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 TO 1958: ΗΓΡΤΔΣΑΗ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 350 ΚΛΗΝΩΝ 

 ΣΟ 1973:  ΤΣΖΝΔΣΑΗ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΛΟΓΖ 

ΑΘΔΝΩΝ KAI TO ΚΡΑΣΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

 ΝΟΔΜΒΡΙΟ 1973: Ω ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΗΞΔ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΖΝ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΣΡΑΤΜΑΣΗΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΝΔΚΡΩΝ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 

 1983  ΔΣΟ ΟΡΟΗΜΟ, ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΝΣΑΔΣΑΗ ΣΟ ΔΤ 

 1995: ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΩΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

 2001: ΜΔΣΟΝΟΜΑΕΔΣΑΗ Δ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΔΝΣΑΔΣΑΗ ΣΟ Β΄ΠΔΤ ΑΣΣΗΚΖ Ω ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ 

 2004: ΔΝΔΡΓΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΑΓΩΝΔ ΣΟΤ 2004 Ω 

ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»  είλαη έλα ηξηηνβάζκην Ννζνθνκείν, δπλακηθφηεηαο 720 θιηλψλ,  

ην νπνίν δηαζέηεη ηκήκαηα φισλ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, θαη είλαη ζηειερσκέλν κε άξηηα 

θαηαξηηζκέλν ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ παξαταηξηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, κε ηε ζπκβνιή 

ησλ νπνίσλ παξέρνληαη  κε ππεπζπλφηεηα πςεινχ επηπέδνπ πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. 

 

 

 

 
σεδιάγπαμμα: Οπγανόγπαμμα Νοζοκομείος 
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Η πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Σν θχξνο θαη ε θήκε ηνπ δε, απνηεινχλ κηα αθφκε έλδεημε γηα ηελ 

επηηπρή ηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  

Αληαπνθξηλφκελνη ζηελ πνιχρξνλε ηζηνξία ηνπ, θαη έρνληαο ζαλ ζηφρν ηε ζπλεηζθνξά καο  

ζηελ εμέιημή ηνπ, εθαξκφζακε έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ψζηε ην Ννζνθνκείν λα είλαη 

θσηεηλφ παξάζπξν ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε, ηε θξνληίδα θαη 

ηελ ζεξαπεία φζσλ ρξεηάδνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Γηαλχνληαο ήδε ην α’ 3κελν ην 2018 ην Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» πέηπρε ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ αλάπηπμε πνπ είρε ζρεδηαζηεί θαη ηεζεί σο ζηφρνο απφ ηα κέζα ηνπ 2016.  

Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο λέσλ εηδηθψλ κνλάδσλ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θιηλψλ, ηελ 

κεηεγθαηάζηαζε ηκεκάησλ, ηελ αλαθαίληζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ,  

κέρξη ηελ ζηειέρσζε πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, επηηεχρζεθε ε πιήξεο αλάπηπμε 

ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά θαη ε εδξαίσζή ηνπ σο έλα ππιψλα πνηνηηθά παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, ππώηο ζε πληπόηηηα,  από ηα ππώηα ζε επιζκετιμόηηηα. 

Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε έθζεζε πεπξαγκέλσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  ην λνζνθνκείν 

απνηειεί, εδψ θαη 60 ρξφληα, πφιν έιμεο απφ φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο 

ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θιηληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πνπ πξνζδίδνληαη απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηεο Τγείαο. 

Η δηαρξνληθή εμέιημε, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε κεηαβνιή 

ηεο δήηεζεο δίλνπλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, φζν θαη γηα ηνλ ζρεηηθφ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ, 

φπνπ απηφ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ 

ηφζν ησλ ιεπηψλ  ππεξεζηψλ πγείαο φζν θαη ηνπ θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Με θξηηήξηα φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αιιά θαη κε ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ιαηξηθή Τπεξεζία, ηνπο επηκέξνπο  Γηεπζπληέο ησλ Σνκέσλ, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ηε 

Ννζειεπηηθή Τπεξεζία, ηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, ηε Σερληθή Τπεξεζία ηα ινηπά επαγγέικαηα, 

έγηλε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ κε ζηφρν: 

• Σελ πιήξσζε Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο 

• Σελ αλάπηπμε Σκεκάησλ ηνπ Φνξέα καο  

• Σελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ην εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

• Σνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ πθηζηακέλνπ Ιαηξνηερλνινγηθνχ θαη ινηπνχ 

Δμνπιηζκνχ 
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• Σελ αλαθαίληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Κηηξηαθψλ ηνπ Δγθαηαζηάζεσλ 

• Σελ αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ 

• Σελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πνιιψλ άιισλ 

 

Η έθζεζε πεπξαγκέλσλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα πεξηγξάςεη κέξνο ησλ ελεξγεηψλ θαηλνηνκίαο, 

αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο κε ζθνπφ ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ πξφνδν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ηεξίρζεθε δε, ζε θάπνηνπο άμνλεο δξάζεηο ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

 

 

 

Βαζίλειορ Κεκεπήρ 
 

Γηνηθεηήο 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 

Άννα Μάινα 
 

Αλ. Γηνηθήηξηα 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΔ 

 

Η Γηνίθεζε ηνπ ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο αλέπηπμε δηαδηθαζίεο κε βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο, 

πινπνηψληαο έηζη θαηά ην κέγηζην ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ηφζν απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηελ 1ε ΤΠΔ, φζν θαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

 

 
 

   σεδιάγπαμμα:  Άξονερ Γπάζηρ ηηρ Γιοίκηζηρ 
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1. ΣΔΛΔΥΧΗ 

 

ΣΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» ΚΑΙ ΣΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ  ΣΟΤ 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ 

ιεηηνπξγίαο, ελψ ε απνηχπσζή ηνπ δηεπθνιχλεη πάληα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο νη νπνίεο έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηνχλ, φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξφζιεςε νξηζκέλσλ  

θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, κεγάιν ράζκα κεηαμχ ηεο αλάγθεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο ηεξάζηηαο θαζπζηέξεζεο ζηελ δηακφξθσζε ησλ φξσλ ηεο 

παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πγείαο, ην ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο» ην δηάζηεκα 2016 - 

2018 ζπλέρηζε λα παξέρεη κε απμεηηθνχο ξπζκνχο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιίηε. 
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1.ΣΕΛΕΧΩΗ 

ΣΟ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΣΕΛΕΧΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ: 1.829 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ 

 629 ΓΙΑΣΡΟΤ 

 760 ΝΟΗΛΕΤΣΕ 

 213 ΑΠΟ ΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 164 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 37 ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 26 ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ 
 

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΗ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΜΕ ΣΟ ΘΕΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ: 119 

 44 ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 25 ΛΟΙΠΟΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 8 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ  

 ΚΑΙ 50 ΑΣΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΚΝΑΙ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΟΑΕΔ 
  
ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 2016-2018 ΔΙΟΡΙΣΗΚΑΝ: 450  

 279 ΓΙΑΣΡΟΙ 

 127 ΝΟΗΛΕΤΣΕ 

 18 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

 25 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ 

 1 ΣΕΧΝΙΚΟ 
 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν ζεζκφο ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ ή κε ζχκβαζε, έρεη 

πξνζθέξεη αλαθνχθηζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο παξνρήο 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, επηδηψθνληαο παξφια απηά ηηο πξνζιήςεηο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Δπηπιένλ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη λέεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο, 

κε εμαηξεηηθή αληαπφθξηζε ράξε ζην νπνίν, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ,  

ιεηηνχξγεζαλ δνκέο θαη ηκήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ή επεθηάζεθαλ ζην λνζνθνκείν ΓΝΑ «Γ. 

Γελλεκαηάο». 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη επηηαθηηθέο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θνξέα καο,  

έγηλε ηεξάξρε απηψλ ησλ αλαγθψλ θαη ζηάιζεθαλ ζην Τ.Τ.Κ.Α. ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα. 

