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ΗΣΑΝ 6/5/2018 όηαλ ε Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξνπζίαζε ηα πξώηα 

πεπξαγκέλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ΓΝΑ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» γηα ηα έηε 2016 – 2018. 

Έθηνηε  ρσξίο θακία δηαθνπή ζπλερίζακε θαη ζήκεξα παξνπζηάδνπκε ηα ΝΔΑ πεπξαγκέλα 

καο από ην Μάην 2018 έσο ην Μάην 2019 ζε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ  

κε πξνεμέρνληα ρσξίο λα κεηώλνληαη ηα ππόινηπα ηα θάησζη: 

 

 ηελ ρνξεγία ηνπ Ιδξύκαηνο Λάηζε γηα αλαθαηαζθεπή θαη αλαθαίληζε ηνπ ΣΔΠ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ΓΝΑ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ»)  

  ηελ πξνκήζεηα κεηαμύ άιισλ  δύν θαηλνύξησλ αμνληθώλ ηνκνγξάθσλ 64 ηνκώλ γηα 

αληηθαηάζηαζε δύν «end of life» αμνληθώλ 16 ηνκώλ 

 Σε δεκηνπξγία Μνλάδαο Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΑΦ) δπλακηθόηεηαο 6 θιηλώλ κε 

πιήξε εμνπιηζκό πνπ αλήθεη ζηε ΜΔΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο RIS-PACS 

 Σελ  ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε  (κέζσ ΔΠΑ) ηνπ θηεξίνπ 1 (ΚΟΦΚΑ)  
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΔ 

 

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

πινπνηώληαο έηζη θαηά ην κέγηζην ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί ηόζν από ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηελ 1ε ΤΠΔ, όζν θαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

 

 
 

   Σχεδιάγπαμμα:  Άξονερ Δπάζηρ ηηρ Διοίκηζηρ 
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1. ΣΔΛΔΥΧΗ 

 

ΣΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ  ΣΟΤ 

Σν αλζξώπηλν δπλακηθό κηαο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριό 

ιεηηνπξγίαο, ελώ ε απνηύπσζή ηνπ δηεπθνιύλεη πάληα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θάζε 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ δηεξεύλεζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Παξά ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο νη νπνίεο έπξεπε λα 

αληηκεησπηζηνύλ, όπσο έιιεηςε πξνζσπηθνύ, θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξόζιεςε νξηζκέλσλ  

θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ, κεγάιν ράζκα κεηαμύ ηεο αλάγθεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 

δήηεζεο ππεξεζηώλ πγείαο θαη ηεο ηεξάζηηαο θαζπζηέξεζεο ζηελ δηακόξθσζε ησλ όξσλ ηεο 

παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ππεξεζηώλ πγείαο, ην ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο» ην δηάζηεκα Μάηνο 

2018 - 2019 ζπλέρηζε λα παξέρεη κε απμεηηθνύο ξπζκνύο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιίηε. 
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1.ΣΕΛΕΧΩΗ 

ΣΟ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΣΕΛΕΧΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ: 1.724 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΤΓΕΙΑ 

 574 ΓΙΑΣΡΟΤ 

 740 ΝΟΗΛΕΤΣΕ 

 201 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 152 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

 34 ΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 23 ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ 
 

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΜΕ ΣΟ ΘΕΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ: 106 

 51 ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 48  ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 7 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ  

 ΚΑΙ 49 ΑΣΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΚΝΑΙ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΟΑΕΔ 
  
ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 2018-2019 ΔΙΟΡΙΣΗΚΑΝ: 140  

 67 ΓΙΑΣΡΟΙ 

 58 ΝΟΗΛΕΤΣΕ 

 7 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

 8 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ 
 

Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ν ζεζκόο ηνπ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ ή κε ζύκβαζε, έρεη 

πξνζθέξεη αλαθνύθηζε ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο παξνρήο 

πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο, επηδηώθνληαο παξόια απηά ηηο πξνζιήςεηο κόληκνπ 

πξνζσπηθνύ.  

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

κε εμαηξεηηθή αληαπόθξηζε ράξε ζην νπνίν, όπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ,  

ιεηηνύξγεζαλ δνκέο θαη ηκήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ή επεθηάζεθαλ ζην λνζνθνκείν ΓΝΑ «Γ. 

Γελλεκαηάο». 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επηηαθηηθέο αλάγθεο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ θνξέα καο,  

έγηλε ηεξάξρε απηώλ ησλ αλαγθώλ θαη ζηάιζεθαλ ζην Τ.Τ.Κ.Α. ηα αληίζηνηρα αηηήκαηα. 

Σαπηόρξνλα έγηλε δηαρείξηζε ησλ κεηαβνιώλ πξνζσπηθνύ (πξνζιήςεηο- κεηαηάμεηο- 

απνζπάζεηο-κεηαθηλήζεηο) ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, πεηπραίλνληαο ηα θαιύηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα γηα λα θηάζνπκε ζηελ ζεκεξηλή δηάξζξσζε ηνπ ππεξεηνύληνο 

πξνζσπηθνύ ην νπνίν απνηππώλεηαη σο εμήο:  
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Σχεδιάγραμμα 1: Στελζχωςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ 

 

Σν 2018 νη ππεξεηνύληεο ήηαλ 1.820 (ηελ δηάξζξσζε αλά εηδηθόηεηα ηελ βιέπεηε) ελώ γηα ην 

Α’ 5κελν ηνπ 2019 νη ππεξεηνύληεο ήηαλ 1.830.  

Από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη ην αλζξώπηλν δπλακηθό θπκαίλεηαη πάλσ θάησ ζηα ίδηα 

επίπεδα, αλά έηνο, ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο γεγνλόο ην νπνίν δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ  γηα λα ηζνζηαζκίζεη ηηο απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ κε 

ηελ θαηά ην δπλαηόλ θάιπςε ησλ θελώλ ζέζεσλ κέζσ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ 

(σθεινύκελνη ΟΑΔΓ, ζπκβάζεηο πξνζσπηθνύ, κόληκν πξνζσπηθό). 

 

Δπηπιένλ ζην επόκελν δηάζηεκα αλακέλνληαη νη πξνζιήςεηο  37 Δπαγγεικαηηώλ 

Τγείαο: 

 17  Ιαηξηθό Πξνζσπηθό 

 8  Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό 

 6    Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό  

 6    Γηνηθεηηθό 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 ξόινο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη πξσηαγσληζηηθόο θαη απνηειεί έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο πόινπο γύξσ από ηνπο νπνίνπο δηαξζξώλεηαη ην Δζληθό ύζηεκα Τγείαο. 

Η θίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, όπσο απνηππώλεηαη ηόζν από ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ 

ππνπξγείνπ (biforms), όζν θαη από ηνλ ηξηεηή απνινγηζκό έξγνπ ηεο 1εο ΤΠΔ, θαη νη δείθηεο 

πνηόηεηαο  θαλεξώλνπλ κία νξζνινγηθή ρξήζε πόξσλ θαη ππεξεζηώλ. Σν Ννζνθνκείν ΓΝΑ 

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

λνζνθνκείσλ αθνύ παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά θάιπςεο θξεβαηηώλ  θαη κάιηζηα πνιιέο 

θιηληθέο πάλσ από ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. 

