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1. Ταυτότητα του 
Ωνασείου

Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου



1.1. ΘεμελίωσηΘεμελίωση του ΩΚΚ το 1988 από τον του ΩΚΚ το 1988 από τον 

τότε Πρωθυπουργό τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Ανδρέα 

Γ.ΠαπανδρέουΓ.Παπανδρέου

2.2. Το 1992 το ΩΚΚ Το 1992 το ΩΚΚ δωρήθηκεδωρήθηκε στο Κράτος στο Κράτος 

από το Κοινωφελές Ίδρυμα από το Κοινωφελές Ίδρυμα 

«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

3.3. Έναρξη λειτουργίας του ΩΚΚ τον Έναρξη λειτουργίας του ΩΚΚ τον 

Ιούλιο του 1993Ιούλιο του 1993

4.4. Νομικό καθεστώς του ΩΚΚ: Νομικό καθεστώς του ΩΚΚ: 

Κοινωφελές Κοινωφελές ΝΠΙΔ ΝΠΙΔ μήμή

κερδοσκοπικού χαρακτήρακερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο , το οποίο 

εποπτεύεται και επιχορηγείται από το εποπτεύεται και επιχορηγείται από το 

ΚράτοςΚράτος

Ταυτότητα του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Θεμελίωση ΩΚΚ από Α.Παπανδρέου, 1988

Εγκαίνια ΩΚΚ από Δ.Σιούφα, 1993



2. Οικονομικός 
Απολογισμός



1.1. ΕπανεξέτασηΕπανεξέταση & Αναδιαπραγμάτευση των κυριότερων Συμβάσεων & Αναδιαπραγμάτευση των κυριότερων Συμβάσεων 

με τα Ασφαλιστικά Ταμεία (οι περισσότερες ισχύουν από το 1993) με τα Ασφαλιστικά Ταμεία (οι περισσότερες ισχύουν από το 1993) 

και βελτίωση των όρων τιμολόγησης.και βελτίωση των όρων τιμολόγησης.

2.2. Επαναδιαπραγμάτευση τιμών υγειονομικού υλικούΕπαναδιαπραγμάτευση τιμών υγειονομικού υλικού

3.3. Περιστολή των ΔαπανώνΠεριστολή των Δαπανών

4.4. Ρύθμιση χρεών των ΠρομηθευτώνΡύθμιση χρεών των Προμηθευτών

5.5. Στενή παρακολούθηση των Τμημάτων του Στενή παρακολούθηση των Τμημάτων του 

Εργαστηριακού ΤομέαΕργαστηριακού Τομέα

6.6. Επενδύσεις (νέος Επενδύσεις (νέος ΙατροτεχνολογικόςΙατροτεχνολογικός Εξοπλισμός)Εξοπλισμός)

7.7. Επιδίωξη Επιδίωξη ανακοστολόγησεωνανακοστολόγησεων (Καρδιοχειρουργικών πράξεων, (Καρδιοχειρουργικών πράξεων, 

Μεταμοσχεύσεων, Πράξεων Μεταμοσχεύσεων, Πράξεων ΑιμοδυναμικούΑιμοδυναμικού & & 

Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας) (εκκρεμεί από το ΚΕΣΥ)Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας) (εκκρεμεί από το ΚΕΣΥ)

8.8. Άποροι και Οικονομικά Αδύναμοι ΑσθενείςΆποροι και Οικονομικά Αδύναμοι Ασθενείς

9.9. Επανεξέταση ανελαστικών δαπανώνΕπανεξέταση ανελαστικών δαπανών

10.10. Μείωση ετήσιου ελλείμματοςΜείωση ετήσιου ελλείμματος

Κυριότεροι Άξονες της
πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης

ΗΗ παρούσα Διοίκηση του ΩΚΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση τωπαρούσα Διοίκηση του ΩΚΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των ν 
οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, κινούμενη στους ακόλουθουοικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, κινούμενη στους ακόλουθους άξονες:ς άξονες:



1. Επανεξέταση και Αναδιαπραγμάτευση των 
κυριότερων συμβάσεων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Εισροές από Ασφαλιστικά Ταμεία τριετίας 2005-06-07

Αναλυτικότερα ...



