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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
gr.dioikhth@tzaneio.gr
an_dioikitis@tzaneio.gr

Κέντρο –
Γραμματεία

2104592000
hospital@tzaneio.gr

Περιοχή κάλυψης: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και οι Νήσοι του
Αιγαίου. 
Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και τα  Νησιά
του Αιγαίου. (2.000.000 κατοίκους)
 
Διοικητής : Αρβανίτη  Μαρία  

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης: 
   
Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου 
 Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592449 - 2104592189
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδα 48.295.693,92
Έξοδα 48.295.693,92
Τελικό σύνολο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2017
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 15.097.093,05
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 538.821,69
Λοιπές επιχορηγήσεις 14.859,60
Δωρεές
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 9.358.148,73
Έσοδα από ιδιώτες 239.752,40
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών 787,61
Λοιπά έσοδα 5.729.954,85
Έσοδα: Σύνολο 30.979.417,93
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 7.264.841,51
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

136.550,28

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

1.061.721,85

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

13.299.615,32

Πληρωμές για υπηρεσίες 2.739.801,92
Λοιπά έξοδα 4.497.217,71
Έξοδα: Σύνολο 28.999.748,59

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα) 1.979.669,34

Ταμειακό Υπόλοιπο 2018 12.916.100,70
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(Κ.Υ.,Π.Π.Ι., Π.Ι.)
Έσοδα
Έξοδα
Τελικό σύνολο
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Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2018  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&
Κ.Α.:13.944.836,82€

Λοιπά στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση (εκκρεμότητες στο τέλος του χρόνου
αναφοράς)

 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 72.403.362,50 €

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 5.359.472,55€

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις
-
-  
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 8640 34271 4.09 55,89
Χειρουργικός 12344 35869 2,98 50,13
Ψυχιατρικός 39 1690 37,56 92,60

ΜΕΘ 69 4157 18,98 94,91
ΜΑΦ - - - -
ΜΕΘ

Καρδιολογικης
140 1863 2,54 51,04

ΜΕΛ 80 667 4,76 20,30
Θέσεις 1 4518 6,71 65,15

Ειδικές Μονάδες
Αριθμός Περιστατικών Αριθμός Συνεδριών

Μονάδα
Μεσογειακής

Αναιμίας
- 267

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού 

589 4138

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

56.801 66.416 3.103 9.460 1.854.172 750 635

Μέσος
χρόνος

αναμονής

1 έως 64
μέρες

Θεραπευτικές πράξεις σε εξωτερικούς ασθενείς
Χημειοθεραπείες
Ακτινοθεραπείες
Άλλες θεραπείες*
*διευκρινίστε
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Άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών

3.2Ενέργειες για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (π.χ. μείωση χρόνου 
αναμονής)

Έγκριση δαπάνης για αναβάθμιση του συστήματος Αιμοδοσίας ISO 9001:2008 με το ISO
9001:2015. 
Πραγματοποίηση σεμιναρίων στο τμήμα της αιμοδοσίας για ενημέρωση του προσωπικού
για το ISO 9001:2015
Υπογραφή σύμβασης με την εταιρία <<ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ>> για ανανέωση
και εγκατάσταση του ISO 9001:2015 στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα.
Υπογραφή  σύμβασης  με  την  εταιρεία  <<Q-PLAN A.  E>>  για    ανανέωση  και
εγκατάστασης  του  ISO 9001:2008  με  το  ISO 9001:2015  στα  τμήματα:
1) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
2)ΑκτινοδιαγνωστικόΤμήμα, 
3)Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
4)Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, 
5)Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας. 
6)Τμήμα Κίνησης Ασθενών.
7)Νεφρολογικη Κλινική-Μ.Τ.Ν

3.3  Προγράμματα προαγωγής υγείας

Οι Επισκέπτριες Υγείας δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της προαγωγής υγείας ως εξής:
Στο  πλαίσιο  των  εργασιών  του  Διαβητολογικού  Κέντρου  οι  Επισκέπτριες  Υγείας  που
απασχολούνται σε αυτό

 Πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη σχετικά με τον τρόπο
μέτρησης του σακχάρου αίματος και τη χορήγηση ινσουλίνης. Έγινε Αγωγή Υγείας σε
όλους, αλλά και ψυχολογική στήριξη στους πάσχοντες από διαβήτη που δυσκολεύονταν
στην έναρξη της ινσουλίνης.

 Διενήργησαν  μετρήσεις σακχάρου αίματος σε διαβητικούς.

 Παρακολούθησαν  τους  αρρύθμιστους  ασθενείς  με  διαβήτη,  που  νοσηλεύονταν  στις
διάφορες  κλινικές  του  νοσοκομείου  (καταγραφή  ιστορικού,  επαφή  με  τον  ασθενή,
μεταβίβαση των οδηγιών του διαβητολόγου στους γιατρούς και την προϊσταμένη των
κλινικών).

 Πραγματοποίησαν κατ΄οίκον επισκέψεις σε διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν τη
δυνατότητα  προσέλευσης  στο  χώρο  του   Νοσοκομείου  για  εκπαίδευση  και
παρακολούθηση

 Παρακολούθησαν  και  εκπαίδευσαν  περιστατικά  του  Διαβητολογικού  Ιατρείου  της
Δραπετσώνας. 

 Επικοινώνησαν  με  διάφορες  υπηρεσίες  (ΚΑΠΗ,  Βοήθεια  στο  Σπίτι  κλπ)  για  τη
διευκόλυνση και διεκπεραίωση προβλημάτων των διαβητικών με κοινωνικά προβλήματα.

 Συμμετείχαν  σε  ερευνητικά  πρωτόκολλα  του  Διαβητολογικού  Κέντρου,  αλλά  και  σε
συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες με ομιλίες.

 Συμμετείχαν στο ιατρείο Διαβητικού Ποδιού
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 Εκπαίδευσαν  ασθενείς  κατά  ομάδες  με  βάση  το  σύγχρονο  εργαλείο  εκπαίδευσης
«Χάρτης εκπαίδευσης»

Στο πλαίσιο των εργασιών του Αντιϋπερτασικού Ιατρείου

 Παρακολούθησαν ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση 

 Έγινε τοποθέτηση και αφαίρεση Holter πίεσης 24 ωρης καταγραφής, ,λήψη αρτηριακής
πίεσης, ιστορικού και διενέργεια ΗΚΓ,

 Έγινε Αγωγή Υγείας στους ασθενείς  που παρακολουθούνται στο ιατρείο, όσον αφορά
τον τρόπο μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, τη διατροφή, τη σωματική άσκηση, καθώς
και τη λήψη των φαρμάκων. 

 Ακόμα,  έγινε  μέτρηση  ταχύτητας  σφυγμικού  κύματος  (PWV)  σε  υπερτασικούς  και
διαβητικούς ασθενείς, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιατρό του ιατρείου. 

Επίσης, οι επισκέπτριες Υγείας δραστηριοποιήθηκαν και στη Μονάδα Ειδικών   Λοιμώξεων του
Νοσοκομείου ως εξής:

 Παρακολούθηση των περιστατικών με HIV λοίμωξη και AIDS.

  Ενημέρωση  νέων  περιστατικών  μαζί  με  την  επιστημονική  ομάδα  της  μονάδας.
Συνεργασία  με  άλλους  φορείς  για  τα  περιστατικά  (εκκλησία-  τοπική  αυτοδιοίκηση-
Νομαρχία Πειραιά και Αθηνών- ΚΕΕΛΠΝΟ- Ξενώνας Πειραιά και Αθηνών κλπ).

  Κατ’οίκον επισκέψεις  σε περιστατικά για αγωγή υγείας- συμβουλευτική,  ψυχολογική
στήριξη του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 Συμμετοχή στο ιατρείο για την ηπατίτιδα C

 Εκτέλεση εμβολιασμών (αντιγριπικός εμβολιασμός- ηπατίτιδας- πνευμονόκοκκου).

 Συμμετοχή  σε  επιστημονικές  συναντήσεις  για  την  εξέλιξη  της  θεραπευτικής  αγωγής
ασθενών με ΗΙV λοίμωξη.

 Συμμετοχή  σε  επιστημονικές  ανακοινώσεις  οι  οποίες  δημοσιεύθηκαν  σε  ελληνικά
επιστημονικά περιοδικά

Ακόμα, στον Τομέα της Αιμοδοσίας οι Επισκέπτριες Υγείας ασχολήθηκαν με τα κάτωθι:

 Σχεδιασμό και οργάνωση εξορμήσεων της Αιμοδοσίας εντός και εκτός Αττικής (δηλαδή
συνεννόηση με τους υπεύθυνους των συλλόγων σχετικά με τον τόπο και το χρόνο των
αιμοληψιών, αποστολή έντυπου υλικού, καταγραφή όλων των στοιχείων των αιμοδοτών
στο  κομπιούτερ,  εκτύπωση  και  αποστολή  καρτών  εθελοντικής  αιμοδοσίας  στους
αιμοδότες).

 Επικοινωνία  με  Τμήματα  Αιμοδοσίας  άλλων  Νοσοκομείων  για  κάλυψη  αναγκών
εκατέρωθεν .

