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Απαίτηση Σύγχρονων Κοινωνιών  

 Διασφάλιση Περίθαλψης Υψηλού 

επιπέδου 

 Αύξηση Αποδοτικότητας Πόρων 

Αντιξοότητες: 

 Επιτακτική ανάγκη λόγω γενικοτέρων 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών 

 



Εξελίξεις της Τεχνολογίας  

 Ραγδαία αλλαγή νοσοκομειακού 

περιβάλλοντος 

 Βελτιωμένες δυνατότητες διάγνωσης-

θεραπείας 

 



Ερωτήματα που προκύπτουν 

 Καταλληλότητα της τεχνολογίας 

 Ασφάλεια 

 Οικονομικό κόστος  

 Διαχείριση της τεχνολογίας 



Λύση και Έλεγχος 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ανταποκρινόμενο στις 

σημερινές απαιτήσεις δημιούργησε το Εθνικό 

Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και 

Τεχνολογίας στην Υγεία 

 

Μετεξέλιξη του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών 

Υλικών (από τη δεκαετία του 1980) 



Ιστορική Αναδρομή 

 Ίδρυση 1988 

 Διενέργεια των εργαστηριακών δοκιμών 

και ελέγχων σε ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, για λογαριασμό του ΕΟΦ 

 Βασική έρευνα 



 Κοινοποιημένος Οργανισμός (της 

Ελλάδας) για τα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα (Medical Devices Directive 

93/43/EEC)  (1994) 

 Πιστοποίηση Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων από το 1998 

 Χορήγηση σήμανσης CE 



 Διαπιστεύτηκε ως προς το πρότυπο EN 45012 
για την πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας (2001) 

 Διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια 
εργαστηριακών ελέγχων σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

 Δημιουργία τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και Εργαστηριακοί 
έλεγχοι προϊόντων σε νοσοκομεία 

 



 Προσπάθεια δημιουργίας του μητρώου 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

 Δημιουργία μητρώου προδιαγραφών 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

 Προτείνει τεχνικές προδιαγραφές που 
ενισχύουν τον ανταγωνισμό 

 Εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός των 
νοσοκομείων ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις  



Δομή Επιτυχίας 

 Σύγχρονος οργανισμός με έμφαση σε 

ζητήματα Ποιότητας και Αξιολόγησης 

Τεχνολογίας στην υγεία  

 Σύγχρονο καταστατικό 

 Αποφασισμένη διοίκηση 

 Στήριξη της πολιτικής ηγεσίας 



 Αποκτούμε συγκρίσιμες υποδομές στα 
πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών 
όπως το Βρετανικό National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE), το 
Αυστριακό Institute of Technology 
Assesment, το Γερμανικό Institute of 
Technology Assesment, ή το Σουηδικό SBU  

 Κάποιες παρεμβάσεις άμεσου χαρακτήρα 

 Αποτελέσματα στην κοινωνία σε βάθος 
χρόνου (δεκαετία)  



 Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 
 Οργανισμός Πιστοποίησης / Κοινοποιημένος 

Οργανισμός 

 Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών 
 Διαπιστευμένες δοκιμές για ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα 

 Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 

 Ηλεκτρονικές Υποδομές για τις προμήθειες 
 Κωδικοποιήσεις, Μητρώα 

 Προδιαγραφές 





Εργαστήρια 



Συστήματα Ποιότητας 

Πιστοποίηση Προϊόντων 



Ηλεκτρονικές υποδομές 



Στόχοι στις Προμήθειες εξοπλισμού 

και υλικών για την υγεία 

 Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας 

 Ουσιαστική στήριξη των ηλεκτρονικών 

προμηθειών 

 Αντικατάσταση πλήθους 

πιστοποιητικών 



Στόχοι έκδοσης Ενιαίου 

Πιστοποιητικού 

 Εξοικονόμηση οικονομικού κόστους για 

τις εταιρίες 

 Ανάπτυξη του ανταγωνισμού 

 Περιορισμός της διαφθοράς 



Πλεονεκτήματα Μητρώου 

 Ευκολία και ασφάλεια Ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών  

 Κωδικοποίηση Μητρώων → Εικόνα για 

τη διακίνηση προϊόντων  

 Γνώση άμεσα όλων των Υλικών, 

Ποσοτήτων, Τιμών 



Απαντήσεις σε Ερωτήματα 

Η Αξιολόγηση Τεχνολογίας στην Yγεία 
συνδράμει στην απάντηση ερωτήσεων όπως: 

 Πως πρέπει να κατανεμηθούν οι δαπάνες 
εξοπλισμού των νοσοκομείων; 

 Ποιές είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητές 
στο ΕΣΥ; Για παράδειγμα πόσους 
καρδιογράφους χρειαζόμαστε; ή πόσους 
λιθοτρίπτες; 

 Ποιες τεχνολογίες είναι ώριμες να τις 
υιοθετήσουμε και πότε;  



Μοχλός Ανάπτυξης 

 Αποδοτικότητα χρημάτων του 

φορολογούμενου 

 Συστήματα Ποιότητας στο Ε.Σ.Υ μέσω 

του ΕΚΑΠΤΥ →  

1. Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας  

2. Περιορισμός κάθε περιττής δαπάνης  

 



Αξιολόγηση και Πιστοποίηση 

 Βάση διεθνών προτύπων  

 Τεκμηριώνουμε διεθνώς το επίπεδο 
υπηρεσιών  

Στοχεύουμε: 
 Στην εκπλήρωση Ευρωπαϊκών 

απαιτήσεων για διασυνοριακή διακίνηση 
ασθενών  

 Προσέλκυση ιατρικού τουρισμού  



Ποιότητα στο χώρο της Υγείας  

 Εύρεση οικονομικών πόρων 

 Οικονομική αυτοδυναμία μέσω παροχής 
Υπηρεσιών στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό 

 Αναπτύσσει στρατηγικές εξωστρέφειας 
και διεθνών συνεργασιών 

 Χρησιμοποίηση πόρων ΕΣΠΑ για 
εκκίνηση νέων δραστηριοτήτων 



Αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες 

Π.χ. Χορήγηση ενός μοναδικού 

πιστοποιητικού σε αντικατάσταση της 

πληθώρας των έως σήμερα 

απαιτούμενων 

 



Λήξη της πολυετούς υστέρησης της χώρας 

μας στους τομείς της ποιότητας και της 

αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας  

     → 

Υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών 





 


