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Στόχοι βελτίωσης του Δευτεροβάθμιου επιπέδου φροντίδας 
Πέλλας: Δυνατότητες, περιορισμοί και διοικητικά εργαλεία για 
την επίτευξή τους 
Συμεών Ναούμ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Πέλλας επιλέχθηκε προς ανάλυση των βασικών υγειονομικών 
χαρακτηριστικών της, με βάση παράγοντες δημογραφικούς, κοινωνικο-οικονομικούς, επιδημιολογικούς και 
παράγοντες δομής του συστήματος υγείας. Από την ανάλυση των παραπάνω υγειονομικών 
χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις ιατρικού προσωπικού, εξοπλισμού (αξονικός τομογράφος), 
υπολειτουργία του ψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν Γιαννιτσών, ανεπαρκής επιμόρφωση του προσωπικού, 
έλλειψη ρεαλιστικού πλαισίου κινήτρων υποκίνησης ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, κλπ, καθώς επίσης 
εκτιμήθηκε και μια πιθανή αύξηση της ζήτησης των Υ.Υ. Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων και της βοήθειας 
της ανάλυσης S.W.O.T., προτείνονται τρεις στρατηγικοί στόχοι/προτεραιότητες για τη βελτίωση της 
παρεχόμενης φροντίδας υγείας από τα Νοσοκομεία της Πέλλας. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν και 
αναλύθηκαν οι δυνατότητες-περιορισμοί για την εφαρμογή τους, ενώ από τα εργαλεία management που 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία, επιλέχτηκαν και περιγράφονται η μέθοδος της «εξισορροπημένης αξιολόγησης 
(Balanced Scorecard)» και η «ανάλυση-διάγραμμα Pareto», των οποίων προτείνεται η χρησιμοποίηση για την 
επίτευξη και εφαρμογή των στρατηγικών στόχων. 

Λέξεις ευρετηρίου: ανάλυση εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος, στρατηγικοί στόχοι, εργαλεία διοίκησης 
στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, Balanced Scorecard, διάγραμμα Pareto 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 
θεσπίστηκε το 1983, στοχεύοντας στην παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας (Υ.Υ.) για 
όλο τον πληθυσμό. Μολονότι-σε γενικές 
γραμμές-η προσφορά υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ., 
ακολουθεί το πρότυπο Beveridge και η ζήτηση 

το πρότυπο Bismarck, αυτό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς 
ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει μεγάλο μέρος των 
αναγκών υγειονομικής φροντίδας του 
πληθυσμού. Ανάλογη ανακολουθία 
παρατηρείται και στους τρόπους 
χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, όπου 
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η συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα είναι σχεδόν ισότιμη [1]. Αποτέλεσμα 
των παραπάνω, είναι το γεγονός ότι το 
υγειονομικό σύστημα εμφανίζει φαινόμενα 
κοινωνικής ανισότητας, χαμηλής 
αποδοτικότητας-προσβασιμότητας, χαμηλή 
ποιότητα υγειονομικής φροντίδας και 
διαφθοράς.  

Η απουσία εθνικής πολιτικής-στρατηγικής για 
την υγεία, δημιούργησε διάφορες παθογένειες 
στο Σύστημα Υγείας, όπως: [2]  

- Αναποτελεσματικότητα του συστήματος 
χρηματοδότησης 

- Έλλειψη πόρων (υλικών, οικονομικών, 
ανθρώπινων)  

- Υπανάπτυκτη Δευτεροβάθμια Φροντίδα 
Υγείας  

- Ανορθολογική ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

- Ανεπάρκεια σύγχρονων μεθόδων 
οργάνωσης-διαχείρισης-διοίκησης, κλπ. 

Κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεων στα 
συστήματα υγείας είναι η μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας-ικανοποίησης των 
αναγκών των πολιτών με εξορθολογισμό των 
δαπανών των Υ.Υ.,  ιδιαίτερα σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης. Οι Υ.Υ. αποτελούν ένα 
πολύπλοκο και σύνθετο τομέα, οριζόμενες ως 
«το σύνολο των υπηρεσιών, με τις οποίες 
παρέχονται ιατρικές φροντίδες, προληπτικές 
και θεραπευτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών παραγωγής και διανομής τους» 
[3]. Οι Υ.Υ. παρέχονται από μονάδες παροχής 
υγείας, που η δομή τους αποτελείται από 
πολλά επίπεδα ενώ τα άτομα που τις 

συγκροτούν (γιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι-
τεχνικοί, διοικητικοί), διαφέρουν σε 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό-οικονομικό και 
προσωπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα: «όσο 
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εξειδίκευσης και 
όσο περισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι, τόσο 
περισσότερο διασπάται η δομή της εξουσίας, 
προκαλώντας μεγαλύτερες δυσκολίες στη 
διοίκηση-διαχείριση» [4].  

