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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

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 

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης:   

Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου

Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592449-2104592189

FAX: 2104514290
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδα 47.083.347.18
Έξοδα 47.083.347.18
Τελικό σύνολο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2015
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 28.919.772.43
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.
Λοιπές επιχορηγήσεις 117.445.82
Δωρεές
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 4.879.038.53
Έσοδα από ιδιώτες 314.972.19
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών 2.712.77
Λοιπά έσοδα 4.152.447.27
Έσοδα: Σύνολο 38.386.389.01
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 5.493.129.82
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

160.088.37

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

1.195.372,04

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

18.287.185.37

Πληρωμές για υπηρεσίες 4.269.043,50
Λοιπά έξοδα 3.564.333,66
Έξοδα: Σύνολο 32.969.152,76

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα)

Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 7.269.243,81
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(Κ.Υ.,Π.Π.Ι., Π.Ι.)
Έσοδα
Έξοδα
Τελικό σύνολο

Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2016  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&
Κ.Α.:17.091.115,1€
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Λοιπά  στοιχεία  σχετικά  με  την  οικονομική  διαχείριση  (εκκρεμότητες  στο  τέλος  του
χρόνου αναφοράς)

 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 40.747.165,36… €

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 7.983.734,66 €

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις
-

 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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3.1 Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 9234 35972 3,94 58,32%
Χειρουργικός 11611 35180 3,04 45,68%
Ψυχιατρικός 32 1012 28,11 55,45%

ΜΕΘ 56 3624 18,03 82,74%
ΜΑΦ

ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 2 1863 3,27 51,04%
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 6 415 6,29 12,63%
ΘΕΣΕΙΣ 1 4153 5,98 54,18%

Ειδικές Μονάδες
Αριθμός Περιστατικών Αριθμός Συνεδριών

Μονάδα
Μεσογειακής

Αναιμίας
263

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού 

725 5534

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

56317 68142 2684 8421 1760439 628 623

Μέσος
χρόνος

αναμονής

ΑΠΟ 1
ΕΩΣ 64 
ΜΕΡΕΣ

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

3.2 Ενέργειες για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (π.χ.  μείωση χρόνου
αναμονής)
Πιστοποίηση του Τμήματος  Αιμοδοσίας, Παιδοψυχιατρικού Τμήματος, και των παρακάτω

Δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου
 Προγραμματισμός & Υλοποίηση Ραντεβού Ασθενών σε Εξωτερικά Ιατρεία
 Διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών
 Ημερήσια Νοσηλεία Ασθενών
 Διαχείριση Εισαγωγών & Εξαγωγών Ασθενών
 Ακτινολογικές Εξετάσεις
 Υπηρεσίες Εντατικής Θεραπείας
Βελτίωση και συμπλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση των εισιτηρίων και
εξιτηρίων των ασθενών.
Συνέχιση της λειτουργίας των ιατρείων περιπατητικών στα ΤΕΠ για την μείωση του χρόνου
αναμονής των ασθενών στην εφημερία.

   3.3  Προγράμματα προαγωγής υγείας

Οι Επισκέπτριες  Υγείας  δραστηριοποιήθηκαν  στον τομέα  της  προαγωγής  υγείας  ως
εξής:

o 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. 

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

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

o 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.

o Διενήργησαν  μετρήσεις σακχάρου αίματος σε άπορους διαβητικούς.

o 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).

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

o Παρακολούθησαν  και  εκπαίδευσαν  περιστατικά  του  Διαβητολογικού  Ιατρείου  της
Δραπετσώνας. 
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o Επικοινώνησαν  με  διάφορες  υπηρεσίες  (ΚΑΠΗ,  Βοήθεια  στο  Σπίτι  κλπ)  για  τη
διευκόλυνση  και  διεκπεραίωση  προβλημάτων  των  διαβητικών  με  κοινωνικά
προβλήματα.

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

o Παρακολούθησαν  ασθενείς  με  αρτηριακή  υπέρταση  στο  πλαίσιο  του
Αντιϋπερτασικού Ιατρείου του Νοσοκομείου.  Mεταξύ άλλων, έγινε τοποθέτηση και
αφαίρεση  Holter πίεσης 24 ωρης καταγραφής, ,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. 

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

o 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. 

o Εκτέλεση εμβολιασμών (αντιγριπικός εμβολιασμός- ηπατίτιδας- πνευμονόκοκκου).

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

o Συμμετοχή  σε  επιστημονικές  ανακοινώσεις  οι  οποίες  δημοσιεύθηκαν  σε  ελληνικά
επιστημονικά περιοδικά

o Συμμετοχή  στην  ενημέρωση  για  θέματα  αντισύλληψης  και  οικογενειακού
προγραμματισμού

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

o 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).

o Επικοινωνία  με  Τμήματα  Αιμοδοσίας  άλλων  Νοσοκομείων  για  κάλυψη  αναγκών
εκατέρωθεν .

o Ενημέρωση ατόμων που βρέθηκαν θετικά για λοιμώδη νοσήματα.

o Προσέλκυση αιμοδοτών από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών στο Νοσοκομείο.

o Στατιστική (συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων)
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o 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. 

o Επίσης,  εκτελέστηκε  Mantoux  σε  εξωτερικούς  ασθενείς  για  προληπτικούς  και
διαγνωστικούς  λόγους,  αλλά  και  στους  νοσηλευόμενους  του  Νοσοκομείου  για
διαγνωστικούς λόγους. 

o 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.

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

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

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

         3.4Προγράμματα πρόληψης υγείας

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

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

o Επίβλεψη της εφαρμογής των διαδικασιών απολύμανσης, αποστείρωσης και
αντισηψίας.

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

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

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

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

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

o Παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  διαδικασιών  και  της  κατάστασης
καθαριότητας σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

o Καθημερινή  ενημέρωση  από το  μικροβιολογικό  εργαστήριο  σχετικά  με  τις
απομονώσεις πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.

o Τήρηση, με ευθύνη των υπεύθυνων ιατρών, των μονώσεων των ασθενών με
λοίμωξη − αποικισμό από ανθεκτικά παθογόνα.
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o Συνεχή  εκπαίδευση  του  προσωπικού,  τόσο  Νοσηλευτικού  όσο  και  των
αποκλειστικών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου μας

o Τήρηση αρχείων και πρακτικών της ΕΝΛ στις συνεδριάσεις της

o  Ολοκλήρωση  σύνταξης  Εσωτερικού  Κανονισμού  Πρόληψης  και  Ελέγχου
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

o Έλεγχος καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου. 