2. Διαπραγμάτευση τιμών υγειονομικού υλικού

Μετά από διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, επετεύχθη 
μείωση στις τιμές του Καρδιολογικού υλικού (βηματοδότες, 
απινιδωτές και λοιπά υλικά) ύψους 4,7 εκ. € σε ετήσια 
βάση, ποσόν από το οποίο ωφελήθηκαν κυρίως τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, και περαιτέρω, το κοινωνικό σύνολο.

Αναλυτικότερα ...



3. Περιστολή των Δαπανών και αύξηση της 
Παραγωγικότητας

α) Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην περιστολή των δαπανών 
κατά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. Πρόκειται κυρίως 
για υλικά που δεν καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, 
αλλά επιβαρύνουν το Κέντρο. 

β) Επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
αρκετών τμημάτων του Κέντρου, όπως του Αξονικού 
Τομογράφου, Πυρηνικής Ιατρικής, Υπερήχων Καρδιάς, 
Κεντρικών Εργαστηρίων, κτλ

Αναλυτικότερα ...



4. Στενή παρακολούθηση των Τμημάτων του Εργαστηριακού Τομέα

Επετεύχθη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων σχεδόν όλων των Τμημάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα ανά πράξη (σε €) των εξής Τμημάτων:

Αναλυτικότερα ...

Λειτουργικό Κέρδος (Ζημία) 
ανά πράξη  (σε €)

2007 2006 2005 2004

Πυρηνική Ιατρική + 14 +14 -1 -55

Υπέρηχοι + 22 +28 +37 +35

Ανοσολογικό -111 -73 -85 -125

Κεντρικά Εργαστήρια +4 +5 +5 +4

Αιμοδοσία -11 -15 -14 -13

Πήξη/Αιμόσταση – Αιματολογικό -44 -33 -60 -62

Παθολογοανατομικό -10 -7 -17 -33

Αξονικός Τομογράφος -1 -117 -66 -24

Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία -10 -15 -27 -14

Ιδιωτικά Ιατρεία +24 +21 +22 +22



5. Ρύθμιση χρεών Προμηθευτών

Η ένταξη, με ενέργειες της παρούσας Διοίκησης, του ΩΚΚ 
στη ρύθμιση των χρεών μέσω των Υπουργείων Υγείας και 
Οικονομικών, «απελευθέρωσε» ουσιαστικά το Κέντρο από 
σημαντικό μέρος των οφειλών του, που έως 31/12/2004, 
οπότε και αναλάβαμε την ευθύνη της Διοίκησης του ΩΚΚ, 
ανέρχονταν σε 62,3 εκ. €, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η 
διαπραγματευτική δυνατότητα του Κέντρου.

Από το παραπάνω ποσόν λάβαμε εκπτώσεις 2,8 εκ. € όπως 
ο νόμος προέβλεπε και 52,7 εκ. € ως έκτακτη 
επιχορήγηση από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αναλυτικότερα ...



6. Επενδύσεις

Από τις αρχές του 2007 
λειτουργεί ο νέος Αξονικός 
Τομογράφος SIEMENS 
Somatom Definition, 
ευγενική δωρεά του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

Ο νέος Αξονικός Τομογράφος 
64 τομών & 2 λυχνιών
αποτελεί την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας παγκοσμίως 
και απεικονίζει με ακρίβεια 
την πάλλουσα καρδιά και τα 
στεφανιαία αγγεία της, 
επιτρέποντας τη διενέργεια 
της «αναίμακτης 
στεφανιογραφίας»

Αναλυτικότερα ...



7. Ανακοστολογήσεις Ιατρικών Πράξεων 
(εκκρεμεί στο ΚΕΣΥ)

Αναλυτικότερα ...