 Ενημέρωση ατόμων που βρέθηκαν θετικά για λοιμώδη νοσήματα.

 Προσέλκυση αιμοδοτών από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών στο Νοσοκομείο.

 Στατιστική (συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων)

Ακόμα, όλες οι Επισκέπτριες Υγείας πήραν μέρος στον ομαδικό εμβολιασμό των ευπαθών και
υγιών ομάδων, όπως αντιγριπικός εμβολιασμός, αντιτετανικός εμβολιασμός, εμβολιασμός κατά
της ηπατίτιδας Β. 
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Επίσης,  εκτελέστηκε Mantoux σε εξωτερικούς ασθενείς  για προληπτικούς και  διαγνωστικούς
λόγους, αλλά και στους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου για διαγνωστικούς λόγους. 

Επιπλέον, οι επισκέπτριες Υγείας συμμετείχαν στον προληπτικό έλεγχο όλων των εργαζομένων
του  Νοσοκομείου,  σε  συνεργασία  με  το  Ιατρό  Εργασίας  Προγραμματισμός  επισκέψεων  στο
ιατρείο  (τακτικών  και  μετά  από  αναρρωτική  άδεια)  και  επιπροσθέτως,  έγινε  οργάνωση  και
αρχειοθέτηση ιστορικών, εμβολιασμοί και έλεγχος ιατρικών εξετάσεων

Ακόμα συνεργάστηκαν με το Οδοντιατρικό Τακτικό Ιατρείο για προληπτικό έλεγχο στοματικής
υγιεινής των  εργαζομένων.

Επίσης, σε ότι αφορά ειδικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι τοξικοεξαρτημένοι και οι
μετανάστες έγιναν τα ακόλουθα:

 Συνεργασία με το Κέντρο Απεξάρτησης του Δήμου Πειραιά «Νόστος» και «Εξάντα»,
πραγματοποιώντας test Mantoux και αξιολόγηση αυτού.

 Εκτέλεση Mantoux σε αλλοδαπούς και μετανάστες για άδεια παραμονής και για έκδοση
πιστοποιητικού για άδεια εργασίας.

Ακόμα οι Επισκέπτριες Υγείας συμμετείχαν στο Ιατρείο Εφηβικής Ιατρικής και στην καταγραφή
των νεοπλασιών του νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών

Επιπλέον συμμετείχαν  στο Ιατρείο Σκολίωσης   και school screening στα σχολεία Α βάθμιας και
Β βάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά για σκολίωση.

Επιπρόσθετα  έκαναν επισκέψεις στα τμήματα του Νοσοκομείου , και ομιλίες προκειμένου να
ευαισθητοποιηθεί  το προσωπικό ως προς τον εμβολισμό έναντι της εποχικής γρίπης και  της
ιλαράς

Τέλος  πραγματοποίησαν  ομιλίες  για  θέματα  αγωγής  και  προαγωγής  υγείας  στο  πλαίσιο  της
θεματικής εβδομάδας του Υπουργείου Παιδείας σε γονείς και μαθητές.

 
3.4Προγράμματα πρόληψης υγείας

Προς την κατεύθυνση της πρόληψης υγείας οι  Νοσηλεύτριες Έλεγχου Λοιμώξεων έπραξαν  τα
ακόλουθα:

 Επιτήρηση και καταγραφή των λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

 Επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών απολύμανσης, αποστείρωσης και αντισηψίας.

 Επίβλεψη  της  χρήσης  των  απολυμαντικών  αντισηπτικών  σκευασμάτων  &  επιτήρηση
εφαρμογής  των  μέτρων  ατομικής  προστασίας  από  όλους  τους  εργαζόμενους  στο
νοσοκομείο.

 Συμμετοχή στη διενέργεια των εμβολιασμών του προσωπικού σύμφωνα με το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 Επιτήρηση της συμμόρφωσης με τις ιατρονοσηλευτικές πρακτικές που σχετίζονται με τη
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

 Σύνταξη και η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

 Καθοδήγηση  του  προσωπικού  ώστε  να  εφαρμόζει  ασφαλείς  ιατρονοσηλευτικές
πρακτικές υπό τη στήριξη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών και της κατάστασης καθαριότητας σε
όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
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 Καθημερινή ενημέρωση από το μικροβιολογικό εργαστήριο σχετικά με τις απομονώσεις
πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.

 Τήρηση, με ευθύνη των υπεύθυνων ιατρών, των μονώσεων των ασθενών με λοίμωξη −
αποικισμό από ανθεκτικά παθογόνα.

 Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο Νοσηλευτικού όσο και των αποκλειστικών
Νοσοκόμων του Νοσοκομείου μας

 Τήρηση αρχείων και πρακτικών της ΕΝΛ στις συνεδριάσεις της

 Καθημερινή  συμμετοχή  στην  Ομάδα  Εργασίας  και  Επέμβασης  για  την  επίλυση
προβλημάτων του Νοσοκομείου που έχουν σχέση με την πρόληψη των  Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων.

 Άμεση συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και τακτική ενημέρωση της ΔΝΥ για
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Καθημερινή  λήψη  στοιχείων  νοσηλευομένων  ασθενών  από  το  μικροβιολογικό
εργαστήριο  (όνομα,  τμήμα,  είδος  κ/ας,  είδος  μικροοργανισμού)  και  ενημέρωση  των
προϊσταμένων των τμημάτων για λήψη προφυλακτικών μέτρων ασθενών με ανθεκτικά
στελέχη μικροοργανισμών. Ενημέρωση ασθενών για λήψη προφυλακτικών μέτρων για
μεταδοτικά νοσήματα.

 Καταγραφή - τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των πολυανθεκτικών παθογόνων από όλα τα
κλινικά  δείγματα.  Στατιστική  ανάλυση  μέσω  ειδικού  στατιστικού  προγράμματος  της
επίπτωσης πολυανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομείο μας (ΜΕΘ και κλινικά τμήματα)
και κοινοποίηση αποτελεσμάτων

 Υπεύθυνες συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των δεδομένων επιτήρησης

 Έλεγχος καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου. .

 Υπεύθυνες συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των δεδομένων επιτήρησης

 Λήψεις  καλλιεργειών  από  διάφορες  επιφάνειες  και  νοσοκομειακό  εξοπλισμό  του
Νοσοκομείου (Χειρουργεία, Αποστείρωση, Μ.Ε.Θ., Αιμοδοσία, κ.λπ.). Απαντήσεις των
αποτελεσμάτων με ανάλογες συστάσεις.

 Προφορικές οδηγίες σε διάφορα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με
την  πρόληψη  των  λοιμώξεων  (πλύσιμο  των  χεριών,  απολύμανση  –αποστείρωση
εργαλείων, διακίνηση ιματισμού,  κ.λπ.).

 Προτεινόμενα μέτρα για την καλύτερη ποιότητα φροντίδας των ασθενών. 

 Ενημέρωση για την ορθή χρήση των απολυμαντικών – απορρυπαντικών σκευασμάτων
στο χώρο του Νοσοκομείου. 

 Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς
δηλουμένων νοσημάτων στο  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ καθημερινώς. Τήρηση αρχείου.

 Συμμετοχή  στο  Εθνικό  σχέδιο  δράσης  «Προκρούστης»  με  εβδομαδιαία  και  μηνιαία
δήλωση  ειδικών  δελτίων  καταγραφής  πολυανθεκτικών  βακτηρίων.  Επιτήρηση  και
έλεγχος αποικισμένων ασθενών. Τήρηση αρχείου.

 Εβδομαδιαία  αποστολή  στο  ΚΕΕΛΠΝΟ  δελτίων  Σεξουαλικώς  Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων (ΣΜΝ).

 Οδηγίες στο προσωπικό (βοηθητικό - νοσηλευτικό κ.λπ.) σε ατυχήματα που συνέβησαν
κατά τη διάρκεια του 2018. Διατήρηση αρχείου των ατυχημάτων του προσωπικού.
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 Ενημέρωση  εργαζομένων  για  τον  αντιγριπικό  εμβολιασμό.  Αποστολή  στατιστικών
στοιχείων των εμβολιασθέντων από το εμβόλιο εποχικής γρίπης στο ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 Κοινοποίηση οδηγιών στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με:

 Οδηγίες Ελέγχου φορείας ασθενών.
 Απομόνωση ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια.
 Διαχείριση αιχμηρών.
 Διαχείριση ασθενών με  επιβεβαιωμένη ή ενδεχόμενη γρίπη 
 Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της Εποχικής Γρίπης.
 Διαχείριση πιθανών κρουσμάτων Ιλαράς
 Εμβολιασμός έναντι της εποχικής Γρίπης
 Εμβολιασμός έναντι της Ιλαράς
 Οδηγίες ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών

 Διανομή πλαστικοποιημένων οδηγιών σε όλα τα τμήματα σχετικά με:
 Μέτρα για  την  πρόληψη διασποράς μικροβίων  (οδηγίες  για  επισκέπτες,  συγγενείς,

αποκλειστικές).

 Μέτρα Προφύλαξης για ασθενή σε κλίνη με πράσινη σήμανση.

