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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

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 :  Χρ. Παπαχρήστος 
Αναπληρωτής Διοικητή : Γ. Γρηγοριάδης

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης:    

Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592449-2104592189

FAX: 2104514290
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδα 38.997.577,90
Έξοδα 38.997.577,90
Τελικό σύνολο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2013 2.271.259,31
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 15.846.474,53
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.
Λοιπές επιχορηγήσεις 52.308,25
Δωρεές
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 429.440,50
Έσοδα από ιδιώτες 638.466,37
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών
Λοιπά έσοδα 3.318.880,69
Έσοδα: Σύνολο
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 1.030.556,05
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

192.085,48

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

664.596,66

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

12.863.124,92

Πληρωμές για υπηρεσίες 5.637.053,62
Λοιπά έξοδα 1.174.633,12
Έξοδα: Σύνολο 21.562.049,85

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα)

Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 965.024,67
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(Κ.Υ.,Π.Π.Ι., Π.Ι.)
Έσοδα Κ.Υ Γαλατά 16.673,19
Έξοδα Κ.Υ Γαλατά 42.808,59
Τελικό σύνολο 59.481,78
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(Κ.Υ.,Π.Π.Ι., Π.Ι.)
Έσοδα Κ.Υ Αίγινας 21.857,65
Έξοδα Κ.Υ Αίγινας 25.477,38
Τελικό σύνολο 47.335,03

Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2014  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&  Κ.Α.:
32.040.722,62€

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

Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 50.015.244,20€

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 9.590.891,72€

Αιτηθείσες επιχορηγήσεις
-
-  
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 10599 39306 3,71 64,48
Χειρουργικός 11848 11811 3,45 52,91
Ψυχιατρικός 31 1152 31,14 63,12

ΜΕΘ 70 3808 16,20 94,84
ΜΑΦ 124 17,71 33,97

ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 25 1944 2,68 53,26
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 790 11,97 24,05
ΘΕΣΕΙΣ 4479 5,74 58,43

Ειδικές Μονάδες
Αριθμός Περιστατικών Αριθμός Συνεδριών

Μονάδα
Μεσογειακής

Αναιμίας
244

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού 

730 5432

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

55266 76947 2196 8197 1891117 797 612

Μέσος
χρόνος

αναμονής

ΑΠΟ 1
ΕΩΣ 64
ΜΕΡΕΣ

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

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

 Προτάθηκε  και  εφαρμόστηκε  συγκεκριμένο  νέο  χρονοδιάγραμμα  εσωτερικών
διαδικασιών  της  διεκπεραίωσης  των  εγγράφων  που  σχετίζονται  με  τους
ασθενείς(εισιτήρια ,εξιτήρια κλπ)στο τμήμα Κίνησης Ασθενών. 

 Μετά από απόφαση της Διοίκησης εφαρμόστηκε το ωράριο που θα διεκπεραιώνονται
διάφορα έγγραφα που αφορούν τους ασθενείς  όπως την εισαγωγή τους, την έξοδο
τους από τις Κλινικές και τα διάφορα Τμήματα του Νοσοκομείου.

3.3Προγράμματα προαγωγής υγείας 3.4Προγράμματα πρόληψης υγείας

Οι Επισκέπτριες  Υγείας  δραστηριοποιήθηκαν  στον τομέα  της  προαγωγής  υγείας  ως

εξής:

 Ασχολήθηκαν με τον Αντιφυματικό Εμβολιασμό στην κοινότητα και εκτέλεσαν σε όλα τα
Δημοτικά  Σχολεία  του  Α’  και  Ε’  Διαμερίσματος  Πειραιά  το  τεστ  Mantoux  και  στη
συνέχεια  το εμβόλιο BCG στους  μαθητές  των σχολείων των Α’ τάξεων.  Ενημέρωση-
Αγωγή Υγείας  σχετικά  με  τη Φυματίωση-  Πρώτες  Βοήθειες-  Διατροφή-  Ατομική  και
Στοματική Υγιεινή και γενικά ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της πρόληψης. 

 Αντιμετώπισαν  νοσηλευόμενους  με  λοιμώδη  νοσήματα  και  έκαναν  παρακολούθηση
περιστατικών με κατ’ οίκον επισκέψεις.

 Πραγματοποίησαν  κατ’  οίκον  επισκέψεις  σε  απόρους  ασθενείς  και  άτομα  που
αντιμετώπιζαν προβλήματα κοινωνικής υποστήριξης τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στo
Νοσοκομείο (τεστ σακχάρου αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ψυχολογική στήριξη).

 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 άπορους 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).

 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.
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 Παρακολούθησαν ασθενείς  με αρτηριακή υπέρταση στο πλαίσιο του Αντιϋπερτασικού
Ιατρείου του Νοσοκομείου. Mεταξύ άλλων, έγινε λήψη αρτηριακής πίεσης, ιστορικού και
διενέργεια  ΗΚΓ, αλλά και  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. 

 Εκτέλεση εμβολιασμών (αντιγριπικός εμβολιασμός- ηπατίτιδας- πνευμονιόκοκκου).

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).

 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. 

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.

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.
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Προς την κατεύθυνση της πρόληψης υγείας η Νοσηλεύτρια Έλεγχου Λοιμώξεων 
έπραξε 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.

 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

 
3.5Υπηρεσίες  κοινωνικής  –  ψυχολογικής  υποστήριξης  σε  ευάλωτα  άτομα  και
ομάδες

• Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνεργάζεται επί καθημερινής βάσεως με τις
δομές  Κοινωνικής  Πρόνοιας  (  ΝΠΔΔ  και  Μ.Κ.Ο.  ),  Ε.Ο.Π.Π.Υ.,  Τοπική
Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠΗ), Εκκλησία, Κ.Ε.Π., Τμήμα Αλλοδαπών, Εισαγγελικές Αρχές,
Πρεσβείες  και  Προξενεία,  Αστυνομία,  και  τμήματα  της  Ιατρικής  Υπηρεσίας  του
νοσοκομείου μας.

Προσφέρει υπηρεσίες για:

• 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.
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• Ενημέρωση  για:   Την  έκδοση  βιβλιαρίων  ,  Επιδομάτων  Πρόνοιας,  Συντάξεις
αναπηρίας σε (ανασφάλιστους, άστεγους και άπορους) 

• Παροχή άμεσης οικονομικής και υλικής βοήθειας (χρήματα, ρούχα, φαγητό, εισιτήρια
κ.τ.λ. )
• Συμβολή  στην  εξεύρεση  δομών  και  υπηρεσιών  μετανοσοκομειακής  φροντίδας  για
τους ασθενείς
• Παραπομπές  ασθενών  με  προβλήματα  εξάρτησης  (αλκοόλ,  άλλες  ουσίες)  σε
προγράμματα απεξάρτησης. 

Περιπτώσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η Κοινωνική Υπηρεσία κατά τομέα:

Συγκεκριμένα η Κοινωνική Υπηρεσία προσέφερε:

• Συναισθηματική  υποστήριξη  σε  250  περιπτώσεις  που  περιείχε  ηθική
συμπαράσταση σε ασθενείς που δυσκολεύονται να αποδεχθούν την ασθένεια ή
υπήρξαν θύματα κακοποίησης , σε κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.

• Συμβουλευτική  υποστήριξη  σε  550  περιπτώσεις  που  περιείχε  παροχή
πληροφοριών  για  την  ορθή  χρήση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών   και
προγραμμάτων στο Νοσοκομείο και στην κοινότητα .