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

o Επιτήρηση  και  καταγραφή  κρουσμάτων  από  C.  Difficille  –  ενημέρωση
τμημάτων και συστάσεις για την τήρηση των κατάλληλων μέτρων υγιεινής και
πρόληψης διασποράς. 

o Καταγραφή  συμμόρφωσης  των  επαγγελματιών  υγείας  στην  Υγιεινή  των
χεριών.

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

3.5Υπηρεσίες  κοινωνικής  –  ψυχολογικής  υποστήριξης  σε  ευάλωτα  άτομα  και
ομάδες

o 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.

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

συμμετέχει  Τομεάρχης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας.  Σύμφωνα  με  τις  κοινοποιηθείσες
αποφάσεις  του  Δ.Σ  ,εγκρίθηκαν  συνολικά  47  αιτήσεις  ενδιαφερομένων  για  παροχή
εθελοντικής εργασίας σε ποικίλους χώρους του Νοσοκομείου εκ των οποίων 30 πρόσφεραν
ήδη τις υπηρεσίες τους.

3.7Συνεργασίες 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 εορτών.

 
3.8Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες
-
-  
3.9Ενέργειες βελτίωσης ξενοδοχειακών υπηρεσιών – περιβάλλοντος (καθαριότητα,
φαγητό – εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης)
- Για την βελτίωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω

συνοπτικά περιγραφόμενες ενέργειες
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 Αφορούσες  τον  τεχνολογικό  εξοπλισμό,  αντικατάσταση  δυο  (2)  πλυντηρίων
κουζινών  αντίστοιχων  κλινικών,  επισκευή  τροχήλατου  μέσου  μεταφοράς
φαγητού  (καρότσι),  επισκευή  πλυντηρίου  και  ψυγείου  κουζίνας  κλινικών,
αντικατάσταση αποφλοιωτή γεώμηλων και  βελτίωση συστήματος εξαερισμού
μαγειρείου.

 Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο του Μαγειρείου με βοηθητικό
προσωπικό  τριών  (3)  ατόμων  από  τις  σχολές  του  ΟΑΕΔκαι  τεσσάρων  (4)
ατόμων από το ιδιωτικό συνεργείο.

 Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, αντικατάστασης των τροχών των
υπολοίπων  τροχηλάτων  μέσων  μεταφοράς  φαγητού,  των  εκτός  λειτουργίας
εστιών του Μαγειρείου και απομάκρυνσης της παγομηχανής προς αξιοποίησης
του προαναφερόμενου  χώρου.

- Στον  άκρως  σημαντικό  τομέα  της  καθαριότητας  και  στο  πνεύμα  της  συνεχούς
βελτίωσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ,τηρείται  απαρέγκλιτα   ο  καθημερινός
καθαρισμός  σε όλους τους  χώρους του Νοσοκομείου με την πιστή τήρηση των
οδηγιών  της  επιτροπής  ενδονοσοκομειακών   λοιμώξεων,  (Ε.Ν.Λ).  Επίσης
πραγματοποιούνται και τα μηνιαία γενικά σε όλους του χώρους.
Η συνεχής βελτίωση επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με εκπαιδευτικά μαθήματα στο
προσωπικό του συνεργείου από την επιτροπή λοιμώξεων με ιδιαίτερη έμφαση στους
χώρους υψηλού κινδύνου.
Κατά τη συλλογή του τα απορρίμματα ταξινομούνται σε οικιακά – μολυσμένα –
υγρά απόβλητα  και ανακυκλώσιμα. 
Στα επικίνδυνα απόβλητα υπάρχει και τηρείται ενημερωτικό αρχείο από κάθε τμήμα
για τυχόν εκκρεμότητες.
Σηματοδοτούνται  όλα τα απορρίμματα του Νοσοκομείου με  την καταγραφή του
τμήματος αποκομιδής.
Υπάρχει  καθημερινή  επικοινωνία  με  το  γραφείο  Επιστασίας  και  τις  Επόπτριες
Υγείας για την άμεση λύση των τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.
Τηρείται  και  ενημερώνεται  αποκλειστικά  από  το  ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο  βιβλίο
επικοινωνίας του εξωτερικού συνεργείου καθαριότητας με το γραφείο εποπτείας και
τις επόπτριες υγείας.

-  Τηρούνται αυστηρά τα ωράρια του επισκεπτηρίου. Η είσοδος των συνοδών των
ασθενών  μετά  την  λήξη  του  επισκεπτηρίου  επιτρέπεται  μόνον με  την  επίδειξη
κάρτας συνοδού.

3.10Ενέργειες  για  βελτίωση  της  πρόσβασης  στο  χώρο  και  τις  υπηρεσίες,  της
καθοδήγησης και πληροφόρησης των πολιτών
- Η πρόσβαση στο χώρο του Νοσοκομείου εποπτεύεται από τους φύλακες ασφαλείας,
με περιπολίες περιμετρικά στους εξωτερικούς χώρους και σε όλους τους   εσωτερικούς
χώρους της κτιριακής δομής , για την αποφυγή διαπληκτισμών ,  απεγκλωβισμό των
εγκλεισθέντων από τους ανελκυστήρες  και ελέγχους  στις  εισόδους των εξωτερικών
ιατρείων , ακτινολογικών εργαστηρίων , πλυντηρίων , χώρου φύλαξης φιαλών οξυγόνου
κλπ
- Η  πληροφόρηση  γίνεται  με  ανακοινώσεις  από  μικροφώνου  για  τα  ωράρια  του

επισκεπτηρίου  ,  για  το  κάπνισμα  ,  για  τα  προσωπικά  αντικείμενα  και  για  την
αιμοδοσία.

- Η ενημέρωση για τους νοσηλευόμενους παρέχεται κατά το σύστημα της πρωινής
και  της  απογευματινής  βάρδιας  ,  με  αναζήτηση  από  την  ηλεκτρονική  βάση
δεδομένων του Νοσοκομείου.
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- Οι πληροφορίες  για τις  ώρες  λειτουργίας  των εξωτερικών  ιατρείων και  ορισμού
ημερομηνίας επίσκεψης , γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

-  
3.11Ενέργειες  διερεύνησης  βαθμού  ικανοποίησης  πολιτών  από  τις  παρεχόμενες
υπηρεσίες
- Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου  , Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου για το έτος

2016 , διεξήχθη ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια με δείγμα 305 ασθενών του
Τζανείου Νοσοκομείου.

- Οι συμμετέχοντες ασθενείς σε γενικές γραμμές δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι για
τις  υπηρεσίες  του  Νοσοκομείου  στο  οποίο  νοσηλεύθηκαν  ,  δεδομένου  ότι  η
ικανοποίηση των ασθενών  ανήλθε στο ποσοστό 94,2%. Πιο συγκεκριμένα  ,  τα
υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης παρατηρηθήκαν στην  Νοσηλευτική φροντίδα
99,8%, ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά οι κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις
97,8% ,  η ιατρική παρακολούθηση 96,9% ,  η γενική  εξυπηρέτηση των ασθενών
96,3% , ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης παρατηρήθηκαν στην υποδοχή
και διαμονή των ασθενών.   