 Προφυλάξεις κατά τη νοσηλεία ασθενών με Ιλαρά

 Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών.

 Βασικές προφυλάξεις

 Προφυλάξεις Επαφής

 Προφυλάξεις Σταγονιδίων

Οδηγίες αρχικής αντιμετώπισης ατυχήματος από αιχμηρά ή εκτίναξη βιολογικών υγρών

 Υγιεινή των χεριών

 Διανομή - ανάρτηση ενημερωτικών, φυλλαδίων - αφισών του Κ.Ε.ΕΛ.Π.Ν.Ο.

 Έλεγχος για την τήρηση κανόνων αποστείρωσης, απολύμανσης των εργαλείων και του
εξοπλισμού στο χώρο του Νοσοκομείου

 Τήρηση αρχείου επαγγελματικών ατυχημάτων (έκθεση σε βιολογικά υγρά ασθενών) –
Σχετικές συστάσεις

 Συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου,  το Φαρμακείο και όλες τις  Υπηρεσίες
(Ιατρική,  Νοσηλευτική,  Τεχνική)  για  την  επίλυση  προβλημάτων  που  άπτονται  των
αρμοδιοτήτων μας

 Διεκπεραίωση  θεμάτων  της  επιτροπής  Λοιμώξεων.  Αλληλογραφία  (ταχυδρομική-
ηλεκτρονική)  ή  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  διάφορους  φορείς   ή  Κέντρα  όπως
Υπουργείο  Υγείας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο,  Ε.Κ.ΕΠ.Υ-  Κέντρα
Αναφοράς  (Μικροβιολογικό  Εργαστήριο  ΕΚΠΑ),  2η  Υ.ΠΕ,  Δ/νση Υγιεινής  Πειραιά,
Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. κ.λπ.

 Συμμετοχή  σε  επιτροπές  -  ομάδες  τηρώντας  πρακτικά  με  ανάλογες   γραπτές  ή
προφορικές συστάσεις σε προβλήματα που προέκυπταν.

 Τήρηση αρχείου επαγγελματικών ατυχημάτων (έκθεση σε βιολογικά υγρά ασθενών) –
Σχετικές συστάσεις.
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3.5 Υπηρεσίες κοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και ομάδες

 Συνεργασία  με : δομές Κοινωνικής Πρόνοιας ( ΝΠΔΔ και  Μ.Κ.Ο. ), Κλινικές Χρόνιων
Παθήσεων,  ΚΕΕΛΠΝΟ  ,  Ε.Ο.Π.Π.Υ.,  Τοπική   Αυτοδιοίκηση  (ΚΑΠΗ),  Εκκλησία,
Κ.Ε.Π.,  Τμήμα  Αλλοδαπών,  Ύπατη  Αρμοστεία,  Εισαγγελικές  Αρχές,  Πρεσβείες  και
Προξενεία, Αστυνομία, και με όλα τα τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου μας

 Συναισθηματική υποστήριξη και συμβουλευτική σε ασθενείς και τις οικογένειες τους που
αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ως απόρροια της ασθένειας τους.

 Ενεργοποίηση/κινητοποίηση των ασθενών και των οικογενειών τους,  ώστε να κάνουν
καλή χρήση των υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης τόσο μέσα στο νοσοκομείο όσο
και στην κοινότητα.

 Ενημέρωση για: τα Επιδόματα Πρόνοιας, τη συμπλήρωση δικαιολογητικών του ΚΕ.Π.Α,
τις Συντάξεις αναπηρίας  (ανασφάλιστους, άστεγους και άπορους) 

 Παροχή άμεσης οικονομικής και υλικής βοήθειας (χρήματα, ρούχα, φαγητό, εισιτήρια
κ.τ.λ.) για τους νοσηλευόμενους.

 Συμβολή  στην  εύρεση  δομών  και  υπηρεσιών  μετανοσοκομειακής  φροντίδας  των
ασθενών

 Παραπομπές  ασθενών  με  προβλήματα  εξάρτησης  (αλκοόλ,  άλλες  ουσίες)  σε
προγράμματα απεξάρτησης. 

 Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων (ασθενών και προσωπικού)
 Παραπομπές  και  δικτύωση  των  προσφύγων  με  hot spots,  με  διεθνείς  οργανώσεις,

Διεθνείς Οργανισμούς (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ)
 Εκπαίδευση φοιτητών καθώς λειτουργεί ως πιστοποιημένο κέντρο πρακτικής άσκησης

σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. Κοινωνικής Εργασίας.

3.6  Εθελοντισμός
 Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Επιτροπή Εθελοντικής Εργασίας, στην οποία συμμετέχει

Τομεάρχης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας.,  Εκκρεμούν  προς  έγκριση   2  αιτήσεις
ενδιαφερομένων νοσηλευτών και 1 Τραυματιοφορέα

3.7Συνεργασίες με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Εκκλησία της Ελλάδος κ.λπ.)

Συνεργασία με Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για τις επισκέψεις Χριστουγέννων και Πάσχα,
στις  οποίες  έγινε  διανομή  ευχετήριων  δώρων  στους  νοσηλευόμενους  ασθενείς  του
Νοσοκομείου μας. 
Επίσης,  υποδοχή  των  εθελοντών  του  Ερυθρού  Σταυρού  οι  οποίοι  επισκέφθηκαν  το
νοσοκομείο μας κατά την περίοδο των εορτών.

3.8Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες
-
-  
3.9Ενέργειες  βελτίωσης  ξενοδοχειακών  υπηρεσιών  –  περιβάλλοντος  (καθαριότητα,
φαγητό – εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης)

oΈγιναν εργασίες ευπρεπισμού και αναδιατάξεων για τη δημιουργία μονάδας πρόωρων
νεογνών  στο μαιευτικό  τμήμα  και  μελέτη  για  την  εγκατάσταση  συστημάτων  ειδικού
κλιματισμού και αερισμού.
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oΈγιναν εργασίες ανακαίνισης στον χώρο των πλυντηρίων και διαδικασίες προμήθειας
νέου εξοπλισμού.

oΈγινε  μελέτη  για  ανακαίνιση  των  μαγειρείων  του  νοσοκομείου  και  προμήθειας  νέου
εξοπλισμού.

oΈγινε μελέτη για προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα, προκειμένου να γίνεται
κεντρική διανομή του φαγητού στους ορόφους απ’ευθείας από το μαγειρείο. 

oΔημιουργία  Νευρολογικής  κλινικής  και  δημιουργία  γραφείου  Δ/ντριας  Νεφρολογικής
κλινικής.

oΔημιουργία νέου χώρου αιμοληψιών, κατασκευή και μετατροπή χώρων.

3.10Ενέργειες  για  βελτίωση  της  πρόσβασης  στο  χώρο  και  τις  υπηρεσίες,  της
καθοδήγησης και πληροφόρησης των πολιτών
Έργα βελτίωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα:
o Σε συνεργασία με τις  δημοτικές  αρχές  Πειραιά έγινε  κλάδεμα δέντρων με ψηλό και
πυκνό φύλλωμα, αφαίρεση και αποκατάσταση σιδερένιων διαχωριστικών 
o Διαγράμμιση πεζών
o Αποκατάσταση εσωτερικού κήπου Νοσοκομείου
o Αισθητική παρέμβαση στα κηπάρια του Νοσοκομείου
o Βελτίωση των συνθηκών των χρηστών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ
-  
3.11Ενέργειες  διερεύνησης  βαθμού  ικανοποίησης  πολιτών  από  τις  παρεχόμενες
υπηρεσίες

Δείκτες ικανοποίησης Νοσοκομειακής Φροντίδας 
Δείκτες  Ικανοποίησης των Ασθενών του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια της Νοσηλείας
τους συνοπτική παρουσίαση
ΔΕΙΓΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 163 ΑΤΟΜΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

                                                                    ΚΑΚΕΣ    ΜΑΛΛΟΝ    ΟΥΤΕ ΚΑΛΕΣ     ΜΑΛΛΟΝ      ΠΟΛΥ
                                                                                       ΚΑΚΕΣ       ΟΥΤΕ ΚΑΚΕΣ       ΚΑΛΕΣ       ΚΑΛΕΣ
    
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ :                 6%                4%                       14%                 29%               50%   

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:                                            2%                2%                        6%                  13%                74%  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:            2%                2%                        5%                  15%                74%       
  
ΝΟΣΗΛΕΥΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:                  1%                1%                        4%                    9%                 82%

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:                     1%                2%                        5%                   15%                48%    
 

Δείκτες Ικανοποίησης των σιτιζομένων ασθενών και προσωπικού του Νοσοκομείου
Διεξαγωγή ποσοτικής  έρευνας  ικανοποίησης σίτισης  ασθενών και  προσωπικού κατά το
χρονικό διάστημα ( Μαΐου – Νοεμβρίου 2018).
Στο δείγμα συμμετείχαν:
Εκατόν τρεις (103) ασθενείς που σιτίζονται ενδονοσοκομειακά
Εκατόν  πέντε  (105)  ιατρικό,  παραϊατρικό  και  διοικητικό  προσωπικό  που σιτίζεται  στη
τραπεζαρία του Νοσοκομείου.
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Ικανοποίηση των ασθενών σχετικά με την διατροφή τους 