Αθνινύζσο παξαηίζεληαη ζηνηρεία Ννζειεπηηθήο θίλεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ζε αξηζκό 

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

ζηνηρεία ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, επηζθεςηκόηεηαο ηαηξείσλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ, 

ελδνζθνπήζεσλ θιπ. πνπ απνδεηθλύνπλ ην πςειό παξαγόκελν έξγν ηνπ θνξέα: 

     

               Σχεδιάγραμμα 2: Ετήςιεσ Ειςαγωγζσ 
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Πην ζπγθεθξηκέλα  από ηνλ Μάην 2018 έσο ην Μάην 2019 έγηλαλ 60.507 εηζαγσγέο.  

 

 

        
           

           Σχεδιάγραμμα 3:  Αριθμόσ Νοςηλευθζντων 

 

 

ο  αριθμόσ των Νοςηλευθέντων αςθενϊν για τον Μάιο 2018 έωσ το Μάιο 2019  είναι 62.598 
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          Σχεδιάγραμμα 4:  Αριθμόσ Νοςηλευθζντων 

 

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

ην Μάην 2018 έσο ην Μάην 2019 ζηηο 3,74 εκέξεο δηαηεξώληαο ζε ρακειά επίπεδα ην 

θόζηνο λνζειείαο ησλ αζζελώλ ζπγθξηηηθά κε πξνεγνύκελα έηε θαη λα δεκηνπξγεί 

όθεινο πνπ κεηαθπιύεηε ζηνλ πνιίηε ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί 

ηηο δνκέο πην εύθνια θαη πην απνηειεζκαηηθά. 
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         Σχεδιάγραμμα 5:  Πληρότητα Κλινών 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ όζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ 

θιηλώλ, ε νπνία δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θνξέα λα αληαπνθξηζεί ζηελ νινέλα θαη 

απμαλόκελε δήηεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο. Σν Μάην 2018 έσο θαη ην Μάην 2019 ην πνζνζηό 

θάιπςεο ησλ θιηλώλ αλήιζε ζην 106,71%, κε θάπνηεο θιηληθέο λα ππεξβαίλνπλ ηε δύλακή 

ηνπο (Α΄Π: 238,97%, Β΄Π: 139,04% θαη Γ΄Π: 218,90%, ΦΤΥ: 173,80%). Η απμεκέλε 

πιεξόηεηα ζε κέξνο ησλ θιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ απνδεηθλύεη όηη ην Γ.Ν.Α. «Γ. 

Γελλεκαηάο» απνηειεί θνξκό ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ππνζηεξίμεη όιεο ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηώλ ζε βάζε ηζόηεηαο θαη πξνζθνξάο ρσξίο λα αξλείηαη ππεξεζίεο πγείαο. 

Η αλνδηθή εμέιημε ηεο δήηεζεο ππεξεζηώλ πγείαο θαη νη νινέλα απμαλόκελεο αλάγθεο ησλ 

πνιηηώλ, απνηππώλνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ  θαηαγξάθεθαλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ 

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

λνζνθνκείνπ, σο λνζνθνκείν πξώηεο γξακκήο.  
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              Σχεδιάγραμμα 6: Εξεταςθζντεσ ςτο ΤΕΠ  και στα ΤΕΙ 

Ο κεγάινο όγθνο ησλ επηζθέςεσλ θαη εμεηαζζέλησλ ζηα Σκήκαηα ησλ Δπεηγόλησλ θαη 

Σαθηηθώλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ δειώλεη ηελ απμεκέλε επηζθεςηκόηεηα 

θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη νη πνιίηεο επηιέγνπλ εκπηζηεύνληαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ν κέζνο όξνο πξνζεξρνκέλσλ ζε θάζε Γεληθή Δθεκεξία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζηα 1213 άηνκα κε κέζν όξν εηζαγσγώλ ηηο 205 

εηζαγσγέο/εθεκεξία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκόο ησλ εμεηαζζέλησλ ζηα ΣΔΠ γηα ην 2018 113.440 άηνκα ελώ 

κόιηο ην α΄5κελν ηνπ 2019 ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ εμεηάζηεθε ζηα ΣΔΠ αλήιζε ζηηο 

45.519 άηνκα. 

Δμεηάζζεθαλ ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία, θαζώο επίζεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελώλ 

από ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία παξέρνληαο παξάιιεια πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη  

ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Σν 2018 αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ εμεηάζζεθαλ ζηα ηαθηηθά 

Δμσηεξηθά Ιαηξεία ήηαλ 114.495, ελώ ήδε ην α΄5κελν ηνπ 2019 51.966 άηνκα εμεηάζηεθαλ 

ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία.  
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        Σχεδιάγραμμα 7: Κίνηςη Ολοήμερησ Λειτουργίασ 

 

Σαπηόρξνλα απμεκέλε θίλεζε ζεκεηώζεθε θαη ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ 

καο ε νπνία επίζεο απνηππώλεη ηελ κεγάιε επηζθεςηκόηεηα θαη εκπηζηνζύλε πνπ θεξδίδεη ην 

Γ.Ν.Α. «.Γ. Γελλεκαηάο». πγθεθξηκέλα ην 2018 έγηλαλ 18.939 επηζθέςεηο πνιηηώλ ζε 

δηάθνξα ηαηξεία θαη 17.682 ξαληεβνύ αθνξνύζαλ ηα εξγαζηεξηαθά ηκήκαηα γηα εμεηάζεηο. 

Οκνίσο ην Α’ 5κελν ηνπ 2019 νη επηζθέςεηο ζηα ηαηξεία ήηαλ 8.240 θαη ζηα εξγαζηεξηαθά 

ηκήκαηα ήηαλ 8.479 αληίζηνηρα. 
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      Σχεδιάγραμμα 8: Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ 

ηελ θίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ καο δελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ηόζν ηηο ηαθηηθέο όζν θαη ηηο έθηαθηεο. Σν 

2018 ινηπόλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 22.848 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, από ηηο νπνίεο νη 19.006 

ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη 3.842 έθηαθηεο. Δπίζεο, ην Α’ 5κελν ηνπ  2019 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 7.207 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, από ηηο νπνίεο 6.038 ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη νη 1.169 έθηαθηεο. Όζνλ αθνξά ηε ιίζηα ρεηξνπξγείνπ, ηαθηηθά 

εηζηηήξηα ζηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο γίλνληαη κόλν αλ νη αζζελείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε 

ιίζηα ρεηξνπξγείνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνιακβάλνληαη πηζαλέο αζηνρίεο ζηε δηαδηθαζία.  
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       Σχεδιάγραμμα 10: Συνεδρίεσ Αιμοκάθαρςησ 

 

Με ηνλ λ. 4368/2016 ζεζπίζηεθε ην δηθαίσκα ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο δεκόζηεο 

δνκέο πγείαο γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε 

αλαζθάιηζηνπο θαη ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Δπηδεηθλύνληαο πάληα ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη αμηνπηζηία ηνπ θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλαηζζαλόκελν θαη ην αδηέμνδν ησλ ζπκπνιηηώλ καο, ην λνζνθνκείν καο απηό ην δηάζηεκα 

απνξξόθεζε πνιινύο αηκνθαζαηξόκελνπο , (ςήθηζε ηνπ λόκνπ πεξί αλαζθάιηζησλ πνιηηώλ, 

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

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

πεξηπηώζεηο απηέο είλαη αληηκεησπίδνληαη σο νμέα πεξηζηαηηθά. Πνιινί ζπλάλζξσπνη καο 

κπνξεί λα έραζαλ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα αιιά όρη θαη ηελ πξόζβαζε ηνπο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Έηζη ην δηάζηεκα 2018 έσο θαη ην Μάην 2019 έγηλαλ 8.212 ζπλεδξίεο 

