέλεση χειροκίνητων και 
ανθρωποκεντρικών διαδικασιών κατά την παράδοση του μεγαλύτερου μέρους των 
υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Αντιμέτωποι με την ανάγκη μείωσης του κόστους 
και την αύξηση ης ικανοποίησης των ασθενών, πολλοί οργανισμοί υγείας 
στρέφονται στη λύση QPR Integrated Management System for Healthcare, ως 
εργαλείο για τη διάγνωση των προβλημάτων στον τρόπο που δουλεύει ο 
οργανισμός, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στη 
συνεχή παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του οργανισμού.  
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Στόχοι συστήματος 

 

• Αποτύπωση Οράματος 
& Στρατηγικής.  

• Ανάπτυξη Στρατηγικών 
Θεμάτων.  

• Εντοπισμός & 
Κατηγοριοποίηση 
Στρατηγικών Στόχων.  

• Ανάπτυξη Στρατηγικού 
Χάρτη.  

• Επιλογή Δεικτών για την 
Παρακολούθηση της 
Απόδοσης.  

• Εγκατάσταση / 
Παραμετροποίηση και 
Έλεγχος Συστήματος 
Διαχείρισης Απόδοσης.  

 

Εγγύηση Αποτελέσματος 
Η ITMC διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο σε επιχειρηματικά όσο και τεχνολογικά 
θέματα στο χώρο της υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διατελέσαμε Σύμβουλοι 
Τεχνικής Υποστήριξης για τα έργα εγκατάστασης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών 
Συστημάτων Υγείας για τη Β’ ΔΥΠΕ Αττικής, Γ’ ΔΥΠΕ Αττικής, Α’ ΔΥΠΕ Ν.Αγαίου και για 
το έργο Τηλεϊατρικής για την Α’ ΔΥΠΕ Ν.Αγαίου. Μέρος της συμμετοχής μας 
περιελάβανε την αποτύπωση όλων των διαδικασιών (ιατρικών και διοικητικό-
οικονομικών), το σχεδιασμό συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας καθώς και δεικτών 
απόδοσης όλων των συστημάτων από τους τελικούς χρήστες. Το αποτέλεσμα της 
δουλειάς μας το έχουμε εισάγει στην προτεινόμενη πλατφόρμα για να μπορούν οι 
χρήστες να βιώσουν άμεσα τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση της. 
 
Επίσης, πέρα από την εμπειρία της εταιρείας μας, οι προσφερόμενες λύσεις είναι 

εδραιωμένες στο χώρο της υγείας με εκατοντάδες εγκαταστάσεις και χιλιάδες 
ικανοποιημένους χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικοί πελάτες είναι το 
NHS, Cambridge University Hospitals, Landstinget Blekige, Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV). 

Περιγραφή συστήματος 
Η ολοκληρωμένη λύση της ITMC επιτρέπει στους οργανισμούς υγείας να 
χαρτογραφούν, να αναλύουν και να βελτιώνουν συνεχώς την αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών υγείας, μέσω της ενοποίησης των διαφορετικών πλαισίων διαχείρισης, 

της διαχείρισης των κινδύνων, την βελτίωση της ποιότητας και τη συμμόρφωση με 
διεθνή πρότυπα και την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
παροχή μιας πλατφόρμας η οποία επικεντρώνεται τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και 
στο διοικητικό. Παρέχει στο προσωπικό ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης σε όλα τα 
ενημερωμένα έγγραφα των διαδικασιών, τους δείκτες απόδοσης των διαδικασιών, 
σχετιζόμενες τεκμηριώσεις καθώς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώρηση 
των προτάσεων, των κινδύνων, επιπλοκών, παρ ‘ολίγον ατυχημάτων και 
πρωτοβουλιών. 
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Σύμφωνα με την ψήφιση του Ν.3230/2004 του ΥΠΕΣΣΔΑ «Καθιέρωση Συστήματος 

