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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία φορέα: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζαννή & Αφεντούλη

Ηλεκτρονική σελίδα: www.tzaneio.gr

Τηλέφωνο Fax e-mail

Διοίκηση
2104592139-140

2104511709
gr.dioikhth@tzaneio.gr
an_dioikhths@tzaneio.gr

Κέντρο –
Γραμματεία

2104592200
hospital@tzaneio.gr

Περιοχή κάλυψης: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και οι Νήσοι του
Αιγαίου. 
Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και τα  Νησιά
του Αιγαίου. (2.000.000 κατοίκους)
 
Διοικητής : Αρβανίτη  Μαρία  31/3/2017 -
Παπαχρήστος Χρήστος 1/1/2017-30/3/2017

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης: 14/2/2018
   
Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου 
 Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592449 - 2104592189
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδα 46.320.208,85
Έξοδα 46.320.208,85
Τελικό σύνολο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή Σύνολο
Αιτιολογία -

Παρατηρήσεις
Ταμειακό Υπόλοιπο 2016 7.269.243,80
Έσοδα
Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 25.911.654,99
Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. 659.680,15
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.
Λοιπές επιχορηγήσεις 10.778,37
Δωρεές
Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 3.581.227,24
Έσοδα από ιδιώτες 252.511,37
Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών
Λοιπά έσοδα 4.640.145,28
Έσοδα: Σύνολο 35.055.997,40
Έξοδα
Κόστος μισθοδοσίας* 5.574.166,10
Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 
μίσθωση, συντήρηση)

205.825,16

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 
συντήρηση)

887.061,96

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 
αγαθών

15.600.132,48

Πληρωμές για υπηρεσίες 4.412.992,84
Λοιπά έξοδα 4.708.631,31
Έξοδα: Σύνολο 31.388.809,85

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα) 3.667.187,55

Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 10.936.431,35
*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ(Κ.Υ.,Π.Π.Ι., Π.Ι.)
Έσοδα
Έξοδα
Τελικό σύνολο
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Κόστος  μισθοδοσίας  για  το  2017  που  βάρυνε  τον  προϋπολογισμό  του  Υ.Υ.&
Κ.Α.:14.128.091,30€

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

 Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία: 18.908.362,17€

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές : 5.023.993,87 €

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις
-
-  
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών
Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης

Τομέας Εισαγωγές
Ημέρες

Νοσηλείας
Μέση διάρκεια

νοσηλείας

Ποσοστό
κάλυψης
κλινών

Παθολογικός 8620 7766 4.13 54.58%
Χειρουργικός 12141 11423 3.00 46.25%
Ψυχιατρικός 28 35 48.49 92.99%

ΜΕΘ 67 206 17.95 84.41%
ΜΑΦ

ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 24 607 3.17 52.71%
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 27 83 7.41 18.72%
ΘΕΣΕΙΣ 657 5.89 50.53%

Ειδικές Μονάδες
Αριθμός Περιστατικών Αριθμός Συνεδριών

Μονάδα
Μεσογειακής

Αναιμίας
266

Μονάδα
Τεχνητού
Νεφρού 

585 4503

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

58101 66153 2887 9057 1783430 655 695

Μέσος
χρόνος

αναμονής

Από 1
έως 64
μέρες

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)
Αλλαγή  στον   τρόπο  λειτουργίας  των  Επειγόντων  Περιστατικών  (  ΤΕΠ  )  του
νοσοκομείου σύμφωνα με τον οποίο  :

1. Με την προσέλευση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , γίνεται
καταγραφή  από  τη  Γραμματεία  Επειγόντων  Περιστατικών   των  δημογραφικών  του
στοιχείων -  ΑΜΚΑ  για την απόκτηση Α.Μ και  την έκδοση  barcodes τα οποία θα
συνοδεύουν τον Φάκελο Ασθενούς στα ΤΕΠ στην ιατρική ειδικότητα για εξέταση και
στη συνέχεια στην κλινική, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η νοσηλεία  του. 
 2. Δημιουργία Γραφείου Εκτάκτων Εισαγωγών σε ξεχωριστό χώρο από τη Γραμματεία
ΤΕΠ.
3. Κατά την Γενική Εφημερία να πραγματοποιείται ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ σε 24ωρη
βάση  στο  χώρο  του  Ιατρείου  Περιπατητικών  Ασθενών(αντιμετώπιση  ελαφριών  και
χρόνιων  περιστατικών).  αποκλειστικά  από  ειδικευόμενους  Γενικής  Ιατρικής  με  την
παράλληλη  παρουσία ειδικευμένων ιατρών   Παθολογίας συλλειτουργώντας στον ίδιο
χώρο, με την παρουσία και υποστήριξη νοσηλευτή.

    4. Στη διαλογή τα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως βαριά ,μεσαία και ελαφρά για να 
     δοθεί η αναγκαία προτεραιότητα.

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,
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μεταβίβαση των οδηγιών του διαβητολόγου στους ιατρούς και τους  προϊστάμενους
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. 

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 Συμμετείχαν στο ιατρείο Διαβητικού Ποδιού

o Εκπαίδευσαν  ασθενείς  κατά  ομάδες  με  βάση  το  σύγχρονο  εργαλείο  εκπαίδευσης
«Χάρτης εκπαίδευσης»

o Παρακολούθησαν ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση στο πλαίσιο του Αντιϋπερτασικού
Ιατρείου  του  Νοσοκομείου.  Μεταξύ  άλλων,  έγινε  τοποθέτηση  και  αφαίρεση  Holter
πίεσης 24ωρης 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 Δραστηριοποιήθηκαν  στη Μονάδα Ειδικών   Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ως εξής:

1. 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. 

2.    Συμμετοχή στο νεοσυσταθέν ιατρείο για την ηπατίτιδα C

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

4.     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 Στον Τομέα της Αιμοδοσίας ασχολήθηκαν με τα κάτωθι:

1. 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
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των  αιμοδοτών  στο  κομπιούτερ,  εκτύπωση  και  αποστολή  καρτών  εθελοντικής
αιμοδοσίας στους αιμοδότες).

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

3. Ενημέρωση ατόμων που βρέθηκαν θετικά για λοιμώδη νοσήματα.

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

o Στατιστική (συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων)

o Πήραν  μέρος  στον  ομαδικό  εμβολιασμό  των  ευπαθών  και  υγιών  ομάδων,  όπως
αντιγριπικός  εμβολιασμός,  αντιτετανικός  εμβολιασμός,  εμβολιασμός  κατά  της
ηπατίτιδας Β. 

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

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

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

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

o Συμμετείχαν στο Ιατρείο Εφηβικής Ιατρικής και στην καταγραφή των νεοπλασιών του
νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών

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

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

3.4Προγράμματα πρόληψης υγείας

o Προς την κατεύθυνση της πρόληψης υγείας οι  Νοσηλεύτριες Έλεγχου Λοιμώξεων

έπραξαν  τα ακόλουθα:

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

ΚΕΕΛΠΝΟ.

2. Επίβλεψη  της  εφαρμογής  των  διαδικασιών  απολύμανσης,  αποστείρωσης  και

αντισηψίας.
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3. Επίβλεψη  της  χρήσης  των  απολυμαντικών  αντισηπτικών  σκευασμάτων  &

επιτήρηση  εφαρμογής  των  μέτρων  ατομικής  προστασίας  από  όλους  τους

εργαζόμενους στο νοσοκομείο.

4. Συμμετοχή στη  διενέργεια  των εμβολιασμών του προσωπικού  σύμφωνα με  το

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

5. Επιτήρηση  της  συμμόρφωσης  με  τις  ιατρονοσηλευτικές  πρακτικές  που

σχετίζονται με τη πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

6. Σύνταξη και η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων και διαδικασιών σε συνεργασία

με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

7. Καθοδήγηση του προσωπικού ώστε να εφαρμόζει  ασφαλείς  ιατρονοσηλευτικές

πρακτικές υπό τη στήριξη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.

8. Παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  διαδικασιών  και  της  κατάστασης

καθαριότητας σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

9. Καθημερινή  ενημέρωση  από  το  μικροβιολογικό  εργαστήριο  σχετικά  με  τις

απομονώσεις πολυανθεκτικών μικροοργανισμών.