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

Ευχαριστήριες Παραπόνων / Αναφοράς
Σύνολο υποβληθεισών 68 25
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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4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό

Κατηγορίες
προσωπικού
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ποιηθείσες 
μεταβολές

Ια
τρ

ικ
ό

Ν
οσ

η
λε

υτ
ικ

ό

Λ
οι

πό
 ι

α
τρ

ικ
ό-

 
νο

ση
λε

υτ
ικ

ό 

Δ
ιο

ικ
η

τι
κ

ό-
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ό 

Τ
εχ

νι
κ

ό 
–

Ξ
εν

οδ
οχ

ει
α

κ
ό 

Λ
οι

πό

Προβλεπόμενες
θέσεις* 
(αλλαγές 
οργανισμού)

0

-1 μεταφορά
θέσης στο
Διοικητικό

+1 μεταφορά
θέσης από ΚΥ

Λέρου ΔΕ
Πρακτικής
Νοσοκόμας

0 0 0 0

Προσλήψεις **
– Τακτικό

8

+2 εξωτερικές
μετατάξεις

+11
προσλήψεις

+3
+1εξωτερική 

Μετάταξη
+1 επαναφορά

+12
+3 εσωτερικές

μετατάξεις
+2 ΙΔΑΧ

+1 0

Αποσπάσεις 
(προς το 
Νοσοκομείο)

0 2 0 0 0 0

Προσλήψεις – 
Έκτακτο

44
Ειδικευόμενοι

+ 12
επικουρικοί

+2 ΙΔΟΧ
+4 μέσω

κοινωφελούς
προγράμματος

(ΟΑΕΔ)

+3
επικουρικό

0
+1

επικουρικό
0

Αποχωρήσεις 
*** – Τακτικό

8

1 θάνατος
2 εσωτερικές
μετατάξεις

18 εξωτερικές
μετατάξεις

2 παραιτήσεις
8

συνταξιοδοτήσε
ις

1 ΙΔΑΧ
μεταφορά
θέσης στο
Διοικητικό

1εσωτερική
μετάταξη

1 εξωτερική
μετάταξη

3
συνταξιοδοτήσ

εις

1 εξωτερική
μετάταξη 

2
συνταξιοδοτήσεις

3
συνταξιοδοτή

σεις
0

Αποσπάσεις 
(από το 
Νοσοκομείο)

0 4 1 1 3 0

Αποχωρήσεις –
Έκτακτο

46
Ειδικευόμενοι

+ 4
Επικουρικοί 

25 μέσω
κοινωφελούς
προγράμματ
ος (ΟΑΕΔ)

0

7 μέσω
κοινωφελούς

προγράμματος
(ΟΑΕΔ)

6 μέσω
κοινωφελούς
προγράμματο

ς (ΟΑΕΔ

0
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 Παρατηρήσεις για το Επικουρικό ιατρικό προσωπικό: Εκ παραδρομής στο  ιατρικό 
Επικουρικό προσωπικό στο τέλος τους έτους 2015 έχει αναφερθεί λανθασμένα 16 αντί 
του ορθού 13.

           Νοσηλευτικό Προσωπικό
         Τα δύο (2) άτομα Νοσηλευτικού Προσωπικού μετατάχθηκαν σε άλλον κλάδο:
         Ένα (1) άτομο στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
         Ένα (1) άτομο στον κλάδο ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας με μεταφορά της θέσης 
         Στο Νοσοκομείο μας υπάγεται και το Δημόσιο Ι.Ε.Κ όπου προβλέπει μία (1) θέση ΠΕ18
         Εκπαιδευτικού  η  οποία  καλύφθηκε  με  μετάταξη  από  άτομο   κάδου  ΠΕ18
Εκπαιδευτικού  από  το  Δ.ΙΕΚ   Βοηθών  Νοσηλευτικής  του  Γ.Ν.  Νίκαιας  "ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

 ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή 
αφαιρέθηκαν κατά τη  διάρκεια του 2016  και όχι το σύνολο

** Συμπεριλαμβάνονται και οι μετατάξεις προς το Νοσοκομείο
**  *Συμπεριλαμβάνονται  οι  αποχωρήσεις  λόγω συνταξιοδότησης,  μετάταξης,  παραίτησης
κ.ά.

Ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος του έτους
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Κατηγορίες
προσωπικού

Στελέχωση
 στο τέλος
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Προβλεπόμενες
θέσεις

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ: 169

Ειδικευόμενοι:212
Αγροτικοί: 0

577 123

145 

+2ΠΕ
Δικηγόρων με

έμμισθη
εντολή

161 8

Υπηρετούντες 
– Τακτικό

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ: 135
σε οργανικές & 5

σε προσωποπαγείς
θέσεις

433
+9προσ

+15
ΙΔΑΧ

104
+2προσωποπαγείς

+1 ΙΔΑΧ

113 +2
προσωποπαγείς

+6 ΙΔΑΧ

80
+1 ΙΔΑΧ

+1
προσωποπαγείς

2
+1

προσ

Υπηρετούντες 
– Έκτακτο

Ειδικευόμενοι:181
Επικουρικοί:21

Αγροτικοί:0

5
ΙΔΟΧ

3 επικουρικό 0 1 επικουρικό
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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/Β’/11-04-2012 δημοσιεύθηκε ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου και
στα  ΦΕΚ 702/Β’/28-03-2013  & 1289/Β’/28-5-2013  έγιναν  τροποποιήσεις  αυτού  ως
προς τις  θέσεις  κατά κύριο  λόγο του ιατρικού προσωπικού.  Αρχικά με το υπ’ αριθ.
1250/19-11-2012 έγγραφο που είχε διαβιβαστεί το 2012 στη 2η Δ.Υ.ΠΕ  Πειραιώς &
Αιγαίου  &  στη  συνέχεια  &  με  τα  υπ’  αριθ.  726/05-02-2016,  7433/03-06-16  &
16661/17-12-2016 έγγραφα που διαβιβάστηκαν το 2016 στην ίδια υπηρεσία,  έχουμε
επικαιροποιήσει τις αιτούμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος Οργανισμού 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, η διαδικασία
ολοκληρώθηκε.
 - 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 . 
 -  Η απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου εστάλει στη Δ.Υ.ΠΕ για να προωθηθεί στο
Υπουργείο Υγείας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 -  Aπόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου για μετατροπή μιας (1) θέσης ειδικευόμενου του
παιδοχειρουργικού  Τμήματος  σε  μία  θέση  Εδικευόμενου  του  Παιδοψυχιατρικού,
διαβιβάστηκε   στη  Δ.Υ.ΠΕ  η  οποία  την  διαβίβασε  στην  Διεύθυνση  Ανάπτυξης
Μονάδων Υγείας  και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  

 Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων

Κατηγορίες
προσω-

πικού
Είδος
απασχό-
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Λ
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ό 
–
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οχ
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α

κ
ό

Λ
οι

πό

Τακτικό 24* 33 0 0 0 0
Έκτακτο 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 24 33 0 0 0 0

  Στο ιατρικό προσωπικό ο αριθμός (24) δεν αναφέρεται σε προκηρύξεις αλλά σε αριθμό 
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

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

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

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα
Κατηγορίες

προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης Ια

τρ
ικ

ό

Ν
οσ

η
λε

υτ
ικ

ό

Λ
οι

πό
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–
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κ
ό

Λ
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πό

Εκπαίδευση
εξειδίκευσης
ειδικευμένου
προσωπικού
από φορέα

Πλήθος 11 42 14 0 0

Μέση
Διάρκεια 

 Εξειδίκευση
στην ΜΕΘ:
3 άτομα για 2 έτη
 Εξειδίκευση

 στους 
Καρδιολογικούς 
Υπέρηχους:

1 άτομο για 6
μήνες

 Εξειδίκευση 
στον Σ.     Δ  .  :

-1 άτομο για 1 έτος
- 5 Observers για 1 
έτος

2,14 3,57 0 0

Εκπαίδευση
σπουδαστών –
φοιτητών από

φορέα

Πλήθος 

10 
4τεταρτοετείς
φοιτητές της

Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου
Αθηνών για ένα

εκπαιδευτικό έτος

10 ΤΕΙ+ 
10 ΕΠΑΛ+ 
8 ΟΑΕΔ+

54 ΙΕΚ= 82
Σπουδαστές ΤΕΙ-

ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΟΑΕΔ
Για 6μηνο(ΤΕΙ-
ΙΕΚ) και 2 έτη

αντίστοιχα (ΟΑΕΔ
& ΕΠΑΛ)

Μέση
Διάρκεια

Ως ανωτέρω
αναφέρονται
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 Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα
- Δώδεκα (12) προγραμματισμένες ομιλίες ιατρικών-επιστημονικών θεμάτων γενικού

ενδιαφέροντος, με πρόσκληση σε εγνωσμένου κύρους επιστήμονες, μέσης διάρκειας
2 ωρών

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

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

- Διοργάνωση ενός επιστημονικού πολυθεματικού 2ήμερου συνέδριου απευθυνόμενο
σε  ιατρούς  και  λοιπούς  επιστήμονες,  από  το  Επιστημονικό  Συμβούλιο  του
Νοσοκομείου

5.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού από
τρίτους

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης Ια

τρ
ικ

ό

Ν
οσ

η
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ικ

ό

Λ
οι

πό
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ό

Τ
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ό 
– 

Ξ
εν

οδ
ο-

χε
ια

κ
ό

Λ
οι

πό

Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Πλήθος 181+21+140=
321

(ειδικευμένοι,
επικουρικοί

&ειδικευόμεν
οι)

107 10
επιστήμον

ες μη
ιατροί

0 0 0
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Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
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Μέση
Διάρκεια

Δώδεκα (12)
εκπαιδευτικές 
ομιλίες από 
εγνωσμένου 
κύρους 
επιστήμονες 
μέσης 
διάρκειας δύο 
(2) ωρών
 
Συμμετοχή 
εβδομήκοντα 
εννέα (79) 
ιατρών σε 
εκπαιδευτικά 
συνέδρια-
σεμινάρια-
ημερίδες 
ιατρικού 
ενδιαφέροντο
ς μέσης 
διάρκειας 
τριών (3) 
ημερών

2,85

Συμμετοχ
ή σε 
εκπαιδευτι
κά 
συνέδρια 
–
σεμινάρια
-ημερίδες 
μέσης 
διάρκειας 
δυόμιση 
(2,5) 
ημερών

0 0 0

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

α/
α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ/ΚΛΙΝΙΚ
Η

ΕΠΕΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΕΡΕΥΝ
ΗΤΗΣ

1.
«Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική αναδρομική μη 

παρεμβατική μελέτη για την 

αποτελεσματικότητα του Tresiba (ινσουλίνη 

degludec) μετά από την αλλαγή από βασική 

ΑΠ – Διαβητολογικό 
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας
Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος
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ινσουλίνη σε έναν πληθυσμό με τύπου 1 και 2 

σακχαρώδη διαβήτη

2.
«RNA editing in colon cancer»

ΒΧ Αγιομαμίτης Γεώργιος
Επιμ. Β’ Χειρουργικής

3. «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης 
αντιβιοτικών (Antibiotic Stewardship Program –
ASP) και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Αποτελέσματα 3ετούς εφαρμογής και σύγκριση 
με προηγηθείσα 3ετία σε Γενικό Νοσοκομείο»

ΒΠ – ΜΕΛ Χρύσος Γεώργιος
Δ/ντης παθολογίας ΒΠ

4. «Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη κοορτής 
για τη συλλογή στοιχείων στη συνήθη κλινική 
πρακτική, σχετικά με το ποσοστό επίτευξης 
θεραπευτικού στόχου, συμμόρφωσης και 
μοτίβων χρήσης του adalimumab σε ασθενείς με 
μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στην 
Ελλάδα – Μελέτη CONCORDIA»

Δερματολογικό ιατρείο Κατσαντώνης Ιωάννης
Δ/ντης Δερματολογίας – 
Αφροδισιολογίας

5. «Δεδομένα καθημερινής κλινικής πράξης για τη 
δραστικότητα της παριταπρεβίρης – 
ομπιτασβίρης – ντασαμποβίρης – ριμπαβιρίνης 
σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C – Μελέτη 
παρατήρησης στην Ελλάδα – Μελέτη OPAL»

Γαστρεντερολογικό 
τμήμα

Τζάθας Χαράλαμπος
Συντ. Δ/ντης 
Γαστρεντερολογικού τμήματος

6. «Μια φάσης ΙΙΙ  τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική 
μελέτη για τη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του 
mongersen (GED-0301) για τη θεραπεία ασθενών
με ενεργή νόσο του Crohn»

Γαστρεντερολογικό 
τμήμα

Τζάθας Χαράλαμπος
Συντ. Δ/ντης 
Γαστρεντερολογικού τμήματος

7. «Διάρκειας 24 εβδομάδων πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη, ανοικτή, παράλληλων ομάδων 
μελέτη που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια του Toujeo και του Tresiba σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που δεν
έχουν λάβει προηγουμένως ινσουλίνη, οι οποίοι 
δεν ελέγχονται επαρκώς με από στόματος 
χορηγούμενα αντιδιαβητικά φάρμακα +/- 
αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1»

