
 

  

 

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την μετάβαση του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» σε ένα
νέο αναβαθμισμένο και ανταγωνιστικό  υγειονομικό περιβάλλον.   Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο ιατρικού και επιστημονικού δυναμικού του νοσοκομείου
θα  δώσει  την  δυνατότητα  στους  νοσηλευόμενους  ασθενείς  να  έχουν  τις  πλέον
εξειδικευμένες,  σύγχρονες  και   ασφαλείς  θεραπευτικές  μεθόδους   αναίμακτης  ή  μη
επεμβατικής  χειρουργικής . 

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος από σήμερα τίθεται σε χρήση,  εκτός
του  C-ARM διεγχειρητικού  ακτινοσκοπικού  μηχανήματος,  χρηματοδοτήθηκε  από  τον
προϋπολογισμό 2018 του νοσοκομείου μας, με συνολικό κόστος 306.162,96€ και μετά
από  τις  ομόφωνες  αποφάσεις  του  Επιστημονικού  και  Διοικητικού  Συμβουλίου  με
μοναδικό  σκοπό  και  τελικό  όφελος  την  βελτιστοποίηση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών
στους πολίτες.
Συγκεκριμένα έγινε προμήθεια : 

1.  Ενός Λαπαροσκοπικού Πύργου SURGICAL 26’ FLAT SCREEN MONITOR LCD
2.  Μίας Διαθερμίας  Ψυχράς Κοπής  Bovie Ultimate Generator ,  BVX-200H
3. Ενός C-ARM διεγχειρητικού ακτινοσκοπικού μηχανήματος CIOS SELECT
4. Μίας Συσκευής Λιθοτριψίας  LASER 35W HOLMIUM: YAG LASER SYSTEM –
LITHO
5. Ένας Αυτόματος Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Κρυοστάτης (Μικροτόμος)
Στην συνέχεια, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του  2019, θα  ακολουθήσει  ανανέωση –

αντικατάσταση  σειράς σημαντικών μηχανημάτων ιατρικού  εξοπλισμού μέσω: 
α) Του Προγράμματος Χρηματοδότησης Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας  Αττικής
(Ένας  Στεφανιογράφος,  ένας  Αγγειογράφος  και  δύο  Λαπαροσκοπικοί  Πύργοι
συνολικής αξίας 600.000€),
β) Του προγράμματος ΕΣΠΑ 2018-2020 μετά και τις εγκρίσεις σκοπιμότητας της  2η

Υ.ΠΕ. συνολικής αξίας 1.900.000€. 
Έχουμε  ως  πρωταρχικό  στόχο  και  επιθυμούμε  ως  Διοίκηση  να  προβάλουμε  στην
κοινωνία, τόσο το εξαιρετικό επίπεδο του Ιατρικού και Επιστημονικού  δυναμικού του
φορέα μας όσο και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές
θεραπευτικές  και  επεμβατικές  ή  μη  δυνατότητές  του,  ώστε  να  αποτελέσουν  για  τους
πολίτες που τις χρειάζονται την πρώτη τους επιλογή και όχι μόνο αναγκαία. 
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