Τομέας Πράξη Τιμή ΦΕΚ / 

Κρατικό 
Τιμολόγιο

Πραγματικό
Κόστος ΩΚΚ

Ζημία ΩΚΚ ανά 
πράξη

Μέσος
αριθμός 

πράξεων ανά 
έτος

Καρδιοχειρουργική Επέμβαση € 8.804 € 13.000 € 4.200

€ 40.327

€ 17.608

€ 695

€ 929

€ 2.429

1.650

Μεταμόσχευση € 14.673 € 55.000 8

Τοποθέτηση αντλίας υποστήριξης 
αριστερής και δεξιάς κοιλίας 
(VAD) (τεχνητή καρδιά):

€ 8.804
€ 26.412 10

Στεφανιογραφία € 105,65 € 800 3.600

Αγγειοπλαστική € 71,11 € 1.000 1.800

Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη € 71,11 € 2.500 530

Καρδιο-
λογικός 

Τομέας

Καρδιοχει-
ρουργικός
Τομέας

Αν οι παραπάνω πράξεις που αποτελούν μέρος των αιτούμενων προς ανακοστολόγηση 
πράξεων, ανακοστολογηθούν στο πραγματικό κόστος, τα έσοδα του ΩΚΚ προβλέπεται ότι θα 
παρουσιάσουν αύξηση περίπου κατά 14 εκ € σε ετήσια βάση.

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία καταβάλλουν στο ΩΚΚ για Εργαστηριακές Εξετάσεις, τιμές που έχουν 
ορισθεί με το ΦΕΚ του 1992 και παραμένουν καθηλωμένες επί 15 έτη !



8. Άποροι και Οικονομικά 
Αδύναμοι Ασθενείς

Το ΩΚΚ από ενάρξεως λειτουργίας 
του νοσηλεύει με ίδιες δαπάνες 
Απόρους και οικονομικά αδύναμους 
ασθενείς.

Το ύψος των δαπανών νοσηλείας 
τους έως 31/12/2007 ανέρχονταν 
σε 4,1 εκ. €. 

Στις 31/7/2008 δόθηκαν 400 χιλ. €
ως επιχορήγηση από το Υπ.Υγείας
για την κάλυψη μέρους της 
δαπάνης.

Αναλυτικότερα ...



9. Ανελαστικές 
Δαπάνες

Το να διατηρηθεί η ζημία σε 
σταθερά επίπεδα ετησίως, 
δεν είναι εύκολο, καθώς μία 
από τις κυριότερες δαπάνες 
του Κέντρου, η μισθοδοσία, 
αυξάνεται με ρυθμούς της 
τάξης του + 6,5 % ετησίως,
ρυθμός που συγκρατήθηκε 
και σταθεροποιήθηκε τα 
τελευταία 4 έτη, σε αντίθεση 
με τη μεγάλη διακύμανση 
που παρουσίαζε τα 
παλαιότερα έτη.

Αναλυτικότερα ...



Οικονομικά Αποτελέσματα

10. 
Συγκράτηση 
και μείωση 
του 
ελλείμματος

Σημειώνουμε ότι 
ενώ το 2004 το
ετήσιο έλλειμμα 
ανέρχονταν σε 
17,5 εκ. €, το 
2007 
συγκρατήθηκε 
στα 5,3 εκ. €



3. Επιστημονικός 
Απολογισμός και 

Κοινωνική 
Προσφορά



Λειτουργικός Απολογισμός



Μεταμοσχεύσεις

Έχουν πραγματοποιηθεί:

71 μεταμοσχεύσεις Καρδιάς, 
7 μεταμοσχεύσεις Πνεύμονος
39 εμφυτεύσεις μηχανημάτων
υποστήριξης Δεξιάς ή Αριστερής κοιλίας
(τεχνητή Καρδιά) ως γέφυρα προς
μεταμόσχευση.

Από τους ανωτέρω μεταμοσχευθέντες
Καρδιάς, 63 ευρίσκονται σήμερα εν 
ζωή, με ποσοστά επιβίωσης από τα 
υψηλότερα παγκοσμίως (95% το 1ο 
έτος και 75% στην 12-ετία).

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ
12-ΕΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο (Ω.Κ.Κ.) (n=67 ) 1996-2008

International Society of Heart & Lung 
Transplantation (I.S.H.L.T.)