ΑΠ – Διαβητολογικό 
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας
Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος

8. «Δημιουργία αναλυτικού μητρώου καταγραφής 
πρωτογενών αγγειοπλαστικών στο Αιμοδυναμικό
εργαστήριο στα πλαίσια οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου με ανάσταση του ST και προοπτική 
παρακολούθηση των αντίστοιχων ασθενών με 
σκοπό την αξιολόγηση μίας σειράς πιθανών 
προγνωστικών δεικτών»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος

9.
«Ανάλυση του χρονικού διαστήματος από την 
εγκατάσταση συμπτωματολογίας μέχρι την 
έναρξη της αντιμετώπισης καθώς και των 
χρόνων ενδονοσοκομειακής διαχείρισης σε μη 
επιλεγμένο δείγμα ασθενών που υφίστανται οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσταση του ST 
και προσέρχονται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 
Αναζήτηση περιθωρίων βελτίωσης»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος
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10. «Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη του 
προστατευτικού ρόλου της μεταεπεμβατικής 
ενδοκερκιδικής χορήγησης αγγειοδιασταλτικών 
φαρμακευτικών παραγόντων σε σχέση με την 
πρώιμη και όψιμη απόφραξη της κερκιδικής 
αρτηρίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
στεφανιαιογραφικό έλεγχο δια μέσου της 
αρτηρίας αυτής»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος

11. «Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο. Μητρώο 
εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση του 
ST (STEMI)»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος

12. «Μακροχρόνιο Μητρώο Χρόνιας Ισχαιμικής 
Καρδιοπάθειας»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος

13. «Αξιολόγηση λειτουργικότητας αριστεράς και 
δεξιάς κοιλίας με υπερηχοκαρδιογραφικούς 
δείκτες σε ασθενείς με HIV λοίμωξη»

Καρδιολογικό τμήμα Φούσας Στέφανος
Συντ. Δ/ντης Καρδιολογικού 
τμήματος

14. «Εθνικό Μητρώο Καταγραφής Ασθενών με 
Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία (REGISTRY 
HELLAS-FH)»

Καρδιολογικό τμήμα Μπιλιανού Ελένη
Δ/ντρια Καρδιολογίας

15. «Πρωτόκολλο παρακολούθησης ασθενών με 
λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα»

Καρδιολογικό τμήμα Θεοδόσης-Γεωργιλάς 
Αναστάσιος
Επιμελητής Καρδιολογικού 
τμήματος

16. «Τυχαιοποίηση της συνήθους κλινικής 
πρακτικής και αξιολόγηση της επίδρασής της 
στην κατανόηση της νόσου και της θεραπείας 
από ασθενείς και στη συμμόρφωσή τους στην 
από του στόματος λαμβανόμενης αντιδιαβητικής 
θεραπείας για τον Διαβήτη τύπου 2 στην 
Ελλάδα»

ΑΠ – Διαβητολογικό 
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας
Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος

17. «Επίδραση πιταβαστατίνης ή ατορβαστατίνης 
στη γλυκόζη ορού, μετρίου έως πολύ σοβαρού 
κινδύνου για ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη 
ασθενών»

Καρδιολογικό τμήμα Μπιλιανού Ελένη
Δ/ντρια Καρδιολογίας

18. «Προστατευτικός αερισμός με υψηλότερη ΡΕΕΡ 
έναντι χαμηλότερης ΡΕΕΡ κατά τη γενική 
αναισθησία για χειρουργική επέμβαση σε 
παχύσαρκους ασθενείς – Τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη μελέτη PROBESE»

Αναισθησιολογικό 
τμήμα

Παυλόπουλος Φώτιος
Συντ. Δ/ντης 
Αναισθησιολογικού τμήματος 
– Χαλκιάς Αθανάσιος Ειδικ. 
Αναισθησιολογίας

19.
«Μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη 

με placebo κλινική μελέτη με Serenoa Repens, 

Cucurbita Pepo, Λυκοπένιο και Σελήνιο ως 

συμπληρωματική αγωγή στην κύρια θεραπεία 

της χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας»

Ουρολογικό τμήμα Σταματίου Κωνσταντίνος 
Επιμελητής Ουρολογικού 
τμήματος

20
PIONEER 8 – Προσθήκη στην υπάρχουσα 

ΑΠ – Διαβητολογικό Μελιδώνης Ανδρέας
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θεραπεία με ινσουλίνη. Αποτελεσματικότητα και 

ασφάλεια της από του στόματος semaglutide 

έναντι εικονικού φαρμάκου σε άτομα με 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν 

θεραπεία με ινσουλίνη»

Κέντρο Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος

21.
«Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha 

σε ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω 

σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους 

φακέλου»

Καρδιολογικό τμήμα Μπιλιανού Ελένη
Δ/ντρια Καρδιολογίας

22.
«Μία πολυεθνική μελέτη παρατήρησης για την 

αξιολόγηση της ασφάλειας του Repatha στην 

κύηση»

Καρδιολογικό τμήμα Μπιλιανού Ελένη
Δ/ντρια Καρδιολογίας

23.
«Έγκαιρη παρέμβαση σε υψηλού ρίσκου κύηση 

για σακχαρώδη διαβήτη κατά το 1ο τρίμηνο της 

κύησης»,

ΑΠ – Διαβητολογικό 
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας
Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος

24.
«Μελέτη της αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας της σιλοσταζόλης στην πρόληψη 

ισχαιμικών αγγειακών επεισοδίων σε 

διαβητικούς ασθενείς με συμπτωματική 

περιφερική αρτηριακή νόσο – Μελέτη DORIC»

ΑΠ – Διαβητολογικό 
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας
Συντ. Δ/ντης ΑΠ τμήματος

6. 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 457 457

Θέση σε λειτουργία

Θέση εκτός λειτουργίας

Κατάργηση
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* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2016

6.2Δυναμικότητα 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)

6.3Αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  κλινών  (με  τροποποίηση  οργανισμού
λειτουργίας)
-
-  
-
6.4Λοιπές  αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  κλινών  (χωρίς  τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας)
-

7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές

Υποδομές

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός

Αγορά

Ενοικίαση

Πώληση

Ανέγερση
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Επισκευή – Συντήρηση

Υλικά  (Υδραυλικά,  Ηλεκτρολογικά,  οικοδομικά  κ.λ.π)
20.000 € +ΦΠΑ(λόγω έλλειψης χρημάτων στους κωδικούς).