Στο παρόν άρθρο γίνεται παρουσίαση των 
ιδιαίτερων υγειονομικών χαρακτηριστικών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και των 
βασικών προτεραιοτήτων-στόχων που 
θέτονται, στοχεύοντας στη βελτίωση 
απόδοσης-ποιότητας των παρεχόμενων Υ.Υ 
από τα νοσοκομεία της (δευτεροβάθμιο 
επίπεδο φροντίδας υγείας). Τέλος, 
επισημαίνονται οι δυνατότητες-περιορισμοί 
που συνοδεύονται με την παραπάνω 
στοχοθεσία, ενώ επίσης αναλύονται τα 
διοικητικά εργαλεία με τα οποία θα 
εφαρμοστούν οι προτεραιότητες-στόχοι που 
έχουν τεθεί. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΛΛΑΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Υ.Υ. 
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 

Η Πέλλα επιλέχτηκε να μελετηθεί ώστε, βάσει 
των υγειονομικών της χαρακτηριστικών να 
προταθούν 3 προτεραιότητες/στόχοι σε 
επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 
προς βελτίωση της απόδοσης-
αποτελεσματικότητας-ποιότητας των 
παρεχομένων Υ.Υ.  
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Πίνακας 1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δήμοι και Μόνιμος Πληθυσμός 

Π.Ε. Δήμος Έδρα Πληθυσμός % επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 

 

Πέλλας 

Αλμωπίας Αριδαία 27.556 

Πέλλας Γιαννιτσά 63.122 

Σκύδρας Σκύδρα 20.188 

Έδεσσας Έδεσσα 28.814 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 139.680 7,42 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού, 2011 [7] 

 

Ο Νομός Πέλλας, με την εφαρμογή του 
«Προγράμματος Καλλικράτης» (2011) 
αποτελεί την Π.Ε Πέλλας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ) 
αποτελούμενη από τέσσερις Δήμους (Πίνακας 
1). 

Οι παράγοντες που συντελούν στη 
διαμόρφωση των υγειονομικών 
χαρακτηριστικών μιας περιοχής, αλλά και 
στην παροχή-κατανάλωση Υ.Υ. είναι: [8]  

α) Δημογραφικοί, όπως: πληθυσμός ανά 
ηλικιακή ομάδα, φύλο, μεταβολή πληθυσμού, 
κλπ. Η δημογραφική γήρανση συνδέεται με 
μεγαλύτερες ανάγκες υγείας και επομένως με 
αυξημένη χρησιμοποίηση Υ.Υ., κυρίως λόγω 
της ύπαρξης χρόνιων νοσημάτων [9]. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ενώ η 
χρήση νοσοκομειακής περίθαλψης αυξάνεται 
με την πάροδο των ετών, η χρήση της 
πρωτοβάθμιας μειώνεται [10]. Αντίστοιχη 
αύξηση παρατηρείται και στη 
συνταγογράφηση [11]. Αναφορικά με το φύλο, 
οι γυναίκες φαίνεται να χρησιμοποιούν 
περισσότερο τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

υγείας, [12] ενώ αν και η νοσηρότητα των 
γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή των 
αντρών, το γεγονός ότι παρουσιάζουν 
μικρότερη θνησιμότητα από τους άντρες 
οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στο ότι 
καταφεύγουν-σε περίπτωση ανάγκης-
ευκολότερα από τους άντρες στις Υ.Υ. [13].  

β) Κοινωνικο-οικονομικοί, όπως: το επίπεδο 
εισοδήματος-εκπαίδευσης, το επάγγελμα, κλπ. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα υψηλότερου 
οικονομικού ή/και μορφωτικού επιπέδου 
επισκέπτονται συχνότερα γιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων, [14,15] ενώ άτομα χαμηλότερων 
εισοδημάτων εισάγονται συχνότερα σε 
νοσοκομεία [16].  

γ) Επιδημιολογικοί, που αφορούν σε δείκτες: 
μέτρησης νοσηρότητας-θνησιμότητας, 
επιπέδου ποιότητας ζωής, γεννήσεων, 
επικίνδυνων παραγόντων για την υγεία, όπως: 
κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ, κλπ. Οι 
παράγοντες αυτοί φαίνεται-βάσει ερευνών-ότι 
είναι καθοριστικής σημασίας στη 
χρησιμοποίηση των Υ.Υ. [17]. 



 103 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 1, 2020 

δ) Δομής του συστήματος υγείας, που 
αφορούν σε παράγοντες συνδεόμενους με την 
οργάνωση, στελέχωση, χρηματοδότηση, 
τεχνική-λειτουργική αρτιότητα των 
υποδομών, ενώ φαίνεται πως πληρέστερες και 
καλύτερης ποιότητας δομές οδηγούν σε 
αύξηση χρησιμοποίησης Υ.Υ.  

Συμπερασματικά, για την Πέλλα ελήφθησαν 
υπόψη οι παρακάτω πίνακες (2&3) και 
διαγράμματα (1&2), που περιγράφουν τους 
παραπάνω παράγοντες οι οποίοι συντελούν 
στη διαμόρφωση των υγειονομικών 
χαρακτηριστικών μιας περιοχής. 