10. Τήρηση,  με  ευθύνη  των  υπεύθυνων  ιατρών,  των  μονώσεων  των  ασθενών  με

λοίμωξη − αποικισμό από ανθεκτικά παθογόνα.

11. Συνεχή  εκπαίδευση  του  προσωπικού,  τόσο  Νοσηλευτικού  όσο  και  των

αποκλειστικών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου μας

12. Τήρηση αρχείων και πρακτικών της ΕΝΛ στις συνεδριάσεις της

13. Έγκριση  Εσωτερικού  Κανονισμού  Πρόληψης  και  Ελέγχου  Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων από τη 2η ΥΠΕ.

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

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

16. Καθημερινή  λήψη  στοιχείων  νοσηλευομένων  ασθενών  από  το  μικροβιολογικό
εργαστήριο (όνομα, τμήμα, είδος κ/ας, είδος μικροοργανισμού) και ενημέρωση
των προϊσταμένων των τμημάτων για λήψη προφυλακτικών μέτρων ασθενών με
ανθεκτικά  στελέχη  μικροοργανισμών.  Ενημέρωση  ασθενών  για  λήψη
προφυλακτικών μέτρων για μεταδοτικά νοσήματα.
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17. Έλεγχος  καθαριότητας  των  χώρων  του  Νοσοκομείου  και  με  αφορμή  την
πρόσληψη  με  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  προσωπικού  καθαριότητας,την
εκπαίδευσή του. 

18. Σύνταξη προδιαγραφών απορρυπαντικών-απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται
στο νοσοκομείο.

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

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

21. Προτεινόμενα μέτρα για την καλύτερη ποιότητα φροντίδας των ασθενών. 

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

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

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

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

26. Οδηγίες  στο  προσωπικό  (βοηθητικό  -  νοσηλευτικό  κ.λπ.)  σε  ατυχήματα  που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 2017. Διατήρηση αρχείου των ατυχημάτων του
προσωπικού.

27. Ενημέρωση  εργαζομένων  για  τον  αντιγριπικό  εμβολιασμό.  Αποστολή
στατιστικών στοιχείων των εμβολιασθέντων από το εμβόλιο εποχικής γρίπης στο
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

28. Μέριμνα για την προμήθεια φιαλιδίων μεταφοράς φαρυγγικών δειγμάτων.

29. Πιλοτική καταγραφή χειρουργικής χημειοπροφύλαξης από 6/11/17 έως 5/12/17
στην ΑΧ, ΒΧ, ΟΡΘ/ΚΗ Κλινική. 

30. Κοινοποίηση οδηγιών στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με:

o Οδηγίες χειρουργικής χημειοπροφύλαξης 
o Οδηγίες Ελέγχου φορείας ασθενών.
o Απομόνωση ασθενών με πολυανθεκτικά μικρόβια.
o Διαχείριση αιχμηρών.
o Καθαρισμός κηλίδων αίματος
o Έκτακτα  μέτρα  για  τη  διαχείριση  ασθενών  με   επιβεβαιωμένη  ή

ενδεχόμενη γρίπη 
o Μέτρα πρόληψης μετάδοσης της Εποχικής Γρίπης.
o Διαχείριση πιθανών κρουσμάτων Ιλαράς
o Εμβολιασμός έναντι της εποχικής Γρίπης
o Εμβολιασμός έναντι της Ιλαράς
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o Δέσμη  Μέτρων  για  την  Πρόληψη  βακτηριαιμιών  που  σχετίζονται  με
Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες (ΚΦΚ)

31. Διανομή πλαστικοποιημένων οδηγιών σε όλα τα τμήματα σχετικά με :

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

o Μέτρα Προφύλαξης για ασθενή σε κλίνη με πράσινη σήμανση.

o Προφυλάξεις κατά τη νοσηλεία ασθενών με Ιλαρά

o Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών.

o Βασικές προφυλάξεις

o Προφυλάξεις Επαφής

o Προφυλάξεις Σταγονιδίων

o Οδηγίες χρήσης γαντιών

o Οδηγίες χειρουργικής χημειοπροφύλαξης ανά χειρουργική κλινική

o Οδηγίες καθαρισμού κηλίδων αίματος

o Οδηγίες  αρχικής  αντιμετώπισης  ατυχήματος  από  αιχμηρά  ή  εκτίναξη
βιολογικών υγρών

o Υγιεινή των χεριών

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

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

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

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

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

35. Καταγραφή συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των χεριών.

36. Τήρηση  αρχείου  επαγγελματικών  ατυχημάτων  (έκθεση  σε  βιολογικά  υγρά

ασθενών) – Σχετικές συστάσεις. 

3.5Υπηρεσίες κοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και ομάδες

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

o Παροχή  συναισθηματικής  υποστήριξης  και  συμβουλευτικής  σε  ασθενείς  και  τις
οικογένειες  τους  που  αντιμετωπίζουν  κοινωνικά  και  οικονομικά  προβλήματα  ως
απόρροια της ασθένειας τους.

o 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.

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

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

o Συμβολή  για  την  εύρεση  δομών  και  υπηρεσιών  μετανοσοκομειακής  φροντίδας  των
ασθενών

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

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

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

σπουδαστών των Τ.Ε.Ι. Κοινωνικής Εργασίας.

3.6  Εθελοντισμός

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Επιτροπή Εθελοντικής Εργασίας, στην οποία συμμετέχει
Τομεάρχης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις κοινοποιηθείσες αποφάσεις
του  Δ.Σ  προς  τη  Νοσηλευτική  Υπηρεσία   ,εγκρίθηκαν  συνολικά  2  αιτήσεις
ενδιαφερομένων για παροχή εθελοντικής εργασίας στη ΜΕΘ

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

Δημιουργία  ειδικής  ιστοσελίδας  με  θέμα  «Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Πειραιά  Τζάνειο,
συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των υποψηφίων και των γονιών τους στις Πανελλήνιες
εξετάσεις  2017»,   η  οποία  λειτούργησε  καθ  όλη  την  διάρκεια  των  Πανελληνίων
Εξετάσεων  με  τηλεφωνική  γραμμή υποστήριξης  από το  Παιδοψυχιατρικό  Τμήμα του
Νοσοκομείου μας.
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3.9Ενέργειες βελτίωσης ξενοδοχειακών υπηρεσιών – περιβάλλοντος (καθαριότητα,
φαγητό – εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης)

o Επιδιόρθωση και εγκατάσταση όλων των φθορών της οροφής και των τοίχων τόσο του κύριου
χώρου του Μαγειρείου, όσο και των βοηθητικών χώρων προετοιμασίας τροφίμων.

o Συντήρηση και επισκευή όλων των ψυκτικών θαλάμων, ενίσχυση των ψυκτικών θαλάμων με
ένα (1) ψυγείο – πάγκο συντήρησης

o Απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού και άχρηστων υλικών, από το Μαγειρείο και τις κουζίνες
των κλινικών

o Σε εξέλιξη οι διαδικασίες εγκατάστασης Σ.Δ.Α.Τ. σε συνεργασία με την 2η Δ.Υ.Π.Ε.
o Εκπαίδευση του προσωπικού εστίασης στις Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

από εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ.
o Ενίσχυση προσωπικού του Μαγειρείου με σπουδαστές του ΟΑΕΔ που κάνουν την πρακτική

τους άσκηση(2 χρόνια).
o Επιτυχημένη προσπάθεια παρασκευής εύληπτων εδεσμάτων, του υπευθύνου του μαγειρείου κ

Απέργη Ιάκωβου,  έτυχε ευμενούς  απήχησης από τους  ασθενείς  και  προβολής από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
οι επαγγελματίες της Μαγειρικής τέχνης, επισκεπτόμενοι τον χώρο του Νοσοκομείου. Επίσης
επιχειρηματίες της εστίασης προσέφεραν σκεύη και συσκευές χρήσιμα στο μαγειρείο, καθώς
και τρόφιμα που δεν εντάσσονται στις προμήθειες του νοσοκομείου( μαρμελάδες , χειροποίητα
ζυμαρικά, ξύδι βαλσαμικό) τα οποία έδωσαν μια γαστριμαργική πινελιά στα εορταστικά μενού
των Χριστουγέννων.

