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Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»Πεπραγμένα Διοίκησης έτους 2012

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία φορέα: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζαννή & Αφεντούλη

Ηλεκτρονική σελίδα: www.tzaneio.gr

Τηλέφωνο Fax e-mail

Διοίκηση 2104592139 -
140

2104511709

Κέντρο –
Γραμματεία

2104592200 hospital@tzaneio.gr

Περιοχή κάλυψης: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και οι Νήσοι του
Αιγαίου.

Καλυπτόμενος πληθυσμός: 

Διοικητής :1 /1/2012-31/08/2012 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
                    1/9/2012- 24/10/2012 ΕΥΑΓΓ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ (Αναπλ. Διοικήτρια)
                   24/10/2012-31/12/2012 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΣΑΣ (Δ/ντης Ιατρ. Υπηρεσίας)

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης:    

Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592449 – 2104592189  kkon@tzaneio.gr

FAX: 2104514290
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Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»Πεπραγμένα Διοίκησης έτους 2012

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (όλοι οι φορείς)
Έσοδα 57.065.492,26
Έξοδα 58.104.995,00
Τελικό σύνολο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (όλων των φορέων)

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2011 1.039.502,74
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 21.951.358,00
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 42.754,80
Λοιπές επιχορηγήσεις 13.385,72
Δωρεές
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 1.542.737,52
Έσοδα από ιδιώτες 477.107,16
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών
Λοιπά έσοδα 2.112.304,07
Έσοδα: Σύνολο 26.139.647,27
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 1.229.992,51
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

283.238,13

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

1.144.002,14

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

15.688.222,37

Πληρωμές για υπηρεσίες 2.985.692,45
Λοιπά έξοδα 4.482.479,73
Έξοδα: Σύνολο 25.813.627,33

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα) 326.019,94

Ταμειακό Υπόλοιπο 2012 1.365.522,68
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2012  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&  Κ.Α.:
37.475.865,89€
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Λοιπά  στοιχεία  σχετικά  με  την  οικονομική  διαχείριση  (εκκρεμότητες  στο  τέλος  του
χρόνου αναφοράς)

 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 39.517.316,98 €

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 24.428.171,10€

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις: 21,002,534,45€
-
-  
-  

 Άλλες
-
-  
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Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»Πεπραγμένα Διοίκησης έτους 2012

3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 8252 33588 4,07 54,13
Χειρουργικός 10978 38927 3,57 48,70
Ψυχιατρικός 18 444 23,37 24,33

ΜΕΘ 59 3628 20,61 90,36
Καρδιολογική

ΜΕΘ
1 2193 2,60 60,08

ΜΑΦ

Ειδικές Μονάδες
Αριθμός Περιστατικών Αριθμός Συνεδριών

Μονάδα
Μεσογειακής

Αναιμίας
328

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού 

672 5451

Εξετασθέντες
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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

45329 78210 1789 8542 2086160 764 651

Μέσος
χρόνος

αναμονής

Από 1
έως 68
ημέρες
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Θεραπευτικές πράξεις σε εξωτερικούς ασθενείς
Χημειοθεραπείες
Ακτινοθεραπείες
Άλλες θεραπείες*
*διευκρινίστε

Άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών

 Ενέργειες για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (π.χ. μείωση χρόνου αναμονής)
- Συνέχιση της λειτουργίας του  Ιατρείου Περιπατητικών στα ΤΕΠ για μείωση του

χρόνου αναμονής των ασθενών στην εφημερία .
-  

 Προγράμματα προαγωγής υγείας
- Οι Επισκέπτριες Υγείας στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου οργάνωσαν

και  συμμετείχαν  σε  προγράμματα  προαγωγής  υγείας  καθώς  και  σε  προληπτικά
προγράμματα.  

-  

 Προγράμματα πρόληψης υγείας
- Έγινε  προληπτικός  εμβολιασμός  στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  του  Δήμου

Πειραιά  (Α’ και Ε’ Διαμέρισμα), στην Πρώτη τάξη Δημοτικού. Συμμετείχαμε σε 18
Δημοτικά  σχολεία.  Ελέγξαμε  τα  βιβλιάρια  Υγείας  σε  363  μαθητές  για  την
εμβολιαστική τους κάλυψη και έγιναν συστάσεις σχετικά με τις εμβολιαστικές τους
εκκρεμότητες.

- Έγιναν  272  δερμοαντιδράσεις  Mantoux και  250  εμβόλια  BCG (κατά  της
φυματίωσης).   

- Πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση  σε  θέματα  Αγωγής  Υγείας  σχετικά  με  την
Φυματίωση  - Πρώτες Βοήθειες – Διατροφή – Στοματική Υγιεινή - Εμβόλιο  HPV
και γενικά σε θέματα που άπονται της πρόληψης τόσο στους μαθητές όσο και στους
Δασκάλους. 

- Έγιναν  ενημερωτικές  ομιλίες  –  Αγωγής  Υγείας  σε  Διαβητικούς  Ασθενείς  και  4
ομιλίες σε ιατρικά συνέδρια.

- Πραγματοποιήθηκαν 30 κατ’ οίκον ιατροκοινωνικές επισκέψεις σε περιστατικά που
άπτονται  των  αρμοδιοτήτων  μας  και  που  αδυνατούσαν  να  προσέλθουν  στο
νοσοκομείο, όπως σε περιστατικά με μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης,
υπέρταση  κλπ),  κοινωνικά  νοσήματα  (φυματίωση),  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενα
νοσήματα (AIDS, σύφιλη κλπ).

 
 Υπηρεσίες κοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και ομάδες

- Ψυχολογική υποστήριξη
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Ενημέρωση για:

 Την έκδοση βιβλιαρίων
 Επιδόματα Προνοίας
 Συντάξεις αναπηρίας (ανασφάλιστα, άπορα άτομα)
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 Ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
- Παροχή  άμεσης  οικονομικής  και  υλικής  βοήθειας  (χρήματα,  ρούχα,  φαγητό,

εισιτήρια κτλ) 
Συγκεκριμένα:

o Ηθική  συμπαράσταση  σε  κοινωνικά  και  ψυχολογικά
προβλήματα σε 320 περιστατικά.
o Παροχή  πληροφοριών  Νοσοκομειακής  Εξυπηρέτησης
350 περιστατικών.
o Παροχή πληροφοριών για την συλλογή δικαιολογητικών
έκδοσης βιβλιαρίων απορίας       σε 250 περιστατικά.
o Αναγκαίες ιατρικές γνωματεύσεις για λήψη επιδομάτων
πρόνοιας και συντάξεων αναπηρίας – θεσμικές παροχές σε 120 περιστατικά
o Οικονομική  βοήθεια  από  την  Εκκλησία  του
Νοσοκομείου σε 100 περιστατικά.
o Προγράμματα  «Βοήθεια  στο  σπίτι»,  παραπομπές  σε
άλλα ιδρύματα – κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποτοξίνωσης σε 130 περιστατικά.

 Εθελοντισμός

- Σε εφαρμογή των άρθρων 11 & 12 του Ν. 3868/2010 με την αριθμ.  10/10-4-12
απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η θέσπιση Μητρώου Εθελοντών και αποστάλθηκε στη
2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την σχετική έγκριση και τις περαιτέρω οδηγίες.
Επίσης ορίσθηκε Επιτροπή Εθελοντικής Απασχόλησης ( αρ. 19/12ο/29-6-12) για την
οργάνωση της διαδικασίας επιλογής, εκπαίδευσης, κατανομής κ.λ.π. των εθελοντών
εργασίας  σύμφωνα  με  το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο.  Επισημαίνουμε  ότι  ήδη
απασχολούνται εθελοντικά 3 άτομα, μετά την  εξέταση των αιτήσεων τους από την
ανωτέρω  επιτροπή.  Συγκεκριμένα  ,  προσφέρουν  εθελοντική  εργασία,   ως
επιμελητής  της  Βιβλιοθήκης,  ως  νοσοκόμος,   ως  γραμματέας  σε  ιατρικό τμήμα,
αντιστοίχως.   

-
-  

 Συνεργασίες με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Εκκλησία της Ελλάδος κ.λπ.)

o Η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  μας
συνεργάζεται επί καθημερινής βάσεως με τις δομές Κοινωνικής Πρόνοιας (ΝΠΔΔ και
Μ.Κ.Ο),  Ε.Ο.Π.Π.Υ.,  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  (ΚΑΠΗ),  Εκκλησία,  ΚΕΠ,  Τμήμα
Αλλοδαπών, Εισαγγελικές Αρχές, Πρεσβείες και Προξενεία, Αστυνομία και τμήματα της
Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.

 Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες
-
-  
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 Ενέργειες βελτίωσης ξενοδοχειακών υπηρεσιών – περιβάλλοντος (καθαριότητα, φαγητό
– εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης)

- Υγειονομικός  έλεγχος  σε  τρόφιμα  υψηλής,  μέσης,  χαμηλής  επικινδυνότητας,
σύμφωνα  με  την  τήρηση  των  ποιοτικών  προδιαγραφών  των  τροφίμων  ,σχ.
ΔΥΑ2805/60, σχ.Υ1γ/ΓΠ/96967/8-10-2012 τβ

- Δειγματοληψίες  τροφίμων σε συνεργασία με το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας
Υγείας, στα πλαίσια του Μικροβιολογικού ελέγχου.

- Διενέργεια Υγειονομικού ελέγχου στα βιβλιάρια υγείας του προσωπικού εστίασης
και καθαριότητας.

-  Διενέργεια Υγειονομικού ελέγχου στο κυλικείο με συμβουλευτικό χαρακτήρα. 
- Δειγματοληψίες πόσιμου νερού.
- Δειγματοληψία νερού για μικροβιολογικό έλεγχο της Λεγεωνέλλας .

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

και πληροφόρησης των πολιτών
-
-  

 Ενέργειες διερεύνησης βαθμού ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
- Διακίνηση  ερωτηματολογίου  σχετικά  με  την  ικανοποίηση  των

νοσηλευομένων ασθενών αλλά και των εξωτερικών ασθενών –επισκεπτών.
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. 

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

Σύνολο υποβληθεισών 4 16
Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 10 ημέρες

 Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες

-
-  

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)
- Στο ΦΕΚ 1253/11-4-2012 τ. Β΄ δημοσιεύθηκε ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου

όμως δεν έχει εφαρμοσθεί. Με την αρίθμ. 19/29-6-2012 ( θέμα 16ο) απόφαση του
Δ.Σ.  που  εστάλει  στη  2η ΔΥΠΕ   Πειραιώς  και  Αιγαίου,  έχει   ζητηθεί  σχετική
τροποποίηση  του  νέου  οργανισμού   ως  προς  την  διάρθρωση  των  Ιατρικών
Τμημάτων  και  Μονάδων,  των  Νοσηλευτικών  Τομέων,  των  αρμοδιοτήτων
ορισμένων  τμημάτων,  ως  προς  την  μετατροπή  της  προβλεπόμενης  σε  αυτόν
Υποδιεύθυνσης  Πληροφορικής  σε  Διεύθυνση  (  όπως   προβλέπονταν  στον
προηγούμενο  οργανισμό),  επίσης  δε  προκειμένου  να  διορθωθούν  λάθη  και
παραλήψεις που διαπιστώθηκαν  σε αυτόν.

-
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-  
 Αιτηθείσες  μετατροπές  (δημιουργία,  κατάργηση,  συγχώνευση  κ.ά.)  μονάδων  ή

τμημάτων (χωρίς τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)
-
-  
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4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό

Κατηγορίες
προσωπικού
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Προβλεπόμενες
θέσεις* 
(αλλαγές 
οργανισμού)

0

2 θέσεις
αφαιρούνται

λόγω
μεταφοράς

τους με
μετάταξη στο
παραϊατρικό

2(από
μετάταξη με
μεταφορά

θέσεων από
το

νοσηλευτικό
στο

παραϊατρικό)

31
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ
Ν.4024/2011

131
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ
Ν.4024/2011

4
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ
Ν.4024/2011

Προσλήψεις **
– Τακτικό

4 1
2

(εσωτερική
μετάταξη)

+6 
ΑΠΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ

+2
ΑΠΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ

0

Αποσπάσεις 
(προς το 
Νοσοκομείο)

0 1 0 1 0 0

Προσλήψεις – 
Έκτακτο

58 0 0 0 0 0

Αποχωρήσεις 
*** – Τακτικό

9
20+2

προσωποπαγείς
0 8 23 2

Αποσπάσεις 
(από το 
Νοσοκομείο)

0 2 0 0 0 0

Αποχωρήσεις –
Έκτακτο

50 11 2 0 1 0

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

* ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή 
αφαιρέθηκαν κατά τη         διάρκεια του 2012  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
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Κατηγορίες
προσωπικού

Στελέχωση
 στο τέλος
 του έτους 
(2012)

Ια
τρ

ικ
ό

Ν
οσ

η
λε

υτ
ικ

ό

Λ
οι

πό
 ι

α
τρ

ικ
ό-

 
νο

ση
λε

υτ
ικ

ό 

Δ
ιο

ικ
η

τι
κ

ό-
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ό 

Τ
εχ

νι
κ

ό 
–

Ξ
εν

οδ
οχ

ει
α

κ
ό 

Λ
οι

πό

Προβλεπόμενες
θέσεις

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ:250

Ειδικευόμενοι:211

Αγροτικοί: 0

823 155 154+2ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

283 7

Υπηρετούντες 
– Τακτικό

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ:159

+4
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
Ειδικευόμενοι:*
Επικουρικοί:*
Αγροτικοί:0

499+15
προσωποπαγείς 118+2*

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

        132   
+2ΠΡΟΣΩΠ

104
+1ΠΡΟΣΩΠ 3

+4ΠΡΟΣΩΠ

Υπηρετούντες 
– Έκτακτο

Ειδικευόμενοι:183
Επικουρικοί:3
Αγροτικοί:0

2 αορίστου 1 ΙΔΑΧ 2 ΑΟΡΙΣΤΟΥ
2

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 0

* αναφέρονται στην κατηγορία ΄΄Υπηρετούντες – έκτακτο΄΄ 
* ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΕΡΘΗΣΑΝ ΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΣΑΝ ΟΜΩΣ
ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ

ΕΞΙ(6)ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΟ(2) ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ

ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011, ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ  Η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΟΣΟΝ  ΑΦΟΡΑ  ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ & ΛΟΙΠΟ . 
ΑΥΤΟ  ΕΓΙΝΕ  ΔΙΟΤΙ  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  Η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (συμπληρώθηκε τέλος του έτους 2012) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΑΥΤΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ.  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ
2011 ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

 Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  θέσεων  ανθρώπινου  δυναμικού  (με
τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)
- Στο ΦΕΚ 1253/11-4-2012 τ. Β΄ δημοσιεύθηκε ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου

όμως δεν έχει εφαρμοσθεί. Με την αρίθμ. 19/29-6-2012 ( θέμα 16ο) απόφαση του
Δ.Σ. και το αρίθμ.πρωτ.12502/19-11-2012 έγγραφο με συνημμένη σχετική απόφαση
του   Επιστημονικού  Συμβουλίου,  που  εστάλησαν  στη  2η ΔΥΠΕ  Πειραιώς  και
Αιγαίου,  έχει   ζητηθεί  σχετική τροποποίηση του νέου οργανισμού  ως προς την
διάρθρωση των Ιατρικών Τμημάτων και Μονάδων, των Νοσηλευτικών Τομέων, των
προβλεπόμενων  οργανικών  θέσεων  των  Ιατρών  του   κλάδου  ΕΣΥ  ,    των
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αρμοδιοτήτων ορισμένων τμημάτων κ. ά , επίσης δε προκειμένου να διορθωθούν
λάθη και παραλήψεις που διαπιστώθηκαν  σε αυτόν.

-
-  

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

 Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων

Κατηγορίες
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Τακτικό 28 82
Έκτακτο 0 6
Σύνολο 28 88

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

 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 5 6 28 4

Μέση
Διάρκεια 

Για 3
άτομα

για
εξειδίκε

υση
στην
ΜΕΘ

δυο έτη
για τα 2
στους

Υπερήχ
ους στην
Καρδ/κή

έξι
μήνες

10 μήνες 81 4

Εκπαίδευση
σπουδαστών
– φοιτητών
από φορέα

Πλήθος 

172 *
7

φοιτητές
των ΤΕΙ
Φυσιοθε
ραπευτώ

ν  

Μέση
Διάρκεια

30 μέρες
μέσο
όρο

Εκπαίδευση σπουδαστών – φοιτητών από φορέα

 Τα  172  άτομα  της  Νοσηλευτικής  ειδικότητας  χωρίζονται  σε:  37
άτομα τα οποία έκαναν Πρακτική άσκηση για την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος και τα 135 άτομα τα οποία έκαναν πρακτική
άσκηση της προπτυχιακής εκπαίδευσης 

 Εκπαίδευση τεσσάρων 4ετών φοιτητών του Χαρακοπείου Παν/μιου 2
του ΤΕΙ Σητείας και 2 των ΙΕΚ στα πλαίσια της εξάμηνης Πρακτικής
τους άσκησης
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 Συμμετοχή  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  του  Διαβητολογικού
Κέντρου του Νοσοκομείου με μαθήματα διατροφής

 Συμμετοχή  στα  15ήμερα  εκπαιδευτικά  μαθήματα  διατροφής  που
γίνονται  σε  ομάδες  ατόμων  με  ΣΔ  τύπου  Ι  στα  πλαίσια  της
συνεργασίας με το Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου

 Συμμετοχή  στα  εκπαιδευτικά  μαθήματα  της  επιτροπής  διαρκούς
εκπαίδευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου με θέματα διατροφής.

 Συμμετοχή στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Νοσηλευτών ΤΕ
της  παθολογικής  ειδικότητας  με  το  μάθημα  «Διατροφής  και
Διαβήτης»

 Συμμετοχή των Διαιτολόγων σε συνέδρια και σεμινάρια ή ημερίδες
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

 Συμμετοχή της Τεχνολόγου Τροφίμων σε επιμορφωτικά σεμινάρια
του ΙΝ.ΕΠ

 Συμμετοχή  των  Υπαλλήλων  της  Διαχείρισης  Τροφίμων,  του
Αποθηκάριου  και  του  προσωπικού  εστίασης  σε  σεμινάρια
εγκεκριμένα από τον ΕΦΕΤ σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια
των τροφίμων.

 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα
-
-  

Πραγματοποιηθείσες  ενέργειες  εκπαίδευσης  και  εξειδίκευσης  του  προσωπικού  από
τρίτους

Κατηγορίες
προσωπικού
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Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Πλήθος 143 145

Μέση
Διάρκεια

3,2 2,7
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Πραγματοποιηθείσες ενέργειες έρευνας από τον φορέα ή μέλη του προσωπικού του

Τίτλος έρευνας  τμήμα/ κλινική Επιστημονικά  υπεύθυνος/
ερευνητής 

Μελέτη  παρατήρησης  για  την
εκτίμηση  της  βαρύτητας  της  νόσου
των εργαλείων αξιολόγησης και των
μακροχρόνιων  επιδράσεων  έκαστης
επιμέρους θεραπευτικής στρατηγικής
σε  ασθενείς  με  μέτριας  βαρύτητας
έως βαριάς  ενεργό νόσο του  Crohn
στην καθημερινή κλινική πρακτική 

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Μακροχρόνια  μη  παρεμβατική
μελέτη καταγραφής και εκτίμηση της
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
των  Adalimumab σε  ασθενείς  με
μέτρια  έως  βαρή  ενεργή  νόσο  του
Crohn

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Ευρωπαϊκό  Μητρώο  ελκώδους
κολίτιδας.  Ένα  προοπτικό  μη
παρεμβατικό  μετεγκριτικό
πρόγραμμα  παρατήρησης  για  την
παρακολούθηση της ασφάλειας.

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Επίδραση  των  τομέων  της
επέμβασης  του  καταρράκτη  στον
μετεγχειρητικό αστιγματισμό.

Οφθαλμολογικό
τμήμα

Τροποποίηση μεθόδου horizontial
chopping και  μελέτη  των
διεγχειρητικών  παραμέτρων  σε
διαφορετικής  πυκνότητας
καταρρακτικούς οφθαλμούς.

Οφθαλμολογικό
τμήμα

Μελέτη  διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας  σε
υψηλούς μύωπες.

Οφθαλμολογικό
τμήμα

Μελέτη  συσχέτισης  γενετικών
πολυμορφισμών  και  ιστολογικών
παραμέτρων  σε  ασθενείς  με  μη
αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος-
ΜΑΛΝΗ

Γ’ Χειρουργικό        
τμήμα

The  impact  of  ischemic
preconditioning  on  hemodynamic,
biochemical  and  inflammatory
alterations  induced  by
intraabdominal  hypertension: an
experiment study in a porcine model.

Αναισθησιολογικό  τμήμα
και   Α’  Χειρουργικό
τμήμα

Liver  necrosis  and  apoptosis
increased  ihtra-abdominal  pressure
alleviated  by  ischemic
preconditioning

Αναισθησιολογικό  τμήμα
και   Α’  Χειρουργικό
τμήμα

Laparoscopic   repair  of  congental Αναισθησιολογικό  τμήμα
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diaphragmatic  hernia  complicated
with sliding hiatal hernia  with reflux
in adult.

και   B’  Χειρουργικό
τμήμα

Huge  chonic trauma rupture of the
left  diaphragm  complicated  with
massive  visceral  herniation   and
colon  obstruction:Laparoscopic
primary  suture  repair,  sparing  the
chest tube.

Αναισθησιολογικό  τμήμα
και   B’  Χειρουργικό
τμήμα

Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη
σύγκρισης  οσφυικής  επισκληριδίου
αναγλησίας  και  ενδοφλέβιας
χορήγησης  λιδοκαίνης  στο
μετεγχειρητικό  πόνο  την
κινητικότητα  του  εντέρου  και  την
παραμονή  στο  νοσοκομείο   σε
ασθενείς  που  υποβάλλονται  σε
ανοικτή  μείζονα  χειρουργική
επέμβαση του παχέος εντέρου.

Αναισθησιολογικό  τμήμα
και   B’  Χειρουργικό
τμήμα

Ισχιακός  και  μηριαίος  νευρικός
αποκλεισμός  σε  ορθοπεδικές
επεμβάσεις κάτω άκρου.

Αναισθησιολογικό τμήμα

Συνεχής  μηριαίος  νευρικός
αποκλεισμός  για  μετεγχειρητική
αναγλησία   σε  ορθοπεδικές
επεμβάσεις κάτω άκρου.

Αναισθησιολογικό τμήμα

Διασκαληνικός  και  υπερκλείδιος
νευρικός  αποκλεισμός  σε
ορθοπεδικές επεμβάσεις  άνω άκρου.

Αναισθησιολογικό τμήμα

Μασχαλιαίος  και  υπερκλείδιος
νευρικός  αποκλεισμός  σε
ορθοπεδικές επεμβάσεις άνω άκρου.

Αναισθησιολογικό τμήμα
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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 600 600

Ανάπτυξη 474

Θέση σε λειτουργία

Θέση εκτός λειτουργίας

Κατάργηση

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2012

Δυναμικότητα κλινών στο τέλος του έτους

Κατάσταση στο τέλος έτους *
Εσωτερικές

δομές
Εξωτερικές

δομές
Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες 430 430

Ανεπτυγμένες κλίνες 474 474

Κλίνες σε λειτουργία 474 474

* Δεν έχει εφαρμοστεί ο δημοσιευθείς οργανισμός 

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

 Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  κλινών  (με  τροποποίηση  οργανισμού
λειτουργίας)
-
-  
-

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

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές

Υποδομές

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός

Αγορά

Ενοικίαση

Πώληση

Ανέγερση

Επισκευή – Συντήρηση

- Προμήθεια υλικών ( πλακάκια , χρώματα , οικοδομικά
υλικά κ.λ.π. ) για την επισκευή και την συντήρηση των
κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου .

        19.415,00  Ευρώ + ΦΠΑ 
- Αποκατάσταση  τοιχοποιίας  μαγειρείων  με  επικάλυψη

ειδικού  αντιμικροβιακού  υλικού  .
14.700,00  Ευρώ + ΦΠΑ 

- Τοποθέτηση  σιτών  σε  διάφορα  παράθυρα  του
Νοσοκομείου  ,  μετά  από  υπόδειξη  της  Επιτροπής
Λοιμώξεων .  2.000,00  Ευρώ + ΦΠΑ

-  

Αισθητικές παρεμβάσεις
-  
-  

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

 Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών
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8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ (τεμ.1)

1.300,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ(τεμ.1)

12.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ (τεμ.1)

10.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ (τεμ6) 3.300,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟ (τεμ.1) 5.200,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΓΧΥΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ (τεμ.1) 12.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ  ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ (τεμ.1)

2.600,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

18.650,00 + ΦΠΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ (τεμ.1)

950,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
(τεμ.1)

15.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ(τεμ.2) 3.600,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (τεμ.1) 900,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΑΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΛΥΧΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ (τεμ.1)

36.300,00 +ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

ΒΥΣΜΑΤΙΔΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕΘ (τεμ.2)

11.000,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ
(τεμ.2)

460,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΤΟΠΤΡΟ  ΨΥΧΡΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (τεμ.2)

1.100,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
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 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

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

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)

40.000,00+ ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.7)

44.037,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.6)

4.164,00 + ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά

ΠΛΑΚΕΤΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

5.297,00 + ΦΠΑ Επισκευή

MONITOR  Κ/Κ (τεμ.9) 1.950,00 + ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ (τεμ.3)

1.950,00 + ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (τεμ.30)

2.000,00 + ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ( τεμ.14) 3.150,00 + ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

65.000,00 + ΦΠΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό
 Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
Κομπρεσέρ  παραγωγής 2.000 Ευρώ + ΦΠΑ Εξασφάλιση  παροχής
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Ιατρικού Αέρα (400 Ευρώ + ΦΠΑ /  μήνα
Χ 5 μήνες  )

Ιατρικού  Αέρα ,  σε βλάβη
του Μείκτη

Σκαλωσιά περιμετρικά του
κτιρίου  Καρδιολογικής
Κλινικής

22.800 Ευρώ + ΦΠΑ 
(  1.900  Ευρώ  +  ΦΠΑ  /
μήνα           Χ 12 μήνες  )

Προστασία  από  τυχόν
πτώσεις  επιχρισμάτων
κ.λ.π.

Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
Είδος Κόστος Σκοπός

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό
 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

66  Συσσωρευτές  βαρέως  τύπου
12 V /  Ah

13.200,00Ευρώ + ΦΠΑ
Αντικατάσταση συσσωρευτών
UPS Ηλεκτρικού Υποσταθμού

4 Συσσωρευτές βαρέως τύπου για
τον αυτοματισμό του Ηλεκτρικού
Υποσταθμού

540,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Λειτουργία  αυτοματισμού
Ηλεκτρικού Υποσταθμού

Ανταλλακτικά  και  εξαρτήματα
για την επισκευή των Πλυντηρίων

2.837,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Πλυντηρίων
Ιματισμού  του
Νοσοκομείου

Ανταλλακτικά  για  την  επισκευή
του κέντρου Ιατρικών αερίων και
των λήψεων

6.720,00 Ευρώ + ΦΠΑ
 
Λειτουργία  Ιατρικών
Αερίων

Ανταλλακτικά  και  εξαρτήματα
για  την  επισκευή  των  Ψυκτικών
εγκαταστάσεων & συσκευών του
Νοσοκομείου 1.858,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Ψυκτικών
εγκαταστάσεων  &
συσκευών  του
Νοσοκομείου 

Ανταλλακτικά  και  εξαρτήματα
για  την  επισκευή  των
Κλιματιστικών   εγκαταστάσεων
& συσκευών του Νοσοκομείου 5.569,50 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Κλιματιστικών
εγκαταστάσεων  &
συσκευών του Νοσ/μείου 

Ψυκτικό υγρό FREON 2.460,00 Ευρώ + ΦΠΑ Λειτουργία Κλιμ/στικών 
και ψυκτικών εγκατ/σεων &
συσκευών του Νοσ/μείου 

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες
1.362,74  Ευρώ + ΦΠΑ

Κλιματισμός  χώρων  του
Νοσοκομείου

Τηλεφωνικές συσκευές 600,00  Ευρώ + ΦΠΑ
Αντικατάσταση  παλαιών
συσκευών

7  Ασύρματες  τηλεφωνικές
συσκευές  (  πλήρεις  φορτ.  –βάση
κ.λ.π.)