• Έκδοση βιβλιαρίων σε 300 περιπτώσεις που περιείχε βοήθεια των ασθενών για
τη συλλογή δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων απορίας.

• Επιδόματα Πρόνοιας,  συντάξεις  αναπηρίας  σε 80 περιπτώσεις  που περιείχε
αναγκαίες  ιατρικές  γνωματεύσεις  για  λήψη  επιδομάτων  πρόνοιας  και
συντάξεων αναπηρίας – θεσμικές παροχές

• Παροχή άμεσης υλικής βοήθειας σε 150 περιπτώσεις που περιείχε οικονομική
βοήθεια από την Εκκλησία του Νοσοκομείου και χορήγηση ιματισμού από την
υπηρεσία μας.

• Ιατροκοινωνική  φροντίδα  σε  250  περιπτώσεις  που  περιείχε  προγράμματα
«Βοήθεια  στο  σπίτι»  Παραπομπές  σε  άλλα  ιδρύματα,  κλινικές,  κέντρα
αποκατάστασης αποτοξίνωσης, θεραπευτήρια

 
3.6 Εθελοντισμός

Στο  Νοσοκομείο  μας  λειτουργεί  Επιτροπή  Εθελοντικής  Εργασίας,  στην  οποία

συμμετέχει  Τομεάρχης της Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας. Υπεβλήθησαν προς την Επιτροπή 7

αιτήσεις ενδιαφερομένων για παροχή εθελοντικής εργασίας σε ποικίλους χώρους (Αιμοδοσία,

Μαιευτικό  –Γυναικολογικό  Τμήμα,  Καρδιολογικό  τμήμα,  ΚΥ  Αίγινας  και  ΚΥ  Γαλατά).

Εγκρίθηκαν συνολικά 6 αιτήσεις.
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Επίσης,  κατόπιν  απόφασης  ΔΣ  εγκρίθηκε  η  αίτηση  της  Επίλεκτης  ομάδας  Ειδικών

Αποστολών του Δήμου Πειραιά και της επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών του Δήμου

Αιγάλεω για πρακτική άσκηση των εθελοντών τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

του Νοσοκομείου μας, σε ολιγομελείς ομάδες, κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας, συνοδεία

υπευθύνου συντονιστή από κάθε ομάδα.

Τέλος,  και  αυτό  το  έτος  η  Νοσηλευτική  Υπηρεσία  συνέχισε  τη  μακροχρόνια

συνεργασία με τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Τμήματος Πειραιά, οι

οποίοι έκαναν πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο μας.

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

Συνεργασία με Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς κατά την επίσκεψη μελών της Μητροπόλεως

Πειραιώς  την  περίοδο  των  Χριστουγέννων  και  του  Πάσχα,  στην  οποία  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 Χριστουγέννων.

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

 Καθημερινή  σύνταξη,  παρασκευή  και  διανομή  του  φαγητού  των  νοσηλευομένων
ασθενών και των εφημερευόντων ιατρών.

 Καθημερινός έλεγχος καθαριότητας των κουζινών των ορόφων και του μαγειρείου ,
σύνταξη  φύλλου  αξιολόγησης  καθαριότητας  και  έλεγχος  της  εφαρμογής  κανόνων
υγιεινής από το προσωπικό σίτισης.

 Στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων εφαρμόστηκε η οδηγία για την
απαγόρευση της φύλαξης τροφίμων των ασθενών (που τους προμηθεύουν οι συγγενείς
εκτός νοσοκομείου) στα ψυγεία των κουζινών των ορόφων (κυρίως του 6ου ορόφου). 

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

- Το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη στεγάζεται σε χώρο διακριτό στην είσοδο

του  Κεντρικού  Κτιρίου   του   Νοσοκομείου,  στο  Ισόγειο,  έτσι  ώστε  να
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διασφαλίζεται  η  εύκολη  πρόσβαση  στους  πολίτες.  Η  λειτουργία  του  είναι

καθημερινή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, κατά το πρωινό ωράριο 07.00-15.00. Η

επεξεργασία/διαχείριση των παραπόνων-καταγγελιών των πολιτών βρίσκεται στο

κτίριο της Διοίκησης ,  στο Γραφείο του Αναπληρωτή Διοικητή.  Στους πολίτες

παρέχεται  η  προβλεπόμενη  υποστήριξη  σε  όποιο  ζήτημα  προκύπτει  κατά  τη

συνδιαλλαγή  τους  με  το  ευρύτερο  σύστημα  των  Υπηρεσιών  Υγείας  στο

Νοσοκομείο μας.

- Το  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ  (Γ.Υ.Π)  διέπεται από πλέγμα

νομικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την Προάσπιση των

Δικαιωμάτων  του  Πολίτη  και  ειδικότερα  τη  διαχείριση  των  παραπόνων  –

καταγγελιών των πολιτών. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα ασχολείται με : 

- Την καθοδήγηση του πολίτη σε θέματα  των τομέων υγείας

- Τη σωστή ενημέρωση  του πολίτη για τα δικαιώματά του  

- Την  ενημέρωση  του  πολίτη  για  τις  ενέργειες   που  απαιτούνται  για  τη

διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

- Την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του υπηρεσίες

- Την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την

απλούστευση των διαδικασιών του.

- Τη συλλογή και διεκπεραίωση των καταγγελιών και των παραπόνων που αφορούν

στην  παροχή  των  υπηρεσιών  υγείας  και  η  παραπομπή  τους  για  εξέταση  στα

αρμόδια  όργανα.

Έως  14-11-2014  υποβλήθηκαν  17  αιτήματα  που  αφορούσαν  παράπονα  –

καταγγελίες και τα οποία διεκπεραιώθηκαν χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις σε άλλα

όργανα. Επίσης δέκα (10) καταγγελίες , νομικής φύσεως, δρομολογήθηκαν προς

επίλυση.

- Τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και την υποβολή στοιχείων της

λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.3868/10 και την

Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.

- Κατά το έτος 2014 μπήκε σε εφαρμογή  στην ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου μας

η παρακάτω  ηλεκτρονική διεύθυνση  gyp  @  tzaneio  .  gr  , προκειμένου οι πολίτες να

έχουν  πρόσβαση   και  ηλεκτρονικά  καθ’  όλο  το  εικοσιτετράωρο,  για  όσους  δεν
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μπορούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου,

μέσω ταχυδρομείου ή εντύπου το οποίο μπορούν  να προμηθευτούν  από τα σημεία

εξυπηρέτησής τους.  

3.11Ενέργειες διερεύνησης βαθμού ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες

-
-  

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

Ευχαριστήριες Παραπόνων / Αναφοράς
Σύνολο υποβληθεισών 27 18
Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 10 ημέρες 30 ημέρες

3.13  Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες

-
-  

Λοιπές 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)

-
-  

3.15Αιτηθείσες  μετατροπές  (δημιουργία,  κατάργηση,  συγχώνευση  κ.ά.)
μονάδων ή τμημάτων (χωρίς τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας)

-
-  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό

Κατηγορίες
προσωπικού

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές
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–
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Λ
οι
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Προβλεπόμενες θέσεις* 
(αλλαγές οργανισμού)

0

 -1     (λογω  
μεταφο

ρας της θέσης
με μετατα

ξη στον κλάδο
τε

εργοθεραπευτω
ν )

+1     ( λογω 
μεταφοράς 

της θέσης με
μετάταξη από
νοσηλευτικό
κλάδο στον

κλάδο τε
εργοθεραπευτων

0

-2 (υλοποίηση
διατάξεων
ν.4172/13)

0

Προσλήψεις ** – Τακτικό

4
+1****

προσωποπ
αγής  από

εσωτ.
μετάταξη  

+2    (υε βοηθ.
υγειον. προσ)  

 +2   ( εξωτερι
    κες μετατα

ξεις 
+16   ( ιδαχ    
υλοποίηση 
διατάξεων ν. 
4172/13)

+ 1( εσωτερική
μετάταξη)

 + 1   
(προσωποπαγή
εσωτερική 
μετάταξη)

*+5( εσωτερικές
μετατάξεις)

+1(υε εργατών)
**+1( εσωτερικές

Μετατάξεις)
0

Αποσπάσεις (προς το 
Νοσοκομείο)

0 0 0 0

Προσλήψεις – Έκτακτο

55
ειδικευομε

νοι
11

επικουρικο
ιατροί 

0 0 0

Αποχωρήσεις *** – Τακτικό 12

    25
+3   (εξωτ.