αηκνθάζαξζεο εθ ησλ νπνίσλ 3.349 αθνξνύζαλ αλαζθάιηζηνπο ή άπνξνπο ζπκπνιίηεο.  
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       Σχεδιάγραμμα 11: Εξορμήςεισ Αιμοδοςίασ και Μονάδεσ Αίματοσ 

 

 

ηηο πνηνηηθά παξερόκελεο ππεξεζίαο πγείαο δελ ζα κπνξνύζε λα κελ αλαθεξζεί όηη ην ΓΝΑ 

«Γ. Γελλεκαηάο», ηεξώληαο πηζηά ηελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα αίκαηνο ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα, εηδηθά ζηηο κέξεο 

καο όπνπ ε  κείσζε ζπιιεγόκελνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ πξνβιεκαηίδεη  

πνιινύο. Πέξα από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο  εμνξκήζεηο ηελ δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ηελ έρεη 

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

απνζεκάησλ αίκαηνο κε εμνξκήζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε πιιόγνπο αηκνδνηώλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Μάην 2018 έσο ην Μάην 2019 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 245 εμνξκήζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο ζπιιέρζεθαλ  11.001 κνλάδεο αίκαηνο ηα νπνία δόζεθαλ ζηε δηάζεζε ηεο 

θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΚΔΑ.  
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        Σχεδιάγραμμα 9: Εξεταςθζντεσ Πρόςφυγεσ  

 

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

ην λνζνθνκείν καο ζην θαηλόκελν ηεο καδηθήο εηζόδνπ ζηε ρώξα καο  εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

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

ησλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ησλ εζεινληώλ αιιά θαη ζπλνιηθά ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ, λα αληηκεησπηζηνύλ  κε αμηνπξέπεηα νη επείγνπζεο αλάγθεο ηνπο. 

 Αληαπνθξηλόκελν ζηηο νινέλα θαη απμαλόκελεο αλάγθεο ζπλερνύο, επαξθνύο θαη 

νινθιεξσκέλεο πγεηνλνκηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο, ην λνζνθνκείν καο θαηέγξαςε 

γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο 2018 κε Απξίιην 2019  422 πξόζθπγεο,  νη νπνίνη πξνζήιζαλ 

ζην λνζνθνκείν από δηάθνξα θέληξα δηακνλήο, 227 πξόζθπγεο ην 2018 θαη 195 πξόζθπγεο 

ην α΄4κελν ηνπ 2019 ελώ πξόζθαηα ζύλαςε ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΜΚΟ «Γηαηξνί 

Υσξίο ύλνξα» θαη νξίζζεθε σο Ννζνθνκείν πνπ δέρεηαη επίζεκα πξόζθπγεο. 

 

ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο, αιιά θαη ζηελ θαζηέξσζε αλζξσπνθεληξηθώλ 

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

δηθαησκάησλ ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο όπσο επίζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο . 
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2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΛΗΠΣΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ & ΣΜΗΜΑ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

ηα πιαίζηα απηά ην γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο κεξηκλά 

γηα ηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο:  

       - ηνπο ελεκεξώλεη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη  ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο 

       - ζπιιέγεη θαη δηεθπεξαηώλεη ηα παξάπνλά ηνπο 

       - παξεκβαίλεη  γηα ηελ νκαιή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξώλ 

  Δπηπιένλ: 

 Καηέγξαςε 910 πεξηπηώζεηο ιεπηώλ ππεξεζηώλ πγείαο (θαη ζπγγελώλ ηνπο) πνπ       

απεπζύλζεθαλ ζε απηό  

 πκκεηείρε ζε 9 εκεξίδεο ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπο 

 Πξαγκαηνπνίεζε 1 Δπηζηεκνληθή εκεξίδα 

 Γηαηεξεί ειεθηξνληθό αξρείν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ θαη αξρείν Κιηληθώλ Μειεηώλ 

 ε ζπλεξγαζία κε ην Φπρηαηξηθό θαη ην ηκήκα Πνηόηεηαο  πξνηίζεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη  αλνηρηή εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ηεο 

ηέρλεο. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην ηκήκα πνηόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα 5 

εκεξίδεο  

 

2.3 ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Η πξνζέιεπζε θαη εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε απμεκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο από ην ηκήκα 

ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο πνπ εμππεξεηήζεθαλ από Μάην 2018 έσο θαη ηνλ Μάην 2019 ήηαλ 

1.894 πεξηζηαηηθά 
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2.4 ΔΟΜΕ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ"  

 

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ (ΚΦΤ) 

 Σνλ Μάην 2018 έσο θαη ηνλ Μάην 2019 θαηαρσξήζεθαλ 7.483 εμεηαζζέληεο  ζηελ 

Τπεξεζία Δλειίθσλ θαη 6.003 ζηελ παηδνςπρηαηξηθή 

 

ΞΔΝΧΝΑ ΔΦΗΒΧΝ ΜΔ ΑΤΣΙΜΟ «ΑΓΓΔΛΙΑ» 

 Έρεη γίλεη κεγάιν θνκκάηη πξνιεπηηθώλ ηαηξηθώλ ειέγρσλ γηα ηνπο ελνίθνπο 

 Τπάξρεη ζπλελλόεζε γηα επίζθεςε νδνληηαηξηθνύ θιηκαθίνπ από ην «σηεξία» γηα 

έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε νδνληηαηξηθώλ ζεκάησλ ησλ ελνίθσλ 

 Τπάξρεη δηαζύλδεζε κε επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο όπνπ καο δηεπθνιύλνπλ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ελνίθσλ 

 

ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ 

 

 624 πλεδξίεο Δθήβσλ 

 480 Αηνκηθέο ηαηξηθέο ζπλαληήζεηο 

 6.546 Δμσηεξηθά Ραληεβνύ 

 πλεξγαζία γηα Φπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε 

 4 ζεξαπεπκέλνη απαζρνινύκελνη 

 Φπρηαηξηθή Πιαηζίσζε ηνπ Οηθνηξνθείνπ ¨Σν πίηη ηνπ Ήιηνπ¨ 

 Γηαζπλδεηηθή ππεξεζία ζε εθήβνπο 

 

ΞΔΝΧΝΑ ΒΡΑΥΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΥΟΛΑΡΓΟ 

 

 Λεηηνπξγεί επί βάζεσο κε πιεξόηεηα δέθα ελνίθσλ 

 ηόρνο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ ζε  θάπνηεο δεμηόηεηεο γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλόηεηα 
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ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΟ «ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ» 

 

 Δίλαη έλα νηθνηξνθείν πςειήο πξνζηαζίαο  κε ελλέα ελνίθνπο 

 Η ειηθία ησλ ελνίθσλ είλαη 37 – 46 εηώλ 

 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

 ηόρνο ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ελνίθσλ ζε  θάπνηεο δεμηόηεηεο γηα ηελ 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλόηεηα 

 30 απαζρνινύκελνη σθεινύκελνη – κέιε 

 Δμππεξέηεζε αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΝΑ « Γ. Γελλεκαηάο» 

 Γεκηνπξγία θαη εθηύπσζε έληππνπ  θαη ςεθηαθνύ πιηθνύ 

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

 Σα θέξδε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ δηαθηλνύληαη ζηνπο απαζρνινύκελνπο 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

 

Οικονομικά στοιτεία οργανισμού 

 Αγνξέο έηνπο 2017, 2018 

 

 

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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2018 