1.996,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Επικοινωνία  με  Ιατρούς
Εφημερίας  ,  Γενική  ,
Φορείς κ.λ.π

Ανταλλακτικά  για  την  επισκευή
του Τηλεφωνικού κέντρου 2.000,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Τηλεφωνικού
Κέντρου

Ανταλλακτικά για την επισκευή 
των Αυτοκινήτων του Νοσ/μείου 882,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Ασφαλής  κυκλοφορία  των
Αυτοκινήτων του Νοσ/μείου

Βενζίνη – Πετρέλαιο κίνησης για
τα αυτοκίνητα του Νοσοκομείου 1.803,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Κυκλοφορία των 
Αυτοκινήτων του Νοσ/μείου
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Ανταλλακτικά  για  επισκευή
Μηχανημάτων  Μαγειρείων-
κουζινών – Ψυγείων τροφίμων 7.752,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Μαγειρείων  -
κουζινών 

Ανταλλακτικά  για  επισκευή
Υδραυλικών  εγκαταστάσεων  του
Νοσοκομείο 3.980,56 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Υδραυλικών
εγκαταστάσεων  του
Νοσοκομείου

Αντικατάσταση  λάντζας
Μαγειρείων 6.500,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Αντικατάσταση  παλαιάς
λάντζας,  λόγω  νομοθεσίας
ΕΦΕΤ

Ανταλλακτικά  για  επισκευή
εγκαταστάσεων  –μηχανημάτων-
συσκευών & οχημάτων του Κ.Υ.
Αίγινας 3.403,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  εγκαταστάσεων
–μηχανημάτων-συσκευών
&  οχημάτων  του  Κ.Υ.
Αίγινας

Ανταλλακτικά  για  επισκευή
εγκαταστάσεων  –μηχανημάτων-
συσκευών & οχημάτων του Κ.Υ.
Γαλατά 5.698,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  εγκαταστάσεων
–μηχανημάτων-συσκευών
&  οχημάτων  του  Κ.Υ.
Γαλατά

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
 

Είδος Κόστος Σκοπός
Επισκευή  –  βελτίωση
ανελκυστήρων  Κεντρικού
κτιρίου  &  κτιρίου
Καρδιολογικής Κλινικής 

42.603,00 Ευρώ + ΦΠΑ Πιστοποίηση
Ανελκυστήρων 

Ετήσια  συντήρηση  19
ανελκυστήρων  του
Νοσοκομείο

47.500 Ευρώ + ΦΠΑ Ασφαλής  λειτουργία  των
Ανελκυστήρων 

Έτήσιος    έλεγχος–
αναγόμωση υροσβεστήρων 4.008,50 Ευρώ + ΦΠΑ 

Πυρασφάλεια  των  χώρων
του Νοσοκομείου

Ετήσια  συντήρηση
Ηλεκτρικού Υποσταθμού 8.900,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Ασφαλής  λειτουργία  του
Ηλεκτρικού Υποσταθμού.

Ετήσια  συντήρηση  UPS
Ηλεκτρικού Υποσταθμού 550,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Ασφαλής  λειτουργία  του
Ηλεκτρικού Υποσταθμού.

Ετήσια συντήρηση δικτύου
και  καυστήρων  Φυσικού
Αερίου 5.000 Ευρώ + ΦΠΑ

Ασφαλής  λειτουργία
Λεβητοστασίου  και
Δικτύου Φυσικού Αερίου

Μέτρηση  αντιστάσεων
δαπέδων  Χειρουργείων  &
ειδικών Μονάδων 5.719 Ευρώ + Φ.Π.Α.

Ασφάλεια  Χειρουργικών
αιθουσών  &  ειδικών
Μονάδων

Επισκευή κεντρικής στήλης
κλιματισμού κτιρίου ΤΕΙ 1.960,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  κλιματισμού
στο κτίριο ΤΕΙ

Έλεγχος & συντήρηση 
αυτομ/σμού και αισθητήρων 
ΒΜΣ Ν. Πτέρυγας 2.000,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  κλιματισμού
στη Νέα Πτέρυγα

Επισκευές πλυντηρίων
4.607 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Πλυντηρίων
Ιματισμού του Νοσ/κομείου

Επισκευές  –  συντηρήσεις
Κέντρου  Ιατρικών  Αερίων 2.140 Ευρώ + ΦΠΑ Λειτουργία  Ιατρικών
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και λήψεων Αερίων
Επισκευή  Τηλεφωνικού
κέντρου 600,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Τηλεφωνικού
Κέντρου

Επισκευή  μηχανημάτων
Μαγειρείων-  κουζινών  –
Ψυγείων τροφίμων

3.975,00 Ευρώ + ΦΠΑ Λειτουργία  Μαγειρείων  -
κουζινών

Επισκευή ψυγείων 730,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Λειτουργία  τμημάτων  του
Νοσοκομείου

Επισκευή-συντήρηση
Κλιματιστικών
εγκαταστάσεων  &
συσκευών  του
Νοσοκομείου

20.485,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία  Κλιματιστικών
εγκαταστάσεων  &
συσκευών  του
Νοσοκομείου 

Επισκευή-συντήρηση
των  Αυτοκινήτων  του
Νοσοκομείου

270,00 Ευρώ + ΦΠΑ
Ασφαλής  κυκλοφορία  των
Αυτοκινήτων  του
Νοσοκομείου 

Ετήσια  συντήρηση
Σωληνωτού Ταχυδρομείου

1.950 Ευρώ + ΦΠΑ 
(390 Ευρώ + ΦΠΑ / μήνα
Χ 5 μήνες  )

Ομαλή  λειτουργία
Σωληνωτού Ταχυδρομείου

Επισκευές  Σωληνωτού
Ταχυδρομείου 3.385,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Ομαλή  λειτουργία
Σωληνωτού Ταχυδρομείου

Επισκευή-συντήρηση
εγκαταστάσεων  –
μηχανημάτων-συσκευών &
οχημάτων του Κ.Υ. Αίγινας 1.780,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία εγκαταστάσεων
–μηχανημάτων-συσκευών
&  οχημάτων  του  Κ.Υ.
Αίγινας

Επισκευή-συντήρηση
εγκαταστάσεων  –
μηχανημάτων-συσκευών &
οχημάτων του Κ.Υ. Γαλατά 4.130,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Λειτουργία εγκαταστάσεων
–μηχανημάτων-συσκευών
&  οχημάτων  του  Κ.Υ.
Γαλατά .