Σαπηφρξνλα έγηλε δηαρείξηζε ησλ κεηαβνιψλ πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο- κεηαηάμεηο- 

απνζπάζεηο-κεηαθηλήζεηο) ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, πεηπραίλνληαο ηα θαιχηεξα 
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δπλαηά απνηειέζκαηα γηα λα θηάζνπκε ζηελ ζεκεξηλή δηάξζξσζε ηνπ ππεξεηνχληνο 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν απνηππψλεηαη σο εμήο:  

 

 

               

2016 2017 Α΄3μηνο 2018

ΙΑΣΡΙΚΟ 625 622 629

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ 754 749 760

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 203 212 213

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 155 165 164

ΣΕΧΝΙΚΟ 35 35 37

ΛΟΙΠΟ 35 27 26

ΤΝΟΛΟ 1807 1810 1829
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Σχεδιάγραμμα 1: Στελζχωςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

 

 

To 2016 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ήηαλ 1.807 κφληκνη (625 γηαηξνί, 754 

λνζειεπηέο, 203 απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, 155 δηνηθεηηθνί, 35 ηερληθνί θαη 35 ινηπφ 

πξνζσπηθφ) ελψ νη θελέο ζέζεηο ήηαλ 360. Οκνίσο ην 2017 νη ππεξεηνχληεο ήηαλ 1.810 (ηελ 

δηάξζξσζε αλά εηδηθφηεηα ηελ βιέπεηε) ελψ νη θελέο ζέζεηο ήηαλ 516 θαη ην Α΄3κελν ηνπ 

2018 νη ππεξεηνχληεο ήηαλ 1829.  

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θπκαίλεηαη πάλσ θάησ ζηα ίδηα 

επίπεδα, αλά έηνο, ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ  γηα λα ηζνζηαζκίζεη ηηο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 
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ηελ θαηά ην δπλαηφλ θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ κέζσ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 

(σθεινχκελνη ΟΑΔΓ, ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ, κφληκν πξνζσπηθφ –Πξνθεξχμεηο 4Κ, 7Κ θαη 

5Κ ). 

Να ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη θαηά ην δηάζηεκα 2016 – 2018, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη 

θξίζεηο ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ νη νπνίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ παγψζεη. 

 Σο 2016 έγιναν 4 κπίζειρ ιαηπών 

 Σο 2017 έγιναν 25 κπίζειρ ιαηπών 

 Σο 2018 έγιναν 2 κπίζειρ ιαηπών 

 

ε εκπεμμόηηηα είναι 8 κπίζειρ, νη νπνίεο έρνπλ νινθξεξσζεί απν ηελ πιεπξά ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη θαζπζηεξνχλ κε ππαηηηφηεηα ησλ εηζεγεηψλ  παξά ηη1 επαλεηιιεκέλεο 

εηζεγήζεηο απφ ηε πιεχξα ηνπ θνξέα.  

 

Δπιπλέον ζηο επόμενο διάζηημα αναμένονηαι οι πποζλήτειρ  52 Δπαγγελμαηιών 

Τγείαρ: 

 20  Ιαηξηθφ Πξνζσπηθφ 

 26  Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

 4    Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ  

 2    Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθν. 
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2. ΤΠΗΡΔΙΔ Δ ΑΘΔΝΔΙ (ΚΙΝΗΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ - ΔΙΑΓΧΓΔ  -  

ΚΑΛΤΦΗ ΚΛΙΝΧΝ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ – ΠΡΟΦΤΓΔ – ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗ 

ΤΓΔΙΑ) 

 

2.1 ΣΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» ΚΑΙ Η ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

Ο ξφινο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη πξσηαγσληζηηθφο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πφινπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο δηαξζξψλεηαη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

Η θίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο απνηππψλεηαη ηφζν απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 

ππνπξγείνπ (biforms), φζν θαη απφ ηνλ δηεηή απνινγηζκφ έξγνπ ηεο 1εο ΤΠΔ, θαη νη δείθηεο 

πνηφηεηαο  θαλεξψλνπλ κία νξζνινγηθή ρξήζε πφξσλ θαη ππεξεζηψλ. Σν Ννζνθνκείν ΓΝΑ 

«Γ. Γελλεκαηάο» κε ηηο 720 θιίλεο πνπ δηαζέηεη, έρεη θαηαηαγεί  ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ αθνχ παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά θάιπςεο θξεβαηηψλ  θαη κάιηζηα πνιιέο 

θιηληθέο πάλσ απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ζηνηρεία Ννζειεπηηθήο θίλεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ζε αξηζκφ 

λνζειεπζέλησλ, εκέξεο λνζειείαο θαη κέζε δηάξθεηα λνζειείαο αλά ηνκέα, θαζψο επίζεο 

ζηνηρεία ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, επηζθεςηκφηεηαο ηαηξείσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, 

ελδνζθνπήζεσλ θιπ. πνπ απνδεηθλχνπλ ην πςειφ παξαγφκελν έξγν ηνπ θνξέα: 

             

               Σχεδιάγραμμα 2: Ετήςιεσ Ειςαγωγζσ 
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Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην έηνο 2016 έγηλαλ 56.108 εηζαγσγέο. Οκνίσο ην 2017 έγηλαλ 54.550 

εηζαγσγέο. Γηα λα θηάζνπκε ζην πξψην 3μηνο ηος 2018 θαηά ην νπνίν έγηλαλ 14.694 

εηζαγσγέο . 

 

 

 

           

           Σχεδιάγραμμα 3:  Αριθμόσ Νοςηλευθζντων 

 

 

και ο  αριθμόσ των Νοςηλευθέντων αςθενϊν για το  

 το 2016 ήταν 57.881,  

 το 2017 56.225 και  

 το πρϊτο 3μημο του 2018 15.394 

 

 

 



 

14 

 

          

Σχεδιάγραμμα 4:  Αριθμόσ Νοςηλευθζντων 

 

Η κέζε δηάξθεηα λνζειείαο θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ην 2016 ζηηο 3,7 εκέξεο, γηα ην 2017  ζηηο 3,80 εκέξεο θαη ην  2018 ζηηο 3,60 εκέξεο 

διαηηπώνηαρ ζε σαμηλά επίπεδα ηο κόζηορ νοζηλείαρ ηυν αζθενών ζςγκπιηικά με 

πποηγούμενα έηη και να δημιοςπγεί όθελορ πος μεηακςλύεηε ζηον πολίηη ο οποίορ 

έσει ηη δςναηόηηηα να σπηζιμοποιεί ηιρ δομέρ πιο εύκολα και πιο αποηελεζμαηικά. 
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         Σχεδιάγραμμα 5:  Πληρότητα Κλινών 

Δνδιαθέπον παποςζιάζει και η κίνηζη ηος νοζοκομείος όζον αθοπά ηην κάλςτη ηυν 

κλινών, η οποία δείσνει ηην πποζπάθεια ηος θοπέα να ανηαποκπιθεί ζηην ολοένα και 

αςξανόμενη ζήηηζη Τπηπεζιών Τγείαρ. Σν 2016 ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θιηλψλ αλήιζε 

ζην 106,44%, κε θάπνηεο θιηληθέο λα ππεξβαίλνπλ ηε δχλακή ηνπο (Α΄Π: 161,00%, Β΄Π: 

122,51% θαη Γ΄Π: 138,05%, ΦΤΥ: 157,00%). Οκνίσο ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θιηλψλ, γηα 

ην 2017 θπκάλζεθε ζην 80,67% κε ηηο ίδηεο θιηληθέο λα εκθαλίδνπλ πνζνζηά ππέξβαζεο 

(Α΄Π: 174,13%, Β΄Π: 102,59% θαη Γ΄Π: 154,09%, ΦΤΥ: 147,75%), ελψ κφιηο ζην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2018 ην πνζνζηφ θάιπςεο θιηλψλ αλήιζε ζην 84,98% κε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο θιηληθέο λα ππεξβαίλνπλ ηε δχλακή ηνπο (Α΄Π: 188,10%, Β΄Π: 107,78% θαη 

Γ΄Π: 156,88%, ΦΤΥ: 149,48%, Ν/Υ: 107,31% θαη ΑΓΓ: 128,44%). Η απμεκέλε πιεξφηεηα ζε 

κέξνο ησλ θιηληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απνδεηθλχεη φηη ην Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» απνηειεί 

θνξκφ ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ππνζηεξίμεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζε 

βάζε ηζφηεηαο θαη πξνζθνξάο ρσξίο λα αξλείηαη ππεξεζίεο πγείαο. 