1. Δημογραφικοί παράγοντες 

Πίνακας 2. Μόνιμος πληθυσμός, ανά φύλο και ηλικία για την Π.Ε Πέλλας 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ [18] 

Διάγραμμα 1. Μόνιμος πληθυσμός, ανά φύλο και ηλικία για την Π.Ε Πέλλας 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία

Φύλο Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν.
Πληθυσμός 3.483 3.382 3.517 3.482 3.864 3.778 3.624 3.361 3.170 2.958 3.943 3.827 4.544 4.471 4.999 4.748 5.487 5.331

20-24 25-29 30-34 35-39 40-440-4  5 - 9   10 -1 4 15-19

Ηλικία

Φύλο Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν.
Πληθυσμός 5.190 4.929 4.903 4.631 4.341 4.235 3.642 3.910 3.527 3.893 4.107 4.722

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

Ηλικία

Φύλο Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν. Ανδρ. Γυν.
Πληθυσμός 3.601 4.445 2.238 2.957 282 481 282 481 282 481 56 96 69.082 70.598 139.680

Αθροισμα
Άθροισμα 
και για δύο 

Φύλα 
95-99 100+80-84 85-89 90-9475-79
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Διάγραμμα 2. Γεννήσεις Π.Ε Πέλλας (2000-2013)  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ [18] 

Πίνακας 3. Εξέλιξη πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) 1981-2011 

 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Κ.Μ. 2015-2019 [7] 

 

Από τα παραπάνω, παρατηρείται:  

1) Επί του συνόλου του αντίστοιχου 
πληθυσμού, το 20,81% και το 24,87% των 
ανδρών και γυναικών αντίστοιχα ή το 22,86% 
και των δύο φύλων είναι άνω των 65χρόνων.  

2) Στις ηλικίες άνω των 20 χρόνων το ποσοστό 
των ανδρών είναι 79,03% έναντι 80,17% των 
γυναικών.  

 

3) Θετική μεταβολή του πληθυσμού το 2011 σε 
σχέση με το 1981.  

4) Πτωτική τάση των γεννήσεων από το 2000-
2013, γεγονός που προδιαγράφει γήρανση του 
πληθυσμού.  

Επομένως, τα παραπάνω δημιουργούν 
προϋποθέσεις αύξησης ζήτησης παροχής Υ.Υ. 
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2. Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 

2.1. Μεταβολή του κατά κεφαλή (κ.κ.) Α.Ε.Π. 

Σημειώνεται ότι στην Πέλλα το κ.κ. Α.Ε.Π. για 
το 2012 διαμορφώθηκε στα 12.129 € (34η στη 
χώρα) από 14.693 € το 2008 (38η στη χώρα) 
καταγράφοντας μείωση κατά 17,5%, [19] 
γεγονός που καταδεικνύει συρρίκνωση των 
εισοδημάτων της Π.Ε. 

 

2.2. Ποσοστό Ανεργίας  Πέλλας 

Παρατηρείται σημαντική αύξηση ανεργίας 
στην Π.Ε με αρνητικές επιπτώσεις στα 
οικογενειακά εισοδήματα κατά την περίοδο 
της κρίσης (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας Π.Ε. Πέλλας (2005-2012) 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, τ. 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 [7] 

 

2.3. Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Π.Κ.Μ. 

Παρότι δεν διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές 
στην αναλογία πληθυσμού με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο, καταγράφεται σημαντική 
αύξηση πληθυσμού με χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο (Πίνακας 5). Το μη αμελητέο ποσοστό 
αναλφάβητων, η χαμηλή συμμετοχή στην 
επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση 
υποδεικνύουν έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων 
και εξειδίκευσης [20].  

Ιδιαίτερα για την Πέλλα, σύμφωνα με 
στατιστική ανάλυση που έγινε βάσει των 
στοιχείων της απογραφής του 2011, 

διαπιστώθηκε ότι χαρακτηρίζεται από 
σημαντική, αναλογικά, παρουσία ατόμων που 
δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή 
εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση ή αποφοίτησαν από το 
Δημοτικό [21].  

Παρατηρήσεις: Η αύξηση ατόμων με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο στην Π.Κ.Μ αλλά και η 
σημαντική παρουσία τους στην Πέλλα, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία και τη 
συρρίκνωση του κ.κ. Α.Ε.Π., δημιουργεί 
προϋποθέσεις για αυξημένη χρήση Υ.Υ. και 
εισαγωγών σε νοσοκομεία [16]. 
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Πίνακας 5. Επίπεδο Εκπαίδευσης Εργατικού Δυναμικού Π.Μ.Κ. 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιδία επεξεργασία [7] 

Παρότι δεν διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές 
στην αναλογία πληθυσμού με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο, καταγράφεται σημαντική 
αύξηση πληθυσμού με χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Το μη αμελητέο ποσοστό 
αναλφάβητων, η χαμηλή συμμετοχή στην 
επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση 
υποδεικνύουν έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων 
και εξειδίκευσης [20].  

Ιδιαίτερα για την Πέλλα, σύμφωνα με 
στατιστική ανάλυση που έγινε βάσει των 
στοιχείων της απογραφής του 2011, 
διαπιστώθηκε ότι χαρακτηρίζεται από 
σημαντική, αναλογικά, παρουσία ατόμων που 
δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή 
εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση ή αποφοίτησαν από το 
Δημοτικό [21].  

Παρατηρήσεις: Η αύξηση ατόμων με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο στην Π.Κ.Μ αλλά και η 
σημαντική παρουσία τους στην Πέλλα, σε 
συνδυασμό με την υψηλή ανεργία και τη 
συρρίκνωση του κ.κ. Α.Ε.Π., δημιουργεί 
προϋποθέσεις για αυξημένη χρήση Υ.Υ. και 
εισαγωγών σε νοσοκομεία [16].  

