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Συνεργαζόμενο Ινςτιτοφτο 

Centrum für Krankenhaus Management 

του Πανεπιςτημίου Βεςτφαλίασ, Μφνςτερ 
 

                                   Υπό την Αιγίδα του  Υπουργείου Υγείασ



       Αγαπθτοί υνάδελφοι 
 

     Σο Επιςτημονικό Κζντρο Management Νοςοκομείων, ςυμπλθρϊνει φζτοσ 10 χρόνια λειτουργίασ, 
με τθ δικι ςασ ενεργό ςυμμετοχι και ςυνεχι ςτιριξθ.  τόχοσ υπιρξε, από τθν αρχι, θ επιςτθμονικά 
κεμελιωμζνθ και εμπειρικά τεκμθριωμζνθ ανάλυςθ ηθτθμάτων που αφοροφν το νοςοκομειακό 
τομζα και θ διατφπωςθ Προτάςεων, υλοποιιςιμων και εφικτϊν, ικανϊν να απαντιςουν όχι μόνο 
ςτθν προςωρινι αντιμετϊπιςθ αλλά και ςτθν ουςιαςτικι επίλυςθ και ςτθν προοπτικι ανάπτυξθ 
του τομζα. 
      Πιςτοί ςτθ υςτθμικι Προςζγγιςθ του Σομζα Τγείασ, κεωροφμε ότι, θ προςπάκεια ετϊν για 
τον ζλεγχο του νοςοκομειακοφ κόςτουσ, που ζχει εντακεί μζςα ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ,  
χρθςιμοποιεί ωσ κφρια εργαλεία αφενόσ τθν οριηόντια περικοπι δαπανϊν και προςωπικοφ και 
αφετζρου τθν ζνταξθ τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν οπτικι του κεντρικοφ 
ελζγχου και τθσ ενιαίασ διαχείριςισ του ςτο εςωτερικό του δθμόςιου τομζα. Είναι αυτι θ 
προςζγγιςθ αρκετι για τισ ανάγκεσ του νοςοκομειακοφ τομζα; 
      Σο Ανκρϊπινο Δυναμικό αποτελεί κρίςιμο παράγοντα τθσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ 
λειτουργίασ των νοςοκομείων, που ςχετίηεται ευκζωσ με τθν ποιότθτα και αςφάλεια των 
υπθρεςιϊν αλλά και με τθ διαχείριςθσ του κόςτουσ, ενϊ αλλθλεπιδρά με το εκάςτοτε ςφςτθμα 
Διακυβζρνθςθσ και τθ Λιψθ Αποφάςεων.  
     Η διαμόρφωςθ δίκαιθσ κεςμικισ διαχείριςθσ του προςωπικοφ αλλά και θ ανάπτυξθ τθσ 
κουλτοφρασ ευκφνθσ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ αυτοφ, αποτελοφν κρίςιμα 
ηθτοφμενα μετά από 30 περίπου χρόνια ΕΤ. 
      ασ καλοφμε να ςυηθτιςουμε ουςιαςτικά και ςε βάκοσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ  Διαχείριςθσ του 
Ανκρϊπινου δυναμικοφ και να διαμορφϊςουμε ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν ανάπτυξθ όλων 
των επαγγελματικϊν ομάδων του νοςοκομειακοφ χϊρου. 
 

Σα πεδία που κυρίωσ θα ςυζητηθούν είναι: 
• Η ςτελζχωςθ των νοςοκομείων και θ 

ςυγκρότθςθ των κλάδων 
• Οι νζοι Ρόλοι των επαγγελματιϊν Τγείασ 

τθσ πρϊτθσ Γραμμισ 
• Οι ςφγχρονεσ τεχνικζσ κατανομισ ζργου 
 
 
ΔΗΛΩΉ ΤΜΜΕΣΟΦΉ 

 

• Η Αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν 
• Η Ηγεςία και θ εξζλιξθ διαφόρων κλάδων  
• Η διοίκθςθ του Γυναικείου Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ  
• Η εκπαίδευςθ για ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν  

 

Ονοματεπϊνυμο:       ............................................................................................................................. .................................................................... 

Φορζασ  απαςχόλθςθσ:     ............................................................................................................................. ...................................................... 

Ιδιότθτα - Θζςθ ςτον φορζα: ...................................................................................................................................................................... 

πουδζσ:     ....................................................................................................................... .............................................................................................. 

Σθλζφωνο:    .............................................................................................................   Fax:  ....................................................................................... 

Ε-mail:      ............................................................................................................................. ............................................................................................ 

Τρόπος 

πληρωμής:     •  Μετρθτά.......... …….              •   Πλθρωμι   από   φορζα ............  ………              •   Χορθγία …… ……………. 
 

Επιθυμώ τη συμμετοχή στο Pre-conference Symposium NAI OXI 

 

ΤΜΜΕΣΟΦΉ  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΥΕ 
 Για εγγραφι μζχρι και 31 Μαΐου    100 0€ : 69 48103435/ 6984514102 

 

 

 

 Για εγγραφι μετά τισ 31 Μαΐου      120  11    e: info@ekmn.gr  
 Για φοιτθτζσ                                               50      
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