                                                             ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ   ΑΡΚΕΤΗ   ΠΕΡΙΣ/ΡΗ       ΟΛΗ
Καταναλώνετε  όλη την ποσότητα    
του φαγητού που σας σερβίρετε           5%          28%      30%         12%             25%   

                                                  ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ     ΑΡΚΕΤΑ   ΙΚΑΝ/ΚΑ    ΑΠΟΛΥΤΑ
Ικανοποιούν τα γεύματα τις 
Διατροφικές ανάγκες:                           5%           25%      24%        34%       12%  

                                                                                                        ΠΟΛΥ    
                                                                           ΠΟΤΕ   ΣΠΑΝΙΑ  ΣΥΧΝΑ    ΣΥΧΝΑ     ΠΑΝΤΑ
Πόσο συχνά καταναλώνετε φαγητό   
εκτός νοσοκομειακής σίτισης                  29%     29%       25%          9%          8%

Ικανοποίηση του προσωπικού σχετικά με την διατροφή το

                                                              ΠΟΛΥ                                                        ΠΟΛΥ
                                                                           ΚΑΚΗ   ΚΑΚΗ    ΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΛΗ      ΚΑΛΗ
 
Ικανοποίηση από την θερμοκρασία      2%          7%       30%         48%        13%     
του φαγητού 
                                                                       ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ  ΑΡΚΕΤΑ   ΙΚΑΝ/ΚΑ   ΑΠΟΛΥΤΑ     
Ικανοποιούν τα γεύματα τις 
Διατροφικές ανάγκες                           7%             37%      29%           22%         5%     

Ικανοποίηση από την ποσότητα        ΠΟΛΥ                                                         ΠΟΛΥ
του φαγητού.                                        ΚΑΚΗ     ΚΑΚΗ     ΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΛΗ     ΚΑΛΗ
                                                                             11%        27%      25%             29%         11%

3.12Επιστολές από πολίτες αναφορικά με την εξυπηρέτησή τους από το Νοσοκομείο

Ευχαριστήριες
Παραπόνων /

Αναφοράς/Καταγγελίες
Σύνολο υποβληθεισών 8 130 / 11
Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 10 – 30 μέρες

 Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες
-
-  
3.13Λοιπές  δραστηριότητες  σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών  (μη ολοκληρωθείσες
στο τέλος του χρόνου αναφοράς)

3.14Αιτηθείσες  μετατροπές  (δημιουργία,  κατάργηση,  συγχώνευση  κ.ά.)  μονάδων  ή
τμημάτων (με τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)
-
-  
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3.15Αιτηθείσες  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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–
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Λ
οι

πό

Προβλεπόμεν
ες θέσεις* 
(αλλαγές 
οργανισμού)

+1 ΤΕ *
ΟΠΤΙΚΗΣ

+2 ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας
 (ανακατανομή)
(ΦΕΚ3493/21-

08-2018)

-5 ΥΕ Φυλάκων
Νυχτοφυλάκων-
(ανακατανομή)-
(ΦΕΚ3493/ 21-

08-2018)

Προσλήψεις 
** – Τακτικό

9

+33
προσλήψεις 

+1
προσωποπαγής

πρόσληψη
+3 εξωτερικές

μετατάξεις 

4
(+2 εσωτερικές

μετατάξεις 
+1 εξωτερική

μετάταξη
+1 αμοιβαία

μετάταξη)

  +1 (διορισμός)
   +2  εσωτερικές 
         μετατάξεις
   +1 
εσωτ.μετάταξη
(σε προσωποπαγή
θέση)

       

+ 2 εσωτ 
.μετατάξεις

Αποσπάσεις 
(προς το 
Νοσοκομείο)

2

Προσλήψεις –
Έκτακτο

38
Ειδικευόμ

ενοι
+
13

Επικουρι
κοί

5 μέσω
κοινωφελούς

προγράμματος
(ΟΑΕΔ)

+ 12 ΙΔΟΧ 30  ΙΔΟΧ

Αποχωρήσεις 
*** – Τακτικό

14

9 εξωτερικές
μετατάξεις

4 εσωτερικές
μετατάξεις

5 παραιτήσεις 
4

συνταξιοδοτήσεις
2 θάνατοι  

4 
(-1 για σύνταξη  
-1 λόγω θανάτου 

-1 αμοιβαία
μετάταξη

-1 εσωτερική
μετάταξη

προσωποπαγής
θέση

4
συνταξιοδοτήσεις

3 εξωτερικές
μετατάξεις

1 εξωτ.
μετάταξη(ΙΔΑΧ)

4
συνταξιοδοτ

ήσεις
1

εξωτ.μετάτα
ξη

1 παραίτηση

Αποσπάσεις 
(από το 
Νοσοκομείο)

3
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Αποχωρήσεις 
– Έκτακτο

47
Ειδικευό

μενοι
+

11 
Επικουρι

κοί

1 ΙΔΟΧ

* ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή 
αφαιρέθηκαν κατά τη  διάρκεια του 2018  και όχι το σύνολο
** Συμπεριλαμβάνονται και οι μετατάξεις προς το Νοσοκομείο
** *Συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.ά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

o Στις προσλήψεις του μόνιμου ιατρικού προσωπικού, από τις 9 θέσεις οι 6 προέρχονται
από  διορισμούς  μετά  από  προκηρύξεις.  Οι  υπόλοιπες  3  θέσεις  προέρχονται  από
μεταθέσεις – μεταφορές θέσεων ιατρών που ήδη υπηρετούσαν στο Νοσοκομείο μας με
αποσπάσεις – μετακινήσεις. 

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
o Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3493/Β’/21-08-2018 ΦΕΚ καταργήθηκαν πέντε (5) κενές θέσεις

του  κλάδου  ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ –  ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ,  με  ταυτόχρονη  κατάργηση  του
κλάδου & συστήθηκαν δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ & μία (1) θέση κλάδου ΤΕ ΟΠΤΙΚΗΣ.

o H μία εσωτερική μετάταξη που αναγράφεται στις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού
πραγματοποιήθηκε  εντός  του  2017  αλλά  εκ  παραδρομής  δεν  αναφέρθηκε  στα
πεπραγμένα του αντίστοιχου έτους  ( μετάταξη από θέση ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε θέση
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 748/27-07-2017 τ. Γ’, εντός του Νοσοκομείου)

Ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος του έτους
Κατηγορίες

προσωπικού

Στελέχωση
 στο τέλος
 του έτους 
(2018)
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Λ
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πό

Προβλεπόμε
νες θέσεις

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ:182
Ειδικευόμενοι:2

10
Αγροτικοί: 

576 124

148
(+2 ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας

από ανακατανομή-
ήταν 146)

(ΦΕΚ3493/21-08-
2018)

161

3
(-5 ΥΕ

Φυλάκων-
Νυχτοφυλάκω

ν
ανακατανομή

ήταν 8)
(ΦΕΚ3493/21-

08-2018)

Υπηρετούντ
ες – Τακτικό

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ

116 σε οργανικές
θέσεις & 5 σε

προσωποπαγείς
θέσεις

Σύνολο 121

444
+7

προσωπ.
+12

ΙΔΑΧ

103 σε
οργανικές
θέσεις     

1 σε προσωπ.
1 ΙΔΑΧ

Σύνολο:105 

112
+3 προσωποπαγείς

+ 8 ΙΔΑΧ
+1 ΠΕ Δικηγόρων
με έμμισθη εντολή

73
+1 ΙΔΑΧ

     +1 Προ
     

 2
+1 Προσ/γείς
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Υπηρετούντες
– Έκτακτο

Ειδικευόμενοι:172
Επικουρικοί:32

Αγροτικοί:0

4 ΙΔΟΧ
+39 μέσω
κοινωφελ

ούς
προγράμμ

ατος
(ΟΑΕΔ)

3 Επικουρικοί
6 μέσω

κοινωφελούς
προγράμματος

(ΟΑΕΔ) 

2 επικουρικό

82 ΙΔΟΧ
+1

επικουρικό
      + 2
  μέσω 
κοινωφελούς
προγράμματ
ος (ΟΑΕΔ)

30

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

 Αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων ανθρώπινου δυναμικού (με τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας)
o Σύμφωνα  με  το  420/14-02-2018  ΦΕΚ  τ.  Β’ ολοκληρώθηκαν  οι  παρακάτω

ανακατανομές  κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ με κατάργηση &
σύσταση 4 θέσεων αντίστοιχα:

             ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ:1Ορθοπεδικής,1Οφθαλμολογίας,1ΩΡΛ,1  Ακτινοδιαγνωστικής
    ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:1ΧειρουργικήςΘώρακος,2Αγγειοχειρουργικής,1Παιδοχειρουργικής
o Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της οργανικής θέσης του ιατρού Πολίτη Βασιλείου,

