Εξειδικευμζνο ςεμινάριο

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ

Σo ςεμινάριο αφορά τθν παρουςίαςθ και τθν εξοικείωςθ με τα εργαλεία και τισ μεκόδουσ
κοςτολόγθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ, οι οποίεσ είναι από τισ πλζον ςφνκετεσ υπθρεςίεσ που
παρζχονται ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.

τόχοι Κοςτολόγηςησ
Η κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν υγείασ εξυπθρετεί δφο ςτόχουσ:
1. τθν αποτφπωςθ του υφιςτάμενου κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν,
2. τθν επακόλουκθ δυνατότθτα αποτελεςματικισ παρζμβαςθσ ςτισ λειτουργικζσ
διαδικαςίεσ που παράγουν τα κόςτθ αυτά, ϊςτε αυτζσ να γίνουν πιο αποδοτικζσ και
να επιτρζψουν τθν παροχι τθσ ίδιασ υπθρεςίασ από πλευράσ ποιότθτασ, με
μικρότερο κόςτοσ.
Η ςκοπιμότθτα τθσ κοςτολόγθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ δεν εξαρτάται από τον οικονομικό
ςκοπό τθσ μονάδασ υγείασ που τισ παρζχει (κερδοςκοπικι, μθ-κερδοςκοπικι, δθμόςια),
δεδομζνου ότι θ περιςτολι του κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν για δεδομζνο επίπεδο
ποιότθτασ αποτελεί ηθτοφμενο για όλεσ τισ μονάδεσ υγείασ, ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι.
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ε ποιοφσ απευθφνεται
τελζχθ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν μονάδων Τγείασ ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα
τελζχθ ςτα τμιματα Λειτουργίασ μονάδων Τγείασ τα οποία κζλουν να κατανοιςουν
το πϊσ διαμορφϊνεται και ςυςχετίηεται το οικονομικό κόςτοσ με τισ λειτουργικζσ
διαδικαςίεσ μιασ μονάδασ υγείασ
Διοικθτικά ςτελζχθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων που απαςχολοφνται ςτθν
διαμόρφωςθ, επικαιροποίθςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των DRG's (KEN,
Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλια)
Ελεφκερουσ επαγγελματίεσ ςτον Κλάδο Τγείασ που αςχολοφνται με τθν δθμιουργία
νζων μονάδων υγείασ, τθν επζκταςθ υφιςταμζνων, ι και τθ λειτουργικι τουσ
αναδιάρκρωςθ.

Οφζλη
Με τθ λιξθ του ςεμιναρίου οι ςυμμετζχοντεσ:
κα ζχουν κατανοιςει τθ χρθςιμότθτα τθσ εφαρμογισ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ
ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ
κα ζχουν αποκτιςει τθν ικανότθτα να διακρίνουν τισ λειτουργικζσ πθγζσ
δθμιουργίασ του κόςτουσ παροχισ υπθρεςίων υγείασ, ςε όλθ τθν πολυπλοκότθτα
και διαςφνδεςι τουσ
κα ζχουν αποκτιςει μια ςυνολικι εικόνα για τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ
εφαρμογισ κοςτολογικϊν μοντζλλων ανάλογα με τθν περίςταςθ
κα ζχουν εξαςκθκεί ςτθν εφορμογι ςυγκεκριμζνων μεκόδων κοςτολόγθςθσ επί
πραγματικϊν μεγεκϊν
κα μποροφν κατά ςυνζπεια να χρθςιμοποιιςουν άμεςα τισ γνϊςεισ αυτζσ ςτον
επαγγελματικό τουσ χϊρο

Διάρκεια ςεμιναρίου
28 ϊρεσ | 4 απογεφματα + 2 θμζρεσ

Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ
Παρ. 10/11 (17:00-21:00)
άβ. 11/11 (9:00-15:00)
Σετ. 15/11 (17:00-21:00)
και
Σετ. 22/11 (17:00-21:00)
Παρ. 24/11 (17:00-21:00)
άβ. 25/11 (9:00-15:00)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Α) ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ
Ζννοια του Κόςτουσ
Κζντρα Κόςτουσ - Κζντρα Εςόδων
Κοςτολογικό αντικείμενο
Διάκριςθ παραγωγικϊν πόρων ςε κοινόχρθςτουσ πόρουσ και πόρουσ αποκλειςτικισ
χριςθσ
'Αμεςο και Ζμμεςο Κόςτοσ
Κριτιρια και μζκοδοι επιμεριςμοφ Ζμμεςου Κόςτουσ
τακερό και Μεταβλθτό κόςτοσ
Οριακό Κόςτοσ και θ διαφορά του από το Μεταβλθτό Κόςτοσ
υςτιματα κοςτολόγθςθσ
o Κοςτολόγθςθ ωσ προσ Σμιμα
o Κοςτολόγθςθ ωσ προσ Τπθρεςία
o Κοςτολόγθςθ ωσ προσ Πλθρωτι
o Κοςτολόγθςθ ωσ προσ περιςτατικό
o Κοςτολόγθςθ ωσ προσ Διάγνωςθ (DRG's - KEN)

B) ΗΜΕΙΟ ΙΟΡΡΟΠΙΑ (break-even point)
Οριςμόσ
Εφαρμογζσ:
o Τπολογιςμόσ ςθμείου Ιςορροπίασ
o Τπολογιςμόσ ςθμείου Ιςορροπίασ με περικϊριο κζρδουσ
o ταυροειδισ επιδότθςθ Τπθρεςιϊν

Γ) ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ("Activity-Based Costing")
Παρουςίαςθ τθσ μεκόδου κοςτολόγθςθσ "ABC"
Εφαρμογζσ:
o Κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν διαγνωςτικϊν εξετάςεων
o Κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν χειρουργικϊν επεμβάςεων
o Κοςτολόγθςθ νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν

Δ) ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ
Επζκταςθ υφιςτάμενου Σμιματοσ μονάδοσ Τγείασ
υρρίκνωςθ υφιςτάμενου Σμιματοσ μονάδοσ Τγείασ
Outsourcing υπθρεςιϊν
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ΕΙΗΓΗΣΗ
Αλζκοσ Παπαδόπουλοσ
Ο Αλζκοσ Παπαδόπουλοσ είναι οικονομολόγοσ, κάτοχοσ Master of Science ςτθν Οικονομικι
επιςτιμθ, και Τποψιφιοσ Διδάκτορασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.
Εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα ωσ οικονομικόσ & διοικθτικόσ διευκυντισ, ζχοντασ επί
εικοςαετία κθτεφςει ςε πολλοφσ διαφορετικοφσ παραγωγικοφσ κλάδουσ, ενϊ τα τελευταία
ζξι χρόνια βρίςκεται ςτον κλάδο υπθρεςιϊν Τγείασ.
Ζχει εκτεταμζνθ διδακτικι εμπειρία ςε οικονομικά-λογιςτικά ςεμινάρια επαγγελματικισ
επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ, ενϊ τα επιςτθμονικά του ενδιαφζροντα εςτιάηονται ςτθ
ςτοχαςτικι μακροοικονομικι κεωρία, ςτα οργανωτικά και οικονομικά κζματα τθσ Τγείασ
και ςτθν επιςτθμονικι μεκοδολογία.
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