Μετατάξεις)
***+7 (εσωτ.
Μετατάξεις)

+1   ( ιδαχ)
+3  ( προσωπ.)

3 
+1

προσωποπαγής

15
1 ιδαχ

20 
1 ιδαχ

1
2( προσωπ)

    1( ιδαχ
υλοποίηση
διατάξεων
ν.4172/13)

Αποσπάσεις (από το 
Νοσοκομείο)

0 4 1 0 0

Αποχωρήσεις – Έκτακτο

56
ειδικευόμε

νοι
7

επικουρικο
ί

1 0 0

*ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΟΙ ΠΕΝΤΕ (5)ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 
ΑΦΟΡΟΥΝ: ΔΥΟ (2) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΜΟΝ.ΥΓΕΙΑΣ ,ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΙΔΑΧ ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

**ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ Η ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΦΟΡΑ 
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

*** ΕΠΤΑ (7) ΑΤΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ: ΕΝΑ (1) ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΝΑ (1) ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΝΑ (1) ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΔΕ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  

**** ΤΟ (1) ΑΤΟΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ» 
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ, 

* ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή 
αφαιρέθηκαν κατά τη  διάρκεια του 2014  και όχι το σύνολο
** Συμπεριλαμβάνονται και οι μετατάξεις προς το Νοσοκομείο
** *Συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.ά.

Ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος του έτους
Κατηγορίες

προσωπικού

Στελέχωση
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Προβλεπόμενες
θέσεις

ΔΕΠ:0
Ιατροί ΕΣΥ:169

Ειδικευόμενοι:211
Επικουρικοί:0
Αγροτικοί: 0

577 124
145

+2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

161 8

Υπηρετούντες 
– Τακτικό

ΔΕΠ:0

Ιατροί
ΕΣΥ:139+4προσωπ.

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ:1

463
 +18 ΙΔΑΧ

 +9
ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ

109
+2

ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ
+1 ΙΔΑΧ

110
+2

ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ
+5 ΙΔΑΧ

88
+1ΠΡΟΣ/ΓΕΙΣ

+1 ΙΔΑΧ

2
+1ΠΡΟΣΩΠΟΠ.

Υπηρετούντες 
– Έκτακτο

Ειδικευόμενοι:192
Επικουρικοί:11

Αγροτικοί:0
5 ΙΔΟΧ

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 και
στα ΦΕΚ 1253/11-4-2012 και 1289/Β’/28-5-2013 έγιναν τροποποιήσεις αυτού ως προς
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τις θέσεις κατά κύριο λόγο του ιατρικού προσωπικού. Ο νέος οργανισμός εφαρμόζεται
σταδιακά, αποτυπώνονται μόνο οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις προσωπικού. Με
την αριθμ.19/29-6-2012 (θέμα 16ο ) απόφαση του Δ.Σ και το αριθμ.πρωτ.1250/19-11-
2012 έγγραφο με συνημμένη σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου,  που
εστάλησαν στη 2η Δ.Υ.ΠΕ  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 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)
-  Aπόφαση  Δ.Σ  του  Νοσοκομείου  για  μετατροπή  μιας(1)  θέσης  ειδικευόμενου  του
παιδοχειρουργικού Τμήματος σε μία θέση Εξειδικευόμενου στη ΜΕΘ, διαβιβάστηκε  η
απόφαση  του  Δ.Σ  στο  ΚΕΣΥ,  το  οποίο  την  διαβίβασε  στην  Διεύθυνση  Ανάπτυξης
Μονάδων Υγείας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Μετά από σχετικό  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  έγινε εισήγηση στο Δ.Σ  του

Νοσοκομείου για μετατροπή και αξιοποίηση μιας(1) θέσης Γενικής Χειρουργικής
για άσκηση Οδοντιάτρων σε άλλη ειδικότητα . Eκκρεμεί   η απόφαση.

Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων

Κατηγορίες
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Τακτικό 24 25 0 0 0 0
Έκτακτο 0 0 0 0 0
Σύνολο 24 25 0 0 0 0

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

Ενέργειες για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

Κατά το 2014 δόθηκαν από την ΕΝΛ οι εξής γραπτές οδηγίες:

1. Δέσμες μέτρων πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων.

2. Οδηγίες Ελέγχου φορείας ασθενών.

3. Απομόνωση ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια.

4. Οδηγίες συλλογής ούρων για καλλιέργεια 

5. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος Ebola.
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6. Διαχωρισμός αποβλήτων – διαχείριση αιχμηρών.

7. Καθαρισμός κηλίδων αίματος

8. Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της Εποχικής Γρίπης.

9. Oδηγίες διαχείρισης MERS 

10. Οδηγίες διαχείρισης ΚΦΚ.

11. Νοσήματα μεταδιδόμενα με διαβιβαστές.

12. Κατασκευαστικές  εργασίες  –  Μέτρα  ασφαλείας  για  πρόληψη  Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων.

13. Οδηγίες αντιμετώπισης Επαγγελματικής έκθεσης σε ΗΒV, HCV, HIV.

14. Οδηγίες χημειοπροφύλαξης στη χειρουργική.

15. Οδηγίες χρήσης απολυμαντικών – απορρυπαντικών.

Διανεμήθηκαν πλαστικοποιημένα έντυπα οδηγιών σχετικά με:

1. Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος Ebola. 

2. Μέτρα για την πρόληψη διασποράς μικροβίων (οδηγίες  για επισκέπτες,  συγγενείς,
αποκλειστικές).

3. Μέτρα Προφύλαξης για ασθενή σε κλίνη με πράσινη σήμανση.

4. Τα 5 βήματα της Υγιεινής των χεριών.

5. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών.

6. Οδηγίες Διαχείρισης Αποβλήτων (χρωματικός κώδικας)

7. Βασικές προφυλάξεις

8. Προφυλάξεις Επαφής

9. Προφυλάξεις Σταγονιδίων

10. Οδηγίες χρήσης γαντιών

Κοινοποιήθηκαν   από  την  ΕΝΛ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  έγγραφα  του  Κ.Ε.ΕΛ.Π.Ν.Ο,
διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αναρτήθηκαν σχετικές αφίσες σχετικά με:

1. Τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων Ebola & τα ΜΑΠ 

2. Τη διαχείριση κρουσμάτων γρίπης στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

3. Τον εμβολιασμό έναντι της εποχικής γρίπης 

4. Την  ενίσχυση  της  επιδημιολογικής  επιτήρησης  της  ιλαράς,  ερυθράς  και  του
συνδρόμου συγγενούς ερυθράς.

