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2Προβλεπόμενες Αρμοδιότητες ΕΟΠΥΥ

Αγοράζει 
υπηρεσίες

Αξιολογεί 
υπηρεσίες

Συνάπτει 
συμβάσεις

Διαπραγμα-

τεύεται
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Η θέσπιση κανόνων σχεδιασμού, ποιότητας, ανάπτυξης,
αξιολόγησης, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της
αγοράς υπηρεσιών υγείας, η διαχείριση και ο έλεγχος της
χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των
διατιθέμενων πόρων.

Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης
συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας με φορείς
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβαλλόμενους ιατρούς,
καθώς και η αναθεώρηση και η τροποποίηση των όρων αυτών,
όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους
συνταξιούχους, καθώς και για τα προστατευόμενα μέλη
των οικογενειών τους, των μεταφερθέντων φορέων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας τουΟργανισμού, όπως ισχύει κάθε φορά.

04
Η διαπραγμάτευση με όλους τους συμβαλλόμενους
παρόχους των αμοιβών τους, των όρων των συμβάσεων του
Οργανισμού, των τιμών των ιατροτεχνολογικών υλικών και
φαρμάκων.



3Ο Οργανισμός με αριθμούς

11 εκ. 5,5 δις.1.500

Σημεία

Εξυπηρέτησης

34.000105

Εργαζόμενοι Πάροχοι Υπηρεσιών 

Υγείας
Πολίτες - Δικαιούχοι Προυπολογισμός

2 δις.

+11.000

2000

1300

• 5.500 Ιατροί ΠΦΥ
• 200 Νοσοκομεία του ΕΣΥ
• 200 Ιδιωτικές Κλινικές
• 11.000 Φαρμακοποιοί
• 3.500 Διαγνωστικά κέντρα
• 2.000 Φυσικοθεραπευτές
• 1.000 Άλλες Εγκαταστάσεις

• 2 Κτήρια της ΚΥ
• 1 Κτήριο ΥΠΕΔΥΦΚΑ
• 1 Κέντρο Ψηφιοποίησης
• 62 ΠΕ.ΔΙ.
• 30 Φαρμακεία
• 20 Άλλες εγκαταστάσεις

+6.000
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• Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας

για τους πολίτες και εξορθολογισμός των

αποζημιώσεων, με έμφαση στο δημόσιο

σύστημα υγείας

• Προβολή του οργανισμού ως ένα σύγχρονο,

κοινωνικά ευαίσθητο, χρηματοπιστωτικού

ιδρύματος με καινοτόμα χαρακτηριστικά που

υποστηρίζει την αποδοτικήκαι δίκαιηυγεία

Όραμα



5Διαδικασία σύναψης συμβάσεων

• Καθορισμός οράματος, καθορισμός στρατηγικών στόχων, εξειδίκευση 
διαδικασιών, αγοράστε περισσότερα - πληρώστε λιγότερα

• Κλινικός - Διοικητικός έλεγχος, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

• Καθορισμός των αναγκών, διαπραγμάτευση με τους παρόχους, συμβόλαια με βάση 
KPIs

• Διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης, ικανοποίησης (πάροχοι - ασφαλισμένοι) 
μέσω του ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης)



6Γονιδιακές προβλεπτικές εξετάσεις  για τον 

καρκίνο του μαστού

Oncotype DX, MammaPrint, EndoPredict, ασθενείς με καρκίνο του μαστού για αποφυγή χημειοθεραπείας

• Διαπραγμάτευση

• Δείκτες ποιότητας, βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας

• Κλιμακούμενη έκπτωση,  συμφωνία όγκου τιμής

• Κοινωνικά οφέλη (όχι απώλεια μαλλιών, όχι άδεια ασθενείας κ. λπ. )

• 3Κ γυναίκες ετησίως - 8Μ οικονομικό όφελος μόνο από την αποφυγή χημειοθεραπείας

• Αύξηση της εμπιστοσύνης από τους Παθολόγους - Ογκολόγους ,Παρακολούθηση αποτελεσμάτων, Αυξημένη 
κλινική αποτελεσματικότητα

• Συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες - Βιοδείκτες (καθορισμός δεικτών ποιότητας στα εργαστήρια)



7F-18 FDG Ραδιοφάρμακα για PET/CT
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8Ακτινοθεραπεία
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Σύνολο ασθενών ΕΟΠΥΥ που λαμβάνουν ετησίως ακτινοθεραπεία σε Δημόσιο – Ιδιωτικό τομέα 
2012 - 2021

ΙΔ ΔΔ

Σχεδιασμός διαδικασίας των ασθενών για Aκτινοθεραπεία στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.

Μας ενδιαφέρει ο "προορισμός" και, τέλος, η θεραπεία και η κλινική αρτιότητα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

e-Radiotherapy
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Σας ευχαριστώ!