o Εκπαίδευση των υπαλλήλων καθαριότητας με ομιλίες, υποδείξεις του τρόπου εργασίας, από
τους αρμόδιους σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων .

o Μέριμνα σε καθημερινή βάση για την προετοιμασία, τον ποσοτικό και τον ποιοτικό έλεγχο του
εξοπλισμού και των υλικών καθαριότητας.

o Τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων . Σχεδιασμός, οργάνωση
της  εργασίας,  λήψη  όλων  των  απαιτούμενων  μέτρων  ατομικής  προστασίας,  υγιεινής  και
ασφάλειας.

o Εκπαίδευση των υπαλλήλων με την λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας
υγιεινής και ασφάλειας.

o Συγκομιδή και διαχωρισμός των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, των αποβλήτων οικιακού
τύπου, καθώς και των αποβλήτων ανακύκλωσης.

o Εφαρμογή  και  τήρηση  εσωτερικού  κανονισμού  των  επικίνδυνων  ιατρικών  αποβλήτων  σε
συνεργασία με τα μέλη της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων. Διαχωρισμός, ταξινόμηση
και  σήμανση  των  περιεκτών  περισυλλογής  των  επικίνδυνων  ιατρικών  αποβλήτων,  της
προσωρινής αποθήκευσης, της μεταφοράς σε ψυκτικό θάλαμο ,της ζύγισης , της επεξεργασίας
και  της  αποστείρωσης  καθώς  και  της  τελικής  διάθεσης  στην  Ε.Σ.Δ.Κ  Νομού  Αττικής,  με
ενυπόγραφη σύνταξη παραστατικών ( δελτίο αποστολής – ζυγολόγιο)

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

o 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

o Διασφάλιστηκε η ελεύθερη πρόσβαση στο Νοσοκομείο των πεζών με διαγραμμίσεις
των διαβάσεων ανάμεσα στα κτίρια του Νοσοκομείου και βελτιωτικά έργα στις ράμπες 

       στην είσοδό του. 
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o Η  πληροφόρηση  γίνεται  με  ανακοινώσεις  από  μικροφώνου  για  τα  ωράρια  του
επισκεπτηρίου , για το κάπνισμα , για τα προσωπικά αντικείμενα και για την αιμοδοσία.

o Η ενημέρωση για τους νοσηλευόμενους παρέχεται κατά το σύστημα της πρωινής και
της απογευματινής βάρδιας , με αναζήτηση από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του
Νοσοκομείου.

o Οι  πληροφορίες  για  τις  ώρες  λειτουργίας  των  εξωτερικών  ιατρείων  και  ορισμού
ημερομηνίας επίσκεψης , γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

o Η  ασφάλιση  όλων  των  κτιριακών,  βιοϊατρικών  και  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  του
νοσοκομείου..  Ο  έλεγχος,  η  καταγραφή  των  διερχόμενων  οχημάτων  και  ασθενοφόρων,  η
παροχή πληροφοριών, καθώς και τήρηση της σειράς προτεραιότητας τόσο στην Γραμματεία
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, όσο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η μέριμνα
για την αποτροπή παραβατικής συμπεριφοράς.

o Η τήρηση ωραρίου του επισκεπτηρίου, η διενέργεια περιπολιών σε καθορισμένο χρόνο
σε  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  χώρους  του  νοσοκομείου,  η  σύνταξη  ημερήσιων
αναφορών για τα σημαντικότερα περιστατικά, επίσης η ειδοποίηση και η παράδοση των
απολεσθέντων αντικειμένων στους κατόχους τους.

3.11Ενέργειες  διερεύνησης  βαθμού  ικανοποίησης  πολιτών  από  τις  παρεχόμενες
υπηρεσίες

o ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Επωνυμία της Υπηρεσίας: Τμήμα Ποιότητας και Ελέγχου
Σκοπός της έρευνας: Επίπεδο Ικανοποίησης Νοσηλευθέντων Ασθενών
Μέγεθος Δείγματος: 176 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Χρόνος Διεξαγωγής: 26/09/2017-ΕΩΣ 08-12-207.
Μέθοδος Δειγματολειψείας: Τυχαίο Δείγμα Νοσηλευομένων Ασθενών
Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων : Διακίνηση Ερωτηματολογίου 22 ερωτήσεων.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ 48% , ΓΥΝΑΙΚΕΣ 52%
ΕΛΛΗΝΕΣ : 97%, ΑΛΛΟΔΠΟΙ: 3%.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 55%, ΕΚΤΑΚΤΗ 45%
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: 95%, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 5%.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΜΑΛΛΟΝ
ΚΑΛΗ

ΟΥΤΕ
ΚΑΛΗ /
ΟΥΤΕ
ΚΑΚΗ

ΜΑΛΛΟΝ
ΚΑΚΗ

ΚΑΚΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 65% 19% 10% 3% 3%
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 80% 13% 5% 1% 1%

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 81% 13% 4% 1,70% 0,03%
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 86% 12% 1,50% 0,05% 0%

ΣΧΟΛΙΑ 

Σε  69  ερωτηματολόγια  της  διεξαχθείσας  έρευνας  στο  πλαίσιο  των  επισημάνσεων  προτάσεων
κατεγράφησαν:

o 28  ερωτηματολόγια,  με  υψηλού  επιπέδου  εντυπώσεις  ικανοποίησης  από  την  παρασχεθείσα
φροντίδα.

o Σε  44  ερωτηματολόγια  κατεγράφησαν  προτάσεις  βελτίωσης  που  αφορούν  κυρίως  τον
ξενοδοχειακό  εξοπλισμό  (θάλαμοι  ασθενών,  τουαλέτες,  φωτισμός,  ιματισμός,  φαγητό,
καθαριότητα).

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

Ευχαριστήριες Παραπόνων / Αναφοράς
Σύνολο υποβληθεισών 58
Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 10 ημέρες

 Επιστολές  αναφορές-καταγγελίες  στο  Γραφείο  Προστασίας  Δικαιωμάτων
Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας.

Παραπόνων-Αναφοράς Έγγραφης Καταγγελίας Ευχαριστήριες
94 11 9

Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 10-30 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)
-
-  

Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»                                                                                                          Σελίδα 15 από 40



Πεπραγμένα 2017

4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό

Κατηγορίες
προσωπικού

Πραγματο-
ποιηθείσες 
μεταβολές
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ικ
ό
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–
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α

κ
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Λ
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Προβλεπόμενες
θέσεις* 
(αλλαγές 
οργανισμού)

+13
-1 μεταφορά

θέσης στο
Διοικητικό

0

+1
εσωτ.μετάταξη
από μεταφοράς

θέσης

- -

Προσλήψεις **
– Τακτικό

2
+5 εξωτερικές

μετατάξεις 
+12 προσλήψεις

0

+1ΠΕ Δικηγόρων
με έμμισθη

εντολή
+3

+3 εσωτ.
Μετατάξεις

+1
εξωτ.μετάταξη
+1  μεταφορά

θέσης 
+3 εσωτ.