5. Την επιτήρηση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

6. Διάγνωση και αντιμετώπιση κρουσμάτων ελονοσίας.

7. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διάγνωση του HIV 

8. Ενημερωτικό υλικό για τον νέο κορονοϊό Mers CoV 

9. Την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία.
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10. Την επιδημιολογική επιτήρηση ΣΜΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ

5.1Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα
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Εκπαίδευση
εξειδίκευσης
ειδικευμένου
προσωπικού
από φορέα

Πλήθος 19 0 0 0 0 0

Μέση
Διάρκει

α 

 Εξειδίκευση
στην ΜΕΘ:
4 άτομα για 2 
έτη
 Εξειδίκευση
 στους 
Καρδιολογικούς
Υπέρηχους:

2 άτομα για 6
μήνες

 Εξειδίκευση 
στον Σ.Δ:

 4 άτομα για 1 
έτος
2 υπεράριθμοι 
στρατιωτικοί 
ιατροί για ένα 
έτος
 7 Observers για

1 έτος

0 0 0 0 0
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Εκπαίδευση
σπουδαστών
– φοιτητών
από φορέα

Πλήθος

4
4τεταρτοετείς
φοιτητές της

Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου

Αθηνών
Μέση

Διάρκει
α

Εκπαιδευτικό
έτος

 Δέκα  τρεις  (13)  σπουδαστές  κατηγορίας  ΠΕ  ,ΤΕΙ,  ΤΕΕ  ,ΙΕΚ  διαφόρων
ειδικοτήτων(Φυσικοθεραπείας,  Διατροφής  Πληροφορικής  κ.α)  που  άσκησαν  την
πρακτική τους σε διάφορες υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας ανάλογες του γνωστικού
τους αντικειμένου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα

-Είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα–ομιλίες ιατρικού-επιστημονικού προσωπικού, ιατρικών-
επιστημονικών θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, μέσης διάρκειας 2 ωρών.
-Αντίστοιχος  αριθμός  με  τα  ιατρικά  τμήματα,  ετήσια  προγράμματα  εκπαίδευσης
ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών, μέσης διάρκειας 2 ωρών. 
-Τέσσερα (4) Μετεκπαιδευτικά μαθήματα διάρκειας 8 ωρών.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά μαθήματα με θέματα: 

1.  Καθαρισμός  και  απολύμανση  επιφανειών,  Υγιεινή  των  χεριών,  αποκομιδή
απορριμάτων 

 Στο Συνεργείο Καθαριότητας (28/03/14)

2.  Δεδομένα  επίπτωσης  βακτηριαιμιών  στη  ΜΕΘ,  Μέτρα  Ελέγχου  Λοιμώξεων,  Νέο
Νομικό Πλαίσιο.

 Στο προσωπικό της ΜΕΘ (28/03/14 & 10/04/14)

3. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και ο ρόλος της ΕΝΛ 

 Στο προσωπικό του Αιματολογικού Εργαστηρίου (29/09/2014)

4.  Δεδομένα  επίπτωσης  βακτηριαιμιών,  Μέτρα  Ελέγχου  Λοιμώξεων,  Νέο  Νομικό
Πλαίσιο και Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας. 

 Στο προσωπικό των Θέσεων (14/04/14) 

5. Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

 Στο προσωπικό της Μ+Γ (17/01/14)

6. Πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Υγιεινή των χεριών. 
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 Στο βοηθητικό προσωπικό (4/09/14)

7.  ΚΛΙΝΙΚΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:  Δέσμες  μέτρων  για  την  πρόληψη  λοιμώξεων  από
παρεμβατικούς χειρισμούς  (Bundles) 

Ουρολοιμώξεις συνδεόμενες με ουροκαθετήρα. 

Πραγματοποιήθηκαν οι εξής εκπαιδευτικές εκδηλώσεις:

 «Αιμορραγικός πυρετός Εbola». 30-10-2014, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

«Εποχική Γρίπη – Εμβολιασμός». 19-11-2014 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. 

Καθιέρωση  ετήσιας διοργάνωσης Επιστημονικού Πολυθεματικού Συνεδρίου με τη
διεξαγωγή του 1ο Επιστημονικού Πολυθεματικού Συνεδρίου τον Νοέμβριο του 2014
στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου

5.2Πραγματοποιηθείσες  ενέργειες  εκπαίδευσης και εξειδίκευσης  του προσωπικού από
τρίτους
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&
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265 71
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15 1 0
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Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Μέσ
η

Διάρ
κεια

Δέκα 
τέσσερις(14)
εκπαιδευτικές 
ομιλίες μέσης 
διάρκειας δύο 
(2) ωρών .

Παρακολούθη
ση 151 ιατρών

σε
εκπαιδευτικά

συνέδρια-
σεμινάρια-
ημερίδες
ιατρικού

ενδιαφέροντος
μέσης

διάρκειας
τριών (2)
ημερών

3
ΗΜΕΡ

ΕΣ

 Συμμετο
χή σε

εκπαιδευτικά
συνέδρια –
σεμινάρια-
ημερίδες

μέσης
διάρκειας
τριών (3)
ημερών

5
ΗΜΕ
ΡΕΣ

5
ΗΜΕΡΕ

Σ
0

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

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1. Εθνική μελέτη καταγραφής της νεφροπάθειας σε
διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 – REDIT-2-DIAG

Διαβητολογικό Κέντρο Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία –
Μελιδώνης Α. Συντ. Δ/ντης ΑΠ

2. Τα οφέλη από τη χρήση μίας συσκευής μεταφοράς
δεδομένων από μετρητές γλυκόζης αίματος στην

Διαβητολογικό Κέντρο Μελιδώνης Α. 
Σντ. Δ/ντης ΑΠ
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παρακολούθηση ασθενών σε αγωγή με ινσουλίνη με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2

3 Η διερεύνηση της δράσης των αυτόλογων
βλαστοκυττάρων στην αναγέννηση των βλαβών

εγκαυμάτων-ελκώσεων του δέρματος καθώς και στο
αντιγηραντικό τους αποτέλεσμα

Δερματολογικό
Ιατρείο

Κατσαντώνης Ι. 
Δ/ντης Δερματολογίας –

Αφροδισιολογίας 

4. Διαγνωστική αξία 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής
πίεσης σε κολπική μαρμαρυγή και συσχέτιση με

υπερηχοκαρδιογραφικούς δείκτες

Καρδιολογικό τμήμα Κατσάρος Κ.
Δ/ντης Καρδιολογίας

5. Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της τρέχουσας
Κλινικής Διαχείρισης του Διαβήτη τύπου 2 σε

Διαβητολογικά Κέντρα στην Ελλάδα, με στόχο τον
καθορισμό των Βασικών Κλινικών Προσεγγίσεων, των

Προτύπων Θεραπείας και των Στρατηγικών
Αντιμετώπισης

DIREG_L_06565/AGREEMENT

Διαβητολογικό Κέντρο Μελιδώνης Α. 
Σντ. Δ/ντης ΑΠ

6. ANTI-CLOT study: Πολυκεντρική, Προοπτική μη
παρεμβατική κλινική μελέτη παρατήρησης στις

αντιαιμοπεταλιακές θεραπείες κατά την εμφύτευση stent

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στ.
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού

τμήματος

7. Επαγγελματική εξουθένωση και η συσχέτισή της με την
ενσυναίσθηση, τη ρύθμιση του συναισθήματος και