  

3. Επιδημιολογικοί παράγοντες 

3.1. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους 
μαθητές  

Η Πέλλα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 
πλειονότητα των συμπεριφορών, που 
σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Ωστόσο, υψηλότερο είναι το ποσοστό των 
μαθητών συγκριτικά με τα αντίστοιχα του 
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συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν 
οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον τελευταίο 
μήνα) κατατασσόμενη-πανελλαδικά-στην 7η 
υψηλότερη θέση [22]. Από τη διαπίστωση 
αυτή, προκύπτει η αναγκαιότητα εφαρμογής-
εντατικοποίησης προγραμμάτων ενημέρωσης-
πρόληψης και θεραπείας, από ψυχιάτρους-
ψυχολόγους.  

 

 

4. Παράγοντες δομής συστήματος υγείας 

Η Πέλλα υπάγεται υγειονομικά στη διοίκηση 
της 3η Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) 
Μακεδονίας και λειτουργούν τα νοσοκομεία 
Έδεσσας και Γιαννιτσών και τα Κέντρα Υγείας 
Σκύδρας, Αριδαίας, Κρύας Βρύσης και 
Άρνισσας.  

 

4.1. Κλάδος υγείας στην Π.Κ.Μ. (2009-2010) 

Παρατηρείται (Πίνακας 6) χαμηλότερη 
αναλογία ιατρών/1000 κατοίκους συγκριτικά 
με την Π.Κ.Μ αλλά και με το μέσο όρο των 
χωρών του ΟΟΑΣΑ (3,1 ιατροί/1000 
κατοίκους) [23].  

 

4.2. Δομές ψυχικής υγείας στην Πέλλα 

Για τις ψυχιατρικές δομές της Πέλλας 
παρατίθεται ο πίνακας 7 με αναλυτικά 
στοιχεία [24,25].  

Διαφαίνεται, επομένως, ότι οι ψυχιατρικές 
υποδομές και η στελέχωσή τους είναι 
ανεπαρκείς. Βάσει των παραπάνω, επιλέχτηκε 
το δευτεροβάθμιο επίπεδο φροντίδα υγείας 

Πέλλας ώστε να τεθούν προτάσεις βελτίωσης 
απόδοσης-αποτελεσματικότητας-ποιότητας 
των παρεχομένων Υ.Υ καθώς διαπιστώθηκαν: 

- Ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό 
νοσοκομείων 
Εκτός από ψυχιάτρους, έχουν διαπιστωθεί 
ελλείψεις σε ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων και στα δύο νοσοκομεία της 
Πέλλας, που έχουν προχωρήσει σε 
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών 
χωρίς όμως να έχουν γίνει ακόμα 
προσλήψεις, με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται φαινόμενα 
δυσλειτουργίας [25,26].  
 

- Ελλείψεις νοσοκομείων σε Αξονικό 
τομογράφο  
Το νοσοκομείο Έδεσσας δεν διαθέτει 
αξονικό τομογράφο, ενώ αυτός του 
Νοσοκομείου Γιαννιτσών είναι εκτός 
λειτουργίας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα, 
να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην εξέταση 
των ασθενών, που υποχρεώνονται σε 
επιπρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρία [25,26]. 

- Ανάγκη εκσυγχρονισμού οργανισμών 
νοσοκομείων Πέλλας και παροχή 
κινήτρων υποκίνησης ιατρικού-
νοσηλευτικού προσωπικού 
Οι ισχύοντες από το 2012 κανονισμοί των 
νοσοκομείων Πέλλας [27,28] πρέπει να 
εκσυγχρονισθούν-εναρμονισθούν στα 
νεότερα δεδομένα, αλλά και να 
συμπεριλάβουν την αναδιοργάνωση 
τμημάτων-κλινικών. Σημειώνεται ότι στο 
Γ.Ν. Γιαννιτσών προβλέπονται ειδικότητες 
και τμήματα (π.χ Οφθαλμολογική 
Κλινική), που ενώ περιγράφονται στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, δεν 
προβλέπονται στον οργανισμό και στο 
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αντίστοιχο οργανόγραμμα, ενώ το 
ψυχιατρικό τμήμα πρέπει να 
αναβαθμισθεί. Τέλος, πρέπει να 
προβλεφθούν ρεαλιστικά κίνητρα 

υποκίνησης του ιατρικού-νοσηλευτικού 
προσωπικού  προς αύξηση της 
αποδοτικότητας-παραγωγικότητας [29]. 

 

Πίνακας 6. Κλάδος υγείας στην Π.Ε. Πέλλας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2009-2010) 

 

Πηγή: Πρόταση-Πλαίσιο/Βασικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Μάιος 2013) [7] 

 

 

 

Πίνακας 7. Χαρακτηριστικά του τομέα ψυχικής υγείας στην Πέλλα  

 

Φορέας Τίτλος Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας Περιγραφή Ομάδα στόχος Νομός Τύπος Μονάδας 

Ψυχικής Υγείας
 'Ωρες 
λειτουργίας Παρατηρήσεις 

Διεθνής Εταιρεία 
Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας

Οικοτροφείο 
"ΕΠΟΧΗ" για 15 
ψυχογηριατρικούς 
ασθενείς στο Δ. 
Γιαννιτσών

Οικοτροφείο 
"ΕΠΟΧΗ" για 15 
ψυχογηριατρικούς 
ασθενείς στο Δ. 
Γιαννιτσών

άτομα με ψυχογηριατρικά 
προβλήματα και με χρόνια 
οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο 
Alzheimer και συναφείς διαταραχές

Πέλλας Οικοτροφείο 24ΩΡΟ

Διεθνής Εταιρεία 
Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας

Κέντρο Ημέρας 
"Πορεία"

Κέντρο Ημέρας  
"Πορεία"

ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και 
σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα

Πέλλας Κέντρο Ημέρας 8.00-16.00

Γενικό Νοσοκομείο 
Γιαννιτσών

Ψυχιατρική Κλινική 
Ενηλίκων

Ψυχιατρική Κλινική 
Ενηλίκων

Κλινική Ενηλίκων :
1. ενήλικες με διαταραχές 
συμπεριφοράς
2.ενήλικες με ψυχικές διαταραχές 
και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα

Πέλλας Ψυχιατρικό 
Τμήμα 24ΩΡΟ. 

