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Εστιάσαμε σε ένα εύρος περιοχών 
εφαρμογής

Διαδικασίες

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Εκπαίδευση προσωπικού

Διακυβέρνηση, ρόλοι και δομές

Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες ISO

Οικονομικές εκτιμήσεις
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Κινητοποιήσαμε ειδικούς 
από πολλαπλές ομάδες 
στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό
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Σχεδιάσαμε την υπηρεσία σε 3 μήνες

• Έρευνα πεδίου – όπου επισκεφθήκαμε το KHN Νίκος Κούρκουλος 

και λάβαμε μια καλή εικόνα από το προσωπικό στον χώρο εργασίας 
τους

• Συνεντεύξεις με προσωπικό – μιλήσαμε με το ιατρονοσηλευτικό, 

νομικό, ποιότητας και τεχνολογικό προσωπικό

• Συνεντεύξεις με ασθενείς – εμπιστοσύνη στο προσωπικό και 

ανάγκη να περιορίσουν τις μετακινήσεις στην κλινική λόγω σωματικής 
και οικονομικής αδυναμίας

• Αποτύπωση υφιστάμενου ταξιδιού ασθενούς (Current State 

Journey) – καταγράψαμε τη διαδικασία και τα σημεία εκείνα που θα 
πρέπει να διατηρηθούν στην μελλοντική υπηρεσία

• Διεθνείς καλές πρακτικές – μάθαμε από άλλους οργανισμούς 

(Αυστραλία, US, UK) τις διαστάσεις επιτυχίας της κατ’ οίκον 
ογκολογικής θεραπείας.

• Αποτύπωση μελλοντικού ταξιδιού ασθενούς (Future Journey

Mapping) – με όσα μάθαμε συν-σχεδιάσαμε την πρόταση για το αύριο
της κατ’ οίκον ογκολογικής θεραπείας στην Ελλάδα.

• Αποτύπωση σχεδιασμού ανά περιοχή –για κάθε μία από τις 

περιοχές αναπτύξαμε προτάσεις υλοποίησης

Site Visits

Future State Journey Mapping
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Το ταξίδι του ασθενούς ως βάση για τον σχεδιασμό της υπηρεσίας

Διαδικασίες
Εξοπλισμός & 
Τεχνολογίες

Εκπαίδευση 
Προσωπικού

Διακυβέρνηση, 
Ρόλοι, Δείκτες

Νομικό Πλαίσιο
Κίνδυνοι & 
Οικονομικά



Όραμα: μια υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο

ΚΗΝ Νίκος 
Κούρκουλος

Υπάρχουσα Υπηρεσία

ΟΙΚΟΘΕΝ 1.0
Έναρξη Υπηρεσίας

ΟΙΚΟΘΕΝ 2.0
Αναβαθμισμένη Υπηρεσία

ΟΙΚΟΘΕΝ 3.0
Υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο

Υφιστάμενη Κατάσταση

Η υπάρχουσα υπηρεσία δεν 
περιλαμβάνει την παροχή 
θεραπείας σε ογκολογικούς 
ασθενείς στο σπίτι

Μελλοντική Κατάσταση 1.0

Η νέα υπηρεσία πηγάζει από την 
υφιστάμενη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο, απαιτώντας κατάλληλη 
θεσμοθέτηση (νομικό πλαίσιο).

Μελλοντική Κατάσταση 2.0

Αποτελεί την πλήρη φιλοδοξία της υπηρεσίας, 
απαιτεί περισσότερους ανθρώπους, πόρους 
και χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την 
ενίσχυση της επικοινωνίας και της φροντίδας.

Μελλοντική Κατάσταση 3.0

Αποτελεί την πλήρως ανεξάρτητη 
μορφή της υπηρεσίας που θα μπορεί 
να επεκταθεί σε άλλα νοσοκομεία 
της χώρας.

1.Εισαγωγή

7 άτομα 
προσωπικό

2 φορές την 
εβδομάδα

20 θεραπείες 
την εβδομάδα

5 φορές την 
εβδομάδα

80 θεραπείες 
την εβδομάδα

9 άτομα 
προσωπικό



Ευχαριστώ!
Γιώργος Μητρόπουλος
Επικεφαλής Υπηρεσιών στον Τομέα Υγείας

george.mitropoulos@gr.ey.com
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