Διοίκησης με Στόχους, Μέτρηση της Αποδοτικότητας», όλοι οι δημόσιοι φορείς, θα 
πρέπει να οδηγηθούν στο σχεδιασμό και στη λειτουργία πληροφοριακών 
συστημάτων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις, μέσω ειδικών δεικτών μέτρησης, με στόχο την άμεση βελτιστοποίησή τους.  
Δείκτες μέτρησης: Πληρότητα Νοσοκομείου, Ασθενείς/Αριθμός κλινών, Ημέρες νοσηλείας, Μέσο διάστημα 
νοσηλείας, Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων ανά εργαστηριακό τμήμα, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τις 
συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Η ITMC Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων έχει παράσχει μέχρι σήμερα υπηρεσίες υποστήριξης σε φορείς του 
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, προκειμένου να σχεδιάσουν και να εντάξουν στις καθημερινές λειτουργίες 
τους συστήματα παρακολούθησης και μέτρησης δεικτών απόδοσης των δραστηριοτήτων τους με σύγχρονες 
τεχνικές, όπως η μεθοδολογία Balanced Scorecard. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνουν: 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN: Από την Στρατηγική, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Διοίκηση βάσει 

Στόχων, Μέτρηση της  Αποδοτικότητας στους Οργανισμούς Υγείας 
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Η ικανότητα ενός Οργανισμού να παρέχει στους πολίτες αυτά που επιθυμούν, όταν τα 
επιθυμούν, με τον πιο αποδοτικό τρόπο, επηρεάζει έντονα την εικόνα του Δημόσιου 
Οργανισμού. Η διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) είναι μια μεθοδολογία 
που βοηθάει στην εστίαση της ανάπτυξης, διαχείρισης και βελτίωσης των διαδικασιών 
που προσθέτουν αξία και αντικαθιστούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις.  
Μια σημαντική απαίτηση για την κατάλληλη εφαρμογή της μεθοδολογίας BPM είναι η διασύνδεση με τη 
στρατηγική και τη μέτρηση της απόδοσης του οργανισμού. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες είναι 
ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική, και ότι όποια απόκλιση, εντοπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Η 
πλατφόρμα QPR παρέχει ένα ολοκληρωμένο, γρήγορο και εύκολο τρόπο για την υποστήριξη ολόκληρου του 
κύκλου BPM, ήτοι: 
 

 

Μια σημαντική απαίτηση για την κατάλληλη εφαρμογή της μεθοδολογίας BPM είναι η διασύνδεση με τη 
στρατηγική και τη μέτρηση της απόδοσης του οργανισμού. Αυτό διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες είναι 
ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική, και ότι όποια απόκλιση, εντοπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά.  
 
Η πλατφόρμα QPR παρέχει ένα ολοκληρωμένο, γρήγορο και εύκολο τρόπο για την υποστήριξη ολόκληρου του 
κύκλου BPM, ήτοι:  

▪ -Ευθυγραμμίζει διαδικασίες με τη στρατηγική  
▪ -Σχεδιάζει και υλοποιεί διαδικασίες  
▪ -Εκτελεί και παρακολουθεί τις διαδικασίες  
▪ Ελέγχει και αναλύει τον τρόπο διοίκησης με δυνατά εργαλεία αναφορών, εκθέσεων και αναλύσεων  
▪ Ενισχύει την παρακίνηση και τη συνεργασία  
▪ Παρακολουθεί την απόδοση σε επίπεδα διαδικασιών. 

 

DO: Υλοποίηση της Στρατηγικής μέσα από τις Διαδικασίες 



 
 

 

Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης στο τομέα της Υγείας 

 
 
 
 
 

Σχεδιασμός & Ανασχεδιασμός Διαδικασιών 
 
Βοηθάμε τους οργανισμούς υγείας να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών φροντίδας, 
στοχεύοντας στις παρακάτω περιοχές-κλειδιά βελτίωσης:  
 
• Εστίαση στις διαδικασίες, η οποία οδηγεί στην ικανοποίηση των ασθενών. Διαδικασίες που υποστηρίζουν 
τις ανάγκες των ασθενών.  
• Εκτέλεση των διαδικασιών, για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τις 
διαδικασίες και οδηγίες εργασίας. Παρέχοντας όλες τις πληροφορίες για τις καθημερινές εργασίες!  
• Αποδοτικότητα των διαδικασιών, για να οδηγηθεί ο οργανισμός σε συνεχή βελτίωση. Πολλαπλή 
παρακολούθηση της απόδοσης των διαδικασιών  

