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Οικονομικόσ και Λειτουργικόσ Εξορθολογιςμόσ

Παρεμβάςεισ ςε 4 επίπεδα:

Χρθςτι διαχείριςθ και διαφάνεια

Νζεσ υπθρεςίεσ

Βελτίωςθ κανονιςτικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου

Χριςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία
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μ.ο. 2016-2018 ςε ςχζςθ με 2015

5 φορζσ περιςςότερα ταμειακά υπόλοιπα ςιμερα ςε ςχζςθ με αυτά
που παρελιφκθςαν το 2015

Για πρϊτη φορά από το 2012 ελζγχθηκαν και δημοςιεφθηκαν
ιςολογιςμοί

Οικονομικόσ & Λειτουργικόσ Εξορθολογιςμόσ
Χρηςτή Διαχείριςη και Διαφάνεια  



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

Σο Νοςοκομείο Πιςτοποιήθηκε ωσ:

 Κζντρο Εμφφτευςθσ Βθματοδοτϊν (15/5/2017)

 Ζνα από τα 3 Κζντρα Αναφοράσ τθσ χϊρασ για τθν Εκπαίδευςθ 
ςτθν Κλινικι Φαρμακολογία (29/9/2019)

Σο Νοςοκομείο με πρωτοβουλία τησ Διοίκηςησ:

 Τπζγραψε τον επτζμβριο 2019 Προγραμματικι υμφωνία με

το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ για τθ λειτουργία τακερισ

Αίκουςασ Αιμολθψιϊν εντόσ του Νοςοκομείου (Κζντρο

Αναφοράσ)

 υμμετείχε από το 2018 ενεργά ςτθ Διοίκθςθ και τισ δράςεