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Συγκρίθηκαν ςτατιςτικά ςτοιχεία που
αφοροφν ςτισ περιόδουσ α’ τρίμηνο του 2016
και α’ τρίμηνο του 2017.

Η ςυλλογή και η επεξεργαςία των δεδομζνων
προζρχονται από το τμήμα πληροφορικήσ.

Τα αποτελζςματα προήλθαν μόνο με τη
ςφγκριςη των ςτοιχείων και μόνο για τα δφο
ςυγκεκριμζνα τρίμηνα.



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

• Ανηιβιοηικά -20%

• Γαπάνερ θαπμάκος -28%

• Γαπάνερ θαπμάκος ανά αζθενή -27%

• Γαπάνερ θαπμάκος ανά ημέπα

νοζηλείαρ -30%

• Αξονικέρ ηομογπαθίερ -73%

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

• Ανηιβιοηικά -16%

• Γαπάνερ θαπμάκος -16%

• Γαπάνερ θαπμάκος ανά αζθενή ζηα

ίδια επίπεδα

• Γαπάνερ θαπμάκος ανά ημέπα

νοζηλείαρ -16%

• Αξονικέρ ηομογπαθίερ +35%

Είναι εμφανήσ η 
προςπάθεια 

εξορθολογιςμοφ τησ 
λειτουργίασ τησ ΑϋΠ









ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ -

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

• Κόζηορ ανηιβιοηικών : 17.221 εςπώ

• Κάλςτη : 172%

• Αξονικέρ: 126

• Φάπμακο : 34.356 εςπώ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ

• Κόζηορ ανηιβιοηικών

Α’Π: 17.235 εςπώ            Β’Π: 23.614 εςπώ

• Κάλςτη

Α’Π: 79%                    Β΄Π: 83%

• Αξονικέρ 

Α΄Π: 138                        Β΄Π: 431

• Φάπμακο 

Α΄Π: 41.909 εςπώ        Β΄Π: 60.019 εςπώ











ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ

• Αντιβιοτικά +12%

• Κάλυψη -8%

• Αριθμόσ νοςηλευθζντων -13%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά αςθενή +20%

• Μζςο κόςτοσ ανά αριθμό νοςηλευθζντων +15%

• Χειρουργικζσ επεμβάςεισ ανά ιατρό: ανομοιόμορφη
κατανομή – ζνασ χειρουργόσ ςυγκεντρϊνει το 50% των
χειρουργικϊν επεμβάςεων

Μεηαβολέρ πος 

ππέπει να 

πποβλημαηίζοςν





ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ

• Αντιβιοτικά -31%

• Κάλυψη +12%

• Αριθμόσ νοςηλευθζντων +18%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά αςθενή -
20%

• Δαπάνεσ φαρμακείου και γενικήσ
διαχείριςησ -48%

• Μζςο κόςτοσ ανά αριθμό
νοςηλευθζντων -56%

• Κόςτοσ ανά ημζρα νοςηλείασ -
54%

Δμθανήρ η βεληίυζη 

ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ 

παιδιαηπικήρ 

κλινικήρ



ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ / ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

• Αντιβιοτικά +11%

• Κάλυψη -7%

• Μικροβιολογικζσ
εξετάςεισ +30%

• Χειρουργικζσ επεμβάςεισ
ανά ιατρό: ανομοιόμορφη
κατανομή – ζνασ
χειρουργόσ ςυγκεντρϊνει
το 50% των χειρουργικϊν
επεμβάςεων



ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

• Ανηιβιοηικά +8%

• Κάλςτη -13%

• Γαπάνερ θαπμάκος -14%

• Απιθμόρ νοζηλεςθένηυν

ζηα ίδια επίπεδα

• Γαπάνερ θαπμακείος και 
γενικήρ διασείπιζηρ -48%

• Αξονικέρ ηομογπαθίερ +138%



ΜΟΝΕΜ

• Κάλυψη -13%

• Αντιβιοτικά -72%

• Δαπάνεσ φαρμάκου -70%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά 
αςθενή -72%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά 
ημζρα νοςηλείασ -65%

• Δαπάνεσ από αποθήκη 
φαρμακείου -70%



ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

• Κάλςτη +19%

• Ανηιβιοηικά +22%

• Γαπάνερ θαπμάκος +16%

• Απιθμόρ νοζηλεςθένηυν
+25%

• Υειποςπγικέρ επεμβάζειρ
ανά ιαηπό: ομοιόμοπθη
καηανομή ηυν
σειποςπγικών επεμβάζευν
ανάμεζα ζηοςρ σειποςπγούρ

Οι πποζαςξήζειρ είναι 

αναμενόμενερ και 

επιζημαίνεηαι η εύπςθμη 

λειηοςπγία ηηρ κλινικήρ



ΜΕΘ

• Ανηιβιοηικά +18%

• Κάλςτη +24%

• Μέζη διάπκεια νοζηλείαρ +23%

• Ημέπερ νοζηλείαρ +39%

• Γαπάνερ θαπμάκος +14%

• Αξονικέρ ηομογπαθίερ +175%

• Μικποβιολογικέρ εξεηάζειρ +116%

• Γαπάνερ θαπμακείος και γενικήρ διασείπιζηρ -60%

Παπά ηιρ μεγάλερ 

αςξήζειρ  ζηην 

κάλςτη και ζηιρ 

ημέπερ 

νοζηλείαρ, έσοςμε  

μεγάλη μείυζη 

ζηιρ δαπάνερ 

θαπμακείος και 

γενικήρ 

διασείπιζηρ





ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

• Αντιβιοτικά +119%

• Κάλυψη +77%

• Αριθμόσ νοςηλευθζντων +78%

• Χειρουργικζσ επεμβάςεισ +59%



ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ

• Αντιβιοτικά +3%

• Κάλυψη -17%

• Δαπάνεσ φαρμάκου -12%

• Χειρουργικζσ επεμβάςεισ -29%



ΜΜΑ

• Αντιβιοτικά: το 2017 ξεκίνηςε η χρήςη τουσ

• Κάλυψη -5%

• Δαπάνεσ φαρμάκου +138%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά αςθενή +153%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά ημζρα νοςηλείασ +152%

Παπόηι έσοςμε μεγάλερ 

ποζοζηιαίερ αςξήζειρ ζηιρ 

δαπάνερ ηηρ κλινικήρ, οι 

δαπάνερ ζε απόλςηο 

νούμεπο, είναι μικπέρ.



