
«Αποηύπυζη και 

μονηελοποίηζη ηυν 

διαδικαζιών ηηρ 

λειηοςπγικήρ 

διαζύνδεζηρ ηυν 

Ππυηοβάθμιυν 

Φοπέυν Τγείαρ». 

ςλοποιείηαι από ηο 

Πανεπιζηήμιο 

Κπήηηρ. 

Σο έπγο 

σπημαηοδοηείηαι 

από ηο ηην 

Δςπυπαφκή Ένυζη 

(Δςπυπαφκό 

Κοινυνικό Σαμείο) 

και από Δθνικούρ 

πόποςρ.  

Η εηαιπεία 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΔ 

ύμβοςλοι 

Δπισειπήζευν ζε 

ζςνεπγαζία με ηο 

Πανεπιζηήμιο 

Κπήηηρ, ανέλαβε ηην 

ςλοποίηζη ηος 

Τποέπγος 2 

«Δθαπμογή ηος 

Νέος Μονηέλος 

Λειηοςπγικήρ 

Γιαζύνδεζηρ». 

Σο Τποέπγο 2 

ενηάζζεηαι ζηα 

πλαίζια ηος έπγος 

«Λειηοςπγική 

Γιαζύνδεζη 

Φοπέυν 

Ππυηοβάθμιαρ 

Φπονηίδαρ Τγείαρ με 

ηιρ Μονάδερ Τγείαρ 

με ηη Υπήζη 

Δνιαίυν Πποηύπυν 

Ποιόηηηαρ– 

Γιαδικαζιών» ηηρ 

ππάξηρ «1.2.2. 

σεδιαζμόρ και 

Γιάδοζη 

Καινοηόμυν και πιο 

Παπαγυγικών 

Σπόπυν 

Οπγάνυζηρ ηηρ 

Δπγαζίαρ/ Γπάζειρ 

Οπγανυηικού και 

Δπισειπηζιακού 

Αναζσεδιαζμού 

(ςζηήμαηα 

ηοσοθεζίαρ, 

Αποδοηικόηηηαρ) 

Φοπέυν ηηρ 

Κενηπικήρ Και 

Πεπιθεπειακήρ 

Γιοίκηζηρ, Σοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ, για 

ηιρ 8 Πεπιθέπειερ 

ύγκλιζηρ ηος Δ.Π. 

Γιοικηηική 

Μεηαππύθμιζη 2007

-2013». 

Σο Τποέπγο 1 ηηρ 

ππάξηρ 

Διζαγωγή 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ  

Παποςζίαζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ  πιλοηικήρ 

λειηοςπγίαρ ηος έπγος «Λειηοςπγική 

διαζύνδεζη θοπέυν ππυηοβάθμιαρ θπονηίδαρ 

ςγείαρ με ηιρ μονάδερ ςγείαρ με ηη σπήζη 

ενιαίυν πποηύπυν– διαδικαζιών  
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 Με ηην ςλοποίηζη 
ηος παπόνηορ έπγος 
αναμένεηαι η ενιαία 
εθαπμογή 
διαδικαζιών πος 
πποβλέπεηαι από ηο 
νέο μονηέλο 
λειηοςπγικήρ 
διαζύνδεζηρ ηυν 
δομών ηηρ ΠΦΤ, 
από όλοςρ ηοςρ 
εμπλεκόμενοςρ 
θοπείρ με ηη σπήζη 
ηυν ζύγσπονυν 
επγαλείυν 
πληποθοπικήρ ζηην 
7η Τγειονομική 
Πεπιθέπεια και ζηα 
νηζιά νοηίος Αιγαίος 
ηηρ 2ηρ 
Τγειονομικήρ 
Πεπιθέπειαρ.  



ηο πλαίζιο ηος Τποέπγος 2 
πποβλέπεηαι η ςλοποίηζη 
πιλοηικήρ λειηοςπγίαρ ζε 
δομέρ ΠΦΤ ηηρ ηλεκηπονικήρ 
εθαπμογήρ (πληποθοπιακό 
ζύζηημα) πος αναπηύσθηκε 
καηά ηο Τποέπγο 1 και η 
οποία ζηοσεύει ζηην 
ςποζηήπιξη ηος ζςζηήμαηορ 
καηαγπαθήρ και ηλεκηπονικήρ 
αποηύπυζηρ επιλεγμένυν 
πποηύπυν διαδικαζιών 
λειηοςπγικήρ διαζύνδεζηρ 
ηυν μονάδυν ΠΦΤ.  