μετατάξεις ΙΔΑΧ

+1 εσωτ.
μετάταξη

-
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Αποσπάσεις 
(προς το 
Νοσοκομείο)

1 0 0 - - -

Προσλήψεις – 
Έκτακτο

64
ειδικευόμενοι

+11
επικουρικοί

ιατροί

34 μέσω
κοινωφελούς

προγράμματος
ΟΑΕΔ

6
κοινωφελούς

προγράμματος
ΟΑΕΔ

+2 επικουρικό

+1 επικουρικό
+2 ΟΑΕΔ

Κοινωφελούς
προγράμματος

+70 ΙΔΑΧ

-

Αποχωρήσεις 
*** – Τακτικό 16

9 εσωτερικές
μετατάξεις  

     8 εξωτερικές
μετατάξεις

7
συνταξιοδοτήσεις

2 εξωτ.
μετατάξεις

3
συνταξιοδοτήσεις

1 απόλυση
1 εξωτ.μετάταξη

1εσωτ.μετάταξη
1 θάνατος

2
συνταξιοδοτήσεις

-

Αποσπάσεις 
(από το 
Νοσοκομείο)

3 0 2 3 -

Αποχωρήσεις –
Έκτακτο

64
ειδικευόμενοι

+2
επικουρικοί  

0 0 - - -

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
o Στις προβλεπόμενες θέσεις του μόνιμου ιατρικού προσωπικού προστέθηκαν 13 για τα

ΤΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 ΥΑ (3884/Β’/03-11-2017
ΦΕΚ). 

o Στις  προσλήψεις  του μόνιμου  ιατρικού προσωπικού,  από τις  2  θέσεις,  η  1 είναι  σε
οργανική  θέση  &  η  2η σε  προσωποπαγή  θέση  &  συγκεκριμένα  προέρχεται  από
εσωτερική μετάταξη από το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

o Το Νοσοκομείο προκειμένου να καλύψει τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες του σε
Υπηρεσίες  καθαριότητας,  απολύτως  απαραίτητες  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του
Νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων υγείας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα
που άπτονται της δημόσιας υγείας, της υγείας των νοσηλευομένων, των πολιτών και
των εργαζομένων, έτσι έναντι αυτής της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης, η
Διοίκηση αποφάσισε να προβεί σε διαδικασία έγγραφης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος,
προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις, για τη σύναψη συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων)
εβδομήντα  (70)  ατόμων,  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  του
Νοσοκομείου  και  των  κτιρίων  ευθύνης  του,   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του   Ν.
4430/2016,  τα  οποία  ανέλαβαν  υπηρεσία  την  08-12-2017  και  σήμερα  βρίσκεται  σε
διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για κάλυψη των αναγκών
φύλαξης και εστίασης του Νοσοκομείου

o  Η μία (1) θέση Εκπαιδευτικού  καλύφθηκε με μετάταξη από άτομο κλάδου ΠΕ 18
Εκπαιδευτικού  από  το  ΔΙΕΚ  Βοηθών  Νοσηλευτικής  του  Γ.Ν  Νίκαιας  «Αγ.
Παντελεήμων.»
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*  ΠΡΟΣΟΧΗ!   Στο  σημείο  αυτό  συμπληρώνεται  αριθμός  θέσεων  που  προστέθηκαν  ή

αφαιρέθηκαν κατά τη  διάρκεια του 2017 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
 στο τέλος
 του έτους 
(2017)
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Λ
οι

πό
Προβλεπόμενες
θέσεις

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ:182

Ειδικευόμενοι:210
Αγροτικοί:0 

576 123

146 
+2 ΠΕ

Δικηγόρων
με έμμισθη

εντολή

161 8

Υπηρετούντες 
– Τακτικό

ΔΕΠ:
Ιατροί ΕΣΥ: 126
120 σε οργανικές

θέσεις & 6 σε
προσωποπαγείς

θέσεις

432   
+6 προσω
+12 ΙΔΑΧ

102
+2προσωπ.
+1 ΙΔΑΧ

116
+2

προσωπ.
+9 ΙΔΑΧ
+1  ΠΕ

Δικηγόρων
με έμμισθη

εντολή

77
+1 ΙΔΑΧ 

+1
Προσωποπαγή

ς

2
+1

προσωπ.
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Υπηρετούντες 
– Έκτακτο

Ειδικευόμενοι:181
Επικουρικοί:30

Αγροτικοί:0

5 ΙΔΟΧ
+34 μέσω

κοινωφελούς
προγραμ.

ΟΑΕΔ

3επικουρικό
6  ΟΑΕΔ

κοινωφελούς
προγράμματος

 2
επικουρικό

1 επικουρικό
2  ΟΑΕΔ

Κοινωφελούς
+70 ΙΔΑΧ

-

Παρατηρήσεις:

o Στις προβλεπόμενες θέσεις  των  ειδικευόμενων
στα πεπραγμένα του 2016 είχε δηλωθεί εκ παραδρομής 212 ενώ είναι 211.
o Επίσης  με  την  33/211/2011  απόφαση  του  Δ.Σ
δόθηκε μια θέση Παιδοχειρουργικής στο Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο συνεπώς οι θέσεις
είναι 210.

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

 Αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων ανθρώπινου δυναμικού (με τροποποίηση
οργανισμού λειτουργίας)

o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/ΕΗΔ 1ο/29-06-2017 ορθή επανακοινοποίηση της απόφασης
Δ.Σ. αιτηθήκαμε τις παρακάτω μετατροπές κενών θέσεων σε άλλες ιατρικές ειδικότητες:

      Mετατροπή μίας (1) θέσεως Ορθοπεδικής σε Θωρακοχειρουργική
      Μετατροπή μίας (1) θέσεως Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Μικροβιολογικού Τμήματος σε  
      Θωρακοχειρουργική
      Μετατροπή μίας (1) θέσης Ακτινοδιαγνωστικής σε Αγγειοχειρουργική
      Μετατροπή μίας (1) θέσης Οφθαλμολογίας σε Αγγειοχειρουργική
      Μετατροπή μίας (1) θέσης Ω.Ρ.Λ. σε Παιδοχειρουργική
      Το εν λόγω αίτημα βρίσκεται σε εξέλιξη.
o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  41/ ΕΗΔ 1ο/15-12-2016  αιτήθηκε η μεταφορά της οργανικής

θέσης του ιατρού Πολίτη Βασιλείου, Διευθυντή Ουρολογίας & Προσωρινό Προϊστάμενο
του  Ουρολογικού  Τμήματος  του  Νοσοκομείου  μας,  με  ταυτόχρονη  μεταφορά  μίας  (1)
οργανικής θέσης ειδικότητας Ουρολογίας του Νοσοκομείου μας στο Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν.Δ. Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Ο εν λόγω
ιατρός υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας με μετακινήσεις από το ανωτέρω Νοσοκομείο. 

      Το εν λόγω αίτημα βρίσκεται σε εξέλιξη
o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  28/4ο /09-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας,

έχουμε  αιτηθεί  την  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  του  ιατρού  Πίτσιλη  Γερασίμου,
Διευθυντή  Οδοντιατρικής,  από το  ΠΕΔΥ – ΜΥ Αγίων Αναργύρων.  Ο εν  λόγω ιατρός
υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας με μετακινήσεις από το ανωτέρω ΠΕΔΥ – ΜΥ.

o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/Ε.Η.Δ. 1ο/22-11-17 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας,
έχουμε  αιτηθεί  την  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  της  ιατρού  Ρηγίζου  Φωτεινής,
Επιμελήτριας Α’ Παιδοψυχιατρικής από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων» - Γ.Ν.Δ. Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», με ταυτόχρονη μεταφορά μίας (1)
οργανικής θέσης ειδικότητας Ω.Ρ.Λ. στο εν λόγω Νοσοκομείο. Η εν λόγω ιατρός υπηρετεί
στο Νοσοκομείο μας με μετακινήσεις από το ανωτέρω Νοσοκομείο.                    Το εν λόγω
αίτημα βρίσκεται σε εξέλιξη

o Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/Ε.Η.Δ. 1ο/22-11-17 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας,
έχουμε  αιτηθεί  στη  2Η ΔΥΠΕ όπως  μας  γνωρίσει  το  πλαίσιο  με  το  οποίο  δύναται  να
υλοποιηθεί  το  αίτημα  του  ιατρού  Αγγελή  Χρήστου,  ειδικότητας  Ακτινοδιαγνωστικής
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(κατηγορία ΠΕ κλάδου ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Ακτινοδιαγνωστικής σε συσταθείσα προσωποπαγή
θέση ΙΔΑΧ) για μετάθεση – μεταφορά της θέσης που κατέχει,  από το Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγίοι
Αναργύροι» στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου του Νοσοκομείου μας.

o Σύμφωνα με την υπ’  αριθ.  41/7ο/15-12-2016 απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου  μας,
έχουμε  αιτηθεί,  μεταξύ  άλλων,  την  μεταφορά  της  οργανικής  θέσης  της  ιατρού
Παπαδοπούλου Αγγελικής, Επιμελήτρια Α’ Ακτινοδιαγνωστικής, από το Κ.Υ. Αίγινας στο
Νοσοκομείο μας & στο οποίο ήδη υπηρετεί με συνεχείς μετακινήσεις.