Η αλνδηθή εμέιημε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ, απνηππψλνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ  θαηαγξάθεθαλ ζηηο πχιεο εηζφδνπ 

ηνπ λνζνθνκείνπ (ΣΔΠ, ΣΔΙ, Οινήκεξε Λεηηνπξγία), ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηελ εδξαίσζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ, σο λνζνθνκείν πξψηεο γξακκήο.  
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              Σχεδιάγραμμα 6: Εξεταςθζντεσ ςτο ΤΕΠ  και στα ΣΕΙ 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ επηζθέςεσλ θαη εμεηαζζέλησλ ζηα Σκήκαηα ησλ Δπεηγφλησλ θαη 

Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ δειψλεη ηελ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη πνιίηεο επηιέγνπλ εκπηζηεχνληαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν κέζνο φξνο πξνζεξρνκέλσλ ζε θάζε Γεληθή Δθεκεξία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζηα 1200 άηνκα κε κέζν φξν εηζαγσγψλ ηηο 180 

εηζαγσγέο/εθεκεξία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ εμεηαζζέλησλ ζηα ΣΔΠ γηα ην 2016 ήηαλ 120.977 άηνκα , 

γηα ην 2017 113.774 άηνκα ελψ κφιηο ην α΄3κελν ηνπ 2018 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

εμεηάζηεθε ζηα ΣΔΠ αλήιζε ζηηο 27.396 άηνκα 

Δμεηάζζεθαλ ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία, θαζψο επίζεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ 

απφ ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία παξέρνληαο παξάιιεια πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη  

ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Σν 2016 αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζηα ηαθηηθά 

Δμσηεξηθά Ιαηξεία ήηαλ 103.425. Σν 2017 ν αξηζκφο ησλ εμεηαζζέλησλ ζηα ΣΔΙ αλήιζε ζηηο 

119.016, ελψ ήδε ην α΄3κελν ηνπ 2018 32.004 άηνκα εμεηάζηεθαλ ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά 

Ιαηξεία.  
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        Σχεδιάγραμμα 7: Κίνηςη Ολοήμερησ Λειτουργίασ 

 

Σαπηφρξνλα απμεκέλε θίλεζε ζεκεηψζεθε θαη ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ 

καο ε νπνία επίζεο απνηππψλεη ηελ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα θαη εκπηζηνζχλε πνπ θεξδίδεη ην 

Γ.Ν.Α. «.Γ. Γελλεκαηάο». πγθεθξηκέλα ην 2016 φηη  έγηλαλ 17.194 επηζθέςεηο πνιηηψλ ζε 

δηάθνξα ηαηξεία θαη 15.551 ξαληεβνχ αθνξνχζαλ ηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα γηα εμεηάζεηο. 

Οκνίσο ην 2017 νη επηζθέςεηο ζηα ηαηξεία ήηαλ 17.286 θαη ζηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα ήηαλ 

14.666, ελψ ην α΄3κελν ηνπ 2018 νη ηα ξαληεβνχ θπκάλζεθαλ ζηηο 5.304 θαη 4.218 

αληίζηνηρα. 

 



 

18 

 

         

       Σχεδιάγραμμα 8: Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ 

ηελ θίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ καο δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηφζν ηηο ηαθηηθέο φζν θαη ηηο έθηαθηεο. Σν 

2016 ινηπφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 19.221 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 15.823 

ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη 3.398 έθηαθηεο. Σν 2017 παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ νη νπνίεο έθηαζαλ ηηο 20.496 επεκβάζεηο, νη 17.025 

απφ απηέο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη 3.471 έθηαθηεο . Γηα λα θηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ 

α΄3κελνπ ηνπ 2018 φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5.836 επεκβάζεηο, νη 4.884 ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη 952 έθηαθηεο.  

Όζνλ αθνξά ηε ιίζηα ρεηξνπξγείνπ, ηαθηηθά εηζηηήξηα ζηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο γίλνληαη κφλν 

αλ νη αζζελείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα ρεηξνπξγείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

πξνιακβάλνληαη πηζαλέο αζηνρίεο ζηε δηαδηθαζία. Έρνπλ εγγξαθεί 18.561 ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο. 

 

         

 



 

19 

 

        

       Σχεδιάγραμμα 10: Συνεδρίεσ Αιμοκάθαρςησ 

 

Με ηνλ λ. 4368/2016 ζεζπίζηεθε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο δεκφζηεο 

δνκέο πγείαο γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε 

αλαζθάιηζηνπο θαη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Δπηδεηθλχνληαο πάληα ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη αμηνπηζηία ηνπ θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλαηζζαλφκελν θαη ην αδηέμνδν ησλ ζπκπνιηηψλ καο, ην λνζνθνκείν καο απηφ ην δηάζηεκα 

απνξξφθεζε πνιινχο αηκνθαζαηξφκελνπο , (ςήθηζε ηνπ λφκνπ πεξί αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ, 

ΦΔΚ 4368/2016) ρσξίο πγεηνλνκηθή αζθάιεηα πνπ πεξηθέξνληαη ζηηο κνλάδεο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ θέληξνπ ζηηο γεληθέο εθεκεξίεο, θαη ρξήδνπλ αηκνθάζαξζε, θαζψο νη 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη αληηκεησπίδνληαη σο νμέα πεξηζηαηηθά. Πνιινί ζπλάλζξσπνη καο 

κπνξεί λα έραζαλ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα αιιά φρη θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Έηζη ην 2016 έγηλαλ 6.747 ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο εθ ησλ νπνίσλ 2.230 

αθνξνχζαλ αλαζθάιηζηνπο ή άπνξνπο ζπκπνιίηεο. Σν 2017 έγηλαλ 6.320 ζπλεδξίεο θαη νη 

2.050 ησλ αλαζθάιηζησλ νη νπνίνη αηκνθάζαξζεο, ελψ ην Α΄3κελν ηνπ 2018 έγηλαλ 2.060 

ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο κε ηηο 335 λα αθνξνχλ ηνπο αλαζθάιηζηνπο.  
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       Σχεδιάγραμμα 11: Εξορμήςεισ Αιμοδοςίασ και Μονάδεσ Αίματοσ 

 

 

ηηο πνηνηηθά παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί φηη ην ΓΝΑ 

«Γ. Γελλεκαηάο», ηεξψληαο πηζηά ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα αίκαηνο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα, εηδηθά ζηηο κέξεο 

καο φπνπ ε  κείσζε ζπιιεγφκελνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ πξνβιεκαηίδεη  

πνιινχο. Πέξα απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο  εμνξκήζεηο ηελ δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ηελ έρεη 

ην ΔΚΔΑ, αχμεζε ηηο κεκνλσκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ νηθείσλ 

απνζεκάησλ αίκαηνο κε εμνξκήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε πιιφγνπο αηκνδνηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 254 εμνξκήζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ζπιιέρζεθαλ  10.569 κνλάδεο αίκαηνο ηα νπνία δφζεθαλ ζηε δηάζεζε ηεο θεληξηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ ΔΚΔΑ. Με ηελ ίδηα επαηζζεζία, ην 2017 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 226 εμνξκήζεηο 

νη νπνίεο απέθεξαλ 10.407 κνλάδεο αίκαηνο, ελψ ην Α΄3κελν ηνπ 2018 έγηλαλ 47 εμνξκήζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο ζπιιερηήθαλ 2.117 κνλάδεο αίκαηνο. 
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        Σχεδιάγραμμα 9: Εξεταςθζντεσ Πρόςφυγεσ ςτισ Γενικζσ Εφημερίεσ 

 

Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε θαη ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη αμηνπηζηία πνπ έδεημε 

ην λνζνθνκείν καο ζην θαηλφκελν ηεο καδηθήο εηζφδνπ ζηε ρψξα καο  εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

πξνζθχγσλ, ζπλδξάκνληαο ζηελ ηεξάζηηα  πξνζπάζεηα ηνπ Κξάηνπο, ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ , ησλ εζεινληψλ αιιά θαη ζπλνιηθά ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, λα αληηκεησπηζηνχλ  κε αμηνπξέπεηα νη επείγνπζεο αλάγθεο ηνπο. 