στοιχείων της προσωπικότητας σε δείγμα
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Ερωτηματολόγια Ηρακλειανού Στ.
Δ/ντρια Παθολογίας – ΓΠ 

8. Μελέτη Επιτήρησης-Αξιολόγησης Τιγκεκυκλίνης Μικροβιολογικό
εργαστήριο

Θέμελη-Διγαλάκη Κ.
Συντ. Δ/ντρια Μικροβιολογικού

εργαστηρίου

9. Μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό
φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση του

αντίκτυπου της επιπρόσθετης μείωσης της LDL
χοληστερόλης σε μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια όταν το
AMG 145 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θεραπεία με
στατίνες σε ασθενείς με κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή

νόσο
201110118

ΑΠ – Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Α. 
Σντ. Δ/ντης ΑΠ

10. Η επίδραση της προκάρδιας πλήξης στην ανάκτηση
αυτόματης κυκλοφορίας και στην επιβίωση των θυμάτων

ανακοπής

Καρδιολογικό τμήμα Χαλκιάς Αθ.
Ειδικ. Αναισθησιολογίας

11.
Η χρήση αναστολέων της πρωτεάσης, ως μονοθεραπεία,
σε σταθεροποιημένους πολυθεραπευμένους ασθενείς με

HIV λοίμωξη
ΜΕΛ Χρύσος Γ.

Δ/ντης Παθολογίας – ΒΠ 

12. Μεταγευματική λιπαιμία ως δείκτης φλεγμονής σε
ενήλικες υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Κατά πόσον η υπολιπιδαιμική, αντιδιαβητική και
αντιυπερτασική αγωγή μπορεί να μειώσει τη

μεταγευματική λιπαιμία καθώς και άλλες πτυχές του
παθολογικού μεταγευματικού μεταβολισμού

ΓΠ – Διαβητολογικό
Κέντρο

Ηρακλειανού Στ.
Δ/ντρια Παθολογίας – ΓΠ 

13. Μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης ασφάλειας καόρτης
του Retacrit (epoetin zeta) χορηγούμενο υποδόρια για τη

θεραπεία της νεφρικής αναιμίας (PASCO II)

Νεφρολογικό τμήμα Χελιώτη Ε.
Επιμ. Α Νεφρολογίας

14. Μελέτη του ρόλου των πολυμορφισμών στα γονίδια που
κωδικοποιούν τον TNFa και τους υποδοχείς του στην

πρόβλεψη ανταπόκρισης των ασθενών με ιδιοπαθή
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ) σε θεραπεία με

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Τζάθας Χ.
Συντ. Δ/ντης Γαστρεντερολογικού

τμήματος
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βιολογικούς παράγοντες (Remicade and Adalimumab)

15. Ο προγνωστικός ρόλος των SDF-1, MMP-9, MMP-12 και
Osteoprotegerin, στην εγκατάσταση διαστολικής
δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε τύπου 2

διαβητικούς ασθενείς

Καρδιολογικό τμήμα –
Διαβητολογικό Κέντρο

Φούσας Στ.
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού

τμήματος 
Μελιδώνης Α. 

Σντ. Δ/ντης ΑΠ

16. Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό
φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων, διάρκειας 24

εβδομάδων για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
της από του στόματος χορηγούμενης λιναγλιπτίνης 5

milligrams άπαξ ημερησίως ως επιπρόσθετης θεραπείας
στη βασική ινσουλίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με
διαβήτη τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.

1218.149

Διαβητολογικό Κέντρο Μελιδώνης Α. 
Σντ. Δ/ντης ΑΠ

17. Μετάφραση, στάθμιση, πιλοτική εφαρμογή και χρήση της
κλίμακας ASEPSIS για την αξιολόγηση της συχνότητας

των λοιμώξεων χειρουργικού τραύματος στο τμήμα
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ορθοπαιδικό τμήμα Γρίβας Θ. 
Συντ. Δ/ντης Ορθοπαιδικού

τμήματος

18. HPLS – The Hellenic Postprandial Lipemia Study Λιπιδολογικό Ιατρείο Μπιλιανού Ε.
Δ/ντρια Καρδιολογίας

19. Η επίδραση της χορήγησης διαλύματος
υδροξυαιθυλαμύλου στην αιμοδυναμική κατάσταση των

ασθενών υπό αναισθησία

Αναισθησιολογικό
τμήμα

Χαλκιάς Αθ.
Ειδικ. Αναισθησιολογίας

20. Η επίδραση της ατροπίνης στην καρδιακή συχνότητα σε
ασθενείς υπό αναισθησία

« «
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ

6.1Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τη δυναμικότητα κλινών*

Ετήσια στοιχεία
μεταβολών δυναμικότητας

κλινών*

Εσωτερικές
δομές

Εξωτερικές
δομές

Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες 430 430

Ανάπτυξη 473 473

Θέση σε λειτουργία 473 473

Θέση εκτός λειτουργίας

Κατάργηση

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2014

6.2Δυναμικότητα κλινών στο τέλος του έτους

Κατάσταση στο τέλος έτους
Εσωτερικές

δομές
Εξωτερικές

δομές
Σύνολο

Προβλεπόμενες κλίνες 430 430

Ανεπτυγμένες κλίνες 473 473

Κλίνες σε λειτουργία 473 473

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

6.3Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  κλινών  (με  τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας)

-
-  
-

6.4Λοιπές αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων κλινών (χωρίς τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας)

-
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ

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)
60.000 € +ΦΠΑ

Επισκευή-  συντήρηση των κτιριακών  εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου. 90.000 € +ΦΠΑ

Αισθητικές παρεμβάσεις
Αντικατάσταση κεντρικής πινακίδας του Νοσοκομείου

Άλλες παρεμβάσεις

Επέκταση αρχείου σε χώρους στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου
των Εξωτερικών Ιατρείων Δραπετσώνας
Συνεργασία  ΔΕΠΑΝΟΜ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ  &  Δ.Τ.Υ  για
συνέχιση  του  έργου  <<Αναδιαρρύθμιση  χώρων  του  2ου

Ορόφου για την εγκατάσταση της Καρδιολογικής Κλινικής ,
του Αιμοδυναμικού Εγαστηρίου και Εργαστ. Υπερήχων>>

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

1.  Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών
1.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

1.  Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
Υπέρηχος  Γενικής  χρήσης
(τεμ.1)

12.000,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μικροσκόπιο(τεμ.1) 1.200,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Απινιδωτής  (τεμ.2) 7.600,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Οθόνες  Ασθενών  ΜΕΘ
(τεμ.2)

4.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Επωαστικός  κλίβανος
(τεμ.1)

4.300,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Μηχάνημα  εμπέδωσης
(τεμ.1)

7.490,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Κεφαλή υπερήχων (τεμ.2) 6.300,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οπτικές
Λαπαροσκοπικές(τεμ.2)

4.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οξύμετρο φορητό (τεμ.8) 3.200,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πιεσόμετρα  φορητά
(τεμ.10)

1.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φαξ. (τεμ.5) 1.250,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Φωτοτυπικά  (τεμ.5) 6.000,00 +ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ακτινολογική  λυχνία
στεφανιογράφου  (τεμ.1)

30.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οφθαλμολογικός  κλίβανος
(τεμ.1)

4.000,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2.  Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

3.  Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

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

 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1) 5.600,00+ ΦΠΑ  Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ (τεμ.14) 6.455,68 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
(τεμ.14)

22.880,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  +
ΜΙΚΤΕΣ -ΨΗΦΙΑΚΆ

41.120,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  ΜΕΘ
(τεμ.23)

26.592,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (τεμ.9)

23.386,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)

38.700,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.6)

4.200,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  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

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό

4.  Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

5.  Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
 
Είδος Κόστος Σκοπός

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό

6.  Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός 

7.  Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

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

 .Εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία  LIS και διασύνδεση του με όλα τα κλινικά
τμήματα  για  την  δυνατότητα  ηλεκτρονικής  αποστολής  παραγγελιών  και  λήψης
αποτελεσμάτων . 