Καηά ηην εθαπμογή ηος 
ππογπάμμαηορ θα 
αποηςπυθούν και θα 
αξιολογηθούν από ηον 
Ανάδοσο οι εξήρ διαδικαζίερ - 
ηύποι πεπιπηώζευν ζηιρ 
ζςμμεηέσοςζερ δομέρ 
ππυηοβάθμιαρ θπονηίδαρ 
ςγείαρ: 

 

 

 Γιασείπιζη αζθενούρ 
με σπόνιο νόζημα 

 Γιασείπιζη αζθενούρ 
με έκηακηο ή επείγον 
ππόβλημα ςγείαρ 

 Γιασείπιζη αζθενή ζηο 
ζπίηι (καη’ οίκον 
θπονηίδα) 

 Γπάζειρ ππόλητηρ και 
πποαγυγήρ ςγείαρ  

Δπιπλέον, για ηην 
αποηελεζμαηικόηεπη 
ςλοποίηζη ηηρ πιλοηικήρ 
λειηοςπγίαρ ο Ανάδοσορ θα 
ςποζηηπίξει ηιρ 
ζςμμεηέσοςζερ δομέρ ΠΦΤ 
μέζα από ηην ςπηπεζία help 
desk πος ανέπηςξε https://
docs.google.com/forms/. Η εν 
λόγυ ςπηπεζία αποηελεί ένα 
ηςποποιημένο μησανιζμό για 
ηη ζςλλογή και 
παπακολούθηζη ηηρ 
ηλεκηπονικήρ εθαπμογήρ και 

καη’ επέκηαζη ηηρ εθαπμογήρ 
ηυν διαδικαζιών λειηοςπγικήρ 
διαζύνδεζηρ.  

Διδικόηεπα, ηόζο η επιηόπια 
ομάδα ςποζηήπιξηρ ηος 
Αναδόσος όζο και 
εξειδικεςμένα ζηελέση ζηα 
γπαθεία ηος θα καθοδηγήζοςν 
ηα ζηελέση ηυν 
ζςμμεηεσοςζών δομών ΠΦΤ 
υρ ππορ ηη ζςλλογή και 
ςποβολή ηυν απαιηούμενυν 
δεδομένυν, παπαηηπήζευν 
ανά καηηγοπία πεπιζηαηικού, 
καθώρ και ηιρ διαδικαζίερ 
ςποβολήρ επυηημάηυν και 
επικοινυνίαρ μέζυ ηυν 
διαθέζιμυν εθαπμογών ηος 
ζςζηήμαηορ help desk.  

Η Πιλοηική Λειηοςπγία  
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Παποςζίαζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ  πιλοηικήρ λειηοςπγίαρ ηος έπγος «Λειηοςπγική 

διαζύνδεζη θοπέυν ππυηοβάθμιαρ θπονηίδαρ ςγείαρ με ηιρ μονάδερ ςγείαρ με ηη σπήζη 

ενιαίυν πποηύπυν– διαδικαζιών  

 

Οι ςμμεηέσοςζερ Γομέρ ΠΦΤ ζηην Πιλοηική Λειηοςπγία 

Σο ππόγπαμμα πιλοηικήρ 
λειηοςπγίαρ θα ςλοποιηθεί ζηιρ 
παπακάηυ γευγπαθικέρ 
πεπιοσέρ:  

7η Τ.Π.Δ 

Ηπάκλειο, Ρέθςμνο, Υανιά  

2η Τ.Π.Δ. 

Νηζιά Νοηίος Αιγαίος– Ρόδορ, 
Κυρ.  

 

Διδικόηεπα:  

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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ςμμεηέσοςζα Γομή ΠΦΤ ςμμεηέσοςζα Μονάδα Γομήρ ΠΦΤ Πεπιζηαηικό – Γιαδικαζία πος θα παπα-
κολοςθείηαι ζε πιλοηική εθαπμογή 

Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκο-
μείο Ηπακλείος 

ΣΔΙ, Φςσιαηπική Κλινική Δνηλίκυν – Δ-
ξυηεπικά Ιαηπεία, ΣΔΠ 

Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό 

Γενικό Νοζοκομείο Ηπακλείος 
«Βενιζέλειο –Πανανείος» 

