
Εργαλεί α αξίολο γησης που 
χρησίμοποίεί  το ΚΕΘΕΑ 

 

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κλινικών Διοικητικών και Οικονομικών 
Στοιχείων  (CMIS) 
Μέσω του συστήματος CMIS παρακολουθούνται σε μηναία βάση τα κλινικά και οικονομικά 

στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους ανά μονάδα, 

πρόγραμμα, δίκτυο υπηρεσιών του προγράμματος και συνολικά. Επιπλέον, παρακολουθείται 

η πορεία της θεραπείας των πελατών (εισαγωγές, παραπομπές, διακοπές, χρόνος παραμονής 

στη θεραπεία κλπ.) και η διαδικασία λειτουργίας των υπηρεσιών (προϋπολογισμός, 

προσωπικό, εκπαίδευση) με σκοπό τη συγκρισιμότητα των στοιχείων.   

 

Διερεύνηση του βαθμού  ικανοποίησης των αποδεκτών των 
υπηρεσιών 
Κάθε 3 χρόνια πραγματοποιείται διατομεακή έρευνα ικανοποίησης των πελατών και των 

οικογενειών τους. Η ανάλυση γίνεται ανά μονάδα, στο δίκτυο υπηρεσιών του προγράμματος 

και συνολικά, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία εναρμονισμένα με τις συστάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).  

 

Διερεύνηση του βαθμού  ικανοποίησης της ευρύτερης κοινότητας  
Κάθε 5 χρόνια πραγματοποιείται έρευνα ικανοποίησης της ευρύτερης κοινότητας, στο 

επίπεδο της γειτονιάς, σε συνεργασία με σημαντικούς ομοειδείς οργανισμούς και 

εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

Αξιολόγηση της κλινικής πορείας  
Η έκβαση της πορείας των πελατών παρακολουθείται σε διάστημα 12 και 24 μηνών από την 

εισαγωγή στο πρόγραμμα σε όλα τα πεδία που προτείνονται από το EuropASI, καθώς 

επιπλέον και στα παρακάτω: 

 Θέματα που αφορούν την οικογένεια 

 Εκπαίδευση και/ ή αλλαγές στην επαγγελματική κατάρτιση  

 Ψυχολογικές αλλαγές 

 Αλλαγές σε θέματα υγείας  

 Νομικά ζητήματα  

 

Διερεύνηση των απόψεων του προσωπικού του οργανισμού και της 
ικανοποίησης από την εργασιακή απασχόληση και επεξεργασία της 
δυναμικής του οργανισμού 
Η έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια σε επίπεδο 

ρουτίνας και κάθε 5 χρόνια σε μεγάλη κλίμακα. Καλύπτει το σύνολο του οργανισμού  αφορά 

όλα τα μέλη του προσωπικού και η ανάλυση γίνεται ανά μονάδα, δίκτυο υπηρεσιών του 

προγράμματος και συνολικά. Τα ευρήματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνουν τυχόν 

αναθεωρήσεις στην πολιτική του προσωπικού και στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. 

Επίσης, πραγματοποιούνται εργαστήρια που αφορούν τη δυναμική του οργανισμού και 



θέματα εποπτείας στα οποία συμμετέχουν οι επικεφαλείς των θεραπευτικών συστημάτων και 

τομέων. 

 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας  
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, γίνεται follow up αξιολόγηση που εξετάζει τομείς, όπως η φυσική και ψυχική 

υγεία, η εργασία, η κοινωνική, εκπαιδευτική και οικογενειακή κατάσταση, καθώς και η 

χρήση ναρκωτικών. Η έρευνα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει, 

επιπλέον, αναδρομικό σχεδιασμό, καθώς και ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις.  

 

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
Κάθε 3 χρόνια πραγματοποιείται πρόγραμμα αξιολόγησης της ποιότητας από εξωτερική 

επιτροπή που αποτελείται από υπευθύνους άλλων προγραμμάτων, καθώς και από τον 

υπεύθυνο του Τομέα Έρευνας. Επιπλέον, πραγματοποιείται ανασκόπηση όλων των στοιχείων 

του προγράμματος, επίσκεψη διάρκειας 3 ημερών στο πρόγραμμα, συνεντεύξεις με τον 

υπεύθυνο, το προσωπικό και τους πελάτες του προγράμματος. Στο τέλος, συντάσσονται 

εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος που κατατίθενται στο επιτελείο του διευθυντή και 

στα στελέχη του προγράμματος.  

 

Ανάλυση κόστους 
Πραγματοποιείται ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός σε κάθε μονάδα, πρόγραμμα, 

καθώς και το φορέα συνολικά που αφορά τη δυναμικότητα και την κάλυψη της μονάδας σε 

πελάτες, την ανάπτυξη της μονάδας (ανάγκες, προγράμματα), καθώς και τη μηνιαία 

παρακολούθηση της διαδικασίας.  

 

Οικονομική διαχείριση 
Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης από ορκωτούς 

λογιστές του κράτους και συντάσσεται έκθεση που κατατίθεται στο επιτελείο του ΚΕΘΕΑ.  

 

Κοινωνικός σχεδιασμός 
Στα πλαίσια του κοινωνικού σχεδιασμού, αναγνωρίζονται οι ανάγκες των πελατών και οι 

τοπικές ανάγκες και υλοποιούνται προγράμματα έρευνας δράσης με  προτεραιότητα σε 

περιοχές που δε διαθέτουν υπηρεσίες και πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας. Επιπλέον, επιδιώκεται ο εντοπισμός ελλείψεων και η 

κάλυψή τους σε οργανισμούς και υπηρεσίες.    

 

 