 Εφαρμογή νέας μεθόδου εκκαθάρισης χρέωσης ασθενών εναρμονισμένης στις απαιτήσεις
του ΕΟΠΥΥ.

 Παρακολούθηση μέσω ατομικών συνταγολογίων ανάλωσης πρωτοτύπων  - γενοσήμων
και συνταγογράφησης ανά ασθενή και ιατρό.

 Δυνατότητα  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  φαρμάκων  και  ιατρικών  πράξεων
εξωτερικών ασθενών.

 Καταγραφή χειρουργικών επεμβάσεων ανά ασθενή και ιατρό των υγειονομικών υλικών
και φαρμάκων που απαιτήθηκαν.

 Ηλεκτρονικό Ιατρικό εξιτήριο.

 Επέκταση  του  προγράμματος  βεβαίωσης  τοποθέτησης  υλικών  σε  ασθενή,  εκτός  των
χειρουργείων, στις κλινικές του Νοσοκομείου.

 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών).

 Βελτιωτικές δικτυακές ενέργειες.

 Αναβάθμιση Server Εργαστηριακού συστήματος.

 Εγκατάσταση Server για τα email του Νοσοκομείου.

 Υλοποίηση της online αναγγελίας εισιτηρίων, εξιτηρίων στον ΕΟΠΥΥ.

 Ολοκλήρωση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής.

 Προσαρμογή συστήματος για την εισαγωγή στοιχείων στο e-agora.

 Εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

 Ηλεκτρονική  έκδοση  μηνιαίων  ατομικών  μισθοδοτικών  αποδεικτικών  πληρωμής  και
αποστολή τους μέσω email.

 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
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 Ανακαίνιση-  αναδιαρρύθμιση των χώρων του β΄ ορόφου του κεντρικού κτιρίου για
την εγκατάσταση του καρδιολογικού Τμήματος – Αιμοδυναμικής Μονάδας και των
Εργαστηρίων  Υπερήχων  &  Κόπωσης  (  προϋπολογισμού  1.650.000  ευρώ)  με
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ , έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
Μαϊου 2015.

 Εγκατάσταση Αξονικού  Τομογράφου  CT 64 τομών στο α΄ υπόγειο  του κεντρικού
κτιρίου του οποίου η τελική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 481.000,00.ευρώ, έργο που
χρηματοδοτήθηκε   μέσω  ΕΣΠΑ  και  θα  τεθεί  σε  λειτουργία  εντός  του  επόμενου
διμήνου, αφού εκδοθούν οι σχετικές άδειες.

 Λειτουργία Τ.Ε.Ι Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας του
Β’ Παθολογικού Τμήματος.

 Λειτουργία  ΤΕΙ  σπιρομέτρησης  στο  πλαίσιο  λειτουργίας  του  Β’  Παθολογικού
Τμήματος.

 Διενέργεια ετήσιων εμβολιασμών BCG με δύο εμβολιαστικά κέντρα, συμμετοχή  στο
ετήσιο πρόγραμμα εξέτασης και χορήγησης βεβαιώσεων και ατομικών δελτίων υγείας
από  το0  Παιδιατρικό  τμήμα..  Εφόσον  οι  συνθήκες  το  επιτρέπουν  συμμετοχή   σε
προγράμματα  παροχής  υπηρεσιών  υγείας,  ακόμα  και  στις  απομακρυσμένες
νησιωτικές περιοχές της 2ης Υ.ΠΕ. Πραγματοποίηση  προγραμμάτων αγωγής υγείας
και ομιλιών στα σχολεία.

 Λειτουργία  εξειδικευμένων   ιατρείων όπως  Παιδονευρολογικό  Ιατρείο,  Ιατρείο
Follow up νεογνών και Ιατρείο Εφηβικής Ιατρικής με ιδιαίτερη δυναμική.

 Λειτουργία   Ειδικών Ιατρείων (Ηπατολογικό-  Ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του
εντέρου, Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού) από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα.

 Λειτουργία Ειδικού Ιατρείου Ανδρολογίας και Ειδικού Ογκολογικού Ιατρείου από το
Ουρολογικό Τμήμα

 Λειτουργία   Τμήματος   οικογενειακού  προγραμματισμού  και  συμβουλευτικής
εφήβων,  Τμήματος  Ουρογυναικολογίας.,  Τμήματος  Εμμηνόπαυσης,  Τμήματος
Γυναικολογικής  ογκολογίας  και   Τμήματος   παθολογίας  τραχήλου  από  το
Γυναικολογικό-Μαιευτικό Τμήμα.

 Παροχή   Δευτεροβάθμιας  Οδοντιατρικής  περίθαλψης σε  ασθενείς  με  γενικά
νοσήματα,  σε  μη  συνεργαζόμενους  με  τον  Οδοντίατρο  ασθενείς,  σε  ασθενείς  με
ψυχικά νοσήματα και  σε ασθενείς- φορείς AIDS.

 Παροχή  οδηγιών   Προληπτικής  Οδοντιατρικής  σε  μαθητές   και  χορήγηση
πιστοποιητικών  Οδοντιατρικής εξέτασης.

 Διενέργεια  ποικίλων  ιατρικών  πράξεων  επεμβατικής  ακτινολογίας  (αγγειογραφίες,
κατευθυνόμενες  βιοψίες  των  περισσοτέρων  οργάνων,  εμβολισμούς  κλπ)  και
επεμβατικής  ογκολογίας  (τοπικές-  περιοχικές  θεραπείες  διαφόρων  όγκων  με
χημειοεμβολισμούς, θερμοκαυτηριάσεις κλπ) καθώς και με  εξειδικευμένες μεθόδους
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υπερηχοτομογραφίας όπως η νεογνική, παιδιατρική  και με σκιαγραφικά μέσα από το
Ακτινολογικό Τμήμα

 Διενέργεια   αιμοδοτικών  εξορμήσεων  σε  συνεργασία  με  42  φορείς  εθελοντών
αιμοδοτών εντός και εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής από το Τμήμα  Αιμοδοσίας .

 Συνέχιση  λειτουργίας  ΤΕΙ  για  Ψυχοσεξουαλικές  διαταραχές   ΤΕΙ  Ψυχολογικό  για
εφήβους (άνω των 14) 

 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.

 Συνέχιση λειτουργίας  ομάδας για ορθολογική χρήση αντιβιοτικών

 Συνέχιση λειτουργίας απογευματινού φαρμακείου

 Διάθεση φαρμάκων σε απόρους ασθενείς αυξημένη κατά 32% σε σχέση με το 2013.

 Διάθεση  αντιρετροικών  φαρμάκων  σε  απόρους  ασθενείς  αυξημένη  κατά  32%  σε
σχέση με το έτος 2013 και γενικά σε ασθενείς HIV αυξημένη  κατά 11% σε σχέση με
το έτος 2013 και αυτό , παρά το μειωμένο σε σχέση με το 2013 προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου  για την δαπάνη φαρμάκων.