 Αληαπνθξηλφκελν ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ζπλερνχο, επαξθνχο θαη 

νινθιεξσκέλεο πγεηνλνκηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο, ην λνζνθνκείν καο θαηέγξαςε 

γηα ην έηνο 2016  395 πξφζθπγεο,  νη νπνίνη πξνζήιζαλ ζην λνζνθνκείν απφ δηάθνξα 

θέληξα δηακνλήο, 178 πξφζθπγεο ην 2017 θαη 26 πξφζθπγεο ην α΄3κελν ηνπ 2018 ελψ 

πξφζθαηα ζχλαςε ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΜΚΟ «Γηαηξνί Υσξίο χλνξα» θαη νξίζζεθε 

σο Ννζνθνκείν πνπ δέρεηαη επίζεκα πξφζθπγεο. 

 

ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά θαη ζηελ θαζηέξσζε αλζξσπνθεληξηθψλ 

πιένλ ζπζηεκάησλ πγείαο,  αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δξάζε ηνπ γξαθείνπ πξνζηαζίαο 

δηθαησκάησλ ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο φπσο επίζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο . 

ηε δπλακηθφηεηα πνπ επέδεημε ην λνζνθνκείν Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο», αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ: 
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 Οη ιήςεηο νξγάλσλ πνπ έγηλαλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ΔΟΜ (2/7/16 θαη 7/12/17 

αληίζηνηρα), κε νκάδεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή ππεξεζία έγηλε ζπληνληζκφο νξγάλσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

 Η ππνδνρή θαη λνζειεία καζεηψλ ηνπ 3νπ ΓΔΛ Κνκνηελήο (25/11/16). Δμεηάζηεθαλ 

ζηα ΣΔΠ 100 καζεηέο θαη έγηλε εηζαγσγή ζε 43 εμ’ απηψλ ζε λνζειεπηηθφ ηκήκα ηνπ 

5νπ νξφθνπ ην νπνίν ήηαλ θιεηζηφ. Σν ηκήκα επαλδξψζεθε ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζε κέξα γεληθήο εθεκεξίαο. Λεηηνχξγεζε γηα 5 εκέξεο (δηάξθεηα λνζειείαο 

ηνπο) κε επάξθεηα βαξδηψλ απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. 

 

2.2 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΛΗΠΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 

 ηα πιαίζηα απηά ην γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο 

κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο:  

       - ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη  ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο 

       - ζπιιέγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηα παξάπνλά ηνπο 

       - παξεκβαίλεη  γηα ηελ νκαιή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ 

  Δπηπιένλ: 

 Καηέγξαςε 688 πεξηπηψζεηο ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο (θαη ζπγγελψλ ηνπο) πνπ       

απεπζχλζεθαλ ζε απηφ  

 Γηαρεηξίζηεθε θαη αμηνιφγεζε ζπλνιηθά 300 εξσηεκαηνιφγηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Τινπνίεζε 9 ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΝΔΠ 

 Πξαγκαηνπνίεζε 2 Δπηζηεκνληθέο εκεξίδεο 

 Γηαηεξεί ειεθηξνληθφ αξρείν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαη αξρείν Κιηληθψλ Μειεηψλ 

 πλέρηζε  ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Καξδηνινγηθή 

Δηαηξεία (96 εθπαηδεπφκελνη) 
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2.3 ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Η πξνζέιεπζε θαη εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε απμεκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο απφ ην ηκήκα 

ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο παξνπζίαζε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ ηα έηε 

2016-2018. 

2016: Δμππεξεηήζεθαλ 1.468 πεξηζηαηηθά 

2017: Δμππεξεηήζεθαλ 1.757 πεξηζηαηηθά 

Α ηξίκελν 2018: Δμππεξεηήζεθαλ 418 πεξηζηαηηθά 

 

2.4 ΓΟΜΔ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ"  

 

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ (ΚΦΤ) 

 Μεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε ΗΗΓΓΗΗΟΟΚΚΣΣΖΖΣΣΟΟ  ΚΚΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟ 

 Παξαρψξεζε ρψξνπ γηα κεηεγθαηάζηαζε ηεο δνκήο ην Ληζαξάθη 

 Σν 2016 - 2018 θαηαρσξήζεθαλ 17.542 εμεηαζζέληεο  ζηελ Τπεξεζία Δλειίθσλ θαη 

12.643 ζηελ παηδνςπρηαηξηθή 

 

ΞΔΝΧΝΑ ΔΦΗΒΧΝ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ «ΑΓΓΔΛΙΑ» 

 Αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  

 Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε πξνζιήςεηο 

 Δλέξγεηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε "νηθνηξνθείν", ζε αλακνλή ηνπ ΦΔΚ 

 Γηαζχλδεζή ηνπ κε ηα Κ.Τ. γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ ελνίθσλ 

 Πξνζπάζεηα κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θνληά ζηνλ θνξέα 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θηινμελίαο ελνίθσλ ζηνλ μελψλα - αλαθαίληζε θιηκαηηζκνχ 
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ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ 

 

 1.404 πλεδξίεο Δθήβσλ 

 324 Αηνκηθέο ηαηξηθέο ζπλαληήζεηο 

 12.085 Δμσηεξηθά Ραληεβνχ 

 πλεξγαζία γηα Φπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε 

 5 ζεξαπεπκέλνη απαζρνινχκελνη 

 Φπρηαηξηθή Πιαηζίσζε ηνπ Οηθνηξνθείνπ ¨Σν πίηη ηνπ Ήιηνπ¨ 

 Γηαζπλδεηηθή ππεξεζία ζε εθήβνπο 

 

ΞΔΝΧΝΑ ΒΡΑΥΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΥΟΛΑΡΓΟ 

 

 Λεηηνπξγεί επί βάζεσο κε πιεξφηεηα δέθα ελνίθσλ 

 ηφρνο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ ζε  θάπνηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα 

 

ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΟ «ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ» 

 

 Δίλαη έλα νηθνηξνθείν πςειήο πξνζηαζίαο  κε ελλέα ελνίθνπο 

 Η ειηθία ησλ ελνίθσλ είλαη 37 – 46 εηψλ 

 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

 ηφρνο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ ζε  θάπνηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα 

 35 απαζρνινχκελνη σθεινχκελνη – κέιε 

 Δμππεξέηεζε αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΝΑ « Γ. Γελλεκαηάο» 

 Γεκηνπξγία θαη εθηχπσζε έληππνπ  θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ 

 πλεξγαζία κε Δ.Α.ΜΔΑ , ΠΔ.ΦΑ.Δ θαη ΝΠΙΓ 

 Σα θέξδε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηαθηλνχληαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 

Οικονομικά ζηοιτεία οργανιζμού 

 Αγοπέρ έηοςρ 2016, 2017 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

2016 

ΦΑΡΜΑΚΑ 26.120.707 

 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 17.775.791 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ 2.091.524 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 5.661.800 

ΜΙΘΟΓΟΙΑ 1.912.004 

ΤΠΗΡΔΙΔ 10.998.605 

ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 3.827.473 
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2017 

ΦΑΡΜΑΚΑ 25.691.579 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΛΙΚΟ 24.091.193 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ 2.187.744 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 5.527.596 

ΜΙΘΟΓΟΙΑ 2.125.469 

ΤΠΗΡΔΙΔ 10.327081 

ΛΟΙΠΔ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 3.883.272 
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ΔΣΟ 2016 2017 

ΠΡΟΒΛΔΦΗ 2018, ΜΔ 
ΑΓΟΡΔ 

Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 26.120.707 25.691.579 25,457,938 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ην θάξκαθν παξά ηελ 

εηζαγσγή αθξηβψλ θαηλνηφκσλ ζεξαπεηψλ ζηελ ζεξαπεία ησλ αζζελψλ  ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεζζάξσλ νκάδσλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ ζηηο πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο 

θιηληθέο (Ρεπκαηνινγηθή, Ογθνινγηθή, Νεπξνινγηθή, Γαζηξεληεξνινγηθή). 
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Καηά ην 2016 εμνθιήζεθαλ ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο παξειζφλησλ εηψλ θαη 