Η Ψυχιατρική κλινική ενηλίκων με δύναμη 12 
κλινών είναι υποστελεχωμένη και δεν λειτουργεί σε 
πλήρη εφημέρευση από το Νοέμβριο έτους 2013.

Η Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
(Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ.), είναι αναγνωρισμένο σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2001 
αναλαμβάνοντας και πραγματοποιώντας το έργο της 
ίδρυσης και λειτουργίας δομών αποασυλοποίησης 
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με 
ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, στα πλαίσια της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης. Η ανάπτυξη δομών αυτών  
συγχρηματοδοτήθηκε, για τους πρώτους 18 μήνες, 
κατά 25% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και στη συνέχεια η 
χρηματοδότησή του καλύπτεται από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι στα  Κ.Υ υγείας δεν παρέχονται ψυχιατρικές υπηρεσίας. 
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- Ανεπαρκής επιμόρφωση-εκπαίδευση 
προσωπικού 
Η επιμόρφωση του προσωπικού κρίνεται 
ανεπαρκής και αυτό θα έχει επιπτώσεις 
στην ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών [30].  

 

Από τα παραπάνω υγειονομικά 
χαρακτηριστικά της Π.Ε Πέλλας προκύπτουν 
οι παρακάτω στρατηγικοί στόχοι (Πίνακας 8). 

 

 

Πίνακας 8. Προτάσεις Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προτεραιοτήτων/Στόχων 

 

 

 

 

Στρατηγικοί  Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι
Α.  Ικανοποίηση της ζήτησης υπηρεσιών 
υγείας  στην  περιοχή  ευθύνης  των 
νοσοκομείων.

Α1 Ανάπτυξη και λειτουργία νέων τµηµάτων και υπηρεσιών.                                                           
Α2  Περαιτέρω  ανάπτυξη  και  βελτίωση λειτουργίας  υφιστάµενων 
τµηµάτων  και υπηρεσιών, με έμφαση στην στελέχωση και 
επαναλειτουργία του ψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν. Γιαννιτσών.                                                                             
Α.3 Επισκευή/Προμήθεια και λειτουργία αξονικού τομογράφου.                                   
Α.4 Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων                       
Α.5 Αύξηση του αριθμού των ειδικευομένων ιατρών.

Β.Βελτίωση της ποιότητας παρεχόµενων 
υπηρεσιών µέσα από τον 
εξορθολογισµό, τον εκσυγχρονισµό και 
τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υφιστάµενων διαδικασιών και δράσεων 
και τη λειτουργία σύγχρονων 
συστηµάτων οργάνωσης,   διοίκησης,   
διαχείρισης  και ελέγχου  

Β1. Εισαγωγή και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων 
∆ιοίκησης, Οργάνωσης και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης .                                                        
Β.2 Εκπόνηση και εφαρμογή νέων-σύγχρονων Οργανισμών των 
νοσοκομείων.

Γ. Αναβάθµιση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναµικού.

Γ.1 Δια βίου επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.                                                                                              
Γ.3  Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος κινήτρων.                                                       
Γ.4 Αναβάθµιση των βιβλιοθηκών των νοσοκομείων.                                                 
Γ.5  Εφαρµογή  συστήµατος  κυκλικής εναλλαγής θέσεων σε τµήµατα 
όπου αυτό είναι εφικτό –Ανακατανοµή θέσεων εργασίας, ώστε να 
αποφεύγονται φαινόμενα δυσαρέσκειας του  ιατρικού-νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Προτάσεις Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Προτεραιοτήτω/Στόχων



 110 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 1, 2020 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ 

Οι δυνατότητες-περιορισμοί επίτευξης των 
προτεραιοτήτων-στόχων βελτίωσης απόδοσης-
αποτελεσματικότητας-ποιότητας των 
παρεχομένων Υ.Υ των νοσοκομείων Πέλλας, 
προκύπτουν από την παρακάτω ανάλυση 
εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος 
(Πίνακας 9), με χρήση της S.W.O.T. ανάλυσης: 
Strengths (δυνατά σημεία), Weaknesses 
(αδύνατα σημεία), Opportunities (ευκαιρίες), 
Threats (απειλές), που αποτελεί ένα 
διαδεδομένο εργαλείο στρατηγικού 
σχεδιασμού. Τα δυνατά-αδύνατα σημεία 
αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον των 
νοσοκομείων, ενώ οι ευκαιρίες θεωρούνται 
παράγοντες-στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντός τους που θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν και να αξιοποιηθούν μέσα 
από τη νέα στρατηγική τους. Οι απειλές-
κίνδυνοι θεωρούνται παράγοντες-στοιχεία 
του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει 
να ανησυχήσουν τα νοσοκομεία και που 
πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από την 
αποστολή τους, αν δεν ενεργοποιηθούν 
μηχανισμοί για τη λήψη μέτρων 
αντιμετώπισής τους. 

Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των Υ.Υ με 
ελαχιστοποίηση των δαπανών, αλλά και η 
επίτευξη των προταθέντων στόχων, απαιτεί 
χρησιμοποίηση μεθόδων-εργαλείων διοίκησης 
στο χώρο των Υ.Υ. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται πολλά τέτοια εργαλεία-μέθοδοι, 
από τα οποία προτείνονται η μέθοδος 
«εξισορροπημένης αξιολόγησης (Balanced 

Scorecard-BSc)» και το διάγραμμα Pareto τα 
οποία και περιγράφονται παρακάτω. 

1. Μέθοδος εξισορροπημένης αξιολόγησης-
Balanced Scorecard  

Η μέθοδος «εξισορροπημένης αξιολόγησης 
(Balanced Scorecard-BSc)» χρησιμοποιείται 
ευρέως από τις επιχειρήσεις-οργανισμούς 
παροχής Υ.Υ [31] και βασίζεται σε 
σταθμισμένους δείκτες που αξιολογούν την 
επίδοση της επιχείρησης-οργανισμού σε 
επιμέρους τομείς που θεωρούνται βασικοί για 
την ανάπτυξή της [32]. Με τη χρήση του BSc, η 
επιχείρηση-οργανισμός ερμηνεύει την 
στρατηγική που ακολουθεί μέσα από ένα 
πλαίσιο στρατηγικών στόχων και δεικτών, 
υπολογίζοντας την επίδοση τεσσάρων 
διαστάσεων-παραγόντων και ανάλογα με την 
περίπτωση της εφαρμογής της μεθόδου, μπορεί 
να διαφοροποιηθούν στον αριθμό, στο 
περιεχόμενο αλλά και στη μεταξύ τους 
διασύνδεση. Στους οργανισμούς παροχής Υ.Υ 
οι διαστάσεις-παράγοντες είναι: [33]  

1) Δημόσια εντολή (Χρηματοοικονομική 
διάσταση), όπου επιδιώκεται η επίτευξη 
μέγιστης παραγωγικότητας με την ελάχιστη 
δαπάνη προς κάλυψη των αναγκών. Ο όρος 
«Δημόσια εντολή» χρησιμοποιείται στα 
νοσοκομεία σε αντιδιαστολή με τον 
αυστηρότερο όρο «χρηματοοικονομική 
διάσταση» που επικρατεί στις επιχειρήσεις 
καθώς έννοιες, όπως «κερδοφορία», δεν 
αποτελούν σκοπό των νοσοκομείων, αλλά η μη 
ζημία, με το βέλτιστο στόχο του δείκτη 
«κερδοφορίας» να είναι 0%. 

2) Πελάτες-ασθενείς, όπου επιδιώκεται η 
μέγιστη προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς 
και χρηματοδότες του οργανισμού. 



 111 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 25ος, Τεύχος 1, 2020 

Πίνακας 9. Ανάλυση S.W.O.T. 

 

Δυνατότητες Περιορισμοί

Δυνατά Σημεία (Strengths) Αδύνατα σηµεία–Μειονεκτήµατα 
(Weaknesses)

1. Καλή γεωγραφική θέση των 
νοσοκομείων και εύκολη πρόσβαση σ’ 
αυτά. Ειδικότερα, το Νοσοκομείο 
Γιαννιτσών γειτνιάζει µε πολυπληθείς 
∆ήµους της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και 
εξυπηρετεί κατοίκους της.

1. Ελλείψεις κυρίως σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, σε βάρος της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.

2. Τα νοσοκομεία διαθέτουν σχετικά καλές 
κτιριακές υποδομές. Το νοσοκομείο 
Έδεσσας λειτούργησε το 1987, ενώ των 
Γιαννιτσών το 1993. 

2. Χαµηλή ικανοποίηση εργαζοµένων, 
λόγω έλλειψης ουσιαστικών κινήτρων 
για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της 
προσφοράς τους καθώς και λόγω 
έλλειψης πραγµατικής αξιολόγησης 
τους και σύνδεσης της προσφοράς τους 
µε το έργο τους.

3. ∆ιαθέτουν καλό ξενοδοχειακό εξοπλισµό 
για τους ασθενείς και ευκολίες για το 
προσωπικό, ενώ εύκολη είναι η στάθµευση 
αυτοκινήτων. Στο νοσοκομείο Έδεσας 
λειτουργεί Μέση Τεχνική Επαγγελματική 
Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοίτησης 
(Κ.Ε.Κ),  ενώ στο Γ.Ν Γιαννιτσών υπάρχει 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
(αµφιθέατρο).  

3. Ξεπερασµένος οργανισµός 
λειτουργίας, που απαιτεί την 
προσαρµογή του στα νεότερα δεδοµένα.

4. ∆ιαθέτουν έµπειρο προσωπικό καθώς 
πολλοί ∆/ντές τµηµάτων, προϊστάµενοι και 
μεγάλο μέρος του προσωπικού, έχουν 
υπηρεσία αρκετών ετών. 

4. Χαμηλός βαθμός επιμόρφωσης και 
επιστηµονικό προσωπικό που δεν 
παρακολουθεί τις εξελίξεις.