 Δωρεάν νοσηλευτική περίθαλψη απόρων και ανασφάλιστων πολιτών αυξημένη κατά
43% σε σχέση με το 2013. 

 Χρήση γενοσήμων  αξιακά κατά 21%, εκτός πατέντας κατά 6,15% και πρωτοτύπων
κατά 73,23% και ποσοτικά  κατά 47.45%,11.51 %, 41.04% αντίστοιχα .

 Μελέτη και υιοθέτηση των προτάσεων του  Εσωτερικού Ελεγκτή και της Επιτροπής
Εσωτερικού Ελέγχου για την ορθότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής.

 Μείωση δαπανών κατά 13,5% σε σχέση με το 2013  για αναλώσιμα υλικά  και μείωση
κατά 5%  σε σχέση με το 2013 για το σύνολο των δαπανών. Οι  εν λόγω δαπάνες
παρουσιάζονται συνεχώς μειούμενες από το 2011 όπως εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα 

Έτος Δαπάνη αναλωσίμων Συνολική δαπάνη
2014 13076636,00 19846351,00
2013 15021343,00 20723058,00
2012 16672936,00 24231869,00
2011 18054237,00 26811345,00
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 Απόφαση  ώστε  η  Μ.Τ.Ν.  του  Νοσοκομείου  να  υποστηρίξει  επιστημονικά  την
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ  » και
δ.τ  «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ»,  υπό την προϋπόθεση ότι  θα  υποβάλλουν
έγγραφη  βεβαίωση  κάθε  τρίμηνο  ότι  κατέβαλαν  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ   τα
επιβαλλόμενα από την εκάστοτε νομοθεσία σχετικά με την καταβολή  ποσοστού των
νοσηλίων που εισπράττουν οι Μ.Χ.Α. 

 Έγκριση Δ.Σ για την επιστημονική υποστήριξη, της υπο ίδρυσης Μ.Χ.Α της εταιρίας
«Ιωάννης Εμ. Κλεινάκης και ΣΙΑ Ε.Ε» από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού(Μ.Τ.Ν
του Νοσοκομείου μας.

 Λειτουργία  Επιτροπής  Εθελοντικής  Εργασίας  η  οποία  εξετάζει  αιτήματα
επαγγελματιών υγείας και κοινού για εθελοντική εργασία στο Νοσοκομείο μας.

 Συνέχιση  λειτουργίας  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.

 Λειτουργία Ιατρικών  Επιτροπών  
o Νέων ειδών
o Λοιμώξεων
o Ογκολογικής
o Διαχείρισης των αποβλήτων του Νοσοκομείου
o Εκπροσώπησης στην Επιστημονική Επιτροπή του Εθνικού Δικτύου 

Νοσοκομείων Προαγωγής της Υγείας.

 Πλήρης υιοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , συμπεριλαμβανομένης της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των παραπεμπτικών των περιστατικών των Τ.Ε.Π.
κατά τη διάρκεια της εφημερίας με αποτέλεσμα τα έσοδα των ΤΕΠ να είναι άμεσα
απαιτητά από τον ΕΟΠΥΥ 

 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας των ασθενών από τις χαμηλότερες πανελλαδικά. 

 Συνέχιση συνεργασίας με την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου με την αρωγή της 2ης
ΔΥΠΕ για την επίλυση προβλημάτων των Κέντρων Υγείας.

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

 Κάλυψη των Κ.Υ με ιατρούς 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.

Σελίδα 30 από 35



                                                                                Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014

 Κάλυψη των Κ.Υ με  γενικούς  ιατρούς για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

 Κάλυψη μετά από αιτήματα της ΔΥΠΕ με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων Νοσοκομεία
και ΚΥ της νησιωτικής περιοχής του Αιγαίου.

 Έναρξη εφαρμογής του Ν. 4281/2014 περί διενέργειας Ηλεκτρονικών διαγωνισμών

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

 Έγκριση του Δ.Σ για την ένταξη του Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού του
Νοσοκομείου  μας,  στο  «Πιλοτικό  Δίκτυο  Μονάδων  ή  Υπηρεσιών  Οικογενειακού
Προγραμματισμού και  Μονάδων Φροντίδας  Μητέρας – Παιδιού» του Υπουργείου
Υγείας. 

 Έγκριση Δ.Σ για την επιστημονική υποστήριξη, της υπό ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης  (Μ.Χ.Α)της  εταιρίας  «Φροντίς  Ανώνυμος  Εταιρία  Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας» και δ.τ «Φροντίς Νεφρολογική Α.Ε.»

 Έγκριση  Δ.Σ  για  την  πρακτική  εξάσκηση  στο  Τ.Ε.Π.  κατά  τις  ημέρες  Γενικής
εφημερίας του Νοσοκομείου των μελών – εθελοντών της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών
Αποστολών του Δήμου Αιγάλεω.

 Έγκριση  Δ.Σ  για  την  πρακτική  εξάσκηση  στο  Τ.Ε.Π.  κατά  τις  ημέρες  Γενικής
εφημερίας του Νοσοκομείου των μελών – εθελοντών της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών
Αποστολών του Δήμου Πειραιά.

 Έγκριση  Δ.Σ  για  της  διάθεση  θαλάμων  Νοσηλείας  στο  Τμήμα  Θέσεων,  για  την
αντιμετώπιση περιστατικών με διαβητικά έλκη – διαβητική γάγγραινα.

 Έγκριση Δ.Σ για της διάθεση θαλάμων Νοσηλείας στο Τμήμα Θέσεων, για την ένταξη
των Διαβητικών ασθενών τύπου Ι σε αντλία έγχυσης Ινσουλίνης .

 Έγκριση Δ.Σ για την συνεργασία σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και διαλειτουργικό
επίπεδο,  μεταξύ  του  Νοσοκομείου  Γ.Ν.  Πειραιά  «Τζάνειο»  και  των  Γ.Ν  –  Κ.Υ
Κυθήρων, Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν Κ.Υ Νάξου. 

 Μεγάλη προσπάθεια για παρακίνηση του μικρού αριθμού υπαλλήλων που απέμειναν
μετά τον όγκο των αποχωρήσεων κατά τα προηγούμενα έτη , 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
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χώρας  στην  ανάπτυξη  συστημάτων  ποιότητας  στις  Υπηρεσίας  Υγείας,  καθώς  &
Πιστοποίηση  οκτώ  (8)  νοσοκομείων»  (Αρ.Γ.Π.Οικ.  129239/23-11-2011.)  και
συγκεκριμένα σε πρόγραμμα  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: 

1.Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος αξονικού τομογράφου 64 τομών

(προϋπολογισμού 600.000,00),.ενταγμένο,  έχει ολοκληρωθεί. 

2.Αναδιαρρύθμιση /ανακαίνιση   2ου ορόφου Κεντρ.  Κτιρίου για  εγκατάσταση

Καρδιολογικού  Τμήματος,  Αιμοδυναμικής  Μονάδας  και  εργαστηρίων

Υπερήχων  και  Κόπωσης  (1.650.000,00)  ενταγμένο,  έχει  ξεκινήσει  η

υλοποίηση.

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

υποβολή.

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

υπό υποβολή.

5.Ευαισθητοποίηση  συλλόγων  γονέων  και   κηδεμόνων  πρωτοβάθμιας  και

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  περιφέρειας  Αττικής  για  την  πρόληψη

προβλημάτων ψυχικής υγείας (327.000,00), υποβλήθηκε, δεν προχώρησε.

