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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία φορέα: ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
Ηλεκτρονική σελίδα: www.tzaneio.gr

Τηλέφωνο Fax e-mail

Διοίκηση 2104592139-140 2104511709
xristos.

papaxristos@tzaneio.gr
Κέντρο –

Γραμματεία
2104592200 hospital@tzaneio.gr

Περιοχή κάλυψης: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και οι νήσοι του Αιγαίου.
Καλυπτόμενος πληθυσμός: 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 Χρήστος Παπαχρήστος

Ημερομηνία:    29/02/2012                                   

Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κων/να Κωνσταντοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας: 2104592449 –2104592189  kkon@tzaneio.gr
FAX: 2104514290
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ*(αφορά το σύνολο των φορέων Σχολή, Κ.Υ. Αίγινας,
Κ.Υ.Γαλατά)

Έσοδα 55801288,72
Έξοδα 55921715,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ *(αφορά το σύνολο των φορέων Σχολή, Κ.Υ. Αίγινας,
Κ.Υ.Γαλατά)

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2010 120.426,76
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 14.136.360,04
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.
Λοιπές επιχορηγήσεις
Δωρεές 6668
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 9.356.490,66
Έσοδα από ιδιώτες 1.457.045,64
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών 11.021,52
Λοιπά έσοδα 2.218.491,45
Έσοδα: Σύνολο 27.186.077,36
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 2.154.423,57
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

465.841,88

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

1.116.182,87

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

13.677.678,63

Πληρωμές για υπηρεσίες 5.496.758,45
Λοιπά έξοδα 3.356.115,98
Έξοδα: Σύνολο 26.267.001,38

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα) 919.075,98

Ταμειακό Υπόλοιπο 2011 1.039.502,74
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2011  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&  Κ.Α.
38.040.077,77€
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Λοιπά  στοιχεία  σχετικά  με  την  οικονομική  διαχείριση  (εκκρεμότητες  στο  τέλος  του
χρόνου αναφοράς)

 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 24.222.147,51 €

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 23.549.272,22€

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις
-
-  
-  

 Άλλες
-
-  
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 9068 36076 3,95 59,54
Χειρουργικός 10816 43934 4,04 53,74
Ψυχιατρικός 16 566 29,79 31,01

Ειδικές Μονάδες 392 10083 4,82 57,55
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Τακτικά
Εξωτερι

κά
Ιατρεία
(Τ.Ε.Ι.)

Τμήμα
Επειγόν-

των
Περισ-

τατικών
(Τ.Ε.Π.)

Απογευ-
ματινά
Ιατρεία
(Α.Ι.)

Συνολική
κίνηση
έτους

42721 84565 2404 8719 4734099 649 614

Μέσος
χρόνος

αναμονής

Από 1 
έως 68 
ημέρες 

Άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών

 Ενέργειες για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (π.χ. μείωση χρόνου αναμονής)
 Λειτουργία ιατρείου περιπατητικών ασθενών 
στο ΤΕΠ,  με σκοπό την υποδοχή  των λιγότερο πολύπλοκων περιστατικών και 
επομένως τη μείωση του χρόνου αναμονής στην εφημερία σε ποσοστό πάνω από 50%
 Λειτουργία  Τ.Ε.Ι  Ψυχοσεξουαλικών
διαταραχών.
 Πλήρης  λειτουργία  Παιδοψυχιατρικού
τμήματος
 Λειτουργία  Τακτικού  Νεογνολογικού
Εξωτερικού Ιατρείου 
 Λειτουργία  Τακτικού  Εξωτερικού  Ιατρείου
Εφηβιατρικής.
 Αναβάθμιση  παροπλισμένου  από
4ετίας(άχρηστου) αξονικού τομογράφου του        
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Γ.Ν.Νίκαιας  ο οποίος λειτουργεί  στο νοσοκομείο από 23/7/ 2011.  τόσο τις
ημέρες  εφημερίας  όσο  και  καθημερινά  (μέχρι   28-2-12  έχουν  καταγραφεί
353.924 τομές.) 

 Προγράμματα προαγωγής υγείας

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες  σε σχολεία του Πειραιά στο πλαίσιο των προγραμμάτων
του ΥΥΚΑ για την καμπάνια κατά του καπνίσματος «Μαθαίνω να μην Καπνίζω » 

 Προγράμματα πρόληψης υγείας
 

 Έγινε  προληπτικός  εμβολιασμός  σε  19  σχολεία  του  Α’  και  Ε’  Δημοτικού
Διαμερίσματος  του Δήμου Πειραιά  στην Πρώτη τάξη Δημοτικού.  Ελέγχθηκαν
βιβλιάρια υγείας σε 380 μαθητές για την εμβολιαστική τους κάλυψη και έγιναν
συστάσεις σχετικά με τις εμβολιαστικές τους εκκρεμότητες. 

 Έγιναν  285  δερμοαντιδράσεις   Mantoux και  260  εμβόλια  BCG (κατά  της
φυματίωσης).

 Πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση  σε  θέματα  Πρώτων  Βοηθειών,  Διατροφής,
Στοματικής Υγιεινής, Φυματίωσης και γενικά σε θέματα πρόληψης.

 Έγιναν ενημερωτικές ομιλίες και ημερίδες σε διαβητικούς ασθενείς με 7 ομιλίες
σε ιατρικά συνέδρια.

 Πραγματοποιήθηκαν  58  κατ΄οίκον  ιατροκοινωνικές  επισκέψεις  σε  περιστατικά
που  αδυνατούσαν  να  προσέλθουν  στο  νοσοκομείο,  όπως  σε  περιστατικά  με
μεταβολικά  νοσήματα  (σακχαρώδης  διαβήτης,  υπέρταση  κλπ),  κοινωνικά
νοσήματα (φυματίωση), σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (aids, σύφιλη κά)

 Υπηρεσίες κοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και ομάδες
Η Κοινωνική Υπηρεσία προσέφερε  :
 Ψυχολογική Υποστήριξη (ηθική συμπαράσταση σε κοινωνικά
και ψυχολογικά προβλήματα ) σε 243 περιπτώσεις.
 Συμβουλευτική  Υποστήριξη  (παροχή  πληροφοριών
Νοσοκομειακής εξυπηρέτησης) σε 415 περιστατικά
 Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων σε 123 πολίτες.
 Αναγκαίες  ιατρικές  γνωματεύσεις  για  λήψη  επιδομάτων
πρόνοιας και συντάξεων αναπηρίας  - θεσμικές παροχές.
 Σε  συνεργασία  με  την  εκκλησία  του  Νοσοκομείου  δίνεται
οικονομική βοήθεια (από δικούς της πόρους) σε 75 συμπολίτες μας.
 Ιατροκοινωνική φροντίδα (προγράμματα «βοήθεια στο σπίτι».
Παραπομπές σε άλλα ιδρύματα , κλινικές , κέντρα αποκατάστασης , αποτοξίνωσης
κτλ) σε 80 περιπτώσεις.