ΦΑΡΜΑΚΑ 24.805.743 

 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 21.934.395 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ 1.929.638 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 5.234.863 

ΜΙΘΟΓΟΙΑ 2.087.807 

ΤΠΗΡΔΙΔ 10.676.071 

ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 4.368.775 
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ΔΣΟ 2017 2018 

ΠΡΟΒΛΔΦΗ 2019, ΜΔ 
ΑΓΟΡΔ 

Α ΣΡΙΜΗΝΟΤ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 25.691.579 24.805.743 25.455.521 

 

Από ηα ζηνηρεία πξνθύπηεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ην θάξκαθν παξά ηελ 

εηζαγσγή αθξηβώλ θαηλνηόκσλ ζεξαπεηώλ ζηελ ζεξαπεία ησλ αζζελώλ  ιόγσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεζζάξσλ νκάδσλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ζηηο πεξηζζόηεξν δαπαλεξέο 

θιηληθέο (Ρεπκαηνινγηθή, Ογθνινγηθή, Νεπξνινγηθή, Γαζηξεληεξνινγηθή). 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΗ  2017 

Πεξηγξαθή ύλνιν Αηηηνινγία - Παξαηεξήζεηο  

Δηζπξάμεηο     

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

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

Δηζπξάμεηο από αζθαιηζηηθά ηακεία 22,370,743   

Δηζπξάμεηο από ηδηώηεο 1,687,080   

Δηζπξάμεηο από εθκεηάιιεπζε 
ππνδνκώλ 244,530   

ύλνιν  83,676,923   

 

Καηά ην 2017 εμνθιήζεθαλ ππνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο ηξέρνληνο θαη πξνεγνύκελνπ 

έηνπο, αμίαο 71.202.717€ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΡΗΗ  2018 

Πεξηγξαθή ύλνιν Αηηηνινγία - Παξαηεξήζεηο  

Δηζπξάμεηο     

Δπηρνξεγήζεηο από Τ.Τ.&Κ.Α.  45.208.638   

Δπηρνξεγήζεηο από Π.Γ.Δ.  512.008   

Δηζπξάμεηο από αζθαιηζηηθά ηακεία 22.229.167   

Δηζπξάμεηο από ηδηώηεο 1.371.458   

Δηζπξάμεηο από εθκεηάιιεπζε 
ππνδνκώλ 240.083   

ύλνιν  69.561.354   

 

Καηά ην 2018 εμνθιήζεθαλ ππνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο ηξέρνληνο θαη πξνεγνύκελνπ 

έηνπο, αμίαο 64.934.782,91€. 

 



 

26 

 

 

Λεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 

 Δπνκέλσο όζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο καο, παξαηεξήζεθε εληππσζηαθή κείσζε ζηηο 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ λνζνθνκείνπ καο πνπ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο ηαθηηθήο 

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

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο έρνπλ εμνθιεζεί έσο θαη ηνλ 

Ιαλνπάξην 2019 θαη όζνλ αθνξά ηηο ππεξσξίεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηηο εθεκεξίεο ησλ 

ηαηξώλ, έρνπλ θαηαβιεζεί έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. 

 Οη ππεξβάζεηο εθεκεξηώλ (ην 9%) , έρνπλ θαηαβιεζεί έσο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 
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ΚΟΣΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΝΑΦΑΛΙΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

 

 ΔΣΟ 2018 

ΠΟΛΙΣΔ Δ.Δ. 21.570 

ΠΟΛ. ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΔ ΑΙΣΗΗ ΑΤΛΟΤ 131.807,54 

ΑΠΟΡΟΙ ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ 120.810,86 

ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΔΙΓΙΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ 1.158.335,10 

ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΔΚΣΟ Δ.Δ. 85.977,80 

ΤΝΟΛΟ 1.518.501,30 

 

Αλάιπζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο εμσηεξηθνύο αζζελείο αλά 

θαηεγνξία. 
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Αλαζθάιηζηνη αζζελείο 

 

                   

         
 

         
                

 

  2016 2017 Α’ 3ΜΗΝΟ 2018 ΜΑΙΟ 2018-2019 

  ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ ΑΘΔΝΔΙ ΓΑΠΑΝΗ 

ΝΟΗΛΔΙΑ  4.736 3,368,948 5.380 5,706,050 1.562 1,433,182 6.127 6,160,472 

ΣΔΠ - ΣΔΙ (ΤΝΟΛΟ 
ΔΓΓΡΑΦΧΝ) 
ΥΡΔΧΔΙ 13.572 1,382,686 18.021 1,463,739 6.377 441.479 26.446 1.439.558 

 

Η απμαλόκελε παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζε αλαζθάιηζηνπο αζζελείο θαζώο θαη ε αύμεζε 

ηνπ θόζηνπο απνηππώλεηαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα. 

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



 

29 

 

  

4. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

Καηά θνηλή νκνινγία ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

θάζε θνξέα επεξεάδεη ζπλνιηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελώ 

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

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

Μάζεζε θαη αλέπηπμε κία εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα εθηεηακέλε ηόζν ζην 

ρώξν ηεο, όζν θαη ζε επξύηεξνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.  

ηεξίδνληαο  πάληα  ην εξεπλεηηθό έξγν θαη επελδύνληαο ζηελ  Γηα βίνπ Μάζεζε θαη ηε 

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

εθπαηδεπηηθή, επηκνξθσηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα: 

 

 Δγθξίζεθαλ  πξνο δηεμαγσγή: 

 3 εξεπλεηηθέο κειέηεο 

 31 θιηληθέο κειέηεο (παξεκβαηηθέο θαη κε παξεκβαηηθέο) 

 20 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο  

 32 δηπισκαηηθέο έξεπλεο  

 5 πηπρηαθέο εξγαζίεο  

 

 Τινπνηήζεθαλ  Δπηζηεκνληθέο Ηκεξίδεο θαη  Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα (ΙΝΔΠ) 

 

 Σν 2018 & 2019 πινπνηήζεθαλ 3 ζεκαληηθέο Ηκεξίδεο κε ηίηιν: 

«Οη θώδηθεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο δενληνινγίαο, δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» 9/11/2018 

     «Σν κέιινλ ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξύζκηζεο. Σν παξάδεηγκα ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο    

ηνπ  ΓΝΑ “Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 12/12/2018 

    «Ννζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο.  Παξειζόλ θαη κέιινλ» 15/3/2019 
 

 34 θνηηεηέο έθαλαλ πξαθηηθή άζθεζε κε ην Πξόγξακκα Erasmus  

 

 ην λνζνθνκείν καο ιεηηνπξγεί θαη ΓΙΔΚ κε έλα κεγάιν αξηζκό ζπνπδαζηώλ 
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4.1 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ (Δ.Ν.Λ.) 

 

 Δλεκέξσζε ησλ λνζειεπηηθώλ ηκεκάησλ γηα κέηξα πξόιεςεο δηαζπνξάο 

εληεξνπαζνγόλσλ κηθξνβίσλ θαη πνιπαλζεθηηθώλ ζηειερώλ κε γξαπηέο θαη 

πξνθνξηθέο νδεγίεο.  

 Καζεκεξηλή θαηαγξαθή θαη  παξαθνινύζεζε ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξνβίσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ από ηηο λνζειεύηξηεο ηεο Δ.Ν.Λ. κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΠΡΟΚΡΟΤΣΗ» ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ζηόρν ηoλ πεξηνξηζκό θαη έιεγρν δηαζπνξάο 

ινίκσμεο κε πνιπαλζεθηηθά κηθξόβηα. 