6.Συμπλήρωση  /  επέκταση  λειτουργίας  του  Παιδοψυχιατρικού  τμήματος  στο

Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (1.401.200,00),ενταγμένο, έχει ολοκληρωθεί.

7.Προμήθεια  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του

Παιδοψυχιατρικού  τμήματος  του  Γ.Ν.  Πειραιά  «ΤΖΑΝΕΙΟ»

(90.000,00),ενταγμένο.

8.Προηγμένες  υπηρεσίες  με  χρήση  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  Επικοινωνιών

(ΤΠΕ) για τους ασθενείς και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά

“ΤΖΑΝΕΙΟ”  (1.283.150,00), ενταγμένο το οποίο  απεντάχθηκε. 
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9.Ανασχεδιασμός  συστήματος  Διοίκησης  και  ενημέρωσης

(120.000,00),υποβλήθηκε, δεν προχώρησε.

10. Παροχή  υπηρεσιών  τεχνικού  συμβούλου  για  τη  διαχείριση

συγχρηματοδοτούμενων  έργων  ΕΣΠΑ  του  Γ.Ν.Πειραιά  «ΤΖΑΝΕΙΟ».

(24.500,00), ενταγμένο, έχει ολοκληρωθεί.

11. Πρόγραμμα πρόληψης Καρδιαγγειακής Νόσου (348.200,00) υποβλήθηκε, δεν

προχώρησε. 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες η οποία αποδεικνύεται από 
τις μειωμένες προσφυγές τους στα δικαστήρια:

o Το έτος 2009 έγιναν 8 αγωγές

o Το έτος 2010 έγιναν 7 αγωγές

o Το έτος 2011 έγιναν 4 αγωγές

o Το έτος 2012 έγιναν 2 αγωγές

o Το έτος 2013 έγιναν 4 αγωγές

o Το έτος 2014 έγιναν 3 αγωγές

 Αιτούμενα Έργα στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής συμφωνίας 2014 – 2020 :

Α/Α
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

(ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΠΟΣΟΣΤΟ)

1 Μαγνητικός Τομογράφος 1.000.000 1

2 Στεφανιογράφος ψηφιακός 1.000.000 1

3
Ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός

εξοπλισμός Πολυϊατρείου Κερατσινίου
1.000.000

4
Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης με

monitor, μονάδα Καρδιολογικής
200.000 12

4 Αναισθησιολογικό μηχάνημα 200.000 5

5 Ακτινογραφικό ψηφιακό συγκρότημα 320.000 1
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6 Ψηφιακός Μαστογράφος 350.000 1

7 Υπέρηχος καρδιολογικός 330.000 4

8 Υπέρηχος γενικής χρήσης 225.000 5

9 Υπέρηχος triplex 45.000 1

10 Φορητό ακτινολογικό C-ARM 330.000 4

11 Μηχάνημα κλασικής αιμοκάθασρης 170.000 10

12 Μηχάνημα Βιομετρίας 40.000 1

13 Σύστημα OCT 65.000 1

14 Σύστημα LEIZER οφθαλμολογικός 50.000 1

15 Σύστημα ψηφιακής φλουροαγγειογραφίας 35.000 1

16 Σχισμοειδές λυχνία 30.000 2

17 Λαπαροσκοπικός πύργος Γυναικολογικός 45.000 1

18 Ενδοσκοπικός πύργος 150.000 1

19 Σύστημα ενδοσκοπικής κάψουλας 25.000 1

20 Φορητό ακτινολογικό 40.000 2

21 Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης 70.000 10
22 Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης 40.000 1
23 Αναπνευστήρες όγκου 200.000 10

24 Συγκρότημα παραγωγής RESPAL 200.000 1
25 Σύστημα ηλεκτροφυσιολογίας 40.000 1
26 Λαπαροσκοπικός πύργος Χειρουργικός 150.000 3
27 Φυγόκεντρος ψυκτική 120.000 4
28 Αναπνευστήρες φορητός 70.000 7
29 Χειρουργικά εργαλεία 300.000 Σετ 20
30 Καρδιογράφος, Απινιδωτής,Φυγόκεντρος 60.000 15
31 Βαθεία κατάψυξη -80°c 20.000 3

32 Κάμερα με οθόνη για μικροσκόπιο 6.000 1

33 Μηχάνημα για MULDI-TOFF 150.000 1

34 Σύστημα πλήρες για PCR 50.000 1
35 Κρυοστάτης-Μικροτόμος 25.000 1
36 Εμπεδωτικό (σκήνωση τομών παραφίνης) 30.000 1

37
Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση & Ενεργειακή

αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου
7.600.000

38
Μελέτη κατασκευή Αναπαλαίωσης
ανακαίνισης διατηρητέου κτιρίου

Καρδιολογικής
3.000.000

39
Κεντρικά συγκροτήματα κλιματισμού της

νέας πτέρυγας
300.000

40
Κεντρικός κλιματισμός

ΤΕΠ,ΜΒΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
100.000

41 Πλυντήριο ενδοσκοπήσεων 20.000 1
42 Συσκευή αιμοδιαδιήθησης 100.000 4
43 Holter ρυθμού και Αρτ.πίεσης 30.000 1

44 Μηχάνημα αερίων αίματος 30.000 2

45 Υπέρηχος φορητός 130.000 3
46 Βρογχοσκόπιο ινοσκοπικό 20.000 1
47 Monitor μεταφοράς 120.000 8
48 Καρδιοτοκογράφος 10.000 1

49
Χειρουργικό τραπέζι καταγμάτων-

σπονδυλικής
200.000 1

50 Σύστημα κατάπωσης 60.000 1

51 Αντλίες εγχυσης φαρμάκων 100.000 20

52 Ορθοπεδικά αεροτρύπανα 30.000 6
53 Χειρουργική διαθερμία 90.000 15
54 Σπιρόμετρο 10.000 1
55 Σύστημα ακουογραφίας 50.000 1
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56 Οξύμετρα 10.000 10

57 Μηχάνημα μέτρισης θερμίδων 10.000 1

58 Υπερηχοτομογράφος Διαβητολογικού 45.000 1

59 Καρέκλες αιμοληψίας 70.000 12

60 Μηχάνημα κυτταρολογίας υγρής φάσης 30.000 1

61 Πλήρες σύστημα συσκευής LASER CO2 115.000 1

62
Πλήρες σύστημα εξοπλισμού Ιατρείου

φωνής Ενδοστροβοσκόπησης
100.000 1

63
Πλήρες σύστημα μικροεκτομής για ΩΡΛ

ενδοσκοπικές και ωτοχειρουργικές
επεμβάσεις

45.000 1

64 Ενδοσκοπικός πύργος χειρουργικής ρινός 65.000 1

65 Πλήρες σύστημα ιατρείου  ΩΡΛ ροχαλήτου 35.000 1

66 Συσκευή αιθουσαίων μυογενών δυναμικών 35.000 1

67
Συσκευή ακουστίκων  δυναμικών σταθερής

κατάστασης ASSR
20.000 1

68
Σύστημα καθοδηγούμενης χειρουργικής για

ενδοσκοπικές επεμβάσεις και επεμβάσεις
βάσης κρανίου NAVIGATOR

130.000 1

69 Ξενοδοχειακός  εξοπλισμός, κομοδίνα 140.000 400
70 Οπτικές διαφόρων μοιρών 40.000 20
71 Ακαμπτο Ουρητηροσκόπιο 10.000 1
72 Ρεζεκτοσκόπιο συνεχούς ροής Iglesias 15.000 1

                                                                                                          Πειραιάς 13/3/2015

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
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