 
 Λοιπές  αιτηθείσες  μετατροπές  προβλεπόμενων  θέσεων  προσωπικού  (χωρίς

τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας, π.χ. ειδικευόμενο ιατρικό προσωπικό)
-  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  Ειδικευόμενου  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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κ

ό 
–

Ξ
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οχ
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α

κ
ό

Λ
οι

πό

Τακτικό 3 17 0
Έκτακτο 0 0 1
Σύνολο 3 17 1

 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

5.1Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης
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ό
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ό 
–

Ξ
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οχ

ει
α

κ
ό

Λ
οι

πό

Εκπαίδευση
εξειδίκευσης
ειδικευμένου
προσωπικού
από φορέα

Πλήθος 11 58 24

Μέση
Διάρκεια 

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

1 άτομο για 6
μήνες

1,8 2,5
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Εκπαίδευση
σπουδαστών
– φοιτητών
από φορέα

Πλήθος 

12
4τεταρτοετείς
φοιτητές της

Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου
Αθηνών για ένα

εκπαιδευτικό
έτος

57 φοιτητές
του

Πανεπιστημ
ίου Αθηνών 
3 φοιτητές

του
Πανεπιστημ

ίου
Πελοποννήσ

ου
ΤΕΙ

Νοσηλευτικ
ής   5 άτομα

ΤΕΙ
Δημόσιας

Υγείας
2 άτομα
ΤΕΙ    

Μαιευτικής
3 άτομα

ΙΕΚ
28 άτομα
ΕΠΑΣ-
ΕΠΑΛ
6 άτομα
ΕΠΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΙ
ΑΣ ΟΑΕΔ 

3 άτομα

20 6 10 0

Μέση
Διάρκεια

Ως ανωτέρω
αναφέρονται

1-2 μήνες
&      

3 μήνες
αντίστοιχα

ΤΕΙ 6/μηνο 
ΙΕΚ 6/μηνο

ΕΠΑΣ-
ΕΠΑΛ
6 /μηνο
ΕΠΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΙ
ΑΣ ΟΑΕΔ 

2 έτη

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

o Από  τους  5  σπουδαστές  των  ΤΕΙ  Νοσηλευτικής  η  1  σπουδάστρια  τελειώνει  την
πρακτική της άσκηση την 30-3-2018 και οι 3 σπουδαστές ΤΕΙ Μαιευτικής τελειώνουν
15-5-2018.

o Από τους 28 σπουδαστές των ΙΕΚ οι 14 τελειώνουν την πρακτική τους άσκηση τους
πρώτους μήνες του 2018.
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o Επιπλέον 17 άτομα από  ΙΕΚ έρχονται για πρακτική άσκηση 2 ημέρες εβδομαδιαίως
από Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο εκάστου έτους.

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

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

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

o Ραδιοφωνικές ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος από ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό
του Νοσοκομείου στο ραδιοφωνικό κανάλι 1 του Πειραιά
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5.2Πραγματοποιηθείσες  ενέργειες  εκπαίδευσης  και  εξειδίκευσης  του  προσωπικού  από
τρίτους

Κατηγορίες
προσωπικού

Αποδέκτες
εκπαίδευσης

Ια
τρ

ικ
ό

Ν
οσ

η
λε

υτ
ικ

ό
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οι
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κ
ό
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πό

Εκπαίδευση
προσωπικού
του φορέα

από τρίτους

Πλήθος 

173
ειδικευμένοι

–
ειδικευόμεν

οι -
επικουρικοί

Μέση
Διάρκεια

Δώδεκα (12)
εκπαιδευτικέ
ς 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
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5.3Πραγματοποιηθείσες ενέργειες έρευνας από τον φορέα ή μέλη του προσωπικού του

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1. GLP116174 (HARMONY)
«Μια μακροχρόνια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, για τον

προσδιορισμό της αλβιγλουτίδης (albiglutide), όταν
αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που

μειώνουν τη γλυκόζη αίματος στα μείζονα
καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη

διαβήτη τύπου 2»

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
Διαβητολογικού

Κέντρου.

2. GO-LIFE
«Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης

για την εκτίμηση της επίδρασης του Simponi
(GOlimumab) στην ποιότητα ζωής (LIFE), τη χρήση
πόρων υγείας και την παραγωγικότητα στην εργασία

των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε πραγματικές
κλινικές συνθήκες στην Ελλάδα»

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Ξουργιάς Βασίλειος,
Δ/ντης Γαστρ/κού

τμήματος

3. I-CARE

«Καρκίνος ΙΦΝΕ και σοβαρές λοιμώξεις στην
Ευρώπη»

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Ξουργιάς Βασίλειος,
Δ/ντης Γαστρ/κού

τμήματος

4. ΝΝ1250-4240
«Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική αναδρομική μη

παρεμβατική μελέτη για την αποτελεσματικότητα του
Tresiba (ινσουλίνη degludec) μετά από την αλλαγή από
βασική ινσουλίνη σε έναν πληθυσμό με τύπου 1 και 2

σακχαρώδη διαβήτη»

Α΄ Παθολογικό
τμήμα –

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
Διαβητολογικού

Κέντρου.

5 GED-0301-CD-002
«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

Ξουργιάς Βασίλειος,
Δ/ντης Γαστρ/κού

τμήματος

6. ADVICE
«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»

Α΄ Παθολογικό
τμήμα –

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
Διαβητολογικού

Κέντρου.
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7. ΠΑΓΟΔΑ
«Επίδραση της πιταβαστατίνης ή ατορβαστατίνης στη
γλυκόζη ορού, μετρίου έως πολύ σοβαρού κινδύνου για

ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη ασθενών»

Καρδιολογικό
τμήμα –

Λιπιδολογικό
Ιατρείο

Μπιλιανού Ελένη,
Δ/ντρια καρδιολογίας,

υπ. Λιπιδολογικού
Ιατρείου

8. «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 Α’

Ουρολογικού μήματος

9. PIONEER 8  
«Προσθήκη στην υπάρχουσα 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»

Α΄ Παθολογικό
τμήμα –

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
Διαβητολογικού

Κέντρου.

10. 20130296
«Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha σε

ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω
σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου»

Καρδιολογικό
τμήμα –

Λιπιδολογικό
Ιατρείο

Μπιλιανού Ελένη,
Δ/ντρια καρδιολογίας,

υπ. Λιπιδολογικού
Ιατρείου

11. 20150162
«Μία πολυεθνική μελέτη παρατήρησης για την

αξιολόγηση της ασφάλειας του Repatha στην κύηση»

Καρδιολογικό
τμήμα –

Λιπιδολογικό
Ιατρείο

Μπιλιανού Ελένη,
Δ/ντρια καρδιολογίας,

υπ. Λιπιδολογικού
Ιατρείου

12. «Έγκαιρη παρέμβαση σε υψηλού ρίσκου κύηση για
σακχαρώδη διαβήτη κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης»

Α΄ Παθολογικό
τμήμα –

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
Διαβητολογικού

Κέντρου.

13. NIS-GEN-APR-001/APRAISAL

«Μη παρεμβατική προοπτική μελέτη παρατήρησης της
θεραπείας με απρεμιλάση σε ασθενής με μέτρια
ψωρίαση στην καθημερινή κλινική πρακτική»

Δερματολογικό
Ιατρείο

Κατσαντώνης Ιωάννης,
Δ/ντης Δερματολογίας

14. «Μελέτη της ασυμμετρίας του θωρακικού κλωβού με
τη χρήση του σκολιώμετρου και της μη επεμβατικής,
μη επιβαρυντικής θερμογραφικής κάμερας, για την
εκτίμηση της παραμόρφωσης και την μελέτη της
αιτιολογίας της θωρακικής και θωρακοοσφυϊκής

ιδιοπαθούς σκολίωσης»

Ορθοπεδικό τμήμα Γρίβας Θεόδωρος,
Συντον. Δ/ντης

Ορθοπεδικού τμήματος

15. Η γενετική διάγνωση του άτυπου μη αυτοάνοσου
διαβήτη στην περιοχή της Μεσογείου»

Διαβητολογικό
Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντ. Δ/ντης ΑΠ

τμήματος, υπ.
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Διαβητολογικού
Κέντρου.