Επισκευή-  συντήρηση των κτιριακών  εγκαταστάσεων του
Νοσοκομείου.  45.000 € +ΦΠΑ (λόγω έλλειψης χρημάτων
στους κωδικούς).

Αισθητικές παρεμβάσεις

Άλλες παρεμβάσεις

1.Συνεργασία  Κτιριακών  Υποδομών-Νοσοκομείου  και
Αντιπεριφερειάρχη  για  την  συνέχιση  του  έργου
<<Αναδιαρρύθμιση  χώρων  του  2ου Ορόφου  για  την
εγκατάσταση  της  Καρδιολογικής  Κλινικής  ,  του
Αιμοδυναμικού Εγαστηρίου και Εργαστ. Υπερήχων>>

2.Επεξεργασία  στοιχείων  για  αναδιαρρύθμιση-ανακαίνιση
και  Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  Κεντρικού  κτιρίου  του
Νοσοκομείου.
3.Νέα  προμελέτη  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)
2.   Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών
-

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

1. Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
Ψυγείο  βαθείας  κατάψυξης
-85c  (τεμ.1)

9.450,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Holter ρυθμού (τεμ.1) 2.650,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πλυντήριο  ενδοσκοπικό
(τεμ.1)

11.380,00+ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ενδοσκοπικός  πύργος
(τεμ.1)

36.150,00+ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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Γαστροσκόπιο (τεμ.1) 12.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Holter πίεσης(τεμ.1) 1.250,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Καρδιογράφος (τεμ.3) 2.900,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οπτική
Λαπαροσκοπική(τεμ.1)

1.100,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Οξύμετρο φορητό (τεμ.3) 1.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πιεσόμετρα  φορητά
(τεμ.10)

1.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φαξ. (τεμ.7) 1.820,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φωτοτυπικό  (τεμ.1) 1.00,00 +ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μόνιτορ (τεμ.1) 1.200,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Καρδιοτοκογράφος (τεμ.1) 1.400,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πλυντήριο  σκοραμίδων
(τεμ.1)

5.900,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Τραπέζι Mayo (τεμ.5) 5.600,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Σύστημα vision Ν/Χ (τεμ.1) 9.018,00+ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αναρρόφηση (τεμ.1) 685,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Χειρολαβές (τεμ.2) 1.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Ζυγαριά  με  αναστηνόμετρο
(τεμ.1)

750,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

2. Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

3. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
Υπέρηχος  Γενικής  χρήσης
(τεμ.1)

ΔΩΡΕΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΥ

Αξονικός  Τομογράφος
(τεμ.1)

385.000,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Απινιδωτής  (τεμ.1) 3.700,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Κεντρικός  σταθμός  και
Οθόνες  Ασθενών  ΜΕΘ

7.840,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
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(τεμ.3)

Γαστροσκόπιο (τεμ.1) 12.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Διαθερμία (τεμ.1) 4.115,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Καρδιογράφος (τεμ.3) 2.700,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οπτική  Λαπαροσκοπική
(τεμ.1)

3.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Οξύμετρο φορητό (τεμ.3) 1.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πιεσόμετρα  φορητά
(τεμ.10)

1.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φαξ. (τεμ.6) 1.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φωτοτυπικό  (τεμ.1) 2.500,00 +ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μόνιτορ (τεμ.1) 1.580,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

8.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό

4. Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

5. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
 
Είδος Κόστος Σκοπός

8.3 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό

6. Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός 
ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΩ  ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ

7. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

Σελίδα 25 από 36



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 ΤΕΛΙΚΟ.doc

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,
ΓΡΑΦΕΙΑ  ,ΝΤΟΡΜΕΖΕΣ,
ΕΡΜΑΡΙΑ , ΚΛΠ

ΜΗΔΕΝ  (Από   τεχνικούς
της Υπηρεσίας)

9. ΕΡΓΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  /  ΑΛΛΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

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

 Δυνατότητα  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  φαρμάκων  και  ιατρικών  πράξεων
εξωτερικών ασθενών.

 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.

 Υλοποίηση  της  online αναγγελίας  παραπεμπτικών  παρακλινικών  εξετάσεων  στον
ΕΟΠΥΥ.
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 Ολοκλήρωση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής.

 Προσαρμογή συστήματος για την εισαγωγή στοιχείων στο e-agora.

 Εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

 Ενσωμάτωση  της  κωδικοποίησης  εργαστηριακών  εξετάσεων   ΚΕΟΚΕΕ  στα
πληροφορικά συστήματα του Νοσοκομείου.

 Συμπλήρωση του ΒΙ- FORMS για το έτος 2016

 Διασύνδεση της Αιμοδοσίας με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοτών 

 Εγκατάσταση  παραμετροποίησης  στο  LIS για  έλεγχο  της  επανάληψης  παραγγελίας
ιατρικών πράξεων σε νοσηλευόμενους.   

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

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

 Λειτουργία εξειδικευμένου Τακτικού Ιατρείου Καρδιακής ανεπάρκειας.

 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-  περιοδικές  θεραπείες  διαφόρων  όγκων  με
χημειοεμβολισμούς, θερμοκαυτηριάσεις κλπ) καθώς και με  εξειδικευμένες μεθόδους
υπερηχοτομογραφίας όπως η νεογνική, παιδιατρική  και με σκιαγραφικά μέσα από το
Ακτινολογικό Τμήμα

 Ανάπτυξη και Λειτουργία Ανεξάρτητου Νέου τμήματος Ακοολογίας-Νευροωτολογίας
στα πλαίσια του εργαστηριακού τομέα.

 Συμμετοχή του Π/Ψ στο Δίκτυο Συνεργασίας ΄ΔΣΥΝ’ για την υποστήριξη των Νέων.

 Λειτουργία Νεοσυσταθέντος  ΙΕΚ ειδικότητας βοηθών Νοσηλευτών.

 Εφαρμογή  του  νόμου  για  την  μεταφορά  της  διαχείρισης  αποστειρωμένου
υγειονομικού  υλικού   και  αντιδραστηρίων  από  το  Φαρμακείο  στις  Οικονομικές
Υπηρεσίες.

 Εκκαθάριση αρχείων Δελτίων Παρουσίας υπαλλήλων και αδειών.

 Προμήθεια λογισμικού για την πλήρη εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής.

 Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου αιμοδοσίας και ανοσολογικού τμήματος.

 Δημιουργία  Μητρώου  Καταγραφής  Ελλήνων  Ενηλίκων  ασθενών  με  συγγενείς
Καρδιοπάθειες.

 Ανταπόκριση σε αίτημα Κέντρου Στήριξης παιδιού και οικογένειας Πειραιά (Δράση
παιδικών χωριών SOS).