5. Μικρός αριθµός ειδικευοµένων 
γιατρών παρ’ ότι πληρούνται 
προϋποθέσεις για περισσότερους λόγω 
µη αναπροσαρµογής του αριθµού τους 
αναλογικά µε την αύξηση των κλινών 
και του προσφερόµενου έργου.

Ευκαιρίες (Opportunities) Κίνδυνοι – Απειλές (Threats)
1. Το πρόσφατο θεσµικό πλαίσιο για την 
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό του 
συστήµατος υγείας, που εισάγει 
δυνατότητες εφαρµογής συγχρόνων 
µορφών διοίκησης, οργάνωσης, αλλά και 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων του 
νοσοκοµείου

1. Οι αυξανόµενες απαιτήσεις 
ασθενών–συνοδών, η αύξηση του 
προσδόκιµου επιβίωσης, η γήρανση του 
πληθυσμού.

2. Δυνατότητα χρηματοδότησης από το 
ΕΣΠΑ.

2. Οι µεγάλες καθυστερήσεις 
(γραφειοκρατία) στις διαδικασίες 
προσλήψεων, προμήθειας εξοπλισμού 
και υλοποίησης επενδυτικών 
προγραµµάτων.

3. Δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του προσωπικού με αξιοποίησης των 
υποδομών  του Κ.Ε.Κ και του αμφιθεάτρου 
των νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών 
αντίστοιχα .

3. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας που απαξιώνει σε σχετικά 
µικρά χρονικά διαστήµατα µηχανήµατα.

4. Η πληθυσµιακή αύξηση της περιοχής 
ευθύνης των νοσοκοµείων, αποτελεί 
πρόκληση ανάπτυξης και βελτίωσης 
νοσοκομείων.

Εξωτερικό Περιβάλλον Νοσοκομείων
Εσωτερικό Περιβάλλον Νοσοκομείων

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
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3) Εσωτερικές διαδικασίες, όπου επιδιώκεται 
η απλούστευση και βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών περίθαλψης των ασθενών.  

 

4) Μάθηση και οργανωτική ανάπτυξη, που 
αφορά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, στην 
αυξημένη αποτελεσματικότητα των 
εφαρμοζόμενων διαδικασιών και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού.  

Στην εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιείται 
πλήθος δεικτών (μετρήσιμα μεγέθη) για την 
εκτίμηση επίδοσης-απόδοσης, ενώ τα στάδια 
που ακολουθούνται είναι: [34]  

Βήμα-1: Σχεδιασμός στρατηγικής, όπου 
ορίζεται η αποστολή και το όραμα της 
επιχείρησης-οργανισμού και 
πραγματοποιείται ανάλυση S.W.O.T. 

 

Βήμα-2: Δημιουργία πίνακα, όπου 
περιλαμβάνονται οι στρατηγικοί στόχοι, 
ταξινομημένοι στις 4 διαστάσεις της BSc, με τη 

δημόσια εντολή να βρίσκεται στην κορυφή του 
πίνακα.   

 

Βήμα-3: Ορίζονται οι βασικοί δείκτες 
απόδοσης και τίθεται μετρήσιμος στόχος για 
κάθε δείκτη. 

 

Βήμα-4: Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες-
δράσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη 
των στρατηγικών στόχων. 

 

Παράδειγμα μέτρησης επίτευξης των 
στρατηγικών στόχων ανά διάσταση με χρήση 
δεικτών επίδοσης και ποσοτικών στόχων-
επιδόσεων αποτελεί ο παρακάτω πίνακας 10 
[35]. 

Η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί 
συστηματική επιμόρφωση, επιμονή στην 
προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων, συνεχής 
εποπτεία αυτών και συντονισμό της όλης 
προσπάθειας από υψηλόβαθμο στέλεχος της 
επιχείρησης-οργανισμού. 
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2. Διάγραμμα Pareto 

Η ανάλυση-διάγραμμα Pareto είναι ένα 
στατιστικό εργαλείο ελέγχου-βελτίωσης της 
ποιότητας, που βασίζεται στη αρχή Pareto ή 
αρχή 20-80, σύμφωνα με την οποία το 80% ενός 
προβλήματος οφείλεται στο 20% των πιθανών 
αιτιών. Στην ιατρική περίθαλψη θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί λέγοντας ότι το 80% των 
αποδεδειγμένων λαθών οφείλεται στο 20% του 
προσωπικού [42]. Με την ανάλυση Pareto δεν 
επικεντρωνόμαστε σε όλες τις αιτίες ενός 
προβλήματος, αλλά μόνο στις πιο σημαντικές 
[43]. Τα Βήματα της Μεθόδου είναι:  

1ο Βήμα: Δημιουργία λίστας όλων των αιτιών 
που ευθύνονται για τη δημιουργία του 
προβλήματος (1η στήλη πίνακα 11) ενώ δίπλα 
αναγράφεται η συχνότητα εμφάνισης τους (2η 
στήλη πίνακα 11). 

2ο Βήμα: Μετατροπή των συχνοτήτων των 
αιτιών σε ποσοστά επί του συνόλου (3η στήλη 
πίνακα 11) 

3ο Βήμα: Ταξινόμηση των αιτιών κατά 
φθίνουσα σειρά. Η αιτία με το μεγαλύτερο 
ποσοστό έρχεται πρώτη κ.ο.κ με τελευταία την 
αιτία με το μικρότερο. Η διαδικασία 
κατάταξης των αιτιών ονομάζεται ανάλυση 
Pareto [44]. 