ηξέρνληνο έηνπο, αμίαο 83.855.014€ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΗ  2016 

Πεξηγξαθή χλνιν 

Δηζπξάμεηο   

Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α.  50,509,951 

Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ.  60,000 

Λνηπέο επηρνξεγήζεηο  32,570,701 

Δηζπξάμεηο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία  17,652,166 

Δηζπξάμεηο απφ ηδηψηεο  2,334,210 

Δηζπξάμεηο απφ εθκεηάιιεπζε 
ππνδνκψλ  252,858 

χλνιν  103,379,887 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΗ  2017 

Πεξηγξαθή χλνιν Αηηηνινγία - Παξαηεξήζεηο  

Δηζπξάμεηο     

Δπηρνξεγήζεηο απφ Τ.Τ.&Κ.Α.  58,265,300   

Δπηρνξεγήζεηο απφ Π.Γ.Δ.  1,109,268   

Δηζπξάμεηο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία 22,370,743   

Δηζπξάμεηο απφ ηδηψηεο 1,687,080   

Δηζπξάμεηο απφ εθκεηάιιεπζε 
ππνδνκψλ 244,530   

χλνιν  83,676,923   

 

Καηά ην 2017 εμνθιήζεθαλ ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο ηξέρνληνο θαη πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, αμίαο 71.202.717€ 
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Ληξιππόθεζμερ οθειλέρ 

 Δπνκέλσο φζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο καο, παξαηεξήζεθε εληππσζηαθή κείσζε ζηηο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ λνζνθνκείνπ καο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ηαθηηθήο 

επηρνξήγεζεο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. Οη 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο έρνπλ εμνθιεζεί έσο θαη ηνλ 

Ιαλνπάξην 2018 θαη φζνλ αθνξά ηηο ππεξσξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο εθεκεξίεο ησλ 

ηαηξψλ, έρνπλ θαηαβιεζεί έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018. 

 Σνλ Μάην ηνπ 2018 ζα θαηαβιεζνχλ εθεκεξίεο θαη ππεξσξίεο Μαξηίνπ 2018. Οη 

ππεξβάζεηο εθεκεξηψλ (ην 9%) , έρνπλ θαηαβιεζεί έσο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 
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ΚΟΣΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΑΦΑΛΙΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 

Αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο αλά 

θαηεγνξία θαη έηνο. 
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Αναζθάλιζηοι αζθενείρ 

 

 
    

 

 
 

 

Η απμαλφκελε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε αλαζθάιηζηνπο αζζελείο θαζψο θαη ε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο απνηππψλεηαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. 

 (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλαζθάιηζηνη αζζελείο ,δηθαηνχρνη ηνπ Ν.4368/2016) 

  2016 2017 Α ΣΡΙΜ. 2018 

  ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ 

ΝΟΗΛΔΙΑ  4.736 3,368,948 5.380 5,706,050 1.562 1,433,182 

ΣΔΠ - ΣΔΙ (ΤΝΟΛΟ 
ΔΓΓΡΑΦΧΝ) ΥΡΔΧΔΙ 13.572 1,382,686 18.021 1,463,739 6.377 441 
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ΚΟΣΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΑΦΑΛΙΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 ΔΣΟ 2016 2017 

ΠΟΛΙΣΔ Δ.Δ. 2,537 8,776 

ΠΟΛ. ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΔ ΑΙΣΗΗ ΑΤΛΟΤ 59,306 125,823 

ΑΠΟΡΟΙ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ 866,831 110,382 

ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ 366,42 1,180,402 

ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΔΚΣΟ Δ.Δ. 36,348 63,184 

ΤΝΟΛΟ 1,331,442 1,488,567 

 

Αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο αλά 

θαηεγνξία θαη έηνο. 
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4. ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΧΗ - ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

 

Μέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξναλαθέξζεθε αμηνπνηήζεθαλ φιεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ καο  πνπ απνζθνπνχζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ππεξεζηψλ.  Γίλεηαη ιφγνο πιένλ γηα εμαζθάιηζε «πνιηηηζκνχ» ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο  

ην νπνίν ζα ζπλερηζηεί θαη ζην επφκελν δηάζηεκα ηεο δηνίθεζήο καο. πγθεθξηκέλα 

επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη: 

 

4.1. ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΧΗ  

 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΑΦ) Νεπξνρεηξνπξγηθήο κε ην άλνηγκα 7 

θιηλψλ, απφ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2016 έρεη λνζειεχζεη 377 αζζελείο πνπ έρξεδαλ λνζειεία ζε 

κνλάδα 

 Δθζπγρξνληζκφο, αλαβάζκηζε θαη αδεηνδφηεζε ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ Σκήκαηνο, είλαη ην 

πξψην θαξκαθείν κε ρξήζε barcode ζηε δηαρείξηζή ηνπ 

 Μεηεγθαηάζηαζε θαη επέθηαζε Β΄ Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο θαη αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο 

θιηληθήο θαηά 6 θιίλεο, ζπγθεληξσκέλεο ζην ρψξν ηεο 

  Λεηηνπξγία ηνπ   ηκήκαηνο Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγία 4 θιηλψλ 

απνθαηάζηαζεο 

 Δπέθηαζε ηνπ Φπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο ζε κέρξη πξφηηλνο θιεηζηφ ρψξν, "άλνηγκα" 7 θιηλψλ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ επηθνπξηθψλ θιηλψλ 

 Μεηεγθαηάζηαζε ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο ηνπ Παζνινγηθνχ 

 Λεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Απμεκέλεο Φξνληίδαο, επίθεηληαη ηα εγθαίληα,  "άλνηγκα" 6 θιηλψλ 

γηα αζζελείο πνπ ρξήδνπλ  λνζειεία ζε κνλάδα 

 Δγθαίληα θαη Μεηεγθαηάζηαζε  Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο - Μηθξνρεηξνπξγηθήο θαη Κέληξν 

Δγθαπκάησλ 

 Λεηηνπξγία Μνλάδαο Δγθαπκάησλ αλάπηπμε, ζε πιήξε ιεηηνπξγία,  3 θιηλψλ κνλάδαο 

εγθαπκάησλ Μεηεγθαηάζηαζε ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο ηνπ Παζνινγηθνχ 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ( Τ.Α. Γ2α/53604/17/21-2-18  - ΦΔΚ 

939/Β/18)  
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 Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ -  Τγείαο θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,  

θιηληθέο πνπ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 2012 θαη ζπγθεθξηκέλα  έλα 

Παζνινγηθφ,  έλα Υεηξνπξγηθφ,  έλα Οξζνπαηδηθφ, έλα  Γπλαηθνινγηθφ θαη έλα 

Αγγεηνρεηξνπξγηθφ, ζπκπεξηιήθζεζαλ κεηά απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

 ηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Ιζνθαηαλνκή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φια ηα ηκήκαηα, αλάινγα κε ηε βαξχηεηά 

ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε θαη ηελ επηηξνπή θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ 

 ηειέρσζε ηνπ Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο 

 Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε  ηεο Μνλάδαο Γηάιπζεο Κπηηαξνζηαηηθψλ 

 Αλακέλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο ζην θαξκαθείν ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Οξγάλσζε ηκεκάησλ θαη έιεγρνο επηζθεπηεξίνπ κε δηαθξηηέο ρξσκαηηζηέο θάξηεο 

 Μεηαθνξά ηνπ γξαθείνπ Γξακκαηείαο - Πξσηνθφιινπ απφ ηνλ πξψην φξνθν ζην ηζφγεην 

ηνπ θηηξίνπ ηεο Γηνίθεζεο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ θνηλνχ θαη πξφζβαζεο απφ ΑΜΔΑ 

 Αλαδηαξξχζκηζε  - Υσξνηαμηθή Δλνπνίεζε ησλ ρψξσλ ηεο Οηθ. Τπνδηεχζπλζεο κε ζηφρν 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ γξαθείσλ 

 Δπαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ δηαλνκήο γεπκάησλ, 

θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο: 