• Έλεγχος διαδικασιών, για τη διασφάλιση της απόδοσης και της ασφάλειας των ασθενών. Ανάληψη ελέγχου 
της εκτέλεσης των διαδικασιών. Οι αναπτυσσόμενες προβληματικές περιοχές μπορούν γρήγορα να 
αναγνωριστούν και να ενεργοποιηθούν οι ανάλογες ενέργειες.  
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Γνωρίζοντας τις νέες προκλήσεις, την κρισιμότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής του 
μοντέλου αυτό-αξιολόγησης, η ITMC Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης σε Οργανισμούς Υγείας, προκειμένου να ενσωματώσουν αποτελεσματικά 
στην οργανική τους λειτουργία το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας για 
Δημόσιους Οργανισμούς. Η ITMC έχει αναπτύξει εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα ενιαίας διαχείρισης 
του ΚΠΑ, για τη βέλτιστη υποστήριξη του οργανισμού σε όλο το φάσμα σχεδιασμού, εφαρμογής και 
παρακολούθησης της αυτό-αξιολόγησης.  
 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν: 
 
• Προσδιορισμός Πεδίου Εφαρμογής – Συγκρότηση Ομάδας Αυτό-

αξιολόγησης  
• Κατανομή Καθηκόντων – Προσδιορισμός Εσωτερικής Λειτουργικής 
Ομάδας & Εκπαίδευση  
• Ερωτηματολόγια και Συλλογή (Βαθμολόγηση) - Επεξεργασία των 
Στοιχείων (ηλεκτρονικά)  
• Τεκμηρίωση - Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης  
• Σύνταξη Έκθεσης Δράσεων Βελτίωσης  
• Επιλογή Δεικτών Απόδοσης 
 
 
 
 

 
 
 
Για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της, η ITMC ανέπτυξε εξειδικευμένη εφαρμογή υλοποίησης του Κοινού 
Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) με χρήση της πλατφόρμας της QPR, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής και τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που ενσωματώνουν τα εργαλεία της QPR (π.χ. Balanced Scorecard, Process 
Design, Strategy Map). Η προτεινόμενη λύση μπορεί να υιοθετήσει όλα τα γνωστά πλαίσια ποιότητας και 
διαχείρισης ρίσκου (π.χ. ISO, EFQM, Six Sigma). 
 
 
 

 

CHECK: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και Διαχείριση Ποιότητας 
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Οι οργανισμοί υγείας αντιμετωπίζουν αύξηση του κόστους, μακρούς κύκλους εσόδων 
και χρέη. Το κοινό, από την άλλη, απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Απαιτούνται 
ικανότητες για την ταχεία ενσωμάτωση και ανάλυση δεδομένων σε όλα τα 
νοσοκομειακά συστήματα. 
 

▪ Ταχύτατη ενσωμάτωση και ανάλυση δεδομένων από τα κλινικά, οικονομικά και συστήματα 
διαχείρισης πόρων για καλύτερες λειτουργίες και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης.  

▪ Ενδυνάμωση των εργαζομένων υγείας με την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε.  

 
Μέσα από ένα σύνολο δεικτών και 
αναφορών, τα οποία μπορούν και 

τμηματοποιούνται ανά διεύθυνση, ο 
οργανισμός υγείας θα είναι ικανός να 
λαμβάνει καλύτερες και ταχύτερες 
αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές ελέγχονται 
κατά πόσο ευθυγραμμίζονται με τους 
στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και 
αναλόγως δημιουργούνται διαδραστικά 
σχέδια δράσης.  
 