16. «Αξιολόγηση της λειτουργικότητας αριστερής και
δεξιάς κοιλίας με υπερηχοκαρδιογραφικούς δείκτες σε

δρομείς μεγάλων αποστάσεων»

Καρδιολογικό
τμήμα

Θεοδόσης-Γεωργιλάς
Αναστάσιος,
Επιμελητής

Καρδιολογικού
τμήματος

17. «Μελέτη αντοχής HIV-1 σε αντιρετροϊκά φάρμακα σε
μη θεραπευμένους οροθετικούς στην Ελλάδα με τη

χρήση υπερευαίσθητης μεθόδου αλληλούχησης  (NGS)»

Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων

Χρύσος Γεώργιος,
Δ/ντης Παθολογίας ΒΠ
τμήματος – υπ.  ΜΕΛ

18. «Η επίδραση δίαιτας εμπλουτισμένης με
γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) στο σωματικό

βάρος και τον γλυκαιμικό έλεγχο υπέρβαρων ασθενών
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2»

Διαβητολογικό

Κέντρο

Ηρακλειανού Στυλιανή,
Δ/ντρια Παθολογίας ΓΠ

τμήματος

19. CALIPSO
Κλινική και επιδημιολογική αξιολόγηση δεδομένων

συνήθους πρακτικής σε Έλληνες ασθενείς με ψωρίαση
οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με ουστεκινουμάμπη»

Δερματολογικό
Ιατρείο

Κατσαντώνης Ιωάννης,
Δ/ντης Δερματολογίας

20. CAIN 457A2303
«Μακροχρόνια, προοπτική μελέτη παρατήρησης για τη

συλλογή δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες
αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια,

τον τρόπο θεραπείας την ποιότητα ζωής και την
αποδοτικότητα του secukinumab σε ενήλικες ασθενείς

με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας»

Δερματολογικό
Ιατρείο

Κατσαντώνης Ιωάννης,
Δ/ντης Δερματολογίας

21. PROGRESS
Μία προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την

εκτίμηση της χρήσης της προκαλσιτονίνης στον
καθορισμό της διάρκειας της αντιμικροβιακής αγωγής

με παράλληλη ωφέλεια τη μείωση των λοιμωδών
επιπλοκών

ΒΠ τμήμα – ΜΕΛ Χρύσος Γεώργιος,
Δ/ντης Παθολογίας ΒΠ
τμήματος – υπ.  ΜΕΛ

22. INTELLIGENCE
Τεχνολογική ενσωμάτωση κλινικών και

εργαστηριακών δεδομένων για τη διάγνωση της σήψης

ΜΕΘ Πρεκατές Αθανάσιος,
Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

23. PROVIDE
Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης

και αποκατάστασης της ανοσιακής διαταραχής στις
σοβαρές λοιμώξεις και στη σήψη

ΜΕΘ Πρεκατές Αθανάσιος,
Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

24. Πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη της
αποτελεσματικότητας της ατορβαστατίνης 30μγρ σε

σύγκριση με ατορβαστατίνη 40μγρ σε ασθενείς με
πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία

Λιπιδολογικό
Ιατρείο

Μπιλιανού Ελένη,
Δ/ντρια Καρδιολογίας,

υπ. Λιπιδολογικού
Ιατρείου

25. MODIFY
Μια αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Ξουργιάς Βασίλειος,
Δ/ντης Γαστρ/κού
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ασθενών προς διερεύνηση της επίδρασης της διάρκειας
της νόσου του Crohn στην ικανότητα του Adalimumab

να διατηρεί την ύφεση και στην εν δυνάμει
τροποποιητική της νόσου δράσης του για ασθενείς που

βαρύνονται με κακούς προγνωστικούς παράγοντες

τμήματος

26. ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Επιδημιολογική περιγραφή κλινικών χαρακτηριστικών

ασθενών και παρεμβάσεων στην ελληνική ΜΕΘ –
Μελέτη ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΜΕΘ Πρεκατές Αθανάσιος,
Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

27. GRAPE-AF
Σύγχρονη αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας που

υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων
αρτηριών

Καρδιολογικό
τμήμα

Πισιμίσης Ευάγγελος,
Συντον. Δ/ντης
Καρδιολογικού

τμήματος

28. POSE
Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική προοπτική μελέτη

παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών, πάνω στην
ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού

πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg
Pravafenix, έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική

κλινική πρακτική

ΑΠ τμήμα –
Διαβητολογικό

Κέντρο

Μελιδώνης Ανδρέας,
Συντον.  Δ/ντης ΑΠ, υπ.

Διαβητολογικού
Κέντρου

29. EVOLVE
Εκβάσεις του ENTYVIO σε ασθενείς με ελκώδη
κολίτιδα και νόσο του Crohn που δεν έχουν λάβει

θεραπείες με βιολογικούς παράγοντες στην καθημερινή
κλινική πρακτική

Γαστρεντερολογικό
τμήμα

Ξουργιάς Βασίλειος,
Δ/ντης Γαστρ/κού

τμήματος

*** Έως και τον αριθμό 11 πρόκειται για μελέτες – έρευνες
παρελθόντων ετών που συνεχίστηκαν και το 2017.
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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 457 457

Θέση εκτός λειτουργίας 0 0

Κατάργηση 0 0

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2017

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)
-
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7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

7.1Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές

Υποδομές

Πραγματο-
ποιηθείσες μεταβολές

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός

Αγορά

Ενοικίαση

Πώληση

Ανέγερση

Επισκευή – Συντήρηση

Ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες κ.τ.λ 10.000,00 €
+ ΦΠΑ

Αισθητικές παρεμβάσεις
Παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου.

Άλλες παρεμβάσεις 1)Αναδιαρρύθμιση  –  ανακαίνιση  χώρων  διαλογής  και
περιπατητικού ιατρείου. Ευπρεπισμός λοιπών χώρων ΤΕΠ ,
ισογείου  κεντρικού  κτιρίου.(προϋπολογισμός  15.000,00  +
ΦΠΑ)
2)Ανακαίνιση  χωρών   4ου ορόφου  για  τη  λειτουργία  του
νευροχειρουργικού τμήματος το οποίο ήταν σε διασπορά.
3)Ανακαίνιση χώρων στο ισόγειο  της νέα πτέρυγας για τη
μεταφορά νεφρολογικού τμήματος.
4)Αναδιάταξη χώρων του κεντρικού πρωτόκολλου 
   για την καλύτερη λειτουργία του.  

5) Ενέργειες όχλησης προς τις  Κτιριακές Υποδομές για την
επίσπευση  των  διαδικασιών  έκπτωσης  της  εταιρείας
VERITEK A.T.EE από το έργο  <<Αναδιαρρύθμιση χώρων
του  β’  Ορόφου  για  την  εγκατάσταση   Καρδιολογικού
τμήματος  ,   Αιμοδυναμικής  μονάδας  και   Εργαστηρίου
κόπωσης και Υπερήχων>>
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6)  Συνεργασία   του  νοσοκομείου  (διοικήτρια  και  δ/ντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας) με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας,
τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και την διοικήτρια της 2 ης
ΥΠΕ για  την  ολοκλήρωση του έργου  <<Αναδιαρρύθμιση
χώρων  του  β’  Ορόφου  για  την  εγκατάσταση
Καρδιολογικού  τμήματος  ,   Αιμοδυναμικής  μονάδας  και
Εργαστηρίου κόπωσης και Υπερήχων>>.