 Εθελοντισμός
-
-  
-  
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 Συνεργασίες με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Εκκλησία της Ελλάδος κ.λπ.)
 Η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  συνεργάστηκε  σε
καθημερινή βάση με τις δομές Κοινωνικής Πρόνοιας , Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠΗ)
, εκκλησία, (ΝΠΔΔ και ΜΚΟ) , Εισαγγελίες, Πρεσβείες , Προξενεία και Αστυνομία.

 Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες

Συνεργασία  μετά  από  υπογραφή  σχετικών  συμβάσεων  με  ιδιωτικές  ασφαλιστικές
εταιρίες  για προσέλκυση ασφαλισμένων τους για νοσηλεία και ιατρικές εξετάσεις

 Ενέργειες βελτίωσης ξενοδοχειακών υπηρεσιών – περιβάλλοντος (καθαριότητα, φαγητό
– εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης)

 Τήρηση   κανόνων   υγιεινής   επεξεργασίας-  σερβιρίσματος
φαγητού
 Σε  συνεργασία  με  την  επιτροπή  Λοιμώξεων  :  συστηματική
επιτήρηση χώρων που απαιτούν απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία και προληπτική
εφαρμογή εντομοκτονίας – μυοκτονίας. Δειγματοληπτικός έλεγχος για καλλιέργειες από
επιφάνειες εξοπλισμού συγκεκριμένων τμημάτων. Μικροβιολογικός έλεγχος δειγμάτων
νερού.  Συστάσεις  για  την  εφαρμογή  της  Υγειονομικής  Νομοθεσίας,  στο  χώρο  του
κυλικείου του Νοσοκομείου. Σωστή αποκομιδή μολυσματικών αποβλήτων.
 Σωστή συσκευασία μολυσματικών από τα τμήματα. Συνεχής  
ενημέρωση και    προβολή   εκπαιδευτικών video και παρουσιάσεων σχετικά με την 
υγιεινή των χεριών    
 Διακίνηση  απλουστευμένου  ερωτηματολογίου   για  την
καθημερινή αξιολόγηση της  καθαριότητας

 Ενέργειες για βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και τις υπηρεσίες, της καθοδήγησης
και πληροφόρησης των πολιτών

- Διατίθεται  υπάλληλος  ο  οποίος  ,  ειδικά  κατά  της   ημέρες  της  εφημερίας,  είναι
επιφορτισμένος με την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση των ασθενών και
των συνοδών τους  με σκοπό την άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτησή τους.

-  

 Ενέργειες διερεύνησης βαθμού ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 Συλλογή  της  γνώμης  των  χρηστών  των  υπηρεσιών  υγείας  με  διακίνηση  του
ερωτηματολογίου  σχετικά  με  την  ικανοποίηση  των  νοσηλευθέντων  ασθενών,  των
εξωτερικών  ασθενών  και  των  επισκεπτών.  Επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων,
καταγραφή  των  προβλημάτων  και  προσπάθεια  επίλυσής  τους  για  καλύτερη  παροχή
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

 Επιστολές από πολίτες αναφορικά με την εξυπηρέτησή τους από το Νοσοκομείο
Ευχαριστήριες Παραπόνων / Αναφοράς

Σύνολο υποβληθεισών 16 17
Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 15  ημέρες

 Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες

 Επιστημονική  διασύνδεση των Κέντρων  Υγείας  των νησιωτικών  περιοχών  της  2ης

ΔΥΠΕ ώστε με ένα απλό τηλεφώνημα να λαμβάνουν εξειδικευμένες πληροφορίες και
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οδηγίες  από  τον  επιστημονικό  προσανατολισμό  των  3  παθολογικών  κλινικών  που
λειτουργούν  ήδη  στο  νοσοκομείο  :   Διαβητολογικό,  Μεταβολικών  Νοσημάτων  και
Ηπατολογικό.
 Το νοσοκομείο στέλνει Ειδικευμένους Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στα νησιωτικά
νοσοκομεία της 2ης ΔΥΠΕ για να ενισχύουν τη λειτουργία τους ειδικά τις περιόδους που
έχουν αυξημένη κίνηση επισκεπτών.
 

Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών (μη ολοκληρωθείσες στο τέλος
του χρόνου αναφοράς)

 Αιτηθείσες  μετατροπές  (δημιουργία,  κατάργηση,  συγχώνευση  κ.ά.)  μονάδων  ή
τμημάτων (με τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)

Καταρτίστηκε  πρόταση  για  αναμόρφωση  του  οργανισμού  του  Νοσοκομείου,  αφού
ελήφθησαν υπόψη τα προβλεπόμενα των κείμενων διατάξεων που αφορούσαν τον  συνολικό
αριθμό των κλινών και τις αναδιατάξεις κλινικών τμημάτων, εργαστηρίων και μονάδων, όπως
αποτυπώθηκαν  στα  αποσπάσματα  πρακτικών  θεμάτων  2ου και  3ου του  14ου ΚΕΣΥΠΕ.  Η
σχετική απόφαση απεστάλη για την τελική έγκρισή της.

 Αιτηθείσες  μετατροπές  (δημιουργία,  κατάργηση,  συγχώνευση  κ.ά.)  μονάδων  ή
τμημάτων (χωρίς τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)
-

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό

Κατηγορίες
προσωπικού

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές
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Προβλεπόμενες θέσεις* 
(αλλαγές οργανισμού)

0 0 0 0 0 0

Προσλήψεις ** – 
Τακτικό

12 10 0 9 6 0

Αποσπάσεις (προς το 
Νοσοκομείο)

1 4 0 0 0 0

Προσλήψεις – Έκτακτο 71 11
(10+1ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 2 7 5

(1+4 ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 0

Αποχωρήσεις *** – 
Τακτικό

22 37 10 15 37 1

Αποσπάσεις (από το 
Νοσοκομείο)

0 11 1 2 1 0
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Αποχωρήσεις – 
Έκτακτο

65 6 4 4 0 0

* Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν κατά τη    
διάρκεια του έτους  και όχι το σύνολο
** Συμπεριλαμβάνονται και οι μετατάξεις προς το Νοσοκομείο
** *Συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.ά.

Ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος του έτους

Κατηγορίες
προσωπικού

Στελέχωση
 στο τέλος
 του έτους (2011)
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Προβλεπόμενες θέσεις
250 825 153 186 415 11

Υπηρετούντες – 
Τακτικό 164 536 118 135 126 9

Υπηρετούντες – 
Έκτακτο 178

12
(11+1ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

2
            2
(1+1 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

          5
(1+4 ΑΟΡΙΣΤΟΥ)

0

Λοιπές δραστηριότητες  σχετικές  με το ανθρώπινο δυναμικό (μη ολοκληρωθείσες  στο
τέλος του χρόνου αναφοράς)

 Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  θέσεων  ανθρώπινου  δυναμικού  (με
τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)

- Διαπίστωση  αυτοδίκαιης  κατάργησης  κενών  οργανικών  θέσεων  πολιτικού
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Γ.Ν.Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ κατ
εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 33 του Ν.4024/011 εκατόν πενήντα (150) θέσεων
της Διοικητικής-Τεχνικής-Πληροφορικής Υπηρεσίας . Αναμένεται δημοσίευση στο
ΦΕΚ.

- Λόγω της μείωσης της δύναμης των κλινών του Νοσοκομείου σε 430, με την υπ’
αριθμ.Υ4α/οικ.84627/25-5-2011  Υπουργικής  Απόφασης  και  της  προκύψασας
ανάγκης ανάλογης μείωσης του αριθμού των προβλεπομένων οργανικών θέσεων
Ανθρώπινου Δυναμικού και διαμόρφωσής του σύμφωνα με τους δείκτες του Π.Δ
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87/86,λήφθηκε η αριθμ.29/7ο/21-9-2011 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου για
την αναμόρφωση-τροποποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου και όσο αφορά
στην στελέχωση των υπηρεσιών, την κατάργηση οργανικών θέσεων Ανθρώπινου
Δυναμικού.(Εστάλη για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας.)  

-  Διαπίστωση  αυτοδίκαιης  κατάργησης  κενών  οργανικών  θέσεων  πολιτικού
προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  δημοσίου  δικαίου  του  Κ.Υ.  ΓΑΛΑΤΑ
αρμοδιότητας του Γ.Ν.Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ κατ εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 33
του  Ν.4024/011  Μία  (1)  θεση  ΥΕ  Προσωπικό  Καθαριότητας.  Αναμένεται
δημοσίευση στο ΦΕΚ

-  Διαπίστωση  αυτοδίκαιης  κατάργησης  κενών  οργανικών  θέσεων  πολιτικού
προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ αρμοδιότητας
του  Γ.Ν.Πειραιά  ΤΖΑΝΕΙΟ  κατ  εφαρμογή  της  παρ.  1Α του  άρθρου  33  του
Ν.4024/011   Μία (1) θεση ΥΕ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ . Αναμένεται  δημοσίευση στο
ΦΕΚ

 Λοιπές  αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  θέσεων  προσωπικού  (χωρίς
τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας, π.χ. ειδικευόμενο ιατρικό προσωπικό)
-

 Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων

Κατηγορίες
προσω-

πικού
Είδος
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λησης
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Τακτικό 32 1 3 0
Έκτακτο 0 6 0 0
Σύνολο 32 7 3 0

 Ενέργειες  –  Μέτρα  επιβράβευσης  για  την  τόνωση  και  διατήρηση  του  ηθικού  των
εργαζομένων

Επιβράβευση  των  εργαζομένων  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  επίτευξη  των
στόχων του υπογεγραμμένου μνημονίου καθώς και όσων βραβεύονται σε συνέδρια, ημερίδες
κλπ.

 Ενέργειες για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
-   Σύμβαση παροχής υπηρεσιών  Ιατρού Εργασίας. ( εφαρμογή του Ν. 1568/1985 , ΠΔ
294/88,  ΠΔ  17/96  και  ΠΔ  157/92  σχετικά  με  την  ύπαρξη  Ιατρού  Εργασίας  στο
Νοσοκομείο)
-   Σύμβαση παροχής υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης
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Εκπαίδευση
εξειδίκευσης
ειδικευμένου
προσωπικού
από φορέα

Πλήθος 9 8

Μέση
Διάρκεια 

6 μήνες 12

Εκπαίδευση
σπουδαστών
– φοιτητών
από φορέα

Πλήθος 
47
54

Μέση
Διάρκεια

6 μήνες
7 ημέρες

 Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα
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Η  Νοσηλευτική  Διεύθυνση  στη  διάρκεια  του  2011  υλοποίησε  τα  ακόλουθα
εκπαιδευτικά προγράμματα:

 Πρόγραμμα  Χειρουργικής  Νοσηλευτικής  Ειδικότητας  (εκπαιδ.έτος  2010-2011)  και
πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας (εκπαιδ.έτος 2011-2012)

 Διημερίδα Προσανατολισμού για το Νεοπροσλαμβανόμενο Νοσηλευτικό προσωπικό του
Νοσοκομείου

 Κύκλο  εκπαιδευτικών  διαλέξεων  για  τους  εκπαιδευομένους  φοιτητές  ΤΕΙ  και  ΤΕΕ οι
οποίοι βρίσκονται σε πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο μας

 Συμμετοχή  Νοσηλευτικού  προσωπικού  στα  μαθήματα  Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης που οργανώθηκαν από την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου 

Πραγματοποιηθείσες  ενέργειες  εκπαίδευσης  και  εξειδίκευσης  του  προσωπικού  από
τρίτους

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης
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Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Πλήθος 75 135 14 4 0 0

Μέση
Διάρκεια

3,2
Ημέρες

1 ημέρα
47

Ημέρες
4

Ημέρες
0 0

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες έρευνας από τον φορέα ή μέλη του προσωπικού του

Τίτλος έρευνας  τμήμα/ κλινική Επιστημονικά  υπεύθυνος/
ερευνητής 

 Διεθνής  Πολυκεντρική  Μελέτη
Παρατήρησης  της  ασφάλειας  του
Uaravitoc χρησιμοποιούμενου  με
βελτιστοποιημένη  βασική  θεραπεία
σε προθεραπευμένους  ασθενείς  που
έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV-1

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ –ΜΕΛ ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιδημιολογική έρευνα αξιολόγησης
του γλυκαιμικού ελέγχου σε 
ασθενείς που λαμβάνουν από του 
στόματος αντιδιαβητική θεραπεία

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
Διαβητολογικό

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη ανοιχτής 
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επισήμανσης 3 σκελών ,για τη 
διερεύνηση της συγκριτικής 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας
της ενδοφλέβιας σιδηρο-
καρβοξυμαλτόζης έναντι σιδήρου 
από του στόματος για τη 
θεραπευτική αγωγή της 
σιδηροποπαινικής αναιμίας σε 
ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο μη 
εξαρτόμενη από αιμοδιάλυση

  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
   ΤΜΗΜ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ

