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Ο Αν. ∆ιοικητής του Γ.Ν-ΚΥ Σητείας έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 25 του νόµου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) περί θεσµοθέτησης
του εσωτερικού ελέγχου.

2.
3.

Την υπ. αρ. πρωτ. 129854/22-11-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ.
Την αριθ. 20/03-02-2012 απόφαση του Σ∆ του Νοσοκοµείου.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους υποψήφιους ελεγκτές που είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του
Υπουργείου Οικονοµικών να υποβάλλουν κλειστή προσφορά µέχρι την Παρασκευή 09-032012 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Κ.Υ Σητείας για την επιλογή και ανάθεση
υπηρεσιών υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου στις δηµόσιες µονάδες υγείας σε θέµατα
διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά σε ένα (1) ελεγκτή. Η σύµβαση που θα συναφθεί θα
είναι ετήσια µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγµατοποιεί:

1. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου

•

Μηνιαίος

έλεγχος

νοσοκοµείου.

λειτουργίας

µηχανογραφικών

προγραµµάτων

•

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 esy net επί των οριστικών
µηνιαίων οικονοµικών, καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις
τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α) Γενικής
λογιστικής, β) ∆ηµόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που
συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net.

•

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.λ.π.
•

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων.

•

∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

•

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων.

2. ∆ιαδικασίες 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

-

ιατροβιοτεχνολογίας

υποσυστηµάτων του νοσοκοµείου:
•

Υποσύστηµα

διαχείρισης

φαρµάκου

υλικών

-

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. ∆ιαδικασίες 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 ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.

Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση
των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα.
Για το έτος 2011 ο προϋπολογισµός του νοσοκοµείου ήταν 5.143.751,43€.

Για το τρέχον έτος ο Προϋπολογισµός του νοσοκοµείου µε τα τρέχοντα δεδοµένα θα
ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 2.529.210€ (παρελθούσα και τρέχουσα χρήση).
Η δυναµικότητα του νοσοκοµείου ανέρχεται στις 75 κλίνες.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του
νόµου 4025/11 και τις κλίνες του νοσοκοµείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
20.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Αν. ∆ιοικητής

Μακρονικολάκης Εµµανουήλ.