Λειτουργικός Απολογισμός
Επ

ιβ
ίω
ση

%

έτη



Παιδοκαρδιοχειρουργικό

Ειδικότερα στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα έχουν 
πραγματοποιηθεί 2.982 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με 
περίπου το 47% από αυτές να αφορά παιδιά ηλικίας 0-5 ετών, 
το 8% παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, το 9% παιδιά ηλικίας 11-18 
ετών και το 36% ενήλικες άνω των 18 ετών.

Μετά την αναδιάρθρωσή του, το Τμήμα βελτίωσε αισθητά τα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.

Λειτουργικός Απολογισμός

Κατανομή Ηλικιών Ασθενών Παιδοκαρδιολογικού

> 18 ετών
36%

11-18 ετών
9%

6-10 ετών
8%

0-5 ετών
47%



 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Έχουν πραγματοποιηθεί 78.249
πράξεις στο Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο (Στεφανιογραφίες, 
Αγγειοπλαστικές, STENTS, 
Αγγειογραφίες, Καθετηριασμοί, 
κτλ) σε 50.517 ασθενείς, καθώς 
και 16.110 πράξεις Επεμβατικής 
Ηλεκτροφυσιολογίας 
(Βηματοδότες, Απινιδωτές, 
Ablation, Ηλεκτροφυσιολογικές
Μελέτες, κτλ) σε 12.214 ασθενείς.

Προσφάτως πραγματοποιήθηκαν με
απόλυτη επιτυχία στο
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΩΚΚ
οι πρώτες στην Ελλάδα επεμβάσεις
Διαδερμικής Εμφύτευσης
Αορτικής Βαλβίδας. Το ΩΚΚ είναι
ένα από τα πρώτα Κέντρα
παγκοσμίως που πραγματοποιεί
αυτού του είδους τις επεμβάσεις.

Λειτουργικός Απολογισμός



Λειτουργικός Απολογισμός

Εξωτερικά Ιατρεία – ΤΕΠ

Έχουν πραγματοποιηθεί 
συνολικά 896.000
επισκέψεις από 320.000 
ασθενείς (Μ.Ο. 
Επισκέψεων ανά ασθενή: 
2,8), ως εξής:

455.000 επισκέψεις 
ασθενών στα Εξωτερικά 
Ιατρεία και 441.000
επισκέψεις στα Διαγνωστικά 
Εργαστήρια.

Επίσης έχουν 
πραγματοποιηθεί 29.200
επισκέψεις στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών 
(ΤΕΠ), καθώς και 2.800
διακομιδές με ασθενοφόρο.



Διαγνωστικά Εργαστήρια

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα Διαγνωστικά Εργαστήρια του ΩΚΚ έχουν 
πραγματοποιηθεί:
150.500 εξετάσεις Υπερήχων Καρδιάς
155.000 διαγνωστικές καρδιολογικές εξετάσεις (τεστ κόπωσης, tilt test, 
γ Camera, holter, εργοσπιρομετρία, πνευμονολογικές εξετάσεις, κτλ)
315.000 ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (ακτινολογικό, αξονικός 
τομογράφος, υπέρηχοι)
6.700.000 εργαστηριακές αιματολογικές εξετάσεις.

Λειτουργικός Απολογισμός



Λειτουργικά στοιχεία

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ)

Η ΜΔΝ φθάνει τις 7,5 ημέρες για τα συνήθη ΚΧ περιστατικά (που
αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των ΚΧ περιστατικών) 
και τις 21,5 ημέρες για τα βαρέα ΚΧ περιστατικά (που
αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των ΚΧ περιστατικών). 
Για τα Καρδιολογικά περιστατικά η ΜΔΝ είναι 2,5 ημέρες.

Πληρότητα
Η συνολική πληρότητα του Κέντρου φθάνει το 75,1%.

Θνητότητα
Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
κυμαίνεται στο 0,57% για τα Καρδιολογικά περιστατικά, στο 2,93%
για τα Καρδιοχειρουργικά περιστατικά και στο 1,17% για το σύνολο
του ΩΚΚ.