 Νέο site του Νοσοκομείου
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 Λειτουργία  υπερηχοτομογράφου  (δωρεά  Ιδρύματος  Σταύρου  Νιάρχου)  με
δυνατότητες:

 Απεικόνιση  Gray-scale(B-Mode)  και  εφαρμογή  2ης  αρμονικής  συχνότητας
από τους ιστούς(Tissue Harmonic Imaging)

 Απεικόνιση  αγγείων  Color Doppler (CF)/παλμικό  Doppler/Triplex/power
Doppler και με την ειδική τεχνική B- flow

 Απεικόνιση M – Mode
 Τραπεζοειδής Απεικόνιση(Trapezoid scan)
 Τρισδιάστατη – free-hand απεικόνιση (3D)
 Υπερηχητική ελαστογραφία και με τις δύο διαθέσιμες τεχνικές (Strain,Shear-

Ware elastography), για επιπολής και εν τω βάθει όργανα
 Υπερηχογραφία  με  σκιαγραφικά  μέσα  {contrast-enhanced ultrasonography

(CEUS)},για επιπολής και εν τω βάθει όργανα.
 Δυνατότητες καθοδήγησης επεμβατικών πράξεων  με απλή υπερηχογραφία,

με σύστημα πλοήγησης (navigation) με εφαρμογή μαγνητικού πεδίου και με
εφαρμογή  σύνταξης  εικόνων  (fusion imaging)υπερήχου  και  αξονικής
τομογραφίας. 

 Λειτουργία νέου Αξονικού Τομογράφου με δυνατότητες:
 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων
 Τρισδιάστατης απεικόνισης
 Αγγειογραφίας MIP και mIP
 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων
 Οδοντιατρικών λήψεων (Dental)
 Παιδιατρικών λήψεων
 Εικονικής ενδοσκόπησης
 Αξιολόγησης οστικής πυκνότητας
 Ανάλυση αιμάτωσης εγκεφάλου(Cerebral perfusion)
 Ct fluoroscopy
 Εκτίμησης ποσοστού επασβέστωσης των αγγείων (Calcium scoring)
 Εξετάσεων  στεφανιαίων   αγγείων  με  τεχνικές  σάρωσης  prospective και

retrospective gating
 Μελέτη καρδιακής λειτουργίας.

 Δωρεά ορθοπεδικού  μηχανήματος  FORMETRIC για το ιατρείο Σκολίωσης 

 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 με νέο διευρυμένο
σχήμα με την συμμετοχή Μικροβιολόγου και Νοσηλευτή Ελέγχου Λοιμώξεων.

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

 Διασύνδεση  Αιμοδοσίας με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

 Διαμόρφωση χώρου και   εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεϊατρικής  για τη λειτουργία
της. .Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του.

 Μέτρα για την τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου.

 Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων air conditions.

 Εκκαθάριση αρχείου ιατρικών φακέλων 20ετίας σύμφωνα με τον νόμο.

 Απελευθέρωση του ακινήτου επί  των οδών Ακτής Ποσειδώνος και  Γούναρη στον
Πειραιά, εμβαδού 682.99m2,προς περαιτέρω εκμετάλλευση σύμφωνα με την απόφαση
του Δ.Σ 22/16-7-2015 θέμα 26ο και την έγκριση σχεδίου λύσης σύμβασης κατασκευής
του  έργου  «  Ανέγερση  πολυωρόφου  κτιρίου  γραφείων  και  καταστημάτων  στον
Πειραιά,  στο οικόπεδο επί  των οδών Ακτή Ποσειδώνος και  Γούναρη,  ιδιοκτησίας
«ΤΖΑΝΕΙΟΥ» Π.Γ.Ν.Π. καθ’ όσον η λύση της σύμβασης είναι

 Επωφελέστατη για το Νοσοκομείο διότι δε θα βαρύνεται  πλέον από
την ήδη υπάρχουσα απαίτηση της Κοινοπραξίας

 σύμφωνα με τους όλους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και την άποψη
της   αρμόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
θα  διατηρηθεί  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  μνημείο  για  την  πόλη  του
Πειραιά.

  

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

 Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής.

 Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις σε κλινικές, μονάδες, τμήματα, εργαστήρια 

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(τι.χ. ISO 9001:2008, HACCP

κ.λπ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ISO 9001:2008 15/9/2017 ΕΚΑΠΤΥ

7 τμήματα ΕΝ ISO 9001:2008

18/10/2016 (έχουν
δρομολογηθεί οι

διαδικασίες ανανέωσης
για το διάστημα 2017-

2018)

ΕΚΑΠΤΥ

 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 υπό ίδρυσης Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης  (Μ.Χ.Α)της  εταιρίας  «Φροντίς  Ανώνυμος  Εταιρία  Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας» και δ.τ «Φροντίς Νεφρολογική Α.Ε.»

 Επέκταση υποστήριξης  15 επιπλέον μηχανημάτων της  ήδη διασυνδεδεμένης  με το
Νοσοκομείο  μας  Μ.Χ.Α  «ΦΡΟΝΤΙΣ»  Α.Ε  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας  και  δ.τ
«ΦΡΟΝΤΙΣ Νεφρολογική ΑΕ» από τη Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου.

 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.
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 Πλήρης υιοθέτηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  εξωτερικών ασθενών.
 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.

 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  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  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. 
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 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.

Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες η οποία αποδεικνύεται  από τις
μειωμένες προσφυγές τους στα δικαστήρια  για τυχόν  ιατρικές παραλείψεις.


Έτος 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Αγωγές 8 7 4 2 4 3 3 1

 Παροχή υπηρεσιών υγείας σε 254 πρόσφυγες  για το 2016.

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

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

 Συμμετοχή του νοσοκομείου μας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη και Συμβουλευτική
της Διεύθυνσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας του ΥΥΚΑ & των επτά (7) ΥΠΕ της
χώρας  στην  ανάπτυξη  συστημάτων  ποιότητας  στις  Υπηρεσίας  Υγείας,  καθώς  &
Πιστοποίηση  οκτώ  (8)  νοσοκομείων»  (Αρ.Γ.Π.Οικ.  129239/23-11-2011.)  και
συγκεκριμένα σε πρόγραμμα  διαχείρισης της ποιότητας κατά  ISO 9001:2008», 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. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τα ΤΕΠ ενηλίκων και παίδων (273.980,00),
Είχε εγκριθεί  αλλά απεντάχθηκε.

4. Ευαισθητοποίηση  συλλόγων  γονέων  και   κηδεμόνων  πρωτοβάθμιας  και
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  περιφέρειας  Αττικής  για  την  πρόληψη
προβλημάτων ψυχικής υγείας (327.000,00), υποβλήθηκε, δεν προχώρησε.