Μια τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή 
μελέτη φάσης ΙΙΙ για την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα του 
GSK1349572 50 mg μια φορά 
ημερησίως σε σύγκριση με την 
ραλτεκραβίρη  400mg δυο φορές 
ημερησίως ,χορηγούμενα 
επιπρόσθετα του θεραπευτικού 
σχήματος βάσης που επιλέγεται από 
τον ερευνητή για διάστημα 48 
εβδομάδων σε ενήλικες που έχουν 
μολυνθεί από τον ιό HIV-1 και δεν 
έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεί με
αναστολέα ιντεγκράσης , ενώ 
λαμβάνουν αντιμετροϊκή θεραπεία

Β  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - 
ΜΕΛ

ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολυκεντρική διεθνής τυποποιημένη
ανοικτή συγκριτική μελέτη 
παράλληλων ομάδων,διάρκειας 24 
εβδομάδων, της ινσουλίνης glargiue 
έναντι λιραγλουτίδης σε ασθενείς με 
διαβήτη τύπου 2 που δεν έχουν λάβει
στο παρελθόν ινσουλίνη και οι 
οποίοι δεν ελέχθηκαν επαρκώς με 
από του στόματος χορηγούμενους 
παράγοντες, η οποία ακολουθείται 
από περίοδο παράτασης διάρκειας 24
εβδομάδων με ινσουλίνη glargiue για
τους ασθενείς που δεν ελέχθηκαν 
επαρκώς με λιραγλουτίδη.

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
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6. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τη δυναμικότητα κλινών*

Ετήσια στοιχεία
μεταβολών δυναμικότητας

κλινών*

Εσωτερικές
δομές

Εξωτερικές
δομές

Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες

Ανάπτυξη

Θέση σε λειτουργία

Θέση εκτός λειτουργίας

Κατάργηση

* Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται τυχόν μεταβολές μόνο 

Δυναμικότητα κλινών στο τέλος του έτους

Κατάσταση στο τέλος έτους
Εσωτερικές

δομές
Εξωτερικές

δομές
Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες 600 600

Ανεπτυγμένες κλίνες 474 474

Κλίνες σε λειτουργία 473 473

Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τη δυναμικότητα κλινών (μη ολοκληρωθείσες στο
τέλος του χρόνου αναφοράς)

 Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  κλινών  (με  τροποποίηση  οργανισμού
λειτουργίας)

Καταρτίστηκε πρόταση για αναμόρφωση του οργανισμού του Νοσοκομείου, αφού
ελήφθησαν υπόψη τα προβλεπόμενα των κείμενων διατάξεων που αφορούσαν τον  συνολικό
αριθμό των κλινών και τις αναδιατάξεις κλινικών τμημάτων, εργαστηρίων και μονάδων, όπως
αποτυπώθηκαν  στα  αποσπάσματα  πρακτικών  θεμάτων  2ου και  3ου του  14ου ΚΕΣΥΠΕ.  Η
σχετική απόφαση απεστάλη για την τελική έγκρισή της.

 Λοιπές αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων κλινών (χωρίς τροποποίηση οργανισμού
λειτουργίας)
-
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7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές

 Μεταστέγαση  της  Νοσηλευτικής  Σχολής  και  του  ΚΕΚ  στις  εγκαταστάσεις  του
Νοσοκομείου για μείωση λειτουργικών εξόδων.

 Σύνταξη μελέτης για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για :
2α) την λειτουργία του Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ
2β)  την  αναδιαρρύθμιση  τμήματος  Β΄  ορόφου  του  κεντρικού  κτιρίου  για  την
εγκατάσταση Καρδιολογικού τμήματος, Αιμοδυναμικής Μονάδας και Εργαστηρίων
Υπερήχων και Κόπωσης. 
2γ) για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες,
απόφαση έγκρισης 12-7-11

 Σύνταξη (7ης) Νέας Μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο «Ανακαίνιση –
αναδιαρρύθμιση  Β΄ ορόφου κεντρικού κτιρίου για την εγκατάσταση Καρδιολογικού
τμήματος  30  κλινών,  Αιμοδυναμικής  Μονάδας  και  εργαστηρίων  Υπερήχων  και
Κόπωσης προϋπολογισμού 1.650.000,00 € ».  

 Έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Πειραιά για το
έργο  «Ανακαίνιση  –  αναδιαρρύθμιση   Β΄  ορόφου  κεντρικού  κτιρίου  για  την
εγκατάσταση  Καρδιολογικού  τμήματος  30  κλινών,  Αιμοδυναμικής  Μονάδας  και
εργαστηρίων Υπερήχων και Κόπωσης»

 Προμελέτη  αναδιαρρύθμισης – ανακαίνισης  Νοσηλευτικών Μονάδων Α,Γ,  Δ & Ε
ορόφων κεντρικού κτιρίου

 Οι  ανωτέρω  μελέτες   έχουν  συνταχθεί  εξ  ολοκλήρου  από  το  προσωπικό  της  Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
 Επεξεργασία και Σύνταξη Νέου Κτιριολογικού προγράμματος του Νοσοκομείου   

 Επιχείρηση  απομάκρυνσης  εγκαταστάσεων  Ιατρικών  Αερίων  και  εγκαταστάσεων
νέων

Υποδομές

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός

Αγορά

Ενοικίαση
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Πώληση

Ανέγερση

Επισκευή – Συντήρηση

-
-  
-  
-  
-

Αισθητικές παρεμβάσεις

-  
-  
-  
-  
-

Λοιπές  δραστηριότητες  σχετικά  με  τις  υποδομές  (μη  ολοκληρωθείσες  στο  τέλος  του
χρόνου αναφοράς)

 Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών

 Αναδιαρρύθμιση /ανακαίνιση  2ου ορόφου Κεντρ. Κτιρίου για 
εγκατάσταση Καρδιολογικού Τμήματος, Αιμοδυναμικής Μονάδας και εργαστηρίων 
Υπερήχων και Κόπωσης (1.650.000,00) Υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας. Tο έργο το 
έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΟΜ και  είναι στη φάση της δημοπράτησης. Έχει εγκριθεί η 
οριστική μελέτη και έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια καθώς και η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων.
 Αναδιαρρύθμιση/ανακαίνιση  νοσηλευτικών μονάδων Κεντρικού 
κτιρίου (5.600.000,00). Έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη και συντάσσεται η μελέτη των 
Η/Μ σε συνεργασία με τη  ΔΕΠΑΝΟΜ και θα υποβληθεί άμεσα στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΥΥΚΑ, ώστε να προχωρήσει στη φάση της δημοπράτησης
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8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

 Έλεγχος και ενημέρωση Μητρώου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ (τεμ.3)