Τπνγξάθηεθαλ 193 αηνκηθέο ζπκβάζεηο (105 Καζαξηφηεηαο, 57 Δζηίαζεο, 31 Φχιαμεο) 

Η εθηέιεζή ηνπο αλεζηάιε ιφγσ ζεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ επί αηηήζεσλ 

αλαζηνιήο ησλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη κε αλαζηνιή ηεο απφθαζεο 

Απνζηείιακε λέα πξνθήξπμε ζην ΑΔΠ  θαη αλακέλνπκε ηελ έγθξηζή ηεο 

Με απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ Γ επαλαθηλήζακε ηε δηαδηθαζία 

 Οξγάλσζε θαη επέθηαζε ηεο ππνδνρήο ησλ αζζελψλ ζηηο γεληθέο εθεκεξίεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζην Αλαηνιηθφ θαη Γπηηθφ Κηίξην, θαζψο θαη νξγάλσζε ππνδνρήο απφ ηνπο  

ηξαπκαηηνθνξείο 

 Δπηηπρήο Δθηέιεζε, γηα πξψηε θνξά, ηεο άζθεζεο κε θσδηθή νλνκαζία "ψζηξαηνο", 

Τπήξμε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΔΠΤ, ην ΔΚΑΒ θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα 

Η άζθεζε αθνξνχζε ηελ εθθέλσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

 

 χζηαζε Ογθνινγηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνία ζπλεδξηάδεη θάζε εβδνκάδα ζηα πιαίζηα 

ηεο πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο αζζελψλ κε θαθνήζεηα 
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 Πιήξεο ελαξκφληζε αλαθνξηθά κε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ, εθ ηνπ λφκνπ, 

επηηξνπψλ 

 (επηηξνπή θαξκάθνπ, ρεηξνπξγείνπ, ΟΔΚΟΥΑ, θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηκεκάησλ) 

 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ (Δ.Ν.Λ.) 

 

 Καζεκεξηλή θαηαγξαθή θαη  παξαθνινχζεζε ησλ πνιπαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΠΡΟΚΡΟΤΣΗ» ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ θαη έιεγρν δηαζπνξάο ινίκσμεο κε πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα 

 Δπηηήξεζε θαηαλάισζεο αληηβηνηηθψλ κε ρξήζε ηνπ ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ (DDDS) απφ ηελ Οκάδα Δπηηήξεζεο θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο 

Αληηβηνηηθψλ (ΟΔΚΟΥΑ) 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή, δήισζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εληεξνπαζνγφλσλ θαη 

δεινχκελσλ λνζεκάησλ κε παξάιιειε ζχζηαζε νδεγηψλ δηαρείξηζεο ζηα θιηληθά 

ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πηζηνπνίεζε ηνπο ζηελ 

«Τγηεηλή Υεξηψλ» 

 Γηελέξγεηα Αληηγξηπηθψλ Δκβνιηαζκψλ Πξνζσπηθνχ ηα έηε 2016-17 

 πζηεκαηηθφο Έιεγρνο Μηθξνβηαθνχ Φνξηίνπ Πεξηβάιινληνο Κιηληθψλ, Σκεκάησλ, 

Υεηξνπξγείσλ θαη Μνλάδσλ Ννζνθνκείνπ θαη ιήςε κέηξσλ ειέγρνπ Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ θαη θηλδχλσλ δηαζπνξάο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ 
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4.2. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ 

 

Αναδιαρρύθμιζη Σμημάηων: 

 Οξζνπεδηθνχ Υεηξνπξγείνπ 

 Απνζηείξσζεο 

 Παζνινγναλαηνκηθνχ Δξγαζηεξίνπ 

 

σνηήρηζη - Δπιζκεσές Σμημάηων: 

 Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή 

 ΣΔΠ 

 Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή - ΜΔΛ 

 Βξαρεία Ννζειεία 

 ΜΔΘ 

 Μνλάδα Δκθξαγκάησλ 

 Κεληξηθψλ Υεηξνπξγείσλ 

 Μαγεηξείσλ 

 Αλαθαίληζε Γηθηχνπ Σξνθνδνζίαο δεζηψλ λεξψλ ζην θηίξην ηεο Αηκνδνζίαο 

 Δγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ζχλδεζή ηεο κε ην δίθηπν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δηαηνκεαθήο ΜΑΦ 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ Ππξαζθάιεηαο θαη Αζθάιεηαο (ζπλαγεξκνί) 

 Δηήζηεο πκβάζεηο ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

 πληήξεζε θαη επηζθεπέο 9 ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ  

 Ννκηκνπνίεζε - Σαθηνπνίεζε φισλ ησλ απζαηξέησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην 

Ν.4178/2013 

 Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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 Δγθαίληα Ηιεθηξνδνηηθνχ Τπνζηαζκνχ ηεο ΓΔΗ, ψζηε ην λνζνθνκείν λα έρεη 

απηνλνκία ζηελ Ηιεθηξηθή ελέξγεηα 

 Έθδνζε ελεξγεηαθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ (Π.Δ.Α.), ην νπνίν απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο 

 Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νξνθήο (θιάζεο Β) πςειήο θαηαλάισζεο κε λέα 

ζψκαηα ηχπνπ LED ζην ρψξν ησλ ΣΔΠ ΚΑΙ ΣΔΙ κε ζηφρν ηε κείσζε θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 πλερείο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ φισλ ησλ H/M εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Δπηζθεπέο ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν απνζήθεπζεο, επηθάλεηαο 500 η.κ. ηνπ Κ.Τ. 

Ραθήλαο, γηα κεηαθνξά ηνπ αξρείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Γεκηνπξγία ππνδνκψλ αζθαιείαο ζην απνκνλσκέλν θηίξην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

νηθνπέδνπ σηεξία, ηεο ςπρηαηξηθήο Κιηληθήο Δθήβσλ 

 

 

4.3. ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

 Δγθαηάζηαζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηε Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο θαη ζηε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ 

(επίθεηηαη ζε φιν ην λνζνθνκείν) 

 Ηιεθηξνληθή Γηαθίλεζε εγγξάθσλ ζηα ηκήκαηα κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

 Γεκηνπξγία λένπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδα) ηνπ λνζνθνκείνπ κε ζπλερή πξνζζήθε 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο 

 Δγθαηάζηαζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

 Καηαγξαθή ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ ΣΔΙ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Αζθιεπηφο (ΗΓΙΚΑ) 

 Καηαρψξεζε φισλ ησλ ξαληεβνχ (ησλ εμεηδηθεπκέλσλ νθζαικνινγηθψλ εμεηάζεσλ, 

ηεο αηκαηνινγηθήο, ηεο ελδνθξηλνινγηθήο θαη ηεο λεπξνινγηθήο θιηληθήο, θαζψο 
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καγλεηηθνχ θαη αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Αζθιεπηφο) 

 Υξήζε barcode ζηα ΣΔΠ, ζηα ΣΔΙ θαη ζην θαξκαθείν θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ 

POS 

 Ηιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ζην ΣΔΠ θαη ζηα ΣΔΙ 

 Δθαξκνγή Λίζηαο Υεηξνπξγείνπ:  

 Όια ηα ηαθηηθά εηζηηήξηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ γίλνληαη κφλν φηαλ νη αζζελείο 

είλαη εγγεγξακκέλνη  ζηε ιίζηα ρεηξνπξγείνπ 

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε θαη ίζε αληηκεηψπηζε 

 Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΠ 

 Πξφζιεςε  2 γηαηξψλ δηαινγήο - triage 

 Οξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαινγήο - triage 

 Πξνθήξπμε 12 γηαηξψλ δηαθφξσλ  εηδηθνηήησλ γηα ην ΣΔΠ 

 Αλαθαίληζε - ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ 

 Πξνθήξπμε Αλνηρηψλ Γηεζλψλ Γηαγσληζκψλ γηα Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ (7 

Γηαγσληζκνί), κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ (φινη νη δηαγσληζκνί 

δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά). Σν λνζνθνκείν πξνκεζεπφηαλ ηα αληηδξαζηήξηα  κε 