Λειτουργικός Απολογισμός



Το ΩΚΚ είναι το πρώτο και 
έως σήμερα το μόνο

Νοσοκομείο στην Ελλάδα 
που έχει πιστοποιηθεί για το 

Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας κατά
ISO 9001:2000

για το σύνολο των 
υπηρεσιών του 

(από τους Εθνικούς 
Οργανισμούς Πιστοποίησης 
ΕΛΟΤ Ελλάδας και SQS 

Ελβετίας)

Ποιότητα Υπηρεσιών



Διεγχειρητική Διοισοφάγειος
Υπερηχοκαρδιογραφία

Το μόνο νοσοκομείο που διαθέτει 
σε κάθε χειρουργική αίθουσα 
υπέρηχο και εκπαιδευμένους και 
διαπιστευμένους 
αναισθησιολόγους

Ανάπτυξη προγράμματος 
εξειδίκευσης στην 
καρδιοαναισθησία. Έχουν 
εκπαιδευθεί στο ΩΚΚ 5 
αναισθησιολόγοι που έχουν άδεια 
είτε από το ΚΕΣΥ ή από το Στρατό 
ή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (1 άτομο).



Καρδιοχειρουργική Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Πολύ σημαντική θεωρείται η 
αντιμετώπιση των πρώτων 
ασθενών με μεταμόσχευση 
πνεύμονα

Επίσης, η αντιμετώπιση ασθενών 
με εμφυτεύσιμες συσκευές 
μηχανικής υποστήριξης της 
καρδιάς (τεχνητή καρδιά)

Στην 15-ετία 1993-2008 έχουν νοσηλευθεί στην 
Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
ΩΚΚ 26.000 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά.



Τμήμα Απεικονίσεων 
(Μονάδες κλασσικής Ακτινολογίας –

Υπερήχων Αγγείων – Αξονικού Τομογράφου)

Κατά την τελευταία 3-ετία επετεύχθη 
σημαντική αναβάθμιση του Τμήματος 
Απεικονίσεων σε όλους τους τομείς: 
επιστημονικό, παροχής υπηρεσιών και 
οικονομικό.

Κορυφαίο γεγονός υπήρξε η απόκτηση μέσω 
δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
«Α.Σ.Ωνάσης» πρωτοποριακού συστήματος 
Αξονικού Τομογράφου με δυνατότητα 
διενέργειας εξετάσεων καρδιάς υψηλής 
ακρίβειας («αναίμακτη στεφανιογραφία»), 
δηλαδή απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων 
με μία απλή αξονική τομογραφία.

Σημαντική υπήρξε και η αναβάθμιση της 
μονάδας υπερήχων αγγείων, αφού με τη 
λειτουργία απογευματινών ιατρείων υπήρξε 
κατά 100% αύξηση των διενεργούμενων 
εξετάσεων.



4. Συμπεράσματα



Συμπεράσματα (1/3)

Στα 15 έτη λειτουργίας του ΩΚΚ, έχουν τύχει των υπηρεσιών του Κέντρου 
περισσότεροι των 320.000 Ελλήνων και Αλλοδαπών Καρδιοπαθών ασθενών

Έχουν πραγματοποιηθεί 

24.000 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ενήλικες καθώς και 2.000 σε παιδιά

77.000 Καρδιολογικές νοσηλείες ασθενών

71 μεταμοσχεύσεις Καρδιάς και 7 μεταμοσχεύσεις Πνεύμονος

78.000 πράξεις στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο σε 50.500 ασθενείς

16.000 πράξεις Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας σε 12.000 ασθενείς

Στα Εξωτερικά Ιατρεία και Διαγνωστικά Εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί:

455.000 επισκέψεις ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία

440.000 επισκέψεις ασθενών στα Διαγνωστικά Εργαστήρια

29.000 επισκέψεις ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων

Στα Εργαστηριακά Τμήματα του ΩΚΚ έχουν πραγματοποιηθεί ενδεικτικά:

