
«Απνηύπσζε θαη 

κνληεινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο 

δηαζύλδεζεο ησλ 

Πξσηνβάζκησλ 

Φνξέσλ Τγείαο». 

πινπνηείηαη από ην 

Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο. 

Σν έξγν 

ρξεκαηνδνηείηαη 

από ην ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Σακείν) 

θαη από Δζληθνύο 

πόξνπο.  

 

Η εηαηξεία 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΔ 

ύκβνπινη 

Δπηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, αλέιαβε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ 

Τπνέξγνπ 2 

«Δθαξκνγή ηνπ 

Νένπ Μνληέινπ 

Λεηηνπξγηθήο 

Γηαζύλδεζεο». 

Σν Τπνέξγν 2 

εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«Λεηηνπξγηθή 

Γηαζύλδεζε 

Φνξέσλ 

Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο κε 

ηηο Μνλάδεο Τγείαο 

κε ηε Υξήζε 

Δληαίσλ Πξνηύπσλ 

Πνηόηεηαο– 

Γηαδηθαζηώλ» ηεο 

πξάμεο «1.2.2. 

ρεδηαζκόο θαη 

Γηάδνζε 

Καηλνηόκσλ θαη πην 

Παξαγσγηθώλ 

Σξόπσλ 

Οξγάλσζεο ηεο 

Δξγαζίαο/ Γξάζεηο 

Οξγαλσηηθνύ θαη 

Δπηρεηξεζηαθνύ 

Αλαζρεδηαζκνύ 

(πζηήκαηα 

ηνρνζεζίαο, 

Απνδνηηθόηεηαο) 

Φνξέσλ ηεο 

Κεληξηθήο Καη 

Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο, Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, γηα 

ηηο 8 Πεξηθέξεηεο 

ύγθιηζεο ηνπ Δ.Π. 

Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξύζκηζε 2007

-2013». 

Σν Τπνέξγν 1 ηεο 

πξάμεο 

Δισαγωγή 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  
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δηαζύλδεζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο κε ηηο κνλάδεο πγείαο κε 
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Σν έξγν απνζθνπεί ζηε 

ιεηηνπξγηθή δηαζύλδεζε όισλ 

ησλ δνκώλ ΠΦΤ είηε απηέο 

είλαη ππεξεζίεο ησλ 

εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ, δεκόζηαο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο, είηε αλαθέξνληαη 

ζην δεκόζην ηνκέα (ΔΟΠΠΤ) 

θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Δπηγξακκαηηθά, κε ππεξεζίεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, 

δεκόζηαο πγεία θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ εληαίνπ ρώξνπ 

ΠΦΤ, κε ηε ρξήζε εληαίσλ 

πξνηύπσλ– δηαδηθαζηώλ 

πνηόηεηαο θαζώο θαη 

Γεκνζίνπ– ΔΟΠΠΤ– 

Ιδησηηθώλ θνξέσλ, θ.α.  κε 

ηελ ρξήζε εληαίσλ πξνηύπσλ

– δηαδηθαζηώλ πνηόηεηαο.  

 

Οη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ηνπ 

έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο δνκώλ ΠΦΤ, 

κέζσ ηεο αλακόξθσζεο θαη 

ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηαζύλδεζήο 

ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη 

κεζόδσλ δηνίθεζεο πνηόηεηαο.  

Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

είλαη ζπκβαηή κε δξάζεηο 

πξνζαξκνγήο ησλ ππεξεζηώλ 

Τγείαο ζην πιαίζην ηεο 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) θαη κε ην λέν 

αζθαιηζηηθό πιαίζην, ελώ 

ιακβάλεη ππόςε, ηηο ζρεηηθέο 

κειέηεο γηα ηηο απαηηνύκελεο 

παξεκβάζεηο θαη ηελ 

απνηίκεζε απνηειεζκάησλ 

ησλ αιιαγώλ γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο, απνηύπσζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηώλ πγείαο ζηηο 

πεξηθέξεηεο ζε επίπεδν 

θαηαλνκήο πόξσλ ΔΤ.  