4ο Βήμα: Μετατροπή των μετρήσιμων 
μεγεθών σε συσσωρευτικό ποσοστό (4η στήλη 
πίνακα 11). Δηλαδή, το ποσοστό της επόμενης 
αιτίας να είναι ίσο με το ποσοστό της 
προηγούμενης συν το ποσοστό της.  

Τα παραπάνω βήματα φαίνονται στο 
παράδειγμα του πίνακα 11, που περιλαμβάνει 
τις αιτίες προβλημάτων ποιότητας και τη 

συχνότητά που αυτές διαπιστώθηκαν σ΄ ένα 
νοσηλευτικό τμήμα, σε ορισμένο διάστημα. 

Πίνακας 11. Αίτια μη συμμόρφωσης και 
συχνότητα καταγραφής 

 

5ο Βήμα: Δημιουργία διαγράμματος Pareto, 
που έχει στον άξονα των X τις περιγραφές των 
αιτιών του προβλήματος που θέλουμε να 
επιλύσουμε, και στον αριστερό άξονα Y το 
συσσωρευτικό ποσοστό που απεικονίζεται σε 
μορφή καμπύλης.  Από τον άξονα Y φέρνουμε 
παράλληλη γραμμή ως προς τον άξονα Χ, 
ξεκινώντας από το σημείο του 80% του άξονα 
Υ (συσσωρευτικό ποσοστό) μέχρι να 
συναντήσει την καμπύλη και από εκεί 
φέρνουμε κάθετη γραμμή στον άξονα των Χ. Η 
κάθετη γραμμή δείχνει το διαχωρισμό των 
σημαντικών από τις ασήμαντες αιτίες του 
προβλήματος. Έτσι, από την αριστερή πλευρά 
της καθέτου έχουμε το 20% περίπου των 
σημαντικότερων αιτιών και που, εάν 
επιλυθούν, θα επιφέρουν μία βελτίωση 80%. 
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Διάγραμμα 3. Διάγραμμα Pareto 

 

Παρατηρούμε ότι οι σημαντικότερες αιτίες 
είναι:  

1) Προβλήματα Επικοινωνίας  

2) Ελλιπής Στελέχωση  

3) Ελλιπής Εκπαίδευση, που η αντιμετώπισή 
τους θα επιφέρει βελτίωση του 80% του 
προβλήματος.  

Σημειώνεται ότι η λήψη σωστών αποφάσεων 
στην επίλυση ενός προβλήματος, πολλές φορές 
απαιτεί την εξέταση και άλλων παραμέτρων. 
Όσα περισσότερα στατιστικά στοιχεία 
υπάρχουν, τόσο επιτυχέστερη θα είναι η λήψη 
απόφασης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα υγειονομικά χαρακτηριστικά μιας 
περιοχής-Περιφέρειας προσδιορίζονται από 
δημογραφικούς, κοινωνικο-οικονομικούς, 
επιδημιολογικούς και παράγοντες δομής του 

συστήματος υγείας. Από την ανάλυση αυτή, σε 
συνδυασμό με την ανάλυση S.W.O.T., 
προκύπτουν οι τρεις στρατηγικοί στόχοι για τη 
βελτίωση, των παρεχομένων Υ.Υ. της 
δευτεροβάθμιας φροντίδα υγείας της Πέλλας 
καθώς και οι δυνατότητες-περιορισμοί του 
εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος των 
νοσοκομείων της, ώστε να ληφθούν τα μέτρα 
διασφάλισης της επιτυχούς υλοποίησης τους. 
Η χρήση διοικητικών μεθόδων-εργαλείων και 
στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη για 
τον έλεγχο και λήψη αποφάσεων και όσα 
περισσότερα υπάρχουν, τόσο επιτυχέστερες θα 
είναι οι αποφάσεις, ενώ η συνεργασία-
συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων-
προτεραιοτήτων. Προς τούτο, οι διοικήσεις 
των νοσοκομείων πρέπει να διασφαλίζουν τη 
λεπτομερή πληροφόρηση των εργαζομένων 
και έγκαιρη ροή πληροφοριών, ενώ 
παράλληλα, πρέπει να υπάρχει συνεχής 
ανατροφοδότηση με στοιχεία μετρήσεων-
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. 
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REVIEW 

Goals to improve the Secondary Health Care in Pella: 
Opportunities, limitations and management tools to achieve 
S. Naoum 

116 Combat Wing Health Service, Araxos, Greece 

ABSTRACT 

The Regional Unit of Pella was selected to be analyzed about its basic health characteristics based on 
demographic, socio-economic, epidemiological and structural factors of the health system. From the analysis 
of the above mentioned health characteristics, there were found shortages of medical staff, equipment (CT-
scan), under-functioning of the psychiatric department of Giannitsa General Hospital, inadequate staff 
training, lack of a realistic framework for medical and nursing staff motivation, etc., as well as a possible 
increase in demand for health services. Based on the above findings and the assistance of the S.W.O.T analysis, 
three strategic goals/priorities are proposed in order to improve the health care provided by Pella general 
hospitals. In addition, the limitations for their application were explored and analyzed, and as far as the 
management tools available in the literature are concerned, the method of "Balanced Scorecard" and the 
“Pareto analysis” were selected and described, which are proposed to be used in order to achieve and 
implement the strategic objectives. 

Keywords: internal/external analysis, strategic goals, health service management tools, Balanced Scorecard, 
Pareto analysis 
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