 
 

 
Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής δράσης είναι:  
• Κλινικές λειτουργίες - Ενοποίηση των αυτοματισμών των κλινικών με τις επιχειρηματικές διαδικασίες  
• Παροχή φροντίδας - Επιτάχυνση στην πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για την καλύτερη φροντίδα των 
ασθενών  
• Εξορθολογισμός και Προγραμματισμός Πόρων - Βελτιστοποίηση των πόρων με βάση τη ζήτηση  
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Έξυπνες αγορές σε οικονομίες κλίμακας  
• Διαχείριση Κύκλου Εσόδων - Έλεγχος του κύκλου εσόδων  
• Χρηματοοικονομικά - Θέσπιση κουλτούρας κερδοφορίας  
 
 
 

 

ACT: Εξορθολογισμός και Λήψη Αποφάσεων 
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Οφέλη για τον Οργανισμό Υγείας 
 
Η υιοθέτηση της λύσης και της μεθοδολογίας μας, επιτρέπει στον Οργανισμό Υγείας να μετατραπεί σε έναν 
strategy-focused Οργανισμό, που λειτουργεί με συνοχή, ανταποκρίνεται άμεσα στις επιταγές της κοινωνίας, 

και διαθέτει όλα τα εφόδια για συνεχή ανάπτυξη στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων:  
• Μείωση εξόδων μέσω της βελτιστοποίησης κατανομής πόρων και μείωσης της σπατάλης  
• Αύξηση της ικανοποίησης ασθενών μέσω ενός συστήματος κεντρικής εστίασης των αναγκών και απαιτήσεων  
• Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και άμβλυνσης των ελαττωμάτων 
και αδυναμιών των διαδικασιών καθώς και της άμεσης πρόσβασης σε ενοποιημένες διαγνωστικές 
πληροφορίες, μείωσης των ευκαιριών για ιατρικά σφάλματα  
• Βελτίωση της παρακίνησης του προσωπικού μέσω της άμεσης εμπλοκής, υπευθυνότητας και δέσμευσης του 
καθορισμού και της βελτίωσης του τρόπου που λειτουργεί ο οργανισμός  
• Μείωση λαθών, οι διαδικασίες έχουν κατανοηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους, παρέχοντας εύκολη 
πρόσβαση σε έγκαιρες πληροφορίες  
• Βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με μικρότερους χρόνους αναμονής μέσω συγχρονισμού του 

προγραμματισμού πόρων με τα μοντέλα ροής ασθενών  
• Μείωση του λειτουργικού κόστους από τις αναλύσεις της αξιοποίησης των πόρων, υλικών επιπέδων στοκ, 
αγοραστικών επιλογών και απόδοσης προμηθευτών  
• Βελτιστοποίηση του κύκλου διαχείρισης των εσόδων μέσω μείωσης του χρόνου και του κόστους για τη 
συλλογή αποζημιώσεων από τα ταμεία  
• Διασφάλιση έμπιστης και έγκαιρης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς μέσω της εκτέλεσης των βασικών 

δεικτών λειτουργίας, ασφάλειας ασθενών και ποιότητας περίθαλψης. 
 
Διαφοροποιήσεις 
 
• Οι υπηρεσίες μας και οι λύσεις μας προσαρμόζονται στις ανάγκες ΟΛΩΝ των επαγγελματιών υγείας  
• Διασύνδεση των πληροφοριών των διαδικασιών με μετρικές απόδοσης  

• Ευελιξία: Ανεξάρτητο από το μέγεθος του οργανισμού, την πολυπλοκότητα και τους ρόλους που καλύπτονται  
• Γρήγορη υλοποίηση και εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας. 
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✓ Ορισμός Μετρικών & σχετικά KPIs 

✓ Γρήγορη και ακριβής παράδοση της πληροφορίας 

✓ Γρήγορη Ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

✓ Ανάπτυξη της ενιαίας έκδοση της Αλήθειας 

✓ Δυναμικές Αναφορές 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση 

Βορείου Ηπείρου 45,15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνο 

+30 2107247884 

Φαξ 

+30 2107217772 

 

Τεχνικές 
προδιαγραφές 

 

Δεδομένα 

• Ένταξη των 

διαφορετικών 

βάσεις δεδομένων, 

(SAP / POS / Excel ...) 

• Ευέλικτα Συστήματα 

OLAP 
 

Χρήστες 

• Πολλαπλοί χρήστες 

• Διαχειριστές 

• Αναλυτές 

• Προγραμματιστές 
 

Σύστημα 

• Ετήσια ενημέρωση 

• Server 

• Συντήρηση 

 

Επικεντρωνομαι σε 



 
 

 

Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης στο τομέα της Υγείας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@itmc.gr 

mailto:info@itmc.gr