Διευθυντή Ουρολογίας & Προσωρινό Προιστάμενο του Ουρολογικού Τμήματος του
Νοσοκομείου  μας,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  μιας  (1)  οργανικής  θέσης  ειδικότητας
Ουρολογίας  του  Νοσοκομείου  μας,  στο  Γ.Ν.Ν.  Πειραιά  «Άγιος  Παντελεήμων»  -
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»._1369/Β’/24-04-2018.  (Ο εν λόγω ιατρός υπηρετούσε ήδη
με μετακινήσεις από το ανωτέρω Νοσοκομείο).

o Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της οργανικής θέσης της ιατρού Ρηγίζου Φωτεινής,
Επιμελήτριας Α’ Παιδοψυχιατρικής από το Γ.Ν.Ν. Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» -
Γ.Ν.Δ.  Α.  «Η Αγία  Βαρβάρα»,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  μίας  (1)  οργανικής  θέσης
ειδικότητας Ω.Ρ.Λ. στο εν λόγω Νοσοκομείο._2919/Β’/19-07-2018 (Η εν λόγω ιατρός
υπηρετούσε στο Νοσοκομείο μας με μετακινήσεις από το ανωτέρω Νοσοκομείο).  

o Ολοκληρώθηκε  η  μετάθεση  του  ιατρού  Τελλή  Νικολάου,  Επιμελητή  Α’
Καρδιολογίας,  από  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Καρπενησίου,  σε  κενή  οργανική  θέση
αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Νοσοκομείο μας, διατηρώντας
τον  βαθμό  που  κατέχει,  μετά  την  υπ’  αριθ.  Γ4α/49222/27-06-2018  απόφαση  του
Υπουργείου Υγείας & σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4461/2017. (Ο εν
λόγω ιατρός υπηρετούσε ήδη με απόσπαση στο Καρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
μας).

o Μετά  το  υπ’  αριθ.  Γ4α/οικ.79380/16-10-2018 έγγραφο  του  Υπουργείου  Υγείας,  έχει
δεσμευτεί μία (1) θέση ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής σε αναμονή ολοκλήρωσης της
μετάθεσης της Παπαδοπούλου Αγγελικής, Επιμελήτριας Α’ Ακτινοδιαγνωστικής,
από το Κ.Υ. Αίγινας στο Νοσοκομείο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4558/2018.
(Η  εν  λόγω  ιατρός  υπηρετεί  στον  Αξονικό  Τομογράφο  του  Νοσοκομείου  μας  με
μετακινήσεις από το ανωτέρω Κέντρο Υγείας).

o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  36/θέμα 4ο/31-12-18 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
μας,  έχουμε  αιτηθεί  την  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  του  ιατρού  Μηνακάκη
Γεωργίου, Διευθυντή Οφθαλμολογίας από το Γ.Ν.Ν. Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» -
Γ.Ν.Δ.Α.   «Η Αγία  Βαρβάρα»,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  μίας  (1)  οργανικής  θέσης
ειδικότητας Οφθαλμολογίας στο εν λόγω Νοσοκομείο. Το εν λόγω αίτημα βρίσκεται σε
εξέλιξη  (Προς το παρόν έχει εγκριθεί μόνο η 3μήνη μετακίνηση του εν λόγω ιατρού, ο
οποίος δεν έχει αναλάβει ακόμα).
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o Λοιπές αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού (χωρίς τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας, π.χ. ειδικευόμενο ιατρικό προσωπικό)
Η  αριθμ. 2/θέμα 5ο /23-01-2019 απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου για μετατροπή μιας (1)
θέσης ειδικευόμενου του Ακτινοδιαγνωστικού  Τμήματος σε μία θέση Ειδικευόμενου
του  Παιδοψυχιατρικού,  διαβιβάστηκε   στη  Δ.Υ.ΠΕ  η  οποία  την  διαβίβασε  στην
Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας  και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

oΑιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δ.Ι.Ε.Κ. του
Νοσοκομείου (με τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας) 

   Μεταφορά μιας (1) θέσης κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Νοσηλευτικής στο Δ.Ι.Ε.Κ. του  
Νοσοκομείου ως ΠΕ14 Εκπαιδευτικού

o Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων
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Τακτικό 23 13 1 0 0 0
Έκτακτο 1
Σύνολο 23 13 1 0 1 0

            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
o Ιατρικό προσωπικό:  O αριθμός 23 αναφέρεται σε αριθμό θέσεων ιατρών του κλάδου

που έχουν προκηρυχθεί με διάφορες προκηρύξεις εντός του 2018. (14 θέσεις διαφόρων
ειδικοτήτων  για  το  ΤΕΠ,  3  θέσεις  Χειρουργικής,  1  Γαστρεντερολογίας,  1
Νευροχειρουργικής,  1  Χειρουργικής  Θώρακος,  2  Χειρουργικής  Παίδων,  1
Αγγειοχειρουργικής) 

o  Παραϊατρικό προσωπικό: Εντός του 2008 μετατάχτηκε στο Νοσοκομείο μας, από το
Κ.Υ.  Δημητσάνας,  μία  υπάλληλος  του  κλάδου  ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  &
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

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

- Με την αριθμ. 7/8-2-2018 απόφαση Δ.Σ δόθηκε  τιμητική διάκριση  σε υπαλλήλους του
Νοσοκομείου μας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων σε
σχέση  με  τις σύμβασεις εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες καθαριότητας . 

-  
o Ενέργειες για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
-
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ

5.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα

Κατηγορίες
προσωπικού
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Εκπαίδευση
εξειδίκευσης
ειδικευμένου
προσωπικού
από φορέα

Πλήθος 8 47

Μέση
Διάρκεια 

Εξειδίκευση
στην ΜΕΘ:
5 άτομα για 2 
έτη
Εξειδίκευση 
στους 
Καρδιολογικούς 
Υπερήχους : 
1 άτομο για  6 
μήνες
Εξειδίκευση 
στον Σ.Δ:
2 Οbserver
για 1 έτος

3,38

Εκπαίδευση
σπουδαστών
– φοιτητών
από φορέα

Πλήθος 10
4τεταρτοετείς
φοιτητές της

Ιατρικής
Σχολής

Πανεπιστημίο
υ Αθηνών για

1 έτος 
και 
16

4τεταρτοετείς
φοιτητές της

Ιατρικής
Σχολής

Πανεπιστημίο
υ Αθηνών

για 1 εξάμηνο
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Μέση
Διάρκεια

Ως ανωτέρω
αναφέρονται

          Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα

o Ένδεκα (11) προγραμματισμένες ομιλίες ιατρικών-επιστημονικών θεμάτων γενικού         
ενδιαφέροντος, με πρόσκληση σε εγνωσμένου κύρους επιστήμονες, μέσης διάρκειας 2 
ωρών

o Αντίστοιχος αριθμός με τα ιατρικά τμήματα, ετήσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης 
ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών

o Διοργάνωση ενός Επιστημονικού Πολυθεματικού διήμερου Συνεδρίου απευθυνόμενο σε 
ιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

o Ραδιοφωνικές ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος από ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό 
του Νοσοκομείου στο ραδιοφωνικό κανάλι 1 του Πειραιά

o Διάλεξη  μέριμνα  της  Διοίκησης  στο  Αμφιθέατρο  του  νοσοκομείου  με  θέμα   <<
Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της Υγείας>>

o Διάλεξη  στο  Αμφιθέατρο  του  Νοσοκομείου  με  θέμα¨:  <<  τρόποι  χρήσης  ειδών
καθαριότητας -  απολυμάνσεις>>

o Διεξαγωγή  διήμερου  σεμιναρίου  στις  2  και  3  Ιουλίου  2018  στο  Αμφιθέατρο  του
νοσοκομείου για την ενημέρωση του προσωπικού της  Αιμοδοσίας στις απατήσεις του
αναβαθμισμένου Συστήματος Ποιότητας << ISO 9001:2015>>

o Διοργάνωση σε συνεργασία με Το Τμήμα Διατροφής και των Εποπτριών Υγείας στις
5/6/2018    στο  αμφιθέατρο  του  Νοσοκομείου,  σεμινάριο  με  θέμα  :<<Διασφάλιση
ποιότητας τροφίμων στο σύγχρονο Νοσοκομείο – Αρχές HACCP>>

o Σεμινάριο στο χώρο της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας , πρώτες βοήθειες<< βασική
υποστήριξη ζωής και χρήση εξωτερικού Απινιδιστή>>

o Συμμετοχή εργαζομένων του Νοσοκομείου στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ
19/11/2018  με θέμα:<< Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη>>. 

o Σεμινάρια στις 21 & 27/11/2018 στο Αμφιθέατρο  του Νοσοκομείου για τις διαδικασίες
ISO 9001:2015

o Πραγματοποίηση σεμιναρίων στο τμήμα της αιμοδοσίας για ενημέρωση του προσωπικού
για το ISO 9001:2015
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5.2Πραγματοποιηθείσες  ενέργειες  εκπαίδευσης  και  εξειδίκευσης  του  προσωπικού  από
τρίτους

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης

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
ο-

χε
ια

κ
ό

Λ
οι

πό

Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Πλήθος 163
Ειδικευμ

ένοι-
ειδικευό
μενοι-

επικουρι
κοί

131 44
(αριθμός

συνεδρίων
-

σεμιναρίω
ν)

0 0 0
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Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης
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–
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κ
ό