 ρεηηθά κε ην πξόγξακκα Πξνθξνύζηεο αθνινπζεί εβδνκαδηαία αμηνιόγεζε ησλ 

πεξηζηαηηθώλ από ηελ ΟΔΔ ηεο ΔΝΛ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα απνζηέιινληαη ζην 

ΚΔΔΛΠΝΟ. 

 Καηαγξαθή ησλ εθβάζεσλ (παξακνλή, εμηηήξην , ζάλαηνο) ζηηο 28 εκέξεο ησλ 

αζζελώλ  ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ «Πξνθξνύζηεο». 

 πλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ αληηζεςία ησλ ρεξηώλ θαη ηελ ρξήζε 

αιθννινύρνπ δηαιύκαηνο από ην πξνζσπηθό, επηζθεπηόκελνη ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα 

- έρνπλ κνηξαζηεί θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα. 

 Πξνώζεζε αληηγξηπηθνύ εκβνιηαζκνύ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν (απξ.πξση.31671 

17-10-2018) 



 

31 

 

4.2 ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΑΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 Γεκηνπξγία κίαο πξαγκαηηθήο, ιεπηνκεξνύο θαη παξαθνινπζνύκελεο εηθόλαο 

ηνπ ηκαηηζκνύ, πνπ λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο δηαζεζηκόηεηαο όζσλ 

ζηνηρείσλ είλαη αλαγθαία θαη γηα ηελ εμνηθνλόκεζε, αιιά θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηνπ ηκαηηζκνύ 

 Γεκηνπξγία ελόο απνζέκαηνο ηκαηηζκνύ γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Γεκηνπξγία πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ ειεθηξνληθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

 Καζηέξσζε εκεξνινγίνπ πιπληηθήο δξαζηεξηόηεηαο, γξαπηήο παξαθνινύζεζεο 

θαη ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο 

 Δθθίλεζε θαηαγξαθήο ηεο κεηαπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαθείνπ – 

αλαισζίκσλ 

 Δθθαζάξηζε ησλ απνζεθώλ ηκαηηνζήθεο θαη ξαθείνπ, απνηύπσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο 

 Μεξηθή αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ηειεθσληθνύ θέληξνπ 

 Καζηέξσζε ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Γ/λζε Γαζώλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δέληξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Πεξηγξαθή θαη απνηύπσζε ησλ δηαδξνκώλ απνξξηκκάησλ θαη αθαζάξησλ 

 Καζηέξσζε δηαδηθαζίαο αλαθύθισζεο θαη ζε πιηθά ζπζθεπαζίαο 
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5. ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΧΗ - ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ - ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

 

Μέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξναλαθέξζεθε αμηνπνηήζεθαλ όιεο νη δπλαηόηεηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ καο  πνπ απνζθνπνύζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε 

ππεξεζηώλ.  Γίλεηαη ιόγνο πιένλ γηα εμαζθάιηζε «πνιηηηζκνύ» ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο  

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

επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη: 

 

5.1. ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΧΗ  

 

 Υνξεγία ηνπ Κνηλσθεινύο  Ιδξύκαηνο Ι..Λάηζε, γηα ηελ Αλαδηαξξύζκηζε – 

Αλαθαίληζε -  Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ 

«Γ.Ν.Α. Γ.Γελλεκαηάο». Η ρνξεγία ηνπ Κνηλσθεινύο  Ιδξύκαηνο Ι..Λάηζε, ύςνπο 

2.600.000,00 € αθνξά ην θόζηνο ησλ ηερληθώλ κειεηώλ θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

αλαθαηαζθεπήο θαη αλακόξθσζεο ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ησλ αζζελώλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ (64 ηνκώλ, 550.000), 

Αθηηλνδηαγλσζηηθνύ – Αθηηλνζθνπηθνύ Μεραλήκαηνο (300.000) θαη 

Αθηηλνδηαγλσζηηθνύ Πύξγνπ (100.000) από ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 Οινθιεξώζεθε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ 64 ηνκώλ κε 

δηαγσληζκό πνπ νινθιεξώζεθε ζην ηζκαλόγιεην. 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΑΦ), άλνηγκα 6 θιηλώλ 

γηα αζζελείο πνπ ρξήδνπλ λνζειεία ζε κνλάδα 

 Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» κέζσ ηνπ Δ.Π. 

Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. (ΔΠΑ 2014-2020). ε ζπλέρεηα ηεο από 29/05/2018 ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ δεκνζίεπζε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Σνκεαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ θηεξίσλ - 

παξαγσγή ελέξγεηαο από κνλάδεο ΗΘΤΑ ή κε ρξήζε ΑΠΔ ζε Ννζνθνκεία» (Α.Π.: νηθ 
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4144/29/5/18,  Κσδηθόο Πξόζθιεζεο: 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2960), ην Γ.Ν.Α. «Γ. 

Γελλεκαηάο» ζπγθξόηεζε θαη ππέβαιε γηα ρξεκαηνδόηεζε κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ηνπ θηεξίνπ «Γπηηθό ΚΟΦΑ». Σν έξγν 

πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο / 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ηε δηελέξγεηα κηαο επηδεηθηηθήο δξάζεο αμηνπνίεζεο ΑΠΔ 

(εγθαηάζηαζε Φ/Β ζηαζκνύ). Η πξόηαζε έρεη ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 3.730.877,35 € ζπκπ. 

Φ.Π.Α. θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο / 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο ΑΠΔ: 

o Θεξκνϋγξνκόλσζε ησλ δσκάησλ ηνπ θηεξίνπ. 

o Δγθαηάζηαζε θεληξηθνύ ειηνζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο 

o Αληηθαηάζηαζε αεξόςπθησλ ςπθηώλ 

o Δγθαηάζηαζε ΚΚΜ κε αλάθηεζε ζεξκόηεηαο 

o Αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ αληιηώλ - θπθινθνξεηώλ 

o Θεξκνκόλσζε ζσιήλσλ θαη αεξαγσγώλ 

o Δγθαηάζηαζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα παξαζθεπή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

o Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ιακπηήξσλ κε θσηηζηηθά ζώκαηα θαη ιακπηήξεο 

LED 

o Αλαβάζκηζε θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ (BMS) 

o Αληηθαηάζηαζε πεπαιαησκέλσλ θιηκαηηζηηθώλ ζπζθεπώλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε πιήξεο 

ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ 

o Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη επηηήξεζεο θαηαλαιώζεσλ 

o Δγθαηάζηαζε Φ/Β ζηαζκνύ 99,90kWp. 

o Με ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ παξεκβάζεσλ εθηηκάηαη όηη ζα επηηεπρζεί 

εηήζηα κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο θαηά ζρεδόλ 256.500,00 €/έηνο, πνπ ηζνδπλακεί κε 

ην ζρεδόλ 30,0% ηνπ πθηζηάκελνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ηνπ θηεξίνπ «Γπηηθό ΚΟΦΚΑ».  

