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Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου

Αλεξιάδης Παντελεήμων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου
• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου.
• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της
γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.

• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του BI Forms επί των οριστικών μηνιαίων
οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του
διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ)
Αναλυτικής λογιστικής.
• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που
συμπληρώνονται στους πίνακες του BI Forms.
• Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου
υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο
κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λπ.
• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.
• Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.
• Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων
 Μηνιαία

επισκόπηση

οργανισμού

λειτουργίας

του

Νοσοκομείου-Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας
 Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού-Μισθοδοσίας
 Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων/Απαιτήσεων Νοσοκομείου.
 Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων
 Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων
 Μηνιαίος έλεγχος υποχρεώσεων-Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 Μηνιαίος έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες-Λογιστικές Συμφωνίες)
 Περιοδική

επισκόπηση

Λειτουργίας

Ιατρικής

και

Νοσηλευτικής

Υπηρεσίας

Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων
 Επισκόπηση των συστημάτων του Νοσοκομείου αναφορικά με την ποιότητα των
Υπηρεσιών.
2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης
Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών
υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου
απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.
Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από
δειγματοληπτικούς

ελέγχους

την

εύρυθμη λειτουργία

των

κάτωθι

βασικών

υποσυστημάτων του νοσοκομείου:
• Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων
υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

• Υποσύστημα μητρώου παγίων
• Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.
• Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S,
PAX.
• Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών
• Υποσύστημα προμηθευτών.
• Υποσύστημα μισθοδοσίας.
3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού
συστήματος
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
• Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών
συναλλαγών του μήνα αναφοράς
• Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους
λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής
λογιστικής
• Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως
σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου
• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα
αναφοράς
• Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.
4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα
προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.
5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των
Αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύσουν τα εξής:

Eπιμέρους Ενέργειες Εσωτερικού

Χρονοδιάγραμμα

Ελέγχου Χρονοδιάγραμμα
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

Σε μηνιαία βάση

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον

Σε μηνιαία βάση-

τομέα της
μηχανογράφησης

Πιστοποίηση βασικών
εφαρμογή

της

αναλυτικής λογιστικής
Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον

υποσυστημάτων του
Νοσοκομείου
Σε μηνιαία βάση

τομέα του
διπλογραφικού συστήματος
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη

Σε μηνιαία βάση

Διοίκηση του
Νοσοκομείου
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προ τη

Σε ετήσια βάση

Διοίκηση του
Νοσοκομείου

6. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
 Εσωτερικοί Ελεγκτές ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται
στο Υπουργείο Οικονομικών ή πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές από το Διεθνές
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
 Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή
κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
 Έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο
αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