4.050,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ BOOM (τεμ.1) 2.700,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ (τεμ.1)

33.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ (τεμ7) 4.050,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (τεμ.1) 5.150,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΛΙΒΑΝΟΣ
(τεμ.1)

3.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΜΕΡΑ
(τεμ.1)

4.600,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

UNIT ΩΡΛ  +  ΣΕΤ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

36.200,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ (τεμ.1) 2.600,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ (τεμ.1)

5.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΠΛΥΣΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
(τεμ.1)

3.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
(τεμ.1)

2.465,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ(τεμ8) 24.450,00 +ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ(τεμ.1)
+ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)

50.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ (τεμ.14) 6.455,88 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
(τεμ.14)

30.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά
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ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  +
ΜΙΚΤΕΣ (τεμ.12)

52.300,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  ΜΕΘ
(τεμ.21)

22.728,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
(τεμ.8)

50.500,00 +ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)  26.500,00 +ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (τεμ.9)

24.192,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό

ii. Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό
 Αγορά εξοπλισμού
α /α Τμήμα Περιγραφή μηχανήματος Κόστος

αγοράς
1 Λεβητοστάσιο Προμήθεια-εγκατάσταση σερμπατίνας ατμογεννήτριας 9.900,00
2 Λεβητοστάσιο Προμήθεια  –  εγκατάσταση  εξαρτημάτων   &

ανταλ. Λεβητοστ  ανταλ. Λεβητοστ. 10.474,00
3 Νοσοκομείο Αντικ. φωτιστικών και λαμπτήρων 13.833,00

4 Νοσοκομείο 
Προμήθεια  και  αντικατάσταση  ανταλ.  &  εξαρτημ  .
κλιματιστικών & ψυκτικών εγκαταστάσεων . 14.467,26

5 Νοσοκομείο 
Προμήθεια  διαφόρων  ηλεκτρολ.  Υλικών  ανταλ.  &
εξαρτημάτων για τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 24.821,00

6 Κεντρικό κτίριο Αντικ.  φίλτρων 7 Απαγωγών εργαστηρίων 8.700.00

7 Νοσοκομείο
Προμηθ.  Μπαταριών  για  τα  Η  /  Ζ  και  τους  αυτομ.
Καθώς και για διάφορες συσκευές και μηχανήματα . 3.980,00

8
Κεντρικό
Νοσοκομείο

Προμήθεια  – εγκατάσταση 4 τοπικών κλιματιστικών
μονάδων 

4.875,72

9 Νοσοκομείο 
Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών Υλικών ανταλλ. &
εξαρτημάτων για τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 5.670,00

10 Νοσοκομείο Εγκατάσταση ψευδοροφών 2.500,00
11 Κεντρικό κτίριο Πύργος ψύξης ΤΕΙ 14.650.00

Συνολο 113.330,98

-  
-  
-  
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 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
α /α Τμήμα Περιγραφή επισκευής - συντήρησης Κόστος

επισκευής

Υποσταθμός  κεντρικού
κτιρίου Γενική συντήρηση Υποσταθμού 9.000,00
Νοσοκομείο Επισκευές κεντρικών κλιματισμών 14.341,80
Αυτοκίνητο
Αιμοδοσίας Επισκευή ψυγείων μεταφοράς αίματος 1.324,00
Κεντρικός  κλιματισμός
νέας πτέρυγας

Αντικατάσταση  συμπιεστή  Ν1  Κεντρικού
κλιματισμού νέας πτέρυγας 32.213,70

Κεντρικός  κλιματισμός
νέας πτέρυγας

Αντικατάσταση  συμπιεστή  Ν2  Κεντρικού
κλιματισμού νέας πτέρυγας 32.731,53

Κεντρικός  κλιματισμός
νέας πτέρυγας Συντήρηση κεντρικών κλιματ. μονάδων 3.690,00
Νοσοκομείο  –  Νέα
πτέρυγα  –  Κ.  Υγείας
Αίγινας και Γαλατά

Συντήρηση , γενική επισκευή  5 Αλεξικεραύνων 9.750,00
Λεβητοστάσιο  Νέας
πτέρυγας

Συντήρηση  δικτύου  και  καυστήρων  φυσικού
αερίου 5.000,00

Νοσοκομείο Επισκευή Κ.Κ.Μ. Αιμοδυναμικού εργαστηρίου 3.100,00
  Κέντρο  Υγείας
Αίγινας Συντήρηση Η /Ζ 1.770,00
Νοσοκομείο –  Κέντρα
Υγείας  Αίγινας  και
Γαλατά Επισκευές , σέρβις των αυτοκινήτων 12.478,00
Νοσοκομείο –  Κέντρα
Υγείας  Αίγινας  και
Γαλατά

Επισκευές – συντηρήσεις διαφόρων μηχανημάτων ,
κινητήρων  ,  τοπικών  κλιματιστικών  ,  ψυγείων
κ.λ.π.

16.253,00

Νοσοκομείο Συντήρηση  19 ανελκυστήρων 74.493,00
Σχολή - ΚΕΚ Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 4.900
Νοσοκομείο Μονώσεις αεραγωγών 1.350

Συνολο 222.395,03

 
iii. Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό

 Αγορά εξοπλισμού
 Ξενοδοχειακός  εξοπλισμός  (καρέκλες,  γραφεία,  βιβλιοθήκες,
συρταρίερες, ντουλάπες, πάγκοι κλπ) 12.682,00€ 

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
 Επισκευές  (καρεκλών,  καρότσια  ασθενών,  ντορμέζες  κλπ.)
5.640,00 €

  Ενοικίαση σκαλωσιάς  για ένα έτος 24.300,00 €
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-  
-  

Έργα πληροφορικής

 Μητρώο δεσμεύσεων σε διασύνδεση με προμήθειες και διαχειρίσεις
 Κοστολόγηση νοσηλίων σύμφωνα με τα DRG’s –KEN.Υιοθέτηση της

κωδικοποίσης  ICD-10  και  KEN στα σχετικά έντυπα.

 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πιστοποιήθηκαν μέσω ΗΔΙΚΑ όλοι οι
ιατροί του   Νοσοκομείου και των Κ.Υ-Π.Ι. Τοποθετήθηκαν Η/Υ και
εκτυπωτές  στα ΤΕΙ  του Νοσοκομείου,  στο ΤΕΠ Περιπατητικών και
στα  κλινικά  τμήματα  για  την  συνταγογράφηση  των  Εξωτερικών
Ασθενών. 