ΣΔΙ, Φςσιαηπικό Σμήμα– Δξυηεπικά Ια-
ηπεία, ΣΔΠ 

Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό 

Γήμορ Ηπακλείος – Γιεύθςνζη 
Κοινωνικήρ Ανάπηςξηρ 

Ππόγπαμμα Βοήθεια ζηο πίηι Καη’ οίκον (θπονηίδα ζηο ζπίηι) 

Γενικό Νοζοκομείο Ρεθύμνος ΣΔΙ, Φςσιαηπικό Σμήμα, ΣΔΠ Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό 

Κένηπο Τγείαρ πηλίος   Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επείγον πεπι-
ζηαηικό 

Γενικό Νοζοκομείο Υανίων “Άγιορ 
Γεώπγιορ” 

ΣΔΙ, Φςσιαηπικό Σμήμα- Φςσιαηπική Κλι-
νική Δνηλίκυν, ΣΔΠ 

Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό 

Γήμορ Υανίων - Ππόγπαμμα Βοήθεια ζηο πίηι Καη’ οίκον (θπονηίδα ζηο ζπίηι) 

Γενικό Νοζοκομείο Ρόδος 
"Ανδπέαρ Παπανδπέος" 

ΣΔΙ, ΣΔΠ Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό 

Κένηπο Τγείαρ Απσάγγελος Ρόδος   Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επείγον πεπι-
ζηαηικό 

Γήμορ Ρόδος Ππόγπαμμα Βοήθεια ζηο πίηι Καη’ οίκον (θπονηίδα ζηο ζπίηι) 

Γενικό Νοζοκομείο – Κ.Τ ΚΩ ΣΔΙ, ΣΔΠ Ππόλητη, Υπόνιο νόζημα, Έκηακηο ή επεί-
γον πεπιζηαηικό, 

Γήμορ Κω Ππόγπαμμα Βοήθεια ζηο πίηι Καη’ οίκον (θπονηίδα ζηο ζπίηι) 

Κπιηήπια ηηρ επιηςσούρ ολοκλήπωζηρ ηηρ πιλοηικήρ 

Η Πιλοηική Λειηοςπγία θα 
ολοκληπυθεί ηον επηέμβπιο 
2015 και αναθέπεηαι ζηο 
ζηάδιο ηηρ ππαγμαηικήρ 
επισειπηζιακήρ λειηοςπγίαρ ηηρ 
ηλεκηπονικήρ εθαπμογήρ 
(πληποθοπιακό ζύζηημα) με 
ηη ζςμμεηοσή μιαρ 
ανηιπποζυπεςηικήρ ομάδαρ 
σπηζηών, καλύπηονηαρ ηο 
ζύνολο ηυν επισειπηζιακών 
διαδικαζιών  

λειηοςπγιών ηηρ εθαπμογήρ 
και σπηζιμοποιώνηαρ ηο 
ζύνολο ηυν επισειπηζιακών 
δεδομένυν. Βαζικά κπιηήπια 
ηηρ επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ 
ηηρ Πιλοηικήρ Λειηοςπγίαρ ηος 
είναι:  

Να ενηοπιζηούν και να 
απαλειθθούν όλα ηα πιθανά 
λάθη ηος λογιζμικού ηηρ 
ηλεκηπονικήρ εθαπμογήρ  

 

Να εςαιζθηηοποιήζει και να 
πποηπέτει ηοςρ 
εμπλεκόμενοςρ, ηόζο ζε 
επίπεδο ηγεζίαρ, όζο και ζε 
επίπεδο σπηζηών— 
ζηελεσιακού δςναμικού ηυν 
θοπέυν, για ηη σπήζη ηηρ 
εθαπμογήρ.  

 
Να εξαζθαλιζθεί όηι ηο 
ζύζηημα ικανοποιεί ηα 
κπιηήπια διαζθάλιζηρ ηος 
επιπέδος ποιόηηηαρ 
(διαθεζιμόηηηα, σπόνορ  

απόκπιζηρ κλπ.) πος θα 
οπιζηούν από ηην Αναθέηοςζα 
Απσή.  



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ  

Λευθόπορ Κηθιζίαρ 296 & 

Ναςαπίνος 40 

15232 ΥΑΛΑΝΓΡΙ, 

Σηλ. 210-6729040 

Φαξ: 210-6729043 

www.diadikasia.gr  

e-mail: info@diadikasia.gr   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Δ.  

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ ΒΟΤΣΧΝ  

70013 ΗΡΑΚΛΔΙΟ  

Σηλ: 2810393156, 2810393171 

Φαξ: 2810393130 
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