5. Συμπλήρωση  /  επέκταση  λειτουργίας  του  Παιδοψυχιατρικού  τμήματος  στο
Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (1.401.200,00),ενταγμένο, έχει ολοκληρωθεί.
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6. Προμήθεια  του  αναγκαίου  εξοπλισμού  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του
Παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (90.000,00), Είχε
εγκριθεί  αλλά απεντάχθηκε

7. Ανασχεδιασμός  συστήματος  Διοίκησης  και  ενημέρωσης
(120.000,00),υποβλήθηκε, δεν προχώρησε.

8. Παροχή  υπηρεσιών  τεχνικού  συμβούλου  για  τη  διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων  έργων  ΕΣΠΑ  του  Γ.Ν.Πειραιά  «ΤΖΑΝΕΙΟ».
(24.500,00), ενταγμένο, έχει ολοκληρωθεί.

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

 Αιτούμενα Έργα στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής συμφωνίας 2014 – 2020 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ

1 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 600.000 1

2
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ

MONITOR ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΜΕΘ
280.000 24

3 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 180.000 4
4 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 160.000 2
5 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 45.000 1
6 ΥΠΕΡΗΧΟΣ TRIPLEX 45.000 1
7 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ C-ARM 140.000 2
8 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 100.000 5
9 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ 45.000 1
10 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 65.000 1
11 ΣΥΣΤΗΜΑ OCT 60.000 1
12 ΣΥΣΤΗΜΑ LASER ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 50.000 1
13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 35.000 1
14 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΟΓΚΟΥ 200.000 10
15 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 60.000 10

16
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΩΝΗΣ 
ΕΝΔΟΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

80.000 1

17 ΛΑΜΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ 100.000 2
18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ RESPAL 160.000 1

19
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΔΙΝΑ 140.000 400

20 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 280.000 1
21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 50.000 2
22 ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 280.000 24
23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΩΣΗΣ 25.000 1
24 ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ 30.000 2
25 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 40.000 1
26 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 150.000 ΣΕΤ 10
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27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 40.000 1
28 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΟΣ 65.000 1
29 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΨΥΚΤΙΚΗ 60.000 2
30 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 40.000 5
31 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 40.000 10
32 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ 35.000 1
33 ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ -80 ΒΑΘΜΟΥΣ 20.000 3
34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 50.000 1
35 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 60.000 10
36 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑ PCR 50.000 1
37 ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ - ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 25.000 1
38 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 25.000 1
39 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 20.000 1
40 ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 40.000 5
41 HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤ. ΠΙΕΣΗΣ 30.000 1
42 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 30.000 1
43 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 45.000 1
44 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 40.000 2
45 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 800.000 1
46 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 50.000 2
47 ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΟ (ΣΚΗΝΩΣΗ - ΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗ) 30.000 1
48 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 90.000 2
49 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 30.000 5

50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 
NAVIGATOR

130.000 1

51
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 150.000 1

52 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΩΡΛ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ 35.000 1
53 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 350.000 1

 Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το Νοσοκομείο
 
 Από το 2016  εφαρμογή  χρονοπεριορισμού επανάληψης εργαστηριακών εξετάσεων

για νοσηλευόμενους ασθενείς. Μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων περιόδου 2015-
2016 ήταν της τάξεως του 4%

 Αναβάθμιση παροπλισμένου από 4ετίας (άχρηστου) αξονικού τομογράφου του Γ.Ν
Νίκαιας  ο  οποίος  λειτουργεί  ακόμα  στο  Νοσοκομείο  από  23/7/2011  με  κόστος  μόλις
11.000,00€

 Εγκατάσταση  &  λειτουργία  υπερηχοτομογράφου  τελευταίας  γενιάς,  Πολλαπλών
χρήσεων & υψηλής ευκρίνειας (ΔΩΡΕΑ από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»).

 Σχετικές Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για δημιουργία Μονάδας Νεογνών και
τμήμα Περιτονιακής κάθαρσης.

 Το  Γ.Ν.Π  ¨ΤΖΑΝΕΙΟ¨  της  2ης ΔΥΠΕ  Πειραιώς,  συμμετέχει  στη  παραγωγική
λειτουργία του Εθνικού Δικαίου Τηλεϊατρικής, με πιστοποιημένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικό εξοπλισμένο χώρο. 

 Κοινή συναίνεση λύσης της Σύμβασης, που δέσμευε το νοσοκομείο με την εταιρεία
Κ/Ξ AΒΑΞ  ΑΕ-ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ και  αποδέσμευσε το
οικόπεδο  που  βρίσκεται  επί  των  οδών  Ακτή  Ποσειδώνος  και  Γούναρη  για  την  πλήρη
αξιοποίηση του.
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 Το Νοσοκομείο έχει ζητήσει την Ενεργειακή Αναβάθμιση των τριών κτιρίων του 
Νοσοκομείου.  α.)  Αναδιαρρύθμιση Ανακαίνιση και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 
Κεντρικού κτιρίου, β) Αναπαλαίωση  Αναδιαρρύθμιση και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Διατηρητέου κτιρίου Καρδιολογικής και γ) Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου 
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με προτεραιότητα στο Κεντρικό Κτίριο και την 
ένταξη του στο Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2014-2020 σε συνεργασία με την 2η 
ΔΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας

 
 Ειδικές δράσεις δημόσιας υγείας (ψυχική υγεία, ναρκωτικά, πρόληψη)

 Στο νοσοκομείο λειτουργεί Παιδοψυχιατρική κλινική συμβάλλοντας στη ψυχική υγεία
των παιδιών της περιοχής μας και υπάρχει μέριμνα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας
της, μέσω προγραμμάτων ψυχικής υγείας. 

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

Στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  της   Επιτροπής  Ποιότητας  του  Νοσοκομείου
πραγματοποιήθηκαν :   

  Τήρηση  κανόνων  υγιεινής  επεξεργασίας- σερβιρίσματος φαγητού.
  Πλήρης   συνεργασία  με  την  επιτροπή  Λοιμώξεων   Προτυποποίηση  διαδικασιών
επικοινωνίας και διασφάλισης αρχείου των αποτελεσμάτων εργαστηρίων. 
 Συλλογή της γνώμης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας.
 Πιστοποίηση  του  Τμήματος   Αιμοδοσίας,  Παιδοψυχιατρικού  Τμήματος,  και  των
παρακάτω Δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου
 Προγραμματισμός & Υλοποίηση Ραντεβού Ασθενών σε Εξωτερικά Ιατρεία
 Διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών
 Ημερήσια Νοσηλεία Ασθενών
 Διαχείριση Εισαγωγών & Εξαγωγών Ασθενών
 Ακτινολογικές Εξετάσεις
 Υπηρεσίες Εντατικής Θεραπείας
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