 Σύνδεση κλινικών τμημάτων με φαρμακείο για την on line καταχώριση
ατομικών συνταγολογίων φαρμάκων ασθενών

9. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 Ανάθεση και Σύνταξη Ισολογισμού 2010. Ανάθεση Ισολογισμού 2011.
 Κάλυψη  με επιτυχία σχεδόν συνολικά  της θεματολογίας  του μνημονίου.
 Προσπάθεια  μείωσης   του  μηνιαίου  κόστους   εφημεριών,  μετά  από  πολλές

συναντήσεις  με  την  Ιατρική  Υπηρεσία,  και  πάντα  με  γνώμονα  την  εξασφάλιση
ασφαλούς εφημερίας, με αποτέλεσμα  σχετική μείωση του κόστους.

 Έγκριση προτάσεων  Επιτροπής Χωροταξίας  για την κατανομή των χώρων   του
Νοσοκομείου σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

 Συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
Νοσοκομείου, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες.

 Συμμετοχή του Νοσοκομείου στο πιλοτικό σύστημα του ΥΥΚΑ για την εφαρμογή
των ΚΕΝ και συμμετοχή με στελέχη του στην επανακοστολόγηση κατηγοριών ΚΕΝ
το μήνα Δεκέμβριο. 

 Παρακολούθηση λειτουργίας επιτροπών εργασίας για την δημιουργία πρωτοκόλλων :
 Φαρμάκων υψηλού κόστους και αυξημένης κατανάλωσης 
 Αιμοστατικών  αντισυμφυτικών  και  ηλεκτροδίων  εξάχνωσης  και

συρρίκνωσης (ενδεικτικά αναφέρουμε μείωση δαπάνης λευκωματίνης  και
σχεδόν εκμηδένιση δαπάνης αιμοστατικών και αντισυμφυτικών)

 Λειτουργία Επιτροπών επαναδιαπραγμάτευσης τιμών συντηρήσεων, με   αποτέλεσμα
τη μείωση του κόστους στις περισσότερες περιπτώσεις.

 Προτυποποίηση  διαδικασιών  επικοινωνίας  και  διασφάλισης  αρχείου  των
αποτελεσμάτων εργαστηρίων.

 ERP  εναρμονισμένο με τις ανάγκες που προέκυψαν για την επίτευξη των στόχων του
υπογεγραμμένου μνημονίου

 Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν αλλαγές υπαλλήλων μεταξύ των τμημάτων του
νοσοκομείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και αποδοτικότητα  των
υπηρεσιών του ώστε να αντιμετωπιστούν  οι καινοτόμες πράξεις που εισήχθησαν το
έτος  αυτό ,  η  Διοίκηση να έχει  την καλύτερη δυνατή εικόνα της  λειτουργίας  του
νοσοκομείου και να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. Ιδιαίτερα οι  αλλαγές αυτές
είχαν σαν στόχο και τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.  
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 Στην προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών, κατέστη δυνατό οι δαπάνες
αυτές  να  μειωθούν  στο  σύνολό  τους  κατά  25%.  Μεγαλύτερη   επιτυχία  είχε  το
νοσοκομείο στην αύξηση  των γενοσήμων με αποτέλεσμα η χρήση τους να είναι της
τάξης του 44% επί του συνόλου των φαρμάκων

 Οι υπηρεσίες του νοσοκομείου κατάφεραν να αποπληρώσουν σχεδόν όλες τις δαπάνες
του 2010 καθώς επίσης και το α’ τρίμηνο 2011 για υγειονομικά υλικά και το α’ 4μηνο
του 2011 για τα φάρμακα. Οι υπόλοιπες δαπάνες αποπληρώθηκαν στο μεγαλύτερο
μέρος τους.

 Ολοκλήρωση  των διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ έτους 2010 σε ποσοστό 90%,
 Όσον αφορά τις εισπράξεις από τα ασφαλιστικά ταμεία έγιναν προσπάθειες, ακόμη

και επιτόπιες επισκέψεις στα ασφαλιστικά ταμεία, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν το
επιθυμητό για το νοσοκομείο μας.

 Τοποθετήθηκε σε χώρο του νοσοκομείου κατασκευή του ΟΚΑΝΑ, συμβάλλοντας το
νοσοκομείο  μας  στο  μέγιστο  για  την  πιστή  εφαρμογή  της  λειτουργίας  των  νέων
μονάδων φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης αυτού   χωρίς να προκύψει
κανένα πρόβλημα.

  Έργα ΕΣΠΑ :
-   Αναδιαρρύθμιση  /ανακαίνιση   2ου  ορόφου  Κεντρ.  Κτιρίου  για  εγκατάσταση
Καρδιολογικού Τμήματος, Αιμοδυναμικής Μονάδας και εργαστηρίων Υπερήχων και
Κόπωσης (1.650.000,00). Υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας. Το έργο το έχει αναλάβει η
ΔΕΠΑΝΟΜ και  είναι στη φάση της δημοπράτησης. Έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη
και έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια καθώς και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
-  Αναδιαρρύθμιση/ανακαίνιση   νοσηλευτικών  μονάδων  Κεντρικού  κτιρίου
(5.600.000,00). Έγινε η αρχιτεκτονική μελέτη και συντάσσεται η μελέτη των Η/Μ σε
συνεργασία  με  τη   ΔΕΠΑΝΟΜ  και  θα  υποβληθεί  άμεσα  στη  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών του ΥΥΚΑ, ώστε να προχωρήσει στη φάση της δημοπράτησης.
-   Συμπλήρωση / Επέκταση Λειτουργίας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν.Π
«ΤΖΑΝΕΙΟ (1.401.000,00). Το έργο υλοποιείται  από το προηγούμενο έτος. 
-   Προμήθεια  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  για  την  εύρρυθμη  λειτουργία  του
Παιδοψυχιατρικού  Τμήματος  του Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (80.000,00)  .  Το έργο
είναι σε συνέχεια του προηγούμενου. Υπάρχει απόφαση Δ.Σ. για υποβολή.
-  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  συγκροτήματος  αξονικού  τομογράφου  64  τομών
(600.000,00) Το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία .  
-  Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα ΤΕΠ ενηλίκων και παίδων (273.980,00)για
τον οποίο υπάρχει ήδη έγκριση σκοπιμότητας και είναι στη διαδικασία  ωρίμανσης
και υποβολής τεχνικού δελτίου όταν ανοίξει η πρόσκληση για πρωτοβάθμια υγεία.
-  Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού Κ.Υ Αίγινας και Γαλατά (330.000,00). Υπάρχει
έγκριση  σκοπιμότητας.  Είναι  στη  διαδικασία  ωρίμανσης  και  υποβολής  τεχνικού
δελτίου όταν ανοίξει η πρόσκληση για πρωτοβάθμια υγεία.
-  Ευαισθητοποίηση  Συλλόγων  γονέων  και  κηδεμόνων  πρωτοβάθμιας  και
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  Περιφέρειας  Αττικής  για  την  πρόληψη
προβλημάτων ψυχικής υγείας.(327.000,00). Έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Ψυχικής
Υγείας για έγκριση σκοπιμότητας.