ΜΣΝ

• Αντιβιοτικά -28%

• Δαπάνεσ φαρμάκου +3%

• Αξονικζσ τομογραφίεσ +650%



ΩΡΛ

• Αντιβιοτικά -5%

• Κάλυψη -7%

• Αριθμόσ νοςηλευθζντων -14%

• Δαπάνεσ φαρμάκου -21%
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ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

Σακηικό Δξυηεπικό Ιαηπείο - Φςσιαηπικό

Α΄ 4μηνο 2017  

ΑΡ. ΑΘΔΝΧΝ
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ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

Νοζοκομείο Ημέπαρ- Φςσιαηπική κλινική

Α΄ 4μηνο 2017  

ΑΡ. ΑΘΔΝΧΝ

Η ηπομακηική 

πηώζη δεν 

μποπεί να 

εξηγηθεί με 

καμία 

επιζηημονικά 

αποδεκηή μέθοδο



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ

• Α΄Π: 7.546

Ποζοζηιαία μεηαβολή: - 79,72%

• Β΄Π: 10.718

Ποζοζηιαία μεηαβολή: -17,38%

• Υειποςπγική κλινική: 6.316

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +16,3%

• Παιδιαηπική κλινική: 3.048

Ποζοζηιαία μεηαβολή:+ 29,37%

• Καπδιολογική κλινική: 19.950

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +13%

• Οπθοπεδική κλινική: 3.360

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +2,44%

• Πνεςμονολογική κλινική: 5.139

• Μαιεςηική κλινική: 2.244

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +30%

• ΜΔΘ: 10.322

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +116%

• ΜΣΝ: 4.201

Ποζοζηιαία μεηαβολή: -7,47%

• ΣΔΠ: 74.968

Ποζοζηιαία μεηαβολή: +12%



Σο ηπικ ηηρ μεηαβίβαζηρ ηηρ επείγοςζαρ 

διαγνυζηικήρ εξέηαζηρ από ηο ΣΔΠ ζηην 

ΜΒΝ είναι εμθανέρ 



Κάηκε η λςσνία ηος αξονικού 

ηομογπάθος-κόζηορ 50.000 εςπώ 



Κάηκε η λςσνία ηος αξονικού 

ηομογπάθος-κόζηορ 50.000 εςπώ 















 Μικρή μείωςη των περιςτατικϊν από την πόλη των Τρικάλων



 Μικρή αφξηςη των περιςτατικϊν από τισ υπόλοιπεσ πόλεισ



 Με την πάροδο των χρόνων αυξήθηκε η προςζλευςη από
άλλεσ πόλεισ



 Συνολικά, αφξηςη των περιςτατικϊν που εξυπηρετήθηκαν από
το αιμοδυναμικό εργαςτήριο

Δπιζημαίνεηαι η μεγάλη 

ζςμβολή ηηρ καπδιολογικήρ 

κλινικήρ ζηην εδπαίυζη ηος 

πόλος ηος νοζοκομείος ζε 

επίπεδο πεπιθέπειαρ



ΤΝΟΛΙΚΑ

• Αριθμόσ νοςηλευθζντων +14%

• Αντιβιοτικά +14%

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά ημζρα νοςηλείασ -13% 

• Δαπάνεσ φαρμάκου ανά αςθενή -11%

• Αξονικζσ τομογραφίεσ +35%

• Χειρουργικζσ επεμβάςεισ +11%( λόγω των ορθοπεδικϊν και οφθαλμολογικϊν 
χειρουργικϊν επεμβάςεων)

• Μικρή αφξηςη των περιςτατικϊν που εξυπηρετήθηκαν από το αιμοδυναμικό
εργαςτήριο

• Μζςο κόςτοσ ανά αριθμό νοςηλευθζντων -7%

• Κόςτοσ ανά ημζρα νοςηλείασ -8%







ΓΙΑΣΙ 

ΑΤΞΗΘΗΚΔ;



ΚΟΣΟ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ Δ ΔΤΡΧ

Ανάγκη εξοπθολογιζμού

ηηρ σπήζηρ ηυν 

ανηιμικποβιακών

ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ 

ηηρ επιηποπήρ θαπμάκος 

και ηηρ επιηποπήρ 

ΟΔΚΟΥΑ



Δ ΔΤΡΧ



Ανάγκη 

μείυζηρ ηυν 

αξονικών 

ηομογπαθιών 

καηά 30%



ΘΔΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ 



ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2017

Μέζη διάπκεια νοζηλείαρ:

Από 2,43 ημέπερ ζε 2,2 ημέπερ

Μέζο κόζηορ ανά αζθενή:

Από 131,76 εςπώ ζε 125 εςπώ

Υειποςπγεία: 

Από 3.668 (2016) ζε 4.000 (2017)

Κάλςτη:

Από 63,31% ζε 67%



Γραφείο Ελζγχου Λοιμϊξεων