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό κ.ά.
 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός 
Καρέκλες-  στρώματα  –
κιγκλιδώματα κ.λ.π. 6.500,00 Ευρώ + ΦΠΑ

Εξοπλισμός  θαλάμων  ,
γραφείων  και  λοιπών
χώρων

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
Είδος Κόστος Σκοπός
Επισκευές  καρεκλών  ,
Ντορμεζών  κ.λ.π. 3.010,00 Ευρώ + ΦΠΑ Επισκευή εξοπλισμού

 Λοιπές προμήθειες
Ραφείο: προμήθεια υφασμάτων κλπ. 4.100 Ευρώ + ΦΠΑ Για  τον  ιματισμό  του

Νοσ/μείου.
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9. ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Επέκταση της δυνατότητας  ηλεκτρονικής
λήψης  αποτελεσμάτων  εργαστηριακών  εξετάσεων  σε  όλα  τα  ιατρικά
τμήματα του Νοσοκομείου.

 Εγκατάσταση  της  απαραίτητης  υποδομής
ώστε να είναι εφικτή η e-syntagografisi και η e-diagnosi  σε κάθε σημείο
του  Νοσοκομείου που εξετάζεται ασθενής καθώς και στα Κέντρα Υγείας
και Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιότητάς του.

 Εγκατάσταση  και  λειτουργία  πληροφοριακού  συστήματος  για  την
διασύνδεση  των  ιατρικών  τμημάτων  με  τις  διαχειρίσεις  υλικών  και
φαρμάκων για την παραγγελία υλικών.

 Ενεργοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Παραγγελίας Εργαστηριακών
εξετάσεων  νοσηλευομένων  ασθενών  από  τα  κλινικά  τμήματα  προς  τα
εργαστήρια του Νοσοκομείου στο πλαίσιο του υφιστάμενου L.I.S.

10. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 Σύνταξη νέου Οργανισμού . Ο δημοσιευθείς Οργανισμός στο ΦΕΚ δεν έχει λάβει
υπόψη  του  στην  ολότητά  τους  τις  προτάσεις  του  Νοσοκομείου  που  ήταν
απόρροια των προτάσεων όλων των Διευθύνσεών του. Υπήρξαν πολλά λάθη τα
οποία  επισημάνθηκαν  από  το  Νοσοκομείο  και  στάλθηκαν  για  διόρθωση.  Σε
γενικές γραμμές ο Οργανισμός συνετάχθη από τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα
με τις σχετικές κυβερνητικές οδηγίες και σύμφωνα με τις σημερινές οικονομικές
ανάγκες.

 Καθολική εφαρμογή των ΚΕΝ.

 Χρήση γενοσήμων κατά 39%.

 Ανάδειξη Εσωτερικού Ελεγκτή και σύσταση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

 Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού Νοσοκομείου.

 Ανάδειξη  ανάδοχου  λογιστικής  υποστήριξης  για  εφαρμογή  Αναλυτικής
Λογιστικής.

 Έγκριση Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων.

 Απόφαση ώστε η Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου να υποστηρίξει επιστημονικά την
Μονάδα  Χρόνιας  Αιμοκάθαρσης  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
«ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  υποστήριξη  θα  είναι
οριοθετημένη  και  θα  έχει  ως  κέντρο  αναφοράς  τη  Μ.Τ.Ν.  του  Τζανείου
Νοσοκομείου και θα τηρούνται τα επιβαλλόμενα από την εκάστοτε νομοθεσία
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σχετικά με την καταβολή του ποσοστού 5% των νοσηλίων που εισπράττουν οι
Μ.Χ.Α. και αποδίδεται στις Αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

 Δημιουργία Μητρώου εθελοντών Υγείας.
 Λειτουργία Τ.Ε.Ι Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας

του Β’ Παθολογικού Τμήματος.

 Συναντήσεις με το Νοσοκομείο Μεταξά στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου για
επιστημονική  συνεργασία,  με  κατάρτιση  σχεδίου  για  κοινές  επιστημονικές,
εκπαιδευτικές  και  άλλες  δραστηριότητες.  Καταρτίστηκε  σχέδιο  λειτουργίας
κοινών υπηρεσιών και κοινών προγραμμάτων λειτουργίας εργαστηρίων του ιδίου
γνωστικού αντικειμένου (π.χ Θωρακοχειρουργικό Μεταξά).

 Λειτουργία Τ.Ε.Ι  Ενδοκρινολογικού με διάθεση ενδοκρινολόγου ιατρού από το
Νοσοκομείο Μεταξά.

 Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού διαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων.

 Παρακολούθηση  λειτουργίας  επιτροπών  εργασίας  για  τη  δημιουργία
θεραπευτικών  Πρωτοκόλλων  και  τον  έλεγχο  φαρμάκων  υψηλού  κόστους  και
αυξημένης  κατανάλωσης  αιμοστατικών,  αντισυμφυτικών  και  ηλεκτροδίων
εξάχνωσης  και  συρρίκνωσης(  ενδεικτικά  αναφέρουμε  τη  μείωση  της
λευκοματίνης και τη σχεδόν εκμηδένιση της δαπάνης αιμοστατικών.

 Συγκρότηση ομάδας για ορθολογική χρήση αντιβιοτικών

 Λειτουργία απογευματινού φαρμακείου. 

 Υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
Νοσοκομείου.