150.500 εξετάσεις Υπερήχων Καρδιάς

155.000 διαγνωστικές καρδιολογικές εξετάσεις

315.000 ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις

6.700.000 αιματολογικές εξετάσεις



Συμπεράσματα (2/3)

Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ευρίσκεται σταθερά μεταξύ των χαμηλοτέρων
διεθνώς και κυμαίνεται σε:

2,93% για τα Καρδιοχειρουργικά Περιστατικά

0,57% για τα Καρδιολογικά Περιστατικά

1,17% για το σύνολο των Περιστατικών

Το ΩΚΚ ευρίσκεται σε τροχιά συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών του, καθώς και επέκτασης σε νέες ιατρικές τεχνικές και πράξεις, 
όπως ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς-πνευμόνων, τις 
εμφυτεύσεις συστημάτων μακράς διαρκείας υποστήριξης της καρδιάς (τεχνητή 
καρδιά), της διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας στο Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο χωρίς επέμβαση ανοικτής καρδιάς, της αξονικής τομογραφίας των 
αγγείων καρδιάς (αναίμακτη στεφανιογραφία) με τον νέας τεχνολογίας Αξονικό 
Τομογράφο, καθώς και της αντιμετώπισης ολοένα και βαρύτερων περιστατικών 
(εγχειρίσεις πολλαπλών αγγείων, επανεγχειρήσεις, εγχειρήσεις σε νεογνά, βρέφη και 
νήπια, αντιμετώπιση σύμπλοκων συγγενών καρδιοπαθειών, κτλ).

Οικονομικά Στοιχεία:

Έχουν πραγματοποιηθεί δύο ρυθμίσεις χρεών (2001 και 2004)

Την τελευταία τριετία έχει μειωθεί το ετήσιο έλλειμμα από 17,5 εκ. € το 
2004 σε 5,3 εκ. € το 2007

Έχει βελτιωθεί σημαντικά η αποδοτικότητα καθώς και η οικονομική 
αποτελεσματικότητα των περισσότερων τμημάτων του Εργαστηριακού Τομέα 
καθώς και των Εξωτερικών Ιατρείων



Συμπεράσματα (3/3)

Κοινωνική Προσφορά

Ελαχιστοποίηση της ροής Ελλήνων Ασθενών στο Εξωτερικό

Νοσηλεία Απόρων – Αλλοδαπών Ασθενών με το κόστος να επιβαρύνει το ΩΚΚ 
(4,5 εκ. €)

Από τη 15-ετή λειτουργία του Κέντρου, η εξοικονόμηση για το Κράτος 
εκτιμάται στο 1 δις $

Η νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται σε πολιτισμένο περιβάλλον, με 
άριστη Νοσηλευτική φροντίδα (σχέση νοσηλευόμενων/νοσηλευτές: 1:4) 
καθώς και με πιστοποιημένες ποιοτικά υπηρεσίας (το ΩΚΚ είναι το μόνο 
Ελληνικό Νοσοκομείο που είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 για το 
σύνολο των υπηρεσιών του)

Άνω του 95% των ασθενών του ΩΚΚ προέρχονται από τα Δημόσια 
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κτλ) γεγονός που επιβεβαιώνει τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του Κέντρου

Το σημαντικό ερευνητικό, συγγραφικό, εκπαιδευτικό και εν γένει 
επιστημονικό έργο του ΩΚΚ έχει ενισχύσει το διεθνές κύρος του Κέντρου.

Το ΩΚΚ διατηρείται στην πρωτοπορία της τεχνολογίας στο χώρο της Υγείας, με 
συνεχείς επενδύσεις τόσο σε εξελιγμένα συστήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας
(πλήρης ανανέωση εξοπλισμού Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου το 2002, νέος αξονικός 
τομογράφος το 2007) όσο και σε συστήματα Πληροφορικής (είναι από τα λίγα 
νοσοκομεία που διαθέτουν πλήρη κάλυψη με ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό και 
Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα για όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου).



Σας ευχαριστούμε

www.onasseio.gr
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