Παξάιιεια, κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ζα αλαβαζκηζηεί ε πθηζηάκελε ελεξγεηαθή 

θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ «Γπηηθό ΚΟΦΚΑ» ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β’, 

όπσο αλαγξάθεηαη θαη ζην εθδνζέλ ΠΔΑ. 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά:  

o ηελ εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ησλ 4.765.132,70 kWh/ έηνο, ή, 

304,9 kWh/m²/έηνο. 

o ηε κείσζε ηεο εθπνκπήο CO2 θαηά 1.475.018,77 kg/έηνο (1.475 tn/ έηνο) ή, 94,37 

kg/m²/έηνο (0,9437 tn/έηνο) θαη αληίζηνηρα, ζηελ εηήζηα, πνζνζηηαία κείσζε εθπνκπήο CO2 

θαηά 49,49% 
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o ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ηνπ θηεξίνπ «Γπηηθό ΚΟΦΚΑ» 

o ηελ ελίζρπζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ εμππεξεηνύκελσλ πνιηηώλ 

o ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο θαη ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζπλνιηθά 

o ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

o ηε κείσζε βιαβώλ θαη απμεκέλε αμηνπηζηία βαζηθώλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηεξίνπ  

 

Η πξόηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ «Γ. Γελλεκαηάο» ραξαθηεξίδεηαη από 

πςειά επίπεδα σξηκόηεηαο θαη έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππάξηζκ. Α3β/Γ.Π.νηθ.34476/08-05-2019 

Απόθαζε «ύκθσλε γλώκε πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζην πιαίζην ηεο 

Πξόζθιεζεο ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ κε θσδηθν:10.4c.15.1-2 A/A ΟΠ ΔΠΑ: 2960» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. 

 

 

5.2. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ 

 

σντήρηση - Επισκεσές Σμημάτων: 

 Αλαθαίληζε – αλαβάζκηζε ηεο θιηληθήο ζην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ Αζαλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε 
ηεο αγγεηνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο   
 

 Δπείγνπζεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο – ζθξάγηζεο αλνηγκάησλ ινγσ εηζξνήο 
πδάησλ ζην θαξδηνινγηθό ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ   

 

 Γηελέξγεηα έιεγρνπ ζηα θέξνληα θαη κε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ηνπ  Ννζνθνκείνπ   

 

 Δπηζθεπέο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηελ Α Παζνινγηθή θαη ηελ κνλάδα εηδηθώλ ινηκώμεσλ  
(ΜΔΛ)  ζην θηεξίνπ 2 ηνπ Ννζνθνκείνπ   

 

 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο  ζε θαηεζηξακκέλα  δάπεδα  ζηα ΣΔΙ θαη ζηε β ρεηξνπξγηθή θιηληθή  
θηίξηα  1, 2  ηνπ Ννζνθνκείνπ          

 

 Δπηζθεπή, ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ ζηεγάζηξσλ (θηηξίσλ 1- 5) θαη θαζηζκάησλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

 

 Αληηθαηάζηαζε κε ιεηηνπξγηθήο απιήο ζύξαο κε απηόκαηε ζηε ζπλδεηήξηα γέθπξα ζην 1ν 
όξνθν (γ ρεηξνπξγηθήο) ηνπ θηεξίνπ 3 
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 Παξνρή ππεξεζηώλ γηα  εθηέιεζε εξγαζηώλ ζηεγαλνπνίεζεο δώκαηνο θαη ζηεζαίσλ ζην δσκα 
ηνπ θηεξίνπ 4 (καγλεηηθνύ θαη αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ) 

 

 Δξγαζίεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζεξαπείαο (Μ.Δ.Θ.) ζηνλ 1ν όξνθν ηνπ 
θηηξίνπ 2 

 

 Δξγαζίεο αλαδηαξξύζκηζεο  ζην ρώξν ηεο θεληξηθήο απνζηείξσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  
 

 Πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε  ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ζπλαγεξκνύ θαη ζπξώλ  αζθαιείαο  ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ αλνζνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ θηεξίνπ 2 ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

 Γηακόξθσζε-κεηαηξνπή ζαιάκνπ ζε  γξαθείν ηαηξώλ  ηεο α’ Οξζνπεδηθήο ζηνλ 2ν όξνθν ηνπ 
θηηξίνπ 2 . 

 

 Αληηθαηάζηαζε κε ιεηηνπξγηθήο δίθπιιεο μύιηλεο ζύξαο κε απηόκαηε ζπξόκελε ζην 
παζνινγναλαηνκηθν εξγαζηήξην ζην 1ν όξνθν ηνπ θηεξίνπ 1 
 

 Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε πάγθνπ-λεξνρύηε θαη εξκάξηα ζην ρεηξνπξγείν  θαη πξνκήζεηα ξαθηώλ 
ζε απνζήθε ζην ρεηξνπξγείν 
 

 Δπηζθεπή ζπληήξεζε πξνβαιινκέλσλ παξαζύξσλ θαη  εζσηεξηθώλ  θνπθσκάησλ ζην ΚΦΤ 
Αγ.Παξαζθεπεο 
 

 Πξνκήζεηα-εγθαηάζηαζε μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 
λνζνθνκείνπ 
 

 Απνθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ ζαζξώλ ηκεκάησλ επηρξηζκάησλ άλσζελ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ 
ηνπ θηηξίνπ 2(αλαηνιηθό) 
 

 Δξγαζίεο  ζπληήξεζεο  επηζθεπώλ θαη κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο  ζηνλ 5 όξνθν ηνπ θηηξίνπ 1 γηα 
ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο  Αηκαηνινγηθήο θιηληθήο θαη ηνπ Ογθνινγηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ 1 όξνθν 
ηνπ θηηξίνπ  3 
 

 Δπηζθεπή-δηακόξθσζε λέσλ απνδπηεξίσλ πξνζσπηθνύ ζην Οξζνπεδηθό Υεηξνπξγείν ηνπ 
θηηξίνπ 2 
 

 Αληηθαηάζηαζε κε ιεηηνπξγηθώλ απηόκαησλ ζπξώλ κε ζύξεο αινπκηλίνπ, επηζθεπή εμόδσλ 
θηλδύλνπ θαη ζπξώλ βαξέσο ηύπνπ ζην θηίξην 2. 
 

 Γηάθνξεο Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε ρώξνπο  ηνπ Ννζνθνκείνπ 
 

 Σνπνζέηεζε κπαξώλ παξεκπόδηζεο ζηάζκεπζεο(12parking  ΑΜΔΑ) ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Η/Μ ΤΠΟΓΟΜΗ 

 

 Πιήξεο απνθαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ππξαζθάιεηαο Ννζνθνκείνπ 

 

 Δηήζηεο πκβάζεηο πληήξεζεο Κύξησλ πζηεκάησλ:  
 

o Κεληξηθώλ Κιηκαηηζηηθώλ Μνλάδσλ θαη Φπθηώλ Κιηκαηηζκνύ ηζρύνο 1500ΚW 

o Σνπηθώλ κνλάδσλ Κιηκαηηζκνύ  (split θαη fan-coil) 

o Γελλεηξηώλ 

o Τπνζηαζκώλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο 

o Γηθηύσλ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ  

o -  πληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε εηνηκόηεηα ζπζηεκάησλ    ππξαλίρλεπζεο θαη 

απηόκαηεο ππξόζβεζεο, θνξεηώλ ππξνζβεζηήξσλ όινπ ηνπ θηεξηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ 

o πληήξεζε θαη επηζθεπέο 10 ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ 

o πληήξεζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο θαη νκβξίσλ 

o πληήξεζε σιελσηνύ Σαρπδξνκείνπ. 

o πληήξεζε 17 Αλειθπζηήξσλ 

o πληήξεζε Γηθηύνπ Ιαηξηθώλ Αεξίσλ 

o Πηζηνπνίεζε 8 αλειθπζηήξσλ  

 

 Δγθαηάζηαζε Αληιίαο Θεξκόηεηαο θαη ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο δηαηνκεαθήο Μ.Α.Φ. 