7)  Τακτοποίηση  αυθαίρετων  κατασκευών  στο  κτίριο  των
τακτικών ιατρείων και γραφείων διοίκησης.
8) Προτάσεις για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του
νοσοκομείου. 
9)  Δημιουργία   <<Γραφείου  προστασίας  δικαιωμάτων
ληπτών-τριων υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ>>
10)  Τοποθέτηση   πινακίδων  σήμανσης  (  των  γραφείων
διοίκησης στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα)

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

2. Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών
-
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8.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

8.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

1. Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
Υπέρηχος  Γενικής  χρήσης
(τεμ.1)

26.500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κρανιοτόμος 11.880,00+ ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εύκαμπτο
Ρινοφαρυγγοσκόπιο  (τεμ.1)

9.840,00 + ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φορητός  αναπνευστήρας
(τεμ.2)

14.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Σύστημα  ψηφιακής
ακτινογραφίας (τεμ.1)

12.000,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Διαθερμία (τεμ.4) 7.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Καρδιογράφος (τεμ.4) 2.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οπτική
Λαπαροσκοπική(τεμ.2)

2.455,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Οξύμετρο φορητό (τεμ.9) 3.500,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Πιεσόμετρα  φορητά
(τεμ.22)

1.600,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φαξ. (τεμ.6) 1.600,00 + ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Συσκευή  ραδιοσυχνοτήτων
(τεμ.1)

12.000,00 +ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Μόνιτορ (τεμ.7) 9.000,00 + ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαθερμία  Δερματολογική
(τεμ.1)

1.850,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Holter πίεσης (τεμ.1) 1.200,00+ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Χολερυθρινόμετρο (τεμ.1) 2.500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αεροσυμπιεστής
στρωμάτων (τεμ.5)

6.750,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Οθόνες ΜΕΘ ( τεμ.2) 3.700,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Καταψύκτης -850C 9.000,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φρέζα κρανιοτόμου (τεμ.1) 3.400,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ
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Κλίβανος (τεμ.1) 3.600,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αναρρόφηση  τροχήλατη
(τεμ.5)

8.200,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Δερματοσκόπιο (τεμ.1) 1.360,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βηματοδότης   εξωτερικός
(τεμ.2)

3.120,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Φυγόκεντρος (τεμ.1) 2.140,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μικροτόμος (τεμ.1) 7.300,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σύστημα
βιντεολαρυγγοσκοπίου
(τεμ.1)

7.200,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κονσόλα  Ακτινολογικού
(τεμ.1)

3.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ

Doppler εμβρύων 500,00+ΦΠΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ποδοδιακόπτης  διαθερμίας
(τεμ.5)

1.900,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Ambu (τεμ.15) 1.000,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

Ηλεκτρονικό  πιεσόμετρο
τροχήλατο (τεμ.1)

790,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σύστημα  Ακινητοποίησης
ασθενών (τεμ.1)

800,00+ΦΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

2. Μίσθωση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός

3. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

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

Ανταλλακτικά
 Ενδοσκοπικός
εξοπλισμός(τεμ.14)

29.000,00+ ΦΠΑ  Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

Αναισθησιολογικά
μηχανήματα

Προς  υπογραφή  νέας
σύμβασης συντήρησης

Μαστογράφος Προς  υπογραφή  νέας
σύμβασης συντήρησης

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ  +
ΜΙΚΤΕΣ -ΨΗΦΙΑΚΆ

39.210,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ  ΜΕΘ
(τεμ.23)

29.210,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (τεμ.9)

24.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1)

31.000,00 + ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

Κλίνες ΜΕΘ Προς  υπογραφή  νέας
σύμβασης συντήρησης

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (τεμ.30)

1.950,00 + ΦΠΑ Ετήσια Συντήρηση

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

150.000,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  Μ.Τ.Ν
(τεμ.15)

41.880,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ
(τεμ.8)

42.800,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.12)

68.200,00+ΦΠΑ Συντήρηση  με
Ανταλλακτικά

8.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό

4. Αγορά εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
1)  κλιματιστικές μονάδες 11.840,00 € + ΦΠΑ Αγορά 

5. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού
 
Είδος Κόστος Σκοπός
1)Υλικά  συντήρησης
ηλεκτρολογικού,
υδραυλικού  και  λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

74.594,13 € + ΦΠΑ Βλάβες - συντηρήσεις 

2)  Συντήρηση  εξοπλισμού
διακίνησης  βιολογικών
υγρών

3.650,00 € + ΦΠΑ Συντήρηση

8.3 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό

6. Αγορά εξοπλισμού
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Είδος Κόστος Σκοπός 

1) καθίσματα, γραφεία Η/Υ,
ερμάρια  ,πιγκάλ  ,κάδοι
απορριμμάτων κ.τ.λ

 20.225,00 + ΦΠΑ Αγορά  για  αντικατάσταση
των  παλαιών.  Δημιουργία
νέου  νεφρολογικού
τμήματος.

2) καρότσια νοσηλείας 5.400,00 €+ ΦΠΑ αγορά

7. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού

Είδος Κόστος Σκοπός
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9.ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

o Εφαρμογή  εκκαθάρισης  ηλεκτρονικών  παραπεμπτικών  Εργαστηριακών  Εξετάσεων
Εξωτερικών Ασθενών.

o Εφαρμογή  εκκαθάρισης  χρέωσης  ασθενών  εναρμονισμένης  στις  απαιτήσεις  του
ΕΟΠΥΥ.

o Σύστημα  Ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  φαρμάκων  και  ιατρικών  πράξεων
εξωτερικών ασθενών.

o Επέκταση του προγράμματος βεβαίωσης τοποθέτησης υλικών σε ασθενή σε κλινικές
του Νοσοκομείου

o Αντικατάσταση  πεπαλαιωμένου  εξοπλισμού  πληροφορικής  (Η/Υ,  εκτυπωτών).
Δημιουργία νέων virtuals servers για την  πλέον ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων του Νοσοκομείου.

o Βελτιωτικές δικτυακές ενέργειες.

o Υλοποίηση  της  online αναγγελίας  παραπεμπτικών  παρακλινικών  εξετάσεων  στον
ΕΟΠΥΥ.

o  Εγκατάσταση εφαρμογής για την τήρηση λίστα χειρουργείου.  Δημιουργία εντύπου,
εκπαίδευση χρηστών.

o Συμπλήρωση και έλεγχος  του BI-FORMS για το έτος 2017

o Εγκατάσταση κανόνων στο LIS μετά από έγκριση του Επιστημονικού συμβουλίου  για
έλεγχο  της  επανάληψης  παραγγελίας  ιατρικών  πράξεων  σε  νοσηλευόμενους  σε
εργαστηριακές εξετάσεις

o Εγκατάσταση  και  λειτουργία  συστήματος  on line παραγγελιών  εργαστηριακών
εξετάσεων από τα ιατρεία ΤΕΠ προς τα εργαστήρια του Νοσοκομείου.  Ταυτόχρονη
δημιουργία και εκτύπωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού Εργαστηριακών Εξετάσεων
ΕΟΠΥΥ για όλες τις παραϊατρικές εξετάσεις.

o Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος υποδοχής και καταγραφής ασθενών κατά την
προσέλευση τους στα ΤΕΠ τις ημέρες εφημερίας με απόδοση αριθμού μητρώου.

o Εγκατάσταση ανανεωμένου site του Νοσοκομείου. 

o Ανάρτηση λίστας χειρουργείου σε εβδομαδιαία βάση.
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

o Έναρξη Παιδοενδοκρινολογικού Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου.

o Έναρξη Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Ηπατίτιδων από το Β’ Παθολογικό τμήμα.

o Έναρξη Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Κοιλιοκάκης  από το  Γαστρεντερολογικό
Τμήμα

o Λειτουργία ΔΙΕΚ ειδικότητας βοηθών Νοσηλευτών.

o Λειτουργία  Γραφείου  Προστασίας  Δικαιωμάτων  Λήπτη  /  Ληπτριών  Υπηρεσιών
Υγείας  παρουσίασης  της  λειτουργίας  του  στα  πλαίσια  του  13ο Πανελλήνιου
Συνεδρίου Υγείας για τη Διοίκηση τα Οικονομικά και της Πολιτικές  της Υγείας
( Δεκέμβριος  2017)

