ΠΡΟΕΔΡΟ
Αζήλα, 01-10-2020
Αξ. πξση.: 3973
Πξνο: Πίλαθαο Απνδεθηψλ
ΘΕΜΑ: Δηοργάλωζε εκερίδας κε ηίηιο: «Δηερεύλεζε ηες ηθαλοποίεζες ηωλ
ποιηηώλ από ηης σπερεζίες Πρωηοβάζκηας Φροληίδας Τγείας Παροσζίαζε ηωλ
Αποηειεζκάηωλ Έρεσλας ηοσ Ιλζηηηούηοσ Σεθκερίωζες Έρεσλας θαη
Καηλοηοκίας»

Τν Ηλζηηηνχην Τεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκηψλ (ΙΣΕΚ) ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ), ζην πιαίζην ηεο
απνζηνιήο ηνπ, δηεξεπλά ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγίαο
ζην Γεκφζην θαη εηζάγνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ
Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Σην πιαίζην απηφ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΙΝΕΠ)
δηνξγαλψλεηαη εκεξίδα κε ηίηιν:
«Δηερεύλεζε ηες ηθαλοποίεζες ηωλ ποιηηώλ από ηης σπερεζίες Πρωηοβάζκηας
Φροληίδας Τγείας Παροσζίαζε ηωλ Αποηειεζκάηωλ Έρεσλας ηοσ Ιλζηηηούηοσ
Σεθκερίωζες Έρεσλας θαη Καηλοηοκίας»,
(Κωδικός Ο.Π.Σ.: 80175Κ20 )
Ζ εκεξίδα ζα δηεμαρζεί δηαδηθησαθά ηελ Παξαζθεπή 30/10/2020 απφ 09:30 έσο
13:30 (Σε ζχλδεζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Πεηξαηψο 211 θαη Θξάθεο
2, Ταχξνο.)
θοπός ηεο εκεξίδαο είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
δηεμήγαγε ην Η.Τ.Δ.Κ. ζην ρψξνο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ππφ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. κε ην
Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν (ΑΓΔΓΥ). Ζ ελ ιφγσ έξεπλα έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη
απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ιήπηε/ιήπηξηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη, εηδηθά, ηνπ
βαζκνχ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ/ηεο απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ
Πξσηνβάζκηαο Υγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ: Τνπηθέο Οκάδεο Υγείαο (ΤΟΜΥ),
Κέληξα Υγείαο, Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείσλ. Σηε βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ
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ηεο έξεπλαο επηδηψθεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε
εκπιεθνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε
αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ ιεπηψλ/ ηξηψλ
αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηερληθέο
ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο ιήπηεο/ ηξηεο ηνπο.

φισλ ησλ άκεζα ή έκκεζα
δπλακηθή εθαξκνγήο κεζφδσλ
ησλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζή ησλ

Τν ΗΤΔΚ επέιεμε λα δηεξεπλήζεη ηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο πγείαο γλσξίδνληαο φηη νη
ππεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ ην πην επαίζζεην – ίζσο - θνκκάηη θνηλσληθήο πνιηηηθήο
ζε έλα νξγαλσκέλν Κξάηνο. Ζ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο
ιήπηεο/ ηξηεο πξνυπνζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν, ζπλεθηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ
κνληέιν παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη απνηεινχλ ζπλάξηεζε πνιιψλ
παξαγφλησλ, πνπ ρξήδνπλ δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Σε απηφ ην
πιαίζην επηδηψθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εκεξίδα λα απνηειέζεη έλα πεδίν παξαγσγηθνχ
δηαιφγνπ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ.
Παξάιιεια θηινδνμεί λα θάλεη κηα πξψηε απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, εζηηάδνληαο ζηηο εκπεηξίεο θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ιεπηψλ/ ηξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηππψλεηαη ηφζν ε ζθνπηκφηεηα ηνπ νξγαλσηηθνχ
πξφηππνπ φζν θαη νη θαηεπζχλζεηο βειηίσζεο ηνπ κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε ηεο
πγείαο ηνπ ιήπηε θαη ηεο ιήπηξηαο, θαη κε ζεβαζκφ ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζα αλαιπζνχλ νη αθφινπζεο ζεκαηηθέο:










Γνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείσλ
σο ζηνηρείν αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο-ζχγθξηζε κε δηεζλή
πξφηππα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηα δηέπεη.
Ζ δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ πγείαο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ
ιεπηψλ. Ζ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε γλψκνλα ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηψλ/ηξηψλ.
Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο Δξεπλάο ηνπ ΗΤΔΚ γηα ηελ Υγεία Σηαηηζηηθή
Αλάιπζε θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ. Ζ πξννπηηθή
δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ ελίζρπζεο ησλ πθηζηακέλσλ δνκψλ θαη βειηίσζεο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.
Ζ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ
ππεξεζηψλ πγείαο σο ζηνηρείν αλαηξνθνδφηεζεο θαη βειηίσζεο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ δνκψλ ηνπ Δ.Σ.Υ.
Ζ άπνςε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην πεδίν εθαξκνγήο. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε
δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε δεηήκαηα
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ εκπεηξία ηνπ ιήπηε/ηξηαο.
Ζ Αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ζηελ Διιάδα
ζήκεξα. Πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ δνκψλ ζην πιαίζην ησλ
ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ.