 Καταγραφή και επεξεργασία των παραπόνων των πολιτών μέσω του Γραφείου
Επικοινωνίας  με  τον  Πολίτη,  με  σκοπό  την  επίλυση  προβλημάτων  ώστε  να
επιτευχθεί  η  καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς  τους  προσερχόμενους
ασθενείς.

 Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  ΥΥΚΑ,  2ης ΔΥΠΕ,
Τζανείου και Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας για το έργο «Κατασκευή Κ.Υ
Αστικού Τύπου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 Συνέχιση  συνεργασίας  με  την  Επιτροπή  Κοινωνικού  Ελέγχου  με  την  αρωγή
της2ης ΔΥΠΕ για την επίλυση προβλημάτων των Κέντρων Υγείας.

 Μετεγκατάσταση του χώρου υποδοχής ασθενών στο Κ.Υ Γαλατά, ώστε να είναι
εφικτή η ταυτόχρονη εξέταση παραπάνω του ενός ασθενών.

Σελίδα 25 από 27



Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»Πεπραγμένα Διοίκησης έτους 2012

 Κάλυψη  των  Κ.Υ  με  γιατρούς  του  Νοσοκομείου  μετά  τα  κενά  που
δημιουργήθηκαν  από  τη  νέα  ρύθμιση,  η  οποία  δίνει  τη  δυνατότητα  στους
αγροτικούς  ιατρούς  να  ξεκινήσουν  ειδικότητα  χωρίς  να  έχει  ολοκληρωθεί  η
αγροτική θητεία τους.

 Μεγάλη  προσπάθεια  για  παρακίνηση  του  μικρού  αριθμού  υπαλλήλων  που
απέμειναν μετά τον όγκο των αποχωρήσεων στο τέλος του 2011 αλλά και κατά
τη διάρκεια του 2012 ,  ώστε  παρά την  ελλιπή στελέχωση των υπηρεσιών,  η
επίτευξη του έργου να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 Λειτουργία  της  επιτροπής  Ποιότητας  με  θετικά  αποτελέσματα  σε  διαφόρους
τομείς όπως :

Καθαριότητα, διατροφή, νοσοκομειακές λοιμώξεις, διοικητικές διαδικασίες,
εργαστήρια,  υγιεινή  των  χεριών,  περιορισμός  της  ανθεκτικότητας  των
μικροβίων.

 Συμμετοχή  του  νοσοκομείου  μας  στο  πρόγραμμα  «Υποστήριξη  και
Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας του ΥΥΚΑ & των
επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίας
Υγείας,  καθώς  &  Πιστοποίηση  οκτώ  (8)  νοσοκομείων»,  με  συμμετοχή  στην
διαδικασία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Αρ.Γ.Π.Οικ. 129239/23-11-2011.

 Συμμετοχή  του  νοσοκομείου  στο  πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  &  εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001:2009», στα τμήματα : α)
Επειγόντων περιστατικών, β) Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, γ) Τμήμα κίνησης
Ασθενών, δ) Αρμόδιες υπηρεσίας που εμπλέκονται με τον προγραμματισμό των
εφημεριών  &  επικοινωνία  με  αρμόδιους  φορείς  (Υπ.  Υγείας,  νοσοκομεία,
ΕΚΑΒ),  ε)  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία,  στ)  Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και  ζ)
Μονάδα Εντατικής Υπηρεσίας.

 Έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ ή Εθνικούς πόρους: 
o Προμήθεια  και  εγκατάσταση  συγκροτήματος  αξονικού  τομογράφου  64

τομών  (600.000,00)  

- Το έργο  επαναπροκηρύχθηκε. Η μελέτη οικοδομικών και Η/Μ για

την  εγκατάσταση  του  πραγματοποιήθηκε  από  την  Τ.Υ  του

Νοσοκομείου.

o Αναδιαρρύθμιση  /ανακαίνιση   2ου  ορόφου  Κεντρ.  Κτιρίου  για

εγκατάσταση  Καρδιολογικού  Τμήματος,  Αιμοδυναμικής  Μονάδας  και

εργαστηρίων Υπερήχων και Κόπωσης (1.650.000,00)

- Έχει συμβασιοποιηθεί. Απομένουν μερικές λεπτομέρειες για την

έναρξη των εργασιών. 
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 Αναδιαρρύθμιση/ανακαίνιση   νοσηλευτικών  μονάδων  Κεντρικού  κτιρίου

(5.600.000,00)

- H αρχιτεκτονική  μελέτη  έχει  ολοκληρωθεί  και  αναμένεται  η

ολοκλήρωση της μελέτης   των Η/Μ που συντάσσεται από την Τεχνική

Υπηρεσία σε συνεργασία με τη  ΔΕΠΑΝΟΜ, όπως εξάλλου και τα τεύχη

δημοπράτησης,  ώστε ακολούθως να υποβληθεί  για τελική έγκριση στο

Υ.Υ.Κ.Α και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Αττικής..

 Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού Κ.Υ Αίγινας και Γαλατά (330.000,00)

 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα ΤΕΠ ενηλίκων και παίδων (273.980,00) 

 Ευαισθητοποίηση  συλλόγων  γονέων  και   κηδεμόνων  πρωτοβάθμιας  και

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  περιφέρειας  Αττικής  για  την  πρόληψη

προβλημάτων ψυχικής υγείας (327.000,00)

 Συμπλήρωση  /  επέκταση  λειτουργίας  του  Παιδοψυχιατρικού  τμήματος  στο

Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (1.401.000,00)

 Προμήθεια  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του

Παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (80.000,00)

 Προηγμένες υπηρεσίες με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)

για  τους  ασθενείς  και  το  προσωπικό  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πειραιά

“ΤΖΑΝΕΙΟ”  (1.321.500)

 Ανασχεδιασμός συστήματος Διοίκησης και ενημέρωσης (120.000,00)
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