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

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

o Μεταφορά  και  διαμόρφωση διοικητικών  χώρων στα Γραφεία  Πληροφοριών  και
Πρωτόκολλου

o Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας με θέμα «Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο,
συνοδοιπόρος  στην  προσπάθεια  των  υποψηφίων  και  των  γονιών  τους  στις
Πανελλήνιες  εξετάσεις  2017»,   η  οποία λειτούργησε καθ όλη την διάρκεια  των
Πανελληνίων  Εξετάσεων  με  τηλεφωνική  γραμμή  υποστήριξης  από  το
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

o Έγκριση από το ΔΣ της λειτουργίας της  Μονάδας Λοιμώξεων στο νοσοκομείο,
ενταγμένης  στα  πλαίσια  λειτουργίας  του  Β  ́  Παθολογικού  τμήματος  με  την
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έναρξη των διαδικασιών που
απαιτούνται για την χορήγηση εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας στο Νοσοκομείο μας

o Μεταφορά  -  εγκατάσταση  και  λειτουργία  στο  Ισόγειο  της  Νέας  Πτέρυγας  σε
συνεχόμενο χώρο με την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, της Νεφρολογικής κλινικής.

o Εγκατάσταση και λειτουργία της Νευροχειρουργικής κλινικής (δυναμικότητας 10
κλινών),  στον  4ο όροφο  του  Νοσοκομείου   με  4  δίκλινους  θαλάμους,  και  την
δυνατότητα  να  νοσηλεύονται  σε  δίκλινο  θάλαμο  τα  βαρεία  ή   διασωληνωμένα
νευροχειρουργικά περιστατικά.

o 24ωρη κάλυψη όλων των Γενικών Εφημεριών του Νοσοκομείου από το Νευρολογικό
Τμήμα 
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o Συμμετοχή   στην  Υλοποίησης  της  συγχρηματοδοτούμενης  από  το  ΕΠΑΝΕΚ
ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» Κωδικός ΟΠΣ: 5003969 από
1-1-2017.

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

o Αλλαγή  στον   τρόπο  λειτουργίας  των  Επειγόντων  Περιστατικών  (  ΤΕΠ  )  του
νοσοκομείου σύμφωνα με τον οποίο  :

1.  Με  την  προσέλευση  του  ασθενούς  στο  Τμήμα  Επειγόντων  Περιστατικών  ,  γίνεται
καταγραφή  από  τη  Γραμματεία  Επειγόντων  Περιστατικών   των  δημογραφικών  του
στοιχείων - ΑΜΚΑ  για την απόκτηση Α.Μ και την έκδοση barcodes τα οποία συνοδεύουν
τον Φάκελο Ασθενούς στα ΤΕΠ .
2.  Δημιουργία Γραφείου Εκτάκτων Εισαγωγών σε ξεχωριστό χώρο από τη Γραμματεία
ΤΕΠ.
3. Κατά την Γενική Εφημερία να πραγματοποιείται ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ σε 24ωρη βάση
στο  χώρο  του  Ιατρείου  Περιπατητικών  Ασθενών(αντιμετώπιση  ελαφριών  και  χρόνιων
περιστατικών).  αποκλειστικά  από  ειδικευόμενους  Γενικής  Ιατρικής  με  την  παράλληλη
παρουσία ειδικευμένων ιατρών   Παθολογίας συλλειτουργώντας στον ίδιο χώρο, με την
παρουσία και υποστήριξη νοσηλευτή.
o Δημιουργία  Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης επαγγελματιών  υγείας  για την εφαρμογή

προγράμματος προληπτικής εξέτασης μαθητών για Σκολίωση και λοιπές Σπονδυλικές
παραμορφώσεις  στο  πλαίσιο  λειτουργίας  του  Τμήματος  Ορθοπεδικής  και
Τραυματολογίας του Νοσοκομείου

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

o Έγκριση  Δ.Σ  για  την  πρακτική  εξάσκηση  στο  Τ.Ε.Π.  κατά  τις  ημέρες  Γενικής
εφημερίας  του  Νοσοκομείου  των  μελών  –  εθελοντών  της  ΜΚΟ  «Ομάδα  Διαχείρισης
Κρίσεων».

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

oΈγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Έλεγχου Λοιμώξεων.

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

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

Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»                                                                                                          Σελίδα 38 από 40



Πεπραγμένα 2017

oΤακτοποίηση αυθαιρέτων

o Κατανομή των προς προκήρυξη 13 οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών για το
ΤΕΠ του Νοσοκομείου.

o  Πλαίσιο συνεργασίας του Νοσοκομείου μας με τον Κοινωνικό με Κερδοσκοπικό
Σύλλογο «Γλάροι του Αιγαίου»(προς έγκριση από ΔΥΠΕ)

o Αντιστοίχιση Νοσηλευτικών Τομέων με τομείς Ιατρικής Υπηρεσίας

o Αναβάθμιση  του  Ιατροτεχνολογιού  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου   με  την  έγκριση
προμήθειας μετά την απόφαση της 19ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής στις 2/6/2017 των παρακάτω :

1. Ψηφιακό Αγγειογραφικό Συγκρότημα αξίας 600.000 €
2. Ψηφιακός Στεφανιογράφος, αξίας 600.000 €
3. Ενδοσκοπικός Πύργος HIGH DEFINITION αξίας 100.000 €
4. Πλήρης Πύργος Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής αξίας 80.000 €

o Έγκριση    βάσει  του  προγράμματος  ΠΠΥΦΥ  2015   του  αιτήματος  μας   για  την
προμήθεια ενός (1)C-ARM Ορθοπεδικών αναγκών αξίας 60.000 €.

o Ολοκλήρωση ενιαίων διαγωνισμών και σύνταξη συμβάσεων 
1. για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων
2. για την προμήθεια τροφίμων
3. για τη συντήρηση όλων των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων.

o Πραγματοποίηση συναντήσεων με την Δ.Υ.ΠΕ  και σε συνεργασία με την Περιφέρεια
για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου

o Ένταξη  του  έργου  "Αναδιαρρύθμιση  /ανακαίνιση   2ου  ορόφου  Κεντρ.  Κτιρίου  για
εγκατάσταση  Καρδιολογικού  Τμήματος,  Αιμοδυναμικής  Μονάδας  και
εργαστηρίων  Υπερήχων  και  Κόπωσης"  στο  ΠΔΕ  18-20  και  δρομολόγηση  των
διαδικασιών για την ανάδειξη νέου αναδόχου.

o Έκδοση Εγχειριδίου με Τίτλο : «Πρόγραμμα Ορθολογικής Χρήσης των Αντιβιοτικών
στο  Νοσοκομείο»  που  στοχεύει  να  βοηθήσει  στη  διαχείριση  της  αντιμικροβιακής
θεραπείας στο Νοσοκομείο μας. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε υπό την αιγίδα της Διοίκησης
και με την έγκριση της ΕπιτροπήςΝοσοκομειακών Λοιμώξεων.

o Πραγματοποίηση με την παρουσία 270 συμμετεχόντων,  Διεπιστημονικής Ημερίδας με
θέμα «Επίκαιρα Θέματα Εσωτερικής Νοσηλείας Παιδιού και Εφήβου» υπό την αιγίδα
της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ και της ΕΝΕ.

o Έναρξη  εργασίας  70  εργαζομένων  στην  Καθαριότητα  με   σύναψη   Ατομικών
Συμβάσεων

o Προετοιμασία για ανακοίνωση πρόσληψης, μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ,  τριάντα (30)
ατόμων ειδικότητας  ΥΕ προσωπικού  φύλαξης,  οκτώ (8)  ΥΕ προσωπικού  εστίασης-
τραπεζοκόμων και τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ προσωπικού εστίασης-βοηθοί μαγειρείων.
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o Έγκριση  συνεργασίας  του  Νοσοκομείου  με  το  θέατρο  του  Νέου  Κόσμου  για
δωρεάν  παιδικές  παραστάσεις  στο  Παιδιατρικό  Τμήμα  σε  απογευματινές  ώρες  εκτός
γενικής εφημερίας.
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