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Θέμα: Σεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.  

       

 

          Τποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου, και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα 

σας στο email:prom2@gnaigio.gr μέχρι την Πέμπτη 02-07-2018 και ώρα 10:00π.μ.  
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ 

Ειδικότερα ο εςωτερικόσ ελεγκτισ, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 
1. Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ λειτουργίασ μθχανογραφικών προγραμμάτων των νοςοκομείων. 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ εφαρμογισ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ςτισ εφαρμογζσ α) τθσ γενικισ 
λογιςτικισ, β) του δθμόςιου λογιςτικοφ και γ) αναλυτικισ λογιςτικισ. 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ επί των ςτοιχείων του esy net επί των οριςτικών μθνιαίων οικονομικών, 
καταςτάςεων(μθνιαία οριςτικά ιςοηφγια) ςτισ τρεισ εφαρμογζσ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ 
ιτοι: α) Γενικισ λογιςτικισ, β) Δθμόςιου λογιςτικοφ και γ) Αναλυτικισ λογιςτικισ. 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ επί των οικονομικών και ςτατιςτικών ςτοιχείων που ςυμπλθρώνονται ςτουσ 
πίνακεσ του esy net. 

 Περιοδικοί δειγματολθπτικοί ζλεγχοι φυςικισ απογραφισ ςε διαχειρίςεισ φαρμακείου υλικών 
και παγίων, τόςο ςε επίπεδο κεντρικών διαχειρίςεων όςο και ςε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων 
διαγνωςτικών εργαςτθρίων, κ.λ.π. 

 Μθνιαία εποπτεία του οριςτικοφ κλειςίματοσ των ιςοηυγίων. 

 Διαδικαςίεσ ελζγχου ςχετικών με τθν προετοιμαςία και κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικών 
καταςτάςεων. 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ τθσ εξζλιξθσ του μθτρώου δεςμεφςεων. 
2. Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ. 
Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαζώο θαη ηεο 
δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Εηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ: 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίασ - αναλωςίμων υλικών – 
ανταλλακτικών και υπθρεςιών. 

 Υποςφςτθμα μθτρώου παγίων 

 Υποςφςτθμα κίνθςθσ αςκενών - τιμολόγθςθσ αςκενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών 
ιατρείων - Τ.Ε.Π. 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ διαγνωςτικών - απεικονιςτικών εργαςτθρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

 Υποςφςτθμα διαχείριςθσ κλινικών - ιατρικόσ φάκελοσ αςκενών. 

 Υποςφςτθμα προμθκευτών. 

 Υποςφςτθμα μιςκοδοςίασ. 
3. Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού ζςζηήμαηορ. 
Σην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζα πηζηνπνηνύληαη ηα θάησζη: 

 Η ενθμερότθτα των μθχανογραφικών υποςυςτθμάτων με το ςφνολο των οικονομικών ςυναλλαγών 
του μινα αναφοράσ 

 Ενθμερότθτα και ςυμφωνία των δεδομζνων των ανωτζρω υποςυςτθμάτων προσ τουσ 
λογαριαςμοφσ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του δθμόςιου λογιςτικοφ και τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ. 

 Απαραίτθτεσ ςυμφωνίεσ και διαςταυρώςεισ ςτθν κίνθςθ των λογαριαςμών τάξεωσ ςχετικών με 
τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου 

 Ενθμζρωςθ αναλυτικισ λογιςτικισ, εξαγωγι των κοςτολογικών ςτοιχείων του πίνακα αναφοράσ. 

 Καταγραφι εκκρεμοτιτων του μινα αναφοράσ και προτάςεισ επίλυςθσ τουσ. 
4. ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος. 
Σύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην κεληαίν έιεγρν - 
θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ - πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ. 
5. Εηήζια έκθεζη πεππαγμένων ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος. 
Εηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό, ηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ην 
Πξνζάξηεκα. 
6. Καηάπηιζη εζωηεπικού κανονιζμού λειηοςπγίαρ ανά πεπιοσή ελέγσος. 
Καηάξηηζε θαλνληζκώλ-δηαδηθαζηώλ αλά ειεγθηηθό θύθισκα θαη ππεξεζία (Οηθνλνκηθή, Δηνηθεηηθή, Ιαηξηθή, Ννζειεπηηθή) πνπ 
εμεηάδεηαη κε ηελ ζέζπηζε εζσηεξηθώλ θαλόλσλ θαη πνιηηηθώλ, όπσο θαη αξρέο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξνζώπσλ πνπ ππόθεηληαη ζε 
απηόλ, νύησο ώζηε λα επηηπγράλεηαη θαηά ην θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα 
δηαζθαιίδεηαη ε άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  
 
 
 



Επί μέποςρ ενέπγειερ εζωηεπικού ελεγκηή 
Υπονοδιάγπαμμα 

 

Εηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ Σε κεληαία βάζε 

Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζην ηνκέα ηεο 
κεραλνγξάθεζεο, 

εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

Σε κεληαία βάζε-Πηζηνπνίεζε βαζηθώλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζην ηνκέα ηνπ 
δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο 
Σε κεληαία βάζε-Πηζηνπνίεζε ζηνηρείσλ 

Σύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

Σε κεληαία βάζε 

Εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Δηνίθεζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

Σε εηήζηα βάζε 

Καηάξηηζε Εζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο αλά 
πεξηνρή ειέγρνπ 

Σε κεληαία βάζε 

 

 