Οκάδα - ηότος: Ζ εκεξίδα απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο,
δηνίθεζεο, εξγαδφκελνπο ζε θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπξίσο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο, ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε φζνπο θαη φζεο
ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο (ππεξεζηψλ θαη αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ) θαη πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ησλ ιεπηψλ/πηξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο,
θνξείο ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο αζζελψλ θαη εξγαδφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.
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Σπνπδαζηέο ηεο ΔΣΓΓΑ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη/ λεο ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλσηέξσ εκεξίδα ζα πξέπεη
λα εγγραθούλ προεγοσκέλως ζηελ σπερεζία ειεθηροληθής σποβοιής αηηήζεωλ
ηνπ ΔΚΓΓΑ, (εθφζνλ δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη/εο) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
Προζεζκία σποβοιής ηωλ αηηήζεωλ ορίδεηαη ε Σεηάρηε 20 Οθηωβρίοσ.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξίδα νη ελδηαθεξφκελνη/-εο κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη ζηνπο: θα. Ιοσιία Καιιηκάλε, Τπεύζσλε Προγρακκάηωλ (ηει.
2131306253, email.: gkalimani@ekdd.gr) θαη ζηνλ θ. Γηώργο Μαθαληάζε,
Οργαλωηηθά Τπεύζσλο (ηει. 2131306250, email.: gmakantasis@ekdd.gr ).
Σε πεξίπησζε επηινγήο, ε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ζαο, εθφζνλ εγθξίλεηαη απφ ηελ
ππεξεζία, είλαη ππνρξεσηηθή (Π.Γ. 57/2007, Αξ. 59) θαη ζπλεπάγεηαη ηελ
απνδεζκεπζε ηνπο απφ ηα ππνρξεσηηθά ηνπο θαζήθνληα.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα δνζεί ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο
Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο.

Ο Πρόεδρος ηοσ ΕΚΔΔΑ

Δηολύζηος Α. Κσρηαθόποσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας
και Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ευριπίδης Κατσούλης
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Εζωηερηθή Δηαλοκή: ( κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
1) Γξαθείν Πξνέδξνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α
2) Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
3) Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
4) Γξαθείν Γηεπζχληξηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο
5) Γξαθείν Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ
6) Γξαθείν Γηεπζπληή Η.Τ.Δ.Κ.
7) Γξαθείν Γηεπζχληξηαο Απνδνηηθφηεηαο, Πηζηνπνίεζεο θαη Νέσλ Τερλνινγηψλ
8) Γξαθείν Γηεπζπληή ΗΝ.ΔΠ.
9) ΠΗΝΔΠΘ
10) Γξαθείν Γηεπζπληε Δ.Σ.Γ.Γ.Α.
11) Απηνηειέο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
12) Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΗΤΔΚ
13) Γξαθείν Πξντζηακέλεο Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο
Πιεξνθνξίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
14) Γξαθείν Πξντζηακέλεο Τκήκαηνο Τεθκεξίσζεο & Βηβιηνζήθεο
15) Σφμβουλοσ Επιςτημονικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. κ. Παντελήσ Βουλτςίδησ
16) Υπεφθυνη Προγραμμάτων ΙΝ.ΕΠ. κα. Ιουλία Καλιμάνη
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ
1) Τποσργείο Εζωηερηθώλ
i) Γξαθείν Υπνπξγνχ
ii) Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ
iii) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
iv) Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ (Πξνο ελεκέξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ)

2) Τποσργείο Εργαζίας & Κοηλωληθώλ Τποζέζεωλ (Πξνο ελεκέξσζε φινπ
ηνπ πξνζσπηθνχ)
i) Γξαθείν Υπνπξγνχ
ii) Γξαθείν Υθππνπξγνχ
iii) Γξαθεία Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
iv) ΖΓΗΚΑ ΑΔ
3) Τποσργείο Τγείας (πξνο ελεκέξσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ)
i)

Γξαθείν Υπνπξγνχ

ii)

Γξαθεία Υθππνπξγψλ

iii)

Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Υπεξεζηψλ Υγείαο

iv)

Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Υγείαο

v)

Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο

vi)

Γξαθείν Υπεξεζηαθνχ Γξακκαηέα

vii)

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ

viii) Γεληθή Γηεχζπλζε Υπεξεζηψλ Υγείαο
ix)

Απηνηειέο Τκήκα Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηψλ Υπεξεζηψλ

Υγείαο
x)
Απηνηειέο Τκήκα Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Υ.ΠΔ.
xi)

Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Υγείαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο
1. Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο
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xii)

Γεληθή Γηεχζπλζε Υπεξεζηψλ Υγείαο

xiii) Δπηηειηθή Γνκή ΔΣΠΑ Υπνπξγείνπ Υγείαο
xiv) Υ.ΠΔ
xv) Ννζνθνκεία
xvi) ΤΟΜΥ
xvii) Κεληξα Υγείαο
xviii) ΔΟΠΥΥ

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΕ ΑΡΥΕ

I.
II.

Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε
ΑΣΔΠ
ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΕ ΑΡΥΕ

i.

Μεταρρφθμιςησ Δημόςιου Τομζα

ii.

Περιφερειακών Προγραμμάτων:
Ανατολικήσ Μακεδονίασ Θράκησ
Αττικήσ
Βορείου Αιγαίου
Δυτικήσ Ελλάδασ
Δυτικήσ Μακεδονίασ
Ηπείρου
Θεςςαλίασ
Ιονίων Νήςων
Κεντρικήσ Μακεδονίασ
Κρήτησ
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήςου
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Στερεάσ Ελλάδασ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ
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