Λ
οι
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Μέση
Διάρκεια

Ένδεκα 
(11)
εκπαιδευ
τικές 
ομιλίες 
από 
εγνωσμέν
ου 
κύρους 
επιστήμο
νες 
μέσης 
διάρκειας
δύο (2) 
ωρών
 
Συμμετοχ

ή
ογδόντα
τριών
(83)

ιατρών
σε

εκπαιδευ
τικά

συνέδρια
-

σεμινάρι
α-

ημερίδες
ιατρικού
ενδιαφέρ

οντος
μέσης

διάρκειας
τριών (3)
ημερών

131
άτομα
έχουν

παρακολ
ουθήσει

72
συνέδρια
-ημερίδες

μέσης
διάρκειας
3 ημερών

23 άτομα
συμμετείχ

αν στα
ανωτέρω

44
συνέδρια

–
σεμινάρια
με μέση
διάρκεια

παρακολο
ύθησης

2 ημερών

0 0 0

5.3Πραγματοποιηθείσες ενέργειες έρευνας από τον φορέα ή μέλη του προσωπικού του

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1. Αναδρομική μελέτη των μικροβιολογικών
δεδομένων των καντινταιμιών για το χρονικό

διάστημα 2008 – 2017

Μικροβιολογικό Θέμελη-Διγαλάκη Κ.
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2. Προοπτική μελέτη παραγόντων φλεγμονής καθώς
και καινούριων υπερηχογραφικών δεικτών, κατά

την πρώιμη φάση μετά το οξύ έμφραγμα
μυοκαρδίου και συσχέτισή τους με την όψιμη

δυσμενή καρδιακή αναδιαμόρφωση καθώς και την
αρνητική πρόγνωση στους ασθενείς αυτούς

Καρδιολογικό Πισιμίσης Ευάγγελος

3. Μελέτη της υπολιπιδαιμικής αποτελεσματικότητας
καθώς και της ασφάλειας γενόσημης μορφής

ροσουβαστατίνης

Λιπιδολογικό Μπιλιανού Ελένη

4. Περιεγχειρητική έκβαση ηλικιωμένων ασθενών Αναισθησιολογικό Μπούφης Χρήστος

5. Ανοικτή δοκιμή για τη θεραπεία της οξείας
ημικρανίας με τη χρήση της συσκευής CEFALY

Νευρολογικό Κατσουλάκου
Σμαραγδα

6. Προοπτική μη τυχαιοποιημένη μελέτη για τη
διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του
ερωτηματολογίου εμφάνισης σκολίωσης σε

εφήβους ασθενείς με ιδιοπαθή σκολίωση

Ορθοπεδικό Γρίβας Θεόδωρος

7. Διερεύνηση ποσοστού συμμόρφωσης ασθενών με
Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου

(ΙΦΝΕ) και ανοσοκαταστολή στις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες εμβολιασμών και

πρόληψης νεοπλασιών

Γαστρεντερολογικ
ό

Ξουργιάς Βασίλειος

8. Μία μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της
εφαρμογής των εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών,
αναφορικά με τους κλινικούς και εργαστηριακούς

ελέγχους παρακολούθησης σε ασθενείς με
σακλχαρώδη διαβήτη τύπο 2. Η μελέτη GLANCE

ΑΠ –
Διαβητολογικό

Κέντρο

\Μελιδώνης Ανδρέας

9. Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης
της in vivo αποτελεσματικότητας, του συνδυασμού

κεφταζιδίμης-Αβιμπακτάμης σε ασθενείς με
λοιμώξεις από εξαιρετικώς ανθεκτικά στα

αντιβιοτικά (XDR) Gram-αρνητικά βακτήρια

Χρύσος Γεώργιος

10. Ελληνική μελέτη παρατήρησης για τις εκβάσεις
ψυχικής υγείας και τη νευρογνωστική λειτουργία

σε ασθενείς με τον ιό της ανθρώπινης
ανοσολογικής ανεπάρκειας, οι οποίοι θα

λαμβάνουν δαρουναβίρη/κομπισιστάτη ως
θεραπεία πρώτης γραμμής

ΒΠ – Μονάδα
Λοιμώξεων

Χρύσος Γεώργιος

11. Δεδομένα πραγματικών συνθηκών για την
αποτελεσματικότητα και την χρήση στην κλινική

πρακτική του Glecaprevir συν Pibrentasvir σε

Γαστρεντερολογικ
ό

Ξουργιάς Βασίλειος
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ασθενείς με γονότυπους 1 έως 6 ιού χρόνιας
ηπατίτιδας C – Μελέτη ERASURE

12. Στιγμιαία αποτύπωση Snapshot, νοσηλευομένων
καρδιολογικών ασθενών

Καρδιολογικό Πισιμίσης Ευάγγελος

13. Επιδημιολογική μελέτη σε ασθενείς με σταθερή
στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη στην

Ελλάδα

« «

14. Μελέτη επαγωγής #2 – Μια πολυκεντρική,
τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με
εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του από

στόματος ozanimod ως θεραπεία επαγωγής για την
μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn

Γαστρεντερολογικ
ό

Ξουργιάς Βασίλειος

15. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3

του από στόματος ozanimod ως θεραπεία
συντήρησης για την μετρίως έως σοβαρά ενεργή

νόσο του Crohn

Γαστρεντερολογικ
ό

Ξουργιάς Βασίλειος

16. Μια πολυκεντρική μελέτη επέκτασης ανοικτής
επισήμανσης φάσης 3, του από στόματος

ozanimod για την μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο
του Crohn

« «

17. Η τριωδοθυρονίνη για την επιδιόρθωση της
δυσλειτουργίας και της αναμόρφωσης της
αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με  STEMI.

(Μελέτη  Thy – REPAIR)

Καρδιολογικό Πισιμίσης Ευάγγελος

18. Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας
του Vedolizumab στις εκβάσεις θεραπείας και την
σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQoL) σε
ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του

εντέρου (ΙΦΝΕ), οι οποίοι δεν είχαν λάβει
προηγούμενη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα

στην Ελλάδα – Μελέτη  TROVE

Γαστρεντερολογικ
ό

Ξουργιάς Βασίλειος

19. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της
Ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μέτρια

έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn

« «

20. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της
Ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μέτρια

« «
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έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn

21. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της
Ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με μέτρια
έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn , οι οποίοι

απέτυχαν σε προηγούμενη θεραπεία με βιολογικούς
παράγοντες

« «

22. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή,
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο 52 εβδομάδων

μελέτη συντήρησης και ανοικτή μελέτη επέκτασης
της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της
Ρισανκιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με νόσο του

Crohn, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε θεραπεία
επαγωγής στη μελέτη Μ16-006 ή στη μελέτη Μ15-

991 ή ολοκλήρωσαν τη Μ15-989

« «

23. Επίδραση της Semaglutide, χορηγούμενης μία
φορά την εβδομάδα, έναντι της ινσουλίνης aspart,
χορηγούμενης τρεις φορές ημερησίως και οι δύο

ως προσθήκη σε αγωγή με μετφορμίνη και
ινσουλίνη glargine (U100) σε βελτιστοποιημένη

δοσολογία, σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2. Μια 52 εβδομάδων, πολυκεντρική,

πολυεθνική, ανοικτής ετικέτας, ελεγχόμενη με
δραστική ουσία τυχαιοποιημένη δοκιμή δύο

σκελών και παράλληλων ομάδων σε άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

ΑΠ –
Διαβητολογικό

Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας

6. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ

6.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τη δυναμικότητα κλινών*
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Ετήσια στοιχεία
μεταβολών δυναμικότητας

κλινών*

Εσωτερικές
δομές

Εξωτερικές
δομές

Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες

Ανάπτυξη 11 11

Θέση σε λειτουργία 11 11

Θέση εκτός λειτουργίας 0 0

Κατάργηση 11 11

Παρατήρηση: 
Για τη δημιουργία της Νευρολογικής κλινικής με δυναμικότητα 11 κλινών, καταργήθηκαν 
7 από την Οφθαλμολογική κλινική (από 17 σε 10) και 4 από την Β’ Παθολογική κλινική 
(από 32 σε 28) μέχρι την δημιουργία νέου θαλάμου δυναμικότητας 3 κλινών που μετά την 
διαμόρφωση του θα ενταχθεί στην δυναμικότητα της Β’ Παθολογικής Κλινικής.

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2018

6.2 Δυναμικότητα κλινών στο τέλος του έτους

Κατάσταση στο τέλος έτους
Εσωτερικές

δομές
Εξωτερικές

δομές
Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες 430 430

Ανεπτυγμένες κλίνες 457 457

Κλίνες σε λειτουργία 457 457

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)
-

7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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7.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές

Υποδομές

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός

Αγορά

Ενοικίαση

Πώληση

Ανέγερση

Επισκευή – Συντήρηση

Υλικά  (Υδραυλικά,  Ηλεκτρολογικά,  οικοδομικά  κ.λ.π)
40.000 € +ΦΠΑ
Επισκευή-  συντήρηση των κτιριακών  εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου. 100.000 € +ΦΠΑ 
Κεντρικού ηλεκτρικού υποσταθμού.
Κλιματιστικών μονάδων.
UPS Χειρουργείων –ΜΕΘ.
Αναβάθμιση πίνακα αυτοματισμού 4 Boiler για ζεστό νερό.
Απολύτων φίλτρων Χειρουργείων- ΜΕΘ.
Αναβάθμιση υδρόψυκτου πύργου του ΤΕΠ, .
Δικτύου φυσικού αερίου λεβητων και καυστήρων.
Αποκατάσταση βλάβης και συστήματος αποχέτευσης.