  πλερείο απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ όισλ ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζηόρν 

ηελ δηαηήξεζε ηεο αδηάιεηπηνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

  Αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκσλ ιεβήησλ Θέξκαλζεο ζην ηνπηθό Λ/ ηνπ θη.2. 

  Αληηθαηάζηαζε 17 ηκρ κε επηζθεπάζηκσλ θιηκαηηζηηθώλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ζε ρώξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζην ΚΤ Ραθήλαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αξρείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Σνπνζέηεζε πξνο αληηθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο ζην Οηθνηξνθείν  

«ΑΓΓΔΛΙΑ» ζηε Νέα Μάθξε Αηηηθήο. 

 ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ζεξκνθξαζηώλ από ςπγεία θαη θαηαςύθηεο ηνπ 

Αλνζνινγηθνύ Σκήκαηνο θαη Δζληθό θέληξν Ιζηνζπκβαηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Αλαθαηαζθεπή ςπθηηθώλ ζαιάκσλ ζην ρώξν ηεο απνζήθεο Σξνθίκσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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 Πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε U.P.S ζην ρώξν ηεο Καξδηνινγηθήο Μνλάδαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ζπλαγεξκνύ ζην ρώξν ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

 

 

5.3. ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 

 Ηιεθηξνληθή απνζηνιή εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ (F3) 

 Blue code (κπιε θσδηθόο): γηα ην Αλαηζζεζηνινγηθό ηκήκα 

 Δγθαηάζηαζε λέαο δηάηαμεο αζθαιείαο (firewall) 

 Δθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θιηλώλ 

 Μεηεγθαηάζηαζε Σ/Κ ππνδνκώλ ζε λέν αζθαιή ρώξν 

 Αλαβάζκηζε ρσξεηηθόηεηαο / ηαρύηεηαο δηαδηθηύνπ από 34 ζε 100Mbps 

 Μεραλνγξάθεζε Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 Αληηθαηάζηαζε Κεληξηθώλ Δμππεξεηεηώλ (servers) γηα ηα εξγαζηήξηα 

 Τπεγξάθε ζύκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθώλ 

απνβιήησλ, ελόο δηαγσληζκνύ πνπ είρε λα δηελεξγεζεί πάλσ από δέθα ρξόληα, κε ην 

ηειηθό θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ λα είλαη πνιύ ρακειόηεξν από ην πξνϋπνινγηζζέλ θαη 

αθνύ εμαζθαιίζακε ηηο θαιύηεξεο ηηκέο ζπγθξηηηθά κε όια ηα Ννζνθνκεία ηνπ Ννκνύ 

Αηηηθήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξνθεξύρζεθαλ άιινη πέληε (5) ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί (ηέζζεξηο δηεζλείο θαη έλαο δεκόζηνο) πνπ αθνξνύζαλ ζηελ πξνκήζεηα 

αληηδξαζηεξίσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Αηκαηνινγηθό, Κέληξν 

Αηκνδνζίαο, Βηνρεκηθό, Οξκνλνινγηθό θαη Αλνζνινγηθό), ζε ζπλέρεηα δύν (2) αθόκα 

δηεζλώλ δηαγσληζκώλ πνπ πξνθεξύρζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 2017 (Αληηδξαζηήξηα 

Μηθξνβηνινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ θαη Παζνινγναλαηνκηθνύ Δξγαζηεξίνπ). 

 Οινθιεξώζεθε αθόκα έλαο ειεθηξνληθόο δεκόζηνο δηαγσληζκόο, ν νπνίνο αθνξνύζε 

ζηελ παξνρή «ππεξεζηώλ θαη δηάζεζεο πξνζσπηθνύ γηα θάιπςε βαξδηώλ θαη 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

καο» 

 Δπεηεύρζε ε έληαμε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο πξνκήζεηαο 

ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ 559.760,00 €. ηα ηέιε ηνπ έηνπο 



 

38 

 

κάιηζηα, πξνθεξύρζεθε ν πξώηνο αλνηθηόο δεκόζηνο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο γηα 

ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ηνπ ελ ιόγσ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα 

δύν ρεηξνπξγηθώλ ηξαπεδώλ. Σόζν ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκόο, όζν θαη νη άιινη 

δύν πνπ αθνινύζεζαλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο 

ζπζηήκαηνο pacs/ris θαζώο θαη ελόο ζπζηήκαηνο ππεξήρσλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη 

αλακέλεηαη ζύληνκα ε νινθιήξσζή ηνπο.     

 Έθδνζε ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ, πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Η πξνκήζεηα «ηξηώλ αλαπλεπζηήξσλ ηεο δηαηνκεαθήο Μνλάδνο Απμεκέλεο 

Φξνληίδαο», ε πξνκήζεηα «κηαο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ηε λέα Μνλάδα 

Απμεκέλεο Φξνληίδαο», ε παξνρή ππεξεζηώλ «ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

θηηξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ», ε «ζπληήξεζε ησλ θεληξηθώλ ςπθηηθώλ θαη 

θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ», ε πξνκήζεηα «πξνζέζεσλ 

ζηήζνπο», ε πξνκήζεηα «δύν ρεηξνπξγηθώλ πξνβνιέσλ» θαη «είθνζη ελόο 

έιμεσλ νξζνπεδηθνύ ηξαπεδηνύ» (νη δύν ηειεπηαίεο ζπκβάζεηο αθνξνύλ 

ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ) θ.ιπ., ελώ αθόκα έλαο ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο πνπ αθνξά ζε 

πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κε ρξεκαηνδόηεζε από ην 

Πξόγξακκα δεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνκήζεηα «ζεη 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ» βξίζθεηαη ζε ηειηθό ζηάδην. 

 Σε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο δηελεξγήζεθαλ πάλσ από δύν ρηιηάδεο 

εμαθόζηεο (2.600) έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο θύζεσο 

(νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, θ.ιπ.), ηελ πξνκήζεηα απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ (κειάληα, γξαθηθή ύιε, είδε θαζαξηόηεηαο, ραξηνθπηία 

λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, πγεηνλνκηθό πιηθό, θ.ιπ.), ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, 

θ.ιπ.  
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6. ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΔ – ΤΝΔΡΓΑΙΔ – ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

Σν Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» σο θνξέαο πγείαο επελδύεη όρη κόλν ζηελ ζεξαπεία αιιά θαη ζε 

ηνκείο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξσηνπνξία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ παξνρή πνηνηηθώλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ ππεξεζηώλ πγείαο. Χο εθ ηνύηνπ σο Ννζνθνκείνπ αλνηρηό θαη θηιόμελν ζην 

«λέν» θαη ην «εθζπγρξνληζκέλν», έρεη λα επηδείμεη ην ρξνληθό δηάζηεκα 2018- 2019 πινύζην 

έξγν. 

Σν Γ.Ν.Α. « Γ. Γελλεκαηάο» ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαη ην έηνο 2018-19 ην Γξαθείν 

Πξόιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο ην νπνίν απνηειεί ηε κνλαδηθή ππεξεζία ζε Γεκόζην θαη 

Ιδησηηθό Ννζνθνκείν κε ζηόρν ηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ππεξεζηώλ πξόιεςεο , αγσγήο 

θαη πξναγσγήο πγείαο ζηνπο αζζελείο, ην πξνζσπηθό θαη ηνπο πνιίηεο πνπ ιακβάλνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο από ην Ννζνθνκείν. 