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε 4 Παθέηα 

Δξγαζηώλ άκεζα 

ζπλπθαζκέλα κεηαμύ ηνπο σο 

πξνο ην αληηθείκελν. Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη ην έξγν 

πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο 

ζρεδηαζηηθνύ– νξγαλσηηθνύ 

θαη ππνζηεξηθηηθνύ 

ραξαθηήξα. Η δηπιή θύζε ηνπ 

έξγνπ απαηηεί ηελ 

αιιεινηξνθνδόηεζε κεηαμύ 

ησλ ζηαδίσλ, γηα λα 

πξνθύπηεη ζπλερήο βειηίσζε 

ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνύ έξγνπ, θαζ’ όιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα απηνύ.  

Αντικείμενο 
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τόχοι 

Σν Τπνέξγν 2 έρεη σο ζηόρν 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ 

κνληέινπ ιεηηνπξγηθήο 

δηαζύλδεζεο, πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί από ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε 

ηηο ππεξεζίεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο, δεκόζηαο πγείαο 

θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ εληαίνπ ρώξνπ 

ΠΦΤ θαζώο θαη ηνπ Γεκνζίνπ, 

ΔΟΠΠΤ, ηδησηηθώλ θνξέσλ 

θ.α. κε ηε ρξήζε εληαίσλ 

πξνηύπσλ– δηαδηθαζηώλ 

πνηόηεηαο. Απαξαίηεηε είλαη ε 

αλαδηνξγάλσζε θαη βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ 

ΠΦΤ, κέζσ ηεο αλακόξθσζεο 

θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δηαζύλδεζεο. Οη 

ελόηεηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ κπνξνύλ λα 

δηαρσξηζηνύλ ζε 4 θαηεγνξίεο:  

Αλάπηπμε ππεξεζίαο Help 

Desk (νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ζπκβαηώλ 

παξαηεξήζεσλ, επηθνηλσλία 

κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 

κέζσλ, εηδηθή web εθαξκνγή 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

παξαθνινύζεζε ησλ 

αηηεκάησλ, πξνηάζεηο 

βειηίσζεο/ επέθηαζεο ησλ 

εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ησλ 

εθαξκνγώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη) 

Δθαξκνγή ηνπ 

κνληεινπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο.  

Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ησλ ρξεζηώλ 

ηξαηεγηθή δεκνζηόηεηαο θαη 

δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ έξγνπ.  



λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ 

ηεο πγείαο.    

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε 

ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηνλ εθζπγρξνληζκό 

ησλ ΠΦΤ βάζεη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο 

αιιά θαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκό 

ησλ δηαδηθαζηώλ θαη 

εξγαιείσλ παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο. Δπηπιένλ, 

ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα 

βειηηώζεη ηελ ηθαλόηεηα 

παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ 

δνκώλ ΠΦΤ. Η αλαβάζκηζε 

ησλ δνκώλ ΠΦΤ ζπκβάιιεη 

ελεξγά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πόξσλ βάζεη ησλ 

υμβολή  

Αποτελέσματα 

Η θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη 

νκνγελνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγηθήο 

δηαζύλδεζεο, πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην λέν 

κνληέιν, κέζσ ηεο 

κνληεινπνίεζήο ηνπο κε ηελ 

εηζαγσγή ζύγρξνλνπ 

ινγηζκηθνύ.  

Η αλάπηπμε ειεθηξνληθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

θαη ηνπ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνύ.  

Η αλάπηπμε ππεξεζίαο 

παξνρήο ππνζηήξημεο 

(helpdesk) γηα ηελ εληαία 

εθαξκνγή από όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο.  

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ 

εκπιεθόκελσλ.  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξόληνο έξγνπ αλακέλεηαη ε 

εληαία εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ 

πνπ πξνβιέπεηαη από ην λέν 

κνληέιν ιεηηνπξγηθήο 

δηαζύλδεζεο ησλ δνκώλ ηεο 

ΠΦΤ, από όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο κε ηε 

ρξήζε ησλ ζύγρξνλσλ 

εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο ζηελ 

7ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα θαη  

ζηα λεζηά ηεο 2εο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. 

Αλαιπηηθόηεξα,  

Page 3 

No 1 

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ  

Λεσθόξνο Κεθηζίαο 296 & 

Ναπαξίλνπ 40 

15232 ΥΑΛΑΝΓΡΙ, 

Σει. 210-6729040 

Φαμ: 210-6729043 

www.diadikasia.gr  

e-mail: info@diadikasia.gr   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Δ.  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ ΒΟΤΣΩΝ  

70013 ΗΡΑΚΛΔΙΟ  

Σει: 2810393156, 2810393171 

Φαμ: 2810393130 

 