Αισθητικές παρεμβάσεις

1.Έγιναν  εργασίες  ευπρεπισμού  και  αναδιατάξεων  για  τη
δημιουργία  μονάδας  πρόωρων  νεογνών  στο  μαιευτικό
τμήμα και μελέτη για την εγκατάσταση συστημάτων ειδικού
κλιματισμού και αερισμού.
2. Έγιναν εργασίες ανακαίνισης στον χώρο των πλυντηρίων
και διαδικασίες προμήθειας νέου εξοπλισμού.
3.  Έγινε  μελέτη  για  ανακαίνιση  των  μαγειρείων  του
νοσοκομείου και προμήθειας νέου εξοπλισμού.
4.  Έγινε  μελέτη  για  προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου
ανελκυστήρα, προκειμένου να γίνεται κεντρική διανομή του
φαγητού στους ορόφους απ΄ευθείας από το μαγειρείο. 
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Άλλες παρεμβάσεις

Δημιουργία  Νευρολογικής  κλινικής  και  δημιουργία
γραφείου Δ/ντριας Νεφρολογικής κλινικής.
Δημιουργία  νέου  χώρου  αιμοληψιών,  κατασκευή  και
μετατροπή χώρων.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου και
του  κτιρίου  των  Τακτικών  Εξωτερικών  Ιατρείων  και  των
Γραφείων  Διοίκησης,  προέβη στην συλλογή στοιχείων για
την σύνταξης προμελέτης, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα
ένταξης  στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του  ΕΣΠΑ<<
ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020>> 
Συνεργασία  Κτιριακών  Υποδομών-  Νοσοκομείου  και
Αντιπεριφερειάρχη  για  την  συνέχιση  του  έργου  <<
Αναδιαρρύθμιση  χώρων  του  2ου Ορόφου  για  την
εγκατάσταση  της  Καρδιολογικής  Κλινικής,  του
Αιμοδυναμικού εργαστηρίου και Υπερήχων.
Νέα  μελέτη  έργου  για  Αποκατάσταση  Διερχομένων
Δικτύων Η/Μ από το Β΄όροφο του κεντρικού κτιρίου στο
έργο << Αναδιαρρύθμιση χώρων του 2ου Ορόφου για την
εγκατάσταση  της  Καρδιολογικής  Κλινικής  ,  του
Αιμοδυναμικού Εγαστηρίου και Εργαστ. Υπερήχων>> και
υποβολή  στην  Περιφέρεια  για  σύνταξη  της   οριστικής
μελέτης και  τη δημοπράτηση του έργου.

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

 Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών
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8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

 Αγορά εξοπλισμού
Είδος Κόστος Σκοπός
Υπέρηχος Καρδιολογικός ΕΔΩΘΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  2Η

Υ.ΠΕ
Οφθαλμοσκόπιο 185,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
Μετωπιαίο κάτοπτρο 250,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
Ηλεκτρικό  ψαλίδι  κοπής
γαζών

380,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ζυγαριά μολυσματικών 697,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Φυγόκεντρος (τεμ.2) 1.740,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Καρδιογράφος (τεμ.7) 6.090,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οπτική Ουρολογικής(τεμ.2) 1.820,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οξύμετρο φορητό (τεμ.12) 1.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πιεσόμετρα  φορητά
(τεμ.20)

800,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φαξ. (τεμ.8 ) 2.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Ζυγαριά με  αναστηνόμετρο
(τεμ.2)

750,00+ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μόνιτορ (τεμ.6) 11.100,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αεροσυμπιεστής 920,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Χόλτερ πίεσης 1.200,00+ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Βιοθεσιόμετρο 2.500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τραπεζίδια  μεταφοράς
εργαλείων

1.300,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Μηχανισμός κοπής TURIS 2.050,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κεφαλή κάμερας 2.283,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Σπειρόμετρο 2.300,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αναρρόφηση  τροχήλατη
(τεμ.2)

3.567.46,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
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Πλυντήριο  διοισοφάγιων
κεφαλων

2.500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύστημα πετάλου με μπάρα 2.900,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Απινιδωτής (τεμ.2) 6.935,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Εργοσπιρόμετρο 4.150,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τροχήλατος  προβολέας
(τεμ.2)

5.040,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φορητός αναπνευστήρας 6.780,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λαπαροσκοπικά εργαλεία 6.800,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Τραπεζίδια  εργαλειοδοσίας
(τεμ.9)

7.444,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Μονάδα κρανιοτόμου 9.400,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σύστημα  μικροεκτομής
πολυπόδων

13.500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γεννήτρια  διαθερμίας
πλάσματος

48.000,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρόδια  γείωσης
διαθερμιών 

4.600,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

C-ARM Χειρουργείου 39.900,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φωτοτυπικό  μηχάνημα
(τεμ.3)

8.185,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Τυμπανογράφος 4.550,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αποψύκτης πλάσματος 4.656,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Κόπωση 5.500,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Συσκευή ρύθμισης CO2 6.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αυτόματη περιμετρία 7.790,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ουρητηροσκόπιο 10.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ορθοπεδικό SET λεκάνης 10.999,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Λαπαροσκοπικός πύργος 38.629,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Συσκευή λιθροτριψίας laser 30.450,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σχισμοειδής λυχνία 18.290,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
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Κρυοστάτης 19.470,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Εγκεφαλογράφος 22.500,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Ενδοαρτική αντλία 30.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Πλυντήριο σκοραμίδων 5.190,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

 Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ(τεμ.1) 28.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με

Ανταλλακτικά
 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

29.000,00+ ΦΠΑ  Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

19.630,00+ΦΠΑ  Σύμβαση  συντήρησης  με
ανταλλακτικά

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 5.600,00+ΦΠΑ  Σύμβαση  συντήρησης  με
ανταλλακτικά

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  +
ΜΙΚΤΕΣ -ΨΗΦΙΑΚΆ

39.210,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  ΜΕΘ
(τεμ.23)

29.210,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (τεμ.9)

24.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)

31.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΚΛΙΝΕΣ  ΜΕΘ 8.455,00+ΦΠΑ Εξάμηνη  σύμβασης
συντήρησης  με
ανταλλακτικά

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ( τεμ.14) 3.150,00 + ΦΠΑ Ετήσια Συντήρηση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (τεμ.30)

1.950,00 + ΦΠΑ Ετήσια Συντήρηση

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

150.000,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  Μ.Τ.Ν
(τεμ.15)

41.880,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
(τεμ.8)

42.800,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.12)

68.200,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

8.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό

 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

8.3 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό

 Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός 
Στρώμα θερμανσης ασθενών 1.927,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
Στρώματα κλινών (τεμ.10) 3.500,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
Στρώματα αέρος 7.886,16+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
Αεροστρώματα 33.890,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
Φορεία μεταφοράς ασθενών 4.500,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
Εξεταστικά κρεβάτια 975,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

 Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
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9. ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 Εγκατάσταση νέας μονάδας αποθήκευσης δεδομένων νοσοκομείου.
 

 Εγκατάσταση  και  λειτουργία  συστήματος  αποθήκευσης  δεδομένων-  εικόνων  του
Αξονικού τομογράφου και των ακτινολογικών μηχανημάτων.

 Απόδοση   κωδικών   πρόσβασης  στο σύστημα  Xero  στα ιατρικά τμήματα για την
επισκόπηση αξονικών/ακτινογραφιών.

 Ένταξη νέων ιατρείων στην Ολοήμερη Λειτουργία 
 

 Εφαρμογή εκκαθάρισης χρέωσης ασθενών εναρμονισμένης στις απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ
για τις αιμοκαθάρσεις.

 Εγκατάσταση  και  λειτουργία  συστήματος  online παραγγελιών  εργαστηριακών
εξετάσεων από τα ιατρεία των ΤΕΠ προς τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Ταυτόχρονη
δημιουργία και εκτύπωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού Εργαστηριακών Εξετάσεων
ΕΟΠΠΥ για  όλες  τις  παραϊατρικές  εξετάσεις.  Από  το  ίδιο  σύστημα  εκτύπωση
παραπεμπτικού προς το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (κατάργηση του χειρόγραφου)  και
ταυτόχρονη δημιουργία και εκτύπωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού  ΕΟΠΠΥ. 

 Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος στα ιατρεία των ΤΕΠ στα οποία εμφανίζονται
σε  πραγματικό  χρόνο  (χωρίς  να  απαιτείται  αναζήτηση)  τα  αποτελέσματα  των
εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών με ειδική χρωμάτωση των παθολογικών τιμών  και
των εκκρεμοτήτων.

 Παραμετροποίηση του συστήματος της παραθυρικής για την καταχώριση των αιτήσεων
χορήγησης  πάσης φύσης υλικού από της κλινικές.