 Ψηφιακή  Σύγκλιση :
Προηγμένες υπηρεσίες με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)   
για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά  “ΤΖΑΝΕΙΟ” 
(1.321.500) Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα και είναι στη φάση δημοπράτησης.

 Διοικητική μεταρρύθμιση  :
Ανασχεδιασμός  συστήματος  Διοίκησης  και  ενημέρωσης  (120.000,00)  .  Δεν  έχει
προχωρήσει η αξιολόγηση του από την ΕΥΔ.
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 Εισήγηση για αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Νοσοκομείου και επισημάνσεις
για κάποια «ιδιαίτερα» κληροδοτήματα

 Ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα για τη λειτουργία των Κ.Υ και σε αυτή την κατεύθυνση
έχει  οριστεί   Επιτροπή  Κοινωνικού  Ελέγχου  σε  συνεργασία  με  τη  ΔΥΠΕ
αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ  και εκπροσώπους του Δήμου και του Διευθυντή του
Κ.Υ για την καταγραφή των προβλημάτων και την επίλυση τους  σε συνεργασία με τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου

 Εγκαταστάθηκε  νέος  Βιοχημικός  αναλυτής  στο  Κ.Υ  Γαλατά  και   ακτινολογικό
εμφανιστήριο το οποίο λειτουργούσε στο νοσοκομείο και αναβαθμίστηκε.

 Επιτροπές  Τομέων δράσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Ποιότητας : 
1. Τομέας  δράσης: Καθαριότητα.

Διακίνηση απλουστευμένου ερωτηματολογίου  για την καθημερινή αξιολόγηση της
καθαριότητας, σε 19 κλινικές, μονάδες, μαγειρείο και κουζίνα του νοσοκομείου. 
Αξιολόγηση  από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια σε δελτίο που καθημερινά συλλέγει  το
γραφείο  επιστασίας  και  οι  επόπτριες  υγείας.  Καταχώρηση  των  δεδομένων  στο
πρόγραμμα EXCEL με αποδελτίωση των δεδομένων.

2. Τομέας δράσης Διατροφή.
Οι αναχρονιστικοί διαχειριστικοί κανόνες παραλαβής - αξιολόγησης  τροφίμων και οι
ασαφείς διαδικασίες λειτουργίας επιτροπών παραλαβής, μας οδήγησαν στην σύνταξη
γραπτών  διαδικασιών  ανά  βήμα  στην  διαδικασία   παραλαβής  –  αξιολόγησης  και
διακίνηση τροφίμων.  Εκσυγχρονισμός επιτροπής αξιολόγησης τροφίμων με ειδικούς
επιστήμονες. 
Αποφυγή της σπατάλης των τροφίμων.
Πραγματοποιείται  καθημερινός  έλεγχος  του  αριθμού  των  απαιτούμενων  μερίδων
φαγητού και «επανεισαγωγή» των πλεονασμάτων, εάν υπάρχουν, (δηλαδή επιστροφή
στην αποθήκη των  πρώτων υλών πριν επεξεργαστούν).

            Τήρηση  κανόνων  υγιεινής  επεξεργασίας- σερβιρίσματος φαγητού.. 
Καθημερινός  έλεγχος  κατά  την  ώρα  της  διανομής  φαγητού  στις  κουζίνες  των
κλινικών, για να την χρήση από τις τραπεζοκόμους γαντιών, σκούφων και προσωπική
υγιεινή.  Καταγραφές σε ημερήσιο δελτίο ελέγχου.
Τακτικός  έλεγχος  θερμοκρασιών  των  ψυκτικών  θαλάμων  και  του  μαγειρεμένου
φαγητού.  Εφαρμογή  της  οδηγίας  των  επιθεωρητών  υγείας  για  την  αποκλειστική
χρήση ψυγείου ανά κατηγορία τροφίμου.
 Τακτικός έλεγχος των σερβιρισμένων δίσκων για την τήρηση των εξατομικευμένων
διατροφικών οδηγιών των διαιτολόγων και την σωστή εφαρμογή τους στους ασθενείς.

3. Τομέας δράσης νοσοκομειακές λοιμώξεις.
 Κατάταξη του προσωπικού κατά σειρά εμπλοκής στην διάδοση των νοσοκομειακών
λοιμώξεων. Διατήρηση του επιπέδου καθαριότητας από απόψεως εμφάνισης εντόμων.
Προληπτική  εφαρμογή  εντομοκτονίας  –  μυοκτονίας  σε  διάφορους  χώρους  του
Νοσοκομείου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Γαλατά και Πολυϊατρεία Δραπετσώνας
Συναντήσεις ενημέρωσης, κατάρτισης στο προσωπικό αυτό.
Επιτήρηση  του  συνεργείου  με  έλεγχο  για  την  επάρκεια  και  καταλληλότητα  του
αντίστοιχου  προσωπικού  και  των  μεθόδων  του.  Εκπαίδευση  του  προσωπικού  του
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας Αίγινας και Γαλατά, ενημέρωση σχετικά με
την επιτήρηση εγκεφαλιτίδων και λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Συνέχιση συστηματικής επιτήρησης και δήλωσης όλων των λοιμώξεων από τα τρία
βασικότερα  Gram αρνητικά νοσοκομειακά παθογόνα (Klebsiella spp,  Acinetobacter
spp,  Pseudomonas spp.).  Ηλεκτρονική  καταγραφή εβδομαδιαίων  δηλώσεων καθώς
και μηνιαίων στατιστικών στοιχείων.
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Πραγματοποίηση  ηλεκτρονικής  τήρησης  αρχείου  σχετικά  με  το  σχέδιο  δράσης
«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ». Επιβεβαίωση των δεδομένων στοιχείων του Νοσοκομείου μας
με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων  καταγραφής λοιμώξεων από το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προγραμματισμός  δειγματοληπτικού  ελέγχου  για  καλλιέργειες  από  επιφάνειες
εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
Δειγματοληπτικός  έλεγχος  για  καλλιέργειες  από  επιφάνειες  εξοπλισμού
συγκεκριμένων  τμημάτων  (ΜΕΘ  /Κ,  ενδοσκοπικό  ουρολογικό  Τ.Ε.Ι.,  Γ’Χ,
Ουρολογική).Συλλογή  εργαστηριακών  αποτελεσμάτων  και  σχετική  ενημέρωση  με
συστάσεις για καλύτερη απολύμανση και καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού
σε θετικά  αποτελέσματα.  Επιβράβευση του προσωπικού μετά από απαντήσεις  των
αποτελεσμάτων που δεν έχουν αναπτυχθεί παθογόνοι μικροοργανισμοί.
Μικροβιολογικός  έλεγχος  δειγμάτων νερού από διάφορα σημεία του Νοσοκομείου
καθώς  και  έλεγχος  για  λεγιονέλα.  Αποστολή  δειγμάτων  στο  ΚΕΔΥ.  Ανακοίνωση
αποτελεσμάτων στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Υγειονομικός έλεγχος του
κυλικείου του Νοσοκομείου.
Συστάσεις για την εφαρμογή της Υγειονομικής Νομοθεσίας (Α1Β/4841/79 άρθρο 31,
Υγειονομική  διάταξη),  στο  χώρο  του  κυλικείου  του  Νοσοκομείου.  Εφαρμογή  της
Υγειονομικής Νομοθεσίας.