ζπκβάζεηο ηνπ 2003 θαη ζε απηφ πεηχρακε κείσζε 30% 

 Δξγαζίεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη Βηνταηξηθνχ 

Δμνπιηζκνχ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΜΑΦ Νεπξνρεηξνπξγηθήο 

 Δμφθιεζε φισλ ησλ  νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε e - banking 
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (2016 - 2018) 

 
Η ξαγδαία εμέιημε ηεο λέαο  Β.Ι. ηερλνινγίαο θαη νη απαηηήζεηο ηεο επνρήο επέβαιαλ ηελ  

αλάπηπμε δξάζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ην λνζνθνκείν καο εμνπιίζηεθε κε λέν ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
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5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ -  ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

Καηά θνηλή νκνινγία ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θάζε θνξέα επεξεάδεη ζπλνιηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελψ 

παξάιιεια ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ελζσκάησζεο, εμέιημεο θαη επηηπρίαο ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σα Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» επέλδπζε ζηελ  Γηα βίνπ 

Μάζεζε θαη αλέπηπμε κία εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηεηακέλε ηφζν ζην 

ρψξν ηεο, φζν θαη ζε επξχηεξνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

ηεξίδνληαο  πάληα  ην εξεπλεηηθφ έξγν θαη επελδχνληαο ζηελ  Γηα βίνπ Μάζεζε θαη ηε 

ζπλερή επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ, ην Γ.Ν.Α. "Γ. Γελλεκαηάο" αλέπηπμε κία  ζεβαζηή 

εθπαηδεπηηθή, επηκνξθσηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα: 

 

 Δγθξίζεθαλ  πξνο δηεμαγσγή: 

 10 εξεπλεηηθέο κειέηεο 

 30 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο  

 44 δηπισκαηηθέο έξεπλεο  

 13 πηπρηαθέο εξγαζίεο  

 

 Τινπνηήζεθαλ  Δπηζηεκνληθέο Ηκεξίδεο θαη  Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα (ΙΝΔΠ) 

 

 Σν 2018 πινπνηήζεθαλ 2 ζεκαληηθέο Ηκεξίδεο κε ηίηιν: 

«Πνιηηηζηηθέο Ιδηαηηεξφηεηεο ησλ ιεπηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη δηαρείξηζή ηνπο απφ ηνπ 

Δπαγγεικαηίεο Τγείαο», 26/1/2018 

«Φάξκαθν θαη Ννζνθνκείν», 19/3/2018 

 

 106 ππάιιεινη ηνπ λνζνθνκείνπ καο παξαθνινχζεζαλ ην ζεκηλάξην BLS γηα ηελ 

απφθηεζε πηζηνπνίεζεο ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην γξαθείν εθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β 

 

 26 λνζειεπηέο/ηξηεο απφ ηα λνζνθνκεία ησλ Αζελψλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο 

παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα ηεο Υεηξνπξγηθήο Ννζειεπηηθήο Δηδηθφηεηαο  
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 31 λνζειεπηέο/ηξηεο ηνπ θνξέα καο θαη άιισλ λνζνθνκείσλ έθαλαλ εμεηδίθεπζε ζε 

εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ καο 

 

 22 θνηηεηέο έθαλαλ πξαθηηθή άζθεζε κε ην Πξφγξακκα Erasmus - Έγηλαλ απνδεθηνί γηα 

ην 2018 άιινη 34 θνηηεηέο 

 

 705 θνηηεηέο ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πινπνίεζαλ ηελ θιηληθή ή πξαθηηθή άζθεζε 

 

 312 ζπνπδαζηψλ  Ι.Δ.Κ/ΔΠΑ./ΟΑΔΓ έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε  

 

 ην λνζνθνκείν καο ιεηηνπξγεί θαη ΓΙΔΚ κε έλα κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ 
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6. ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΔ – ΤΝΔΡΓΑΙΔ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

Σν Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» πξσηνπνξψληαο ζηνλ ηνκέα φρη κφλν ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Ννζνθνκείνπ 

αλνηρηνχ θαη θηιφμελνπ ζην «λέν» θαη ην «εθζπγρξνληζκέλν», έρεη λα επηδείμεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2016-18 πινχζην έξγν. 

 

 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γ.Ν.Α. « Γ. Γελλεκαηάο» πξνο ηνπο αζζελείο αμίδεη λα αλαθεξζεί ην 

Γπαθείο Ππόλητηρ και Αγυγήρ Τγείαρ ην νπνίν απνηειεί ηε κνλαδηθή ππεξεζία ζε 

Γεκφζην θαη Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ππεξεζηψλ 

πξφιεςεο , αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο ζηνπο αζζελείο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πνιίηεο 

πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πγείαο απφ ην Ννζνθνκείν. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζεη ε ππεξεζία θαη νη δξάζεηο θαζηζηνχλ ην Γ.Ν.Α. « Γ. 

Γελλεκαηάο» σο  Ννζνθνκείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, ζηελ θνηλφηεηα θαη ηηο αλάγθεο πγείαο 
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ησλ πνιηηψλ πνπ εμππεξεηεί θαη εζηηαζκέλν απνηειεζκαηηθά φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζεξαπείαο αιιά θαη ηεο νιηζηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο πγείαο ελ γέλεη. Καηά ην 

δηάζηεκα 2016-2018 ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη 

αγσγήο πγείαο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο λνζνθνκείνπ:  

 

 Δηήζην πξφγξακκα πξψηκεο αλαγλψξηζεο θαη πξφιεςεο ηεο Γηαβεηηθήο 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη αγσγήο πγείαο γηα ηε ζπκκφξθσζε θαη ππνζηήξημε  ησλ 

αζζελψλ κε αθραξψδε Γηαβήηε πνπ παξαθνινπζνχληαη ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά 

Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, καδί κε ηελ Κξαηηθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή θαη ην 

Δλδνθξηλνινγηθφ Σκήκα 

 Δβδνκάδα Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Γέξκαηνο θαη ηνπ 

Καθνήζνπο Μειαλψκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή θαη ην Κέληξν 

Αλαθνξάο Μειαλψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Γηήκεξν Πξφγξακκα Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο γηα Καξθίλν ηνπ Γέξκαηνο ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ ηπξέσλ Δπβνίαο. 

 πκκεηνρή ζην Πξφγξακκα ηνπ ΤΤΚΑ «Ηπηφλε» γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Οζηενπφξσζεο 

θαη ησλ Πηψζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα θπζηθήο Ιαηξηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Γηήκεξν Πξφγξακκα Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Γέξκαηνο ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Αιηβεξίνπ. 

 Σξηήκεξν Πξφγξακκα Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο γηα ηελ Τγεία ησλ Μαηηψλ, ηνλ 

Καξθίλν ηνπ Γέξκαηνο θαη ηα Οξζνπαηδηθά Πξνβιήκαηα ζην Γεξβέλη Κνξηλζίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο. 

 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο ζηνπο 

καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ  29νπ Γ Πεξηζηεξίνπ. 

 Οξγάλσζε  εκβνιηαζηηθήο αληηγξηπηθήο θάιπςεο ησλ απφξσλ θαη θνηλσληθά 

επάισησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 Δθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Πξφιεςε θαη Πξναγσγή πγείαο θαζψο 

θαη ζε κνληέια ππνζηήξημεο ρξνλίσο παζρφλησλ αζζελψλ. 
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6.1. ΒΡΑΒΔΤΔΙ / ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

Γηα δχν ζπλερή έηε απέζπαζε ηξία ζπλνιηθά βξαβεία αληαγσληδφκελν ζηνλ ηνκέα ησλ 

Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ Ννζνθνκείσλ ησλ βξαβείσλ Healthcare Business Awards 2016 θαη 

2017,  πγθεθξηκέλα: 

 

 Με ην  ρξπζφ βξαβείν ηηκήζεθε ε Α΄Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ζηελ θαηεγνξία 

«Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Κιηληθήο Γεκνζίνπ Ννζνθνκείνπ», Healthcare Business 

Awards 2016 

 Με ην αξγπξφ βξαβείν ηηκήζεθε ην Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο ζηελ 

θαηεγνξία «Καηλνηφκνο κνλάδα ή ηκήκα λνζνθνκείνπ ή δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ», 