Καηά ην δηάζηεκα 2018 νινθιεξώζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα πξόιεςεο 

θαη αγσγήο πγείαο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο λνζνθνκείνπ:  

 

 Οινθιεξώζεθε ην εηήζην πξόγξακκα πξώηκεο αλαγλώξηζεο θαη πξόιεςεο ηεο 

Γηαβεηηθήο Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη αγσγήο πγείαο γηα ηε ζπκκόξθσζε θαη 

ππνζηήξημε  ησλ αζζελώλ κε αθραξώδε Γηαβήηε πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα 

Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, καδί κε ηελ Κξαηηθή Οθζαικνινγηθή 

Κιηληθή θαη ην Δλδνθξηλνινγηθό Σκήκα 

 Τινπνηήζεθε ε 10ε εηήζηα Δβδνκάδα Πξόιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ 

Γέξκαηνο θαη ηνπ Καθνήζνπο Μειαλώκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πιαζηηθή 

Υεηξνπξγηθή θαη ην Κέληξν Αλαθνξάο Μειαλώκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Τινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ Πξόιεςε θαη Πξναγσγή πγείαο 

.πκκεηείρε ελεξγά ζηηο δξάζεηο ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Ννζνθνκείσλ θαη Τπεξεζηώλ 

Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, ηνπ νπνίνπ ην Ννζνθνκείν καο είλαη κέινο από ην 

έηνο 2004. 

 Τινπνηήζεθε ελεκεξσηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ζην Γήκν Καηζαξηαλήο θαζώο 

θαη ζε άιινπο θνξείο 
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 Πξαγκαηνπνηήζεθε 4ήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην Πξόηππν Κέληξν 

Απνθαηάζηαζεο ηεο πόιεο Bayreuth Γεξκαλίαο 

6.1. ΒΡΑΒΔΤΔΙ / ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

 

Γηα ηξίην ζπλερέο έηνο απέζπαζε ηξία ζπλνιηθά βξαβεία αληαγσληδόκελν ζηνλ ηνκέα ησλ 

Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ Ννζνθνκείσλ ησλ βξαβείσλ Healthcare Business Awards 2018.  

πγθεθξηκέλα: 

 

 

 Με ην  ρξπζό βξαβείν Healthcare Business Awards 2018 ηηκήζεθε ην Γξαθείν 

Πξόιεςεο θαη Αγσγήο Τγείαο θαη ε Κξαηηθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή γηα ην 

πξόγξακκα πξώηκεο αλαγλώξηζεο θαη πξόιεςεο ηεο Γηαβεηηθήο 

Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο κε πξσηνπόξν ρξήζε θνξεηνύ ακθηβιεζηξνεηδνγξάθνπ γηα 

screening αζζελώλ κε αθραξώδε Γηαβήηε πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα Σαθηηθά 

Δμσηεξηθά Ιαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 



 

41 

 

 Με ην ρξπζό βξαβείν Healthcare Business Awards 2018 ηηκήζεθε ην Φαξκαθεπηηθό 

Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ Καηεγνξία Ννζνθνκεία/Ιδησηηθέο Κιηληθέο γηα Καηλνηόκν 

Σκήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

barcode ζην Ννζνθνκεηαθό Φαξκαθείν κε απνηέιεζκα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θαξκάθνπ.   

 Με ην αξγπξό βξαβείν Healthcare Business Awards 2018 ζηελ θαηεγνξία 

Ννζνθνκεία/ Ιδησηηθέο Κιηληθέο γηα ηελ Απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε Κιηληθήο Γεκόζηνπ 

Ννζνθνκείνπ ηηκήζεθε ε Γηεύζπλζε Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

παξνπζηάδνληαο ηηο δξάζεηο δηνηθεηηθήο βειηίσζεο, θξνληίδαο αζζελώλ θαη ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκόζηεθαλ. 

 

6.2. ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΑ 

 

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

ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 
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πγθεθξηκέλα:  

 Δίλαη ην πξώην Ννζνθνκείν ηεο ρώξαο ην νπνίν μεθίλεζε πξσηνπνξηαθή επεκβαηηθή 

ζεξαπεία ζε αζζελείο κε Ομύ Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην κε εθαξκνγή 

ζξνκβεθηνκήο θαη ζξνκβναλαξξόθεζεο ε νπνία επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε ηνπ ζξόκβνπ 

από ηα αγγεία ηνπ εγθεθάινπ θαη δηεπξύλεη ζεκαληηθά ην ρξνληθό πεξηζώξην 

πξνζέιεπζεο ηνπ αζζελή γηα ζεξαπεία. Η κέζνδνο εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά από ην 

Σκήκα ηνπ Αγγεηνγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε εμαηξεηηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα 

ηα νπνία εκθαλίδνληαη εθάκηιια ησλ κεγαιύηεξσλ θέληξσλ παγθνζκίσο κε ζεκαληηθό 

απνηέιεζκα πνπ αθνξά 1 ζηνπο 2 ή 3 αζζελείο λα έρνπλ ζεκαληηθή απνθαηάζηαζε 

ηεο βιάβεο. 

 Πξνεγκέλεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο εθαξκόδνληαη ζην λνζνθνκείν καο όπσο απηή 

ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο -. Οη επεκβάζεηο απηέο έρνπλ θαιύηεξα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα, ελώ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ηνπ ρξόλνπ 

αλάξξσζεο ηνπ αζζελνύο. 
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6.3. ΤΝΔΡΓΑΙΔ 

 

Σν Ννζνθνκείν ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έρεη αλαπηύμεη κηα ζεηξά ζπλεξγαζηώλ 

νη νπνίεο απνηππώλνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα: 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 
Ο απνινγηζκόο είλαη ην ηειηθό ζηάδην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εθθηλεί ηνλ θύθιν 

αλαηξνθνδόηεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνθαιώληαο κε ηε ζεηξά 

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

εθζπγρξνληζκνύ.   

 

Η αιιαγή «θνπιηνύξαο» ηνπ πξνζσπηθνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο «Γηνίθεζεο κε βάζε 

ηνπο ζηόρνπο» θαη ηεο «νιηθήο πνηόηεηαο», θξίλεηαη επαξθήο. 

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

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

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

πςειή πνηόηεηα θξνληίδαο ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ.  

Από ηε κεξηά καο πηζηεύνπκε όηη πξνζπαζήζακε λα ηεζνύλ νη βάζεηο γηα άζθεζε δηνίθεζεο 

κε ήζνο θαη ύθνο ηέηνην πνπ λα ηνλίδεη ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ ζπλαληίιεςε. Να πξνάγεη 

δηθαηνζύλε ζηηο αλαπόθεπθηεο ζπγθξνύζεηο, λα ζηεξίδεη ηνλ αζζελή.  

Οη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαβάιινπλ θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο όρη κόλν 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ αιιά θαη γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

ην όξακα καο γηα ην Ννζνθνκείν λα ην πιεζηάζνπκε πεξαηηέξσ.  

Σν αλζξώπηλν δπλακηθό  ηνπ Γ.Ν.Α. «Γ. Γελλεκαηάο» αληαπεμήιζε απνηειεζκαηηθά, 

απνδεηθλύνληαο όηη απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ. Πξόθεηηαη γηα ζηειέρε 

πνπ ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο απαξηίδνληαη από αλζξώπνπο 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 ζεξκόηεξεο επραξηζηίεο όκσο ηηο εθθξάδνπκε ζε όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ 

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

αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπο ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο πγείαο.  
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