4. Τομέας δράσης Διοικητικές διαδικασίες.
Τμήμα προσωπικού:
Καθορισμός  ωραρίου  επικοινωνίας  με  κοινό/εργαζομένους.  Εφαρμογή  ωραρίου
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού
Γραφείο Επιστασίας
Σωστή αποκομιδή μολυσματικών αποβλήτων. Σωστή συσκευασία μολυσματικών από
τα  τμήματα,  και  όπου  απαιτείτο  έγινε  εκπαίδευση.  Συνεργασία  με  επιτροπή
Λοιμώξεων και συνεργείο καθαριότητας. Τήρηση ωρών επισκεπτηρίου.
Γραμματεία Τ.Ε.Ι
Σύστημα  ΙΑΣΙΣ,  κλείσιμο  ραντεβού  για  ιατρικές  εξετάσεις  -  συμβουλές,  με  την
παρουσία υπαλλήλων στο τηλεφωνικό κέντρο & στις πληροφορίες να ενημερώνουν
σωστά τους  πολίτες.  Σημαντική  προσπάθεια  για την συλλογή και  πληρωμής των
εισιτηρίων στα εξωτερικά ιατρεία.
Γραφείο Κίνησης ασθενών
Γίνεται συνεχώς προσπάθεια για βελτίωση της έγκαιρης και σωστής προσκόμισης στο
τμήμα, από τα άλλα τμήματα, των δικαιολογητικών που αφορούν τη χρέωση κάθε
ασθενή.
Γραμματεία
Το κοινό εξυπηρετείται πολύ καλά για την χορήγηση πιστοποιητικών, επικυρώσεων
εγγράφων & αιτημάτων άλλων κατηγοριών καθώς επίσης και η διακίνηση των αδειών
– ρεπό. Υπάρχει σαφή βελτίωση από την εφαρμογή του προγράμματος καταχώρησης
αδείας προσωπικού με άμεση παροχή του υπολοίπου αδείας.

5. Τομέας δράσης Εργαστήρια.
Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού, τρόπου βαθμονόμησης-
συντήρησης, log book λειτουργίας.
Είναι  σε  εξέλιξη  η προτυποποίηση  διαδικασιών  επικοινωνίας  και  διασφάλισης
αρχείου των αποτελεσμάτων. 
Επικοινωνία όλων των Τεχνολόγων με τον προϊστάμενο του Τμήματος επαγγελμάτων
υγείας μέσω και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άδειες, ρεπό, προγράμματα μηνιαία,
υποβολή προς έγκριση-προώθηση πρόσθετων αμοιβών-ώρες, νυκτερινά αργίες). 

6. Τομέας δράσης Υγιεινή των χεριών.
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Γίνεται συνεχώς ενημέρωση και προβολή εκπαιδευτικών video και παρουσιάσεων με
slides  η συμμόρφωση του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων για την
εφαρμογή οδηγιών σχετικά με την υγιεινή των χεριών. Αυτό υλοποιείται με επίσκεψη
στα τμήματα του νοσοκομείου και οδηγίες-συστάσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο.
Για τον σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί αντλιών άσηπτου διαλύματος χεριών, τόσο
στους  θαλάμους  των  ασθενών  όσο και  σε  επίμαχα  σημεία  των  κλινικών  και  των
εργαστηρίων.

7. Τομέας δράσης Εγκαταστάσεις.
Απεγκατάσταση του CT μηχανήματος από το νοσοκομείο Νικαίας και εγκατάστασή
του στο δικό μας. Έχουν γίνει ενέργειες για μελέτη ανακαίνισης-αναδιαρρύθμισης 2ου

ορόφου κεντρικού κτιρίου για την μετεγκατάσταση της Καρδιολογικής κλινικής και
του αιμοδυναμικού.  Έχουν  γίνει  ενέργειες  για  περιβαλλοντική  μελέτη  και  για  την
προμήθεια  αξονικού  τομογράφου  64.  Μετεγκατάσταση  ΚΕΚ  και  της  σχολής  για
οικονομικό όφελος στους χώρους του νοσοκομείου.
Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ενημέρωσης Μητρώου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Επεξεργασία  και  σύνταξη  νέου  κτιριολογικού  προγράμματος  του  Νοσοκομείου.
Εκπόνηση  μελέτης  και  τευχών  δημοπράτησης  του  έργου  «Ανακαίνιση-
αναδιαρρύθμιση  Νοσηλευτικών  Μονάδων  του  1ου ,  3ου,  4ου και  5ου ορόφων  του
κεντρικού κτιρίου». Συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων Νέας Πτέρυγας.
Έκδοση οικοδομικής άδειας για το έργο «Ανακαίνιση – αναδιαρρρύθμιση Β΄ ορόφου
του  Κεντρικού  κτιρίου,  για  την  εγκατάσταση  του  Καρδιολογικού  τμήματος,
Αιμοδυναμικής μονάδας και εργαστηρίων Υπερήχων και Κόπωσης».

 B. Συλλογή της γνώμης του πελάτη των υπηρεσιών υγείας.
Γίνεται  διακίνηση  του  ερωτηματολογίου  σχετικά  με  την  ικανοποίηση  των
νοσηλευθέντων ασθενών και των εξωτερικών ασθενών- επισκεπτών.
Για μεν τους εσωτερικούς ασθενείς απαιτείται η τουλάχιστον διήμερη παραμονή στο
νοσοκομείο πριν την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Για δε τους εξωτερικούς ασθενείς η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται είτε την ώρα
αναμονής του προς εξέταση είτε μετά την ολοκλήρωση της εξέταση του. 
Τα αποτελέσματά τους καταχωρήθηκαν σε  SPPS ή σεExcel, και επεξεργάζονται, και
αναδεικνύονται με το διαγράμματα διασποράς.
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