 Αντικατάσταση Πεπαλαιωμένου εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές)

 Δημιουργία  μεγαλύτερου αριθμού  virtual servers για την πλέον ομαλή λειτουργία των
πληροφοριακών συστημάτων

 Εγκατάσταση WiFi σε χώρους του νοσοκομείου με κάλυψη 80%.

 Ενέργειες Βελτίωσης Δικτυακής Υποδομής με την εγκατάσταση νέων κατανεμητών.

 Παραμετροποίηση συστήματος μισθοδοσίας για την πληρωμή αναδρομικών ιατρών από
το ειδικό μισθολόγιο.

 Συλλογή αναφορών για τη σύνταξη των Πεπραγμένων 2017 προς τη ΔΥΠΕ ( με βάση τις
διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4.4.2005) 

 Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας του Νοσοκομείου.
                         www.tzaneio.gr
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 Ανάρτηση Λίστας Χειρουργείου σε εβδομαδιαία βάση.
 Ανάρτηση Διακηρύξεων Διαγωνισμών σε ημερήσια Βάση.
 Εμπλουτισμός του site με τα έργα των τμημάτων.     

 Παροχή στοιχείων λειτουργικών και  οικονομικών δεικτών ανά
τμήμα /κλινική. 

 Έκδοση  Στοιχείων  αναλώσεων  υλικών,  υγειονομικών  και
αντιδραστηρίων προς ΕΠΥ – ΔΥΠΕ. 
 Έκδοση Στοιχείων για την επιτροπή Φαρμάκων.

 Έκδοση Στοιχείων για την επιτροπή Προμηθειών.
 Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων προς το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.

 Αποστολή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.
 Ενημέρωση Συστήματος ΒΙ forms.
 Έκδοση  -  Αποστολή  Στοιχείων  Ανασφάλιστων,  Μεταναστών
προς τη ΔΥΠΕ.
 Έκδοση - Αποστολή Στοιχείων Αλλοδαπών Τρίτων χωρών  ανά
υπηκοότητα προς τη    ΔΥΠΕ.
 Ενημέρωση Υπουργείου με αναλυτικά στοιχεία τήρησης Λίστας
Χειρουργείου.
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

o Έναρξη λειτουργίας νευρολογικού τμήματος με ανάπτυξη 11 κλινών .

o  Πλήρης ανακαίνιση Πλυντηρίων (χώροι και εξοπλισμός)

o Δημιουργία αίθουσας αιμοληψιών και γραμματείας Εργαστηριακών εξετάσεων στον
ισόγειο  χώρο  του  νέου  κτιρίου   για  εύκολη  πρόσβαση   πολιτών  και  δυνατότητα
πρόσβασης  ΑΜΕΑ.

o Συνεργασία με Αντιπεριφερειάρχη για την συνέχιση του έργου «αναδιαρρύθμιση χώρων
του  2ου ορόφου κεντρικού  κτιρίου  για  την  εγκατάσταση Καρδιολογικής  κλινικής  του
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και του εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς . Νέα μελέτη και
υποβολή στην περιφέρεια για την δημοπράτηση του έργου

o Ορισμός Υπευθύνου  Προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο
συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.

o  Ανάθεση  Συμβουλευτικών  Υπηρεσιών  Συμμόρφωσης  του  Νοσοκομείου  Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων )ΓΚΠΔ.

o Παροχή  Συμβουλευτικών  Υπηρεσιών  για  την  προετοιμασία  και  υποβολή  πρότασης
χρηματοδότησης  στην  Πρόσκληση  Ε.Π  «Υποδομές  Μεταφορών  ,  Περιβάλλον  και
Αειφορος Ανάπτυξη» κωδ:10.4c.15.1-2. για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού
κτιρίου, του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων και των γραφείων Διοίκησης

o Έναρξη εργασίας  τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΥΕ προσωπικού φύλαξης, οκτώ (8)
ΥΕ προσωπικού  εστίασης-τραπεζοκόμων  και  τεσσάρων  (4)  ατόμων  ΥΕ προσωπικού
εστίασης-βοηθοί μαγειρείων. 

o Παράταση Συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας έως 31/12/2019 70 ατόμων στις
υπερωρίες  στις  υπηρεσίες  καθαριότητας  ,  30  ατόμων στη  φύλαξη  ,  12  ατόμων στην
εστίαση.

o Κατάθεση φακέλου στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου (ΕΦ.ΕΤ) που αφορά τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στην υγιεινή τροφίμων των εργαζομένων στην
εστίαση στο Νοσοκομείο καθώς και  των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται.

o Ευπρεπισμός χώρων των Μαγειρείων και Πλυντηρίων του Νοσοκομείου και προμήθεια –
εγκατάσταση εξοπλισμού προς αντικατάσταση του παλαιού υπάρχοντος .

o Δωρεά  για  εικαστική  παρέμβαση  στους  τοίχους  του   Μαιευτικού  –  Γυναικολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου από ΟΚ Anytime Market A.E.
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o  Έγκριση πρωτοκόλλου Διαδικασίας Πιστοποίησης του Νοσοκομείου μας ως «Φιλικού
προς τα Βρέφη Νοσοκομείου».

o Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας αναγνωρίστηκε ως κατάλληλη
για  την  εκπαίδευση  ιατρών  (πλήρης  άσκηση  χρονικής  διάρκειας  δύο  ετών)  στην
εξειδίκευση  της  Λοιμωξιολογίας,  με  την  υπ’  αριθ.  Γ5α/Γ.Π.οικ.29893/17-04-2018
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1301/Β’/13-04-2018)

o Έναρξη λειτουργίας ΤΕΙ Λιθίασης του Προστάτου από το Ουρολογικό Τμήμα .

o Επαναλειτουργία του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Αρρυθμιών – Βηματοδοτών .

o Επαναλειτουργία του Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Αντιμετώπισης Χρόνιου Πόνου.

o Χρήση Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας για εγχύσεις βιολογικών παραγόντων σε ημέρες
μη γενικών εφημεριών από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα..

o Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας Γραμματείας Ολοήμερων Απογευματινών Ιατρείων .

o Αντιμετώπιση  ασθενών  του  Ε.Α.Ν.Π  «ΜΕΤΑΞΑ»  που  χρήζουν  αιμοκάθαρσης  στο
Νοσοκομείο. 

o Συνεργασία με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Φροντίς Νεφρολογική Α.Ε».

o Διάθεση γιατρού για την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Κέντρου Παιδιού και Εφήβου
του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

o Συμμετοχή  στην Υλοποίησης της  συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  ΥΨΗΛΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 5003969 από 1-1-2017.

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 ετών από 1-1-2017 έως 31-12-2018 και αφορά στην
πληρωμή  δαπανών  μισθοδοσίας  (μισθοί  και  εφημερίες)  επικουρικών  ιατρών  που  η
πρόσληψή τους έγινα από 1-1-2016 έως 31-12-2016. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 12
επικουρικοί ιατροί του Νοσοκομείου μας για τους οποίους καλύπτεται η μισθοδοσία και οι
εφημερίες  τους.  Έως  31-12-2017  έχουν  εκταμιευθεί  για  τις  ανάγκες  κάλυψης  της
μισθοδοσίας των ενταγμένων επικουρικών ιατρών 355.913,15 €.

o Επικαιροποιημένα  αιτήματα  Προκήρυξης  Πλήρωσης  Κενών   -  Κενούμενων  Θέσεων
Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

o Αποδοχή συνέχισης διάθεσης Διοικητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  από το
ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης .

o Λειτουργία Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Λήπτη / Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας
παρουσίασης της λειτουργίας του στα πλαίσια του 14ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Υγείας
για τη Διοίκηση τα Οικονομικά και της Πολιτικές της Υγείας ( Δεκέμβριος  2018)
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o Μελέτη και  υιοθέτηση των προτάσεων του  Εσωτερικού Ελεγκτή  και  της  Επιτροπής
Εσωτερικού Ελέγχου για την ορθότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

o Δημιουργία  ειδικής  ιστοσελίδας  με  θέμα  «Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Πειραιά  Τζάνειο,
συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των υποψηφίων και των γονιών τους στις Πανελλήνιες
εξετάσεις  2018»,   η  οποία  λειτούργησε  καθ  όλη  την  διάρκεια  των  Πανελληνίων
Εξετάσεων  με  τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης  από το  Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του
Νοσοκομείου μας.

o Χρηματοδότηση  για  αγορά  εξοπλισμού  του  ΔΙΕΚ  του  Γ.Ν.Π.  «ΤΖΑΝΕΙΟ»  από  το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο – ΙΣΝ.

o Εκκαθάριση  αρχείων (έντυπου  υλικού)  παρελθόντων  ετών του  Τμήματος  Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ).

o Εκκαθάριση παλαιών Πιστοποιητικών .

o Λειτουργία ΔΙΕΚ ειδικότητας βοηθών Νοσηλευτών.

o Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς προμηθευτές παρελθόντων ετών με την
απορρόφηση κατά 100% των επιχορηγήσεων για το σκοπό αυτό. 
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