Healthcare Business Awards 2016 

 

 Με ην αξγπξφ βξαβείν ηηκήζεθε ην Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο θαζψο θαη 

ην Σκήκα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο – Μηθξνρεηξνπξγηθήο θαη Κέληξν Αλαθνξάο 

Μειαλψκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ θαηεγνξία Ννζνθνκεία/Κνηλσληθή/Δπζχλε 

/Γξάζε γηα πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε γηα ην Πξφγξακκα Πξφιεςεο θαη Αγσγήο 

Τγείαο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Γέξκαηνο θαη ην Καθφεζεο Μειάλσκα, Healthcare 

Business Awards 2017 
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 Σηκεηηθή δηάθξηζε  δφζεθε ζηελ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ην Γήκν Κεξαηέαο 

ζε αλαγλψξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ έξγνπ πνπ έρεη επηδείμεη ζηελ 

νξγάλσζε δξάζεσλ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, 2016 

 

6.2. ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΑ 

 

ην Σνκέα ηεο Πξσηνπνξίαο ην Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» απνηειεί πφιν εθαξκνγήο 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

πγθεθξηκέλα:  

 Δίλαη ην πξψην Γεκφζην Ννζνθνκείν ζην νπνίν επηηεχρζεθε Δκθχηεπζε κφληκνπ 

ηερλεηνχ βεκαηνδφηε ρσξίο ειεθηξφδηα πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ βεκαηνδφηε ζηνπο αζζελείο. Η ζχγρξνλε απηή ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε πέξαλ ηνπ αηζζεηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ έρεη γηα ηνλ 

αζζελή, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή επηπινθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνδίσλ ηνπ βεκαηνδφηε νη νπνίεο ζπρλά ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη 

λέεο επεκβάζεηο γηα ηνπο αζζελείο. 

 ην Ννζνθνκείν έγηλε γηα πξψηε θνξά παξέκβαζε Καηάιπζεο αξξπζκηνγφλσλ εζηηψλ 

κε θξπνπεμία (Ryoablation) κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

θαξδηαθψλ αξξπζκηψλ ζε λένπο ειηθηαθά αζζελείο ε αζζελείο πνπ ε θαξκαθεπηηθή 

αληηκεηψπηζε απνηπγράλεη. Η κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη παξνπζηάδεη πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα ελψ είλαη ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο κεζφδνπο ζχληνκε θαη εμίζνπ 

αζθαιήο γηα ηνπο αζζελείο. 

 Πξνεγκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εθαξκφδνληαη ζην λνζνθνκείν καο φπσο απηή 

ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο -. Οη επεκβάζεηο απηέο έρνπλ θαιχηεξα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα, ελψ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ηνπ ρξφλνπ 

αλάξξσζεο ηνπ αζζελνχο. 
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6.3. ΤΝΔΡΓΑΙΔ 

 

Σν Ννζνθνκείν ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά ζπλεξγαζηψλ 

νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 
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7. ΣΟΥΟΘΔΙΑ 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε κεηαξξχζκηζε είλαη εθηθηή. Καη επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πινπνηήζηκσλ 

ζηφρσλ. Με γλψκνλα ηνλ άλζξσπν αζζελή , αιιά θαη ηνλ άλζξσπν εξγαδφκελν, ην βιέκκα 

είλαη επηθεληξσκέλν ζηνπο  ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη: 

 Αλακνλή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ίδξπκα Νηάξρνο γηα αλαθαηαζθεπή ηνπ ΣΔΠ 

 Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ (64 ηνκψλ, 550.000), 

Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ – Αθηηλνζθνπηθνχ Μεραλήκαηνο (300.000) θαη 

Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ  Πχξγνπ (100.000) απφ ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Γεκνζηεχηεθε 

ζηελ εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

 Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ 64 ηνκψλ κε δηαγσληζκφ πνπ 

γίλεηαη ζην ηζκαλφγιεην ( Leasing) 

 Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ 2014-2020, 4 κεραλεκάησλ  

(390.000) 

 1 χζηεκα PACS 

 2 Υεηξνπξγηθέο Σξάπεδεο   

 1 χζηεκα Τπεξήρσλ 

 Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ  ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ  - ΠΓΔ (609.760)  

 1 Τπεξερνηνκνγξάθνο 

 1 Φνξεηφ αθηηλνζθνπηθφ C-ARM 

 1 Αθηηλνζθνπηθφ κεράλεκα, DR 

 1 Αλαηζζεζηνινγηθφ πγθξφηεκα 
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 Με απφθαζε ηνπ Γ (14/13-3-18), ζα γίλεη κεηεγθαηάζηαζε ηεο Αηκαηνινγηθήο, ηεο 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο, ηεο Βξαρείαο Παζνινγηθήο θαη ηνπ Ογθ. Ιαηξείνπ 

 Βειηίσζε Τπεξεζηψλ  Γηαζθάιηζεο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

 Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην δηαρείξηζεο θιηλψλ ησλ Ννζειεπηηθψλ Σκεκάησλ κέζσ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ 

 Τπνζηήξημε θαη θηινμελία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. 

Γελλεκαηάο», κέζσ Τπνδνκψλ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο 

(Government Cloud – G Cloud) 

 Φεθηνπνίεζε ησλ θαξηειψλ ησλ ΣΔΙ 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζπξίδσλ ζηα ΣΔΙ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

 Δξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ρεηξνπξγείσλ 

 πλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ Γσξεψλ 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζηα ΣΔΙ θαη ζην ΣΔΠ 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα ηα ρεηξνπξγεία ζηηο ρξφληεο παζήζεηο 

 ε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο Τπεξεζίαο 

ΚΣΤΠ (Κηηξηαθέο Τπνδνκέο), έρεη δξνκνινγεζεί ε πιήξεο  αλαθαηαζθεπή θαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ρεηξνπξγείσλ θαζψο  θαη 

ηνπ θιηκαηηζκνχ ηεο ΜΔΘ ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο 

(850 ηκ.) 

 Δλίζρπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. 



 

50 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

 
Ο απνινγηζκφο είλαη ην ηειηθφ ζηάδην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εθθηλεί ηνλ θχθιν 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνθαιψληαο κε ηε ζεηξά 

ηεο ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα αέλαν θχθιν, βειηίσζεο, αλάπηπμεο  θαη 

εθζπγρξνληζκνχ.  

 

              

 

Η αιιαγή «θνπιηνχξαο» ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο «Γηνίθεζεο κε βάζε 

ηνπο ζηφρνπο» θαη ηεο «νιηθήο πνηφηεηαο», θξίλεηαη επαξθήο. 

Παξά ηελ πην απαηηεηηθή πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ε δηνίθεζε 

ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 1ε ΤΠΔ, ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, εξγαζηήθακε γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη αζζελείο καο ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ 

πςειή πνηφηεηα θξνληίδαο ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ.  

Απφ ηε κεξηά καο πηζηεχνπκε φηη πξνζπαζήζακε λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα άζθεζε δηνίθεζεο 

κε ήζνο θαη χθνο ηέηνην πνπ λα ηνλίδεη ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ ζπλαληίιεςε. Να πξνάγεη 

δηθαηνζχλε ζηηο αλαπφθεπθηεο ζπγθξνχζεηο, λα ζηεξίδεη ηνλ αζζελή.  
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Οη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαβάιινπλ θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο φρη κφλν 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ αιιά θαη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

ην φξακα καο γηα ην Ννζνθνκείν λα ην πιεζηάζνπκε πεξαηηέξσ.  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ  ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» αληαπεμήιζε απνηειεζκαηηθά, 

απνδεηθλχνληαο φηη απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. Πξφθεηηαη γηα ζηειέρε 

πνπ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο απαξηίδνληαη απφ αλζξψπνπο επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπο 

θαη επαγγεικαηηθά αθνζησκέλνπο.  

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζηελ 

Γηνίθεζε ηεο 1ε ΤΠΔ πνπ ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο καο. 

Σηο ζεξκφηεξεο επραξηζηίεο φκσο ηηο εθθξάδνπκε ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» γηα ηε ζπλεξγαζία, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ αθνζίσζε θαη ηελ 

αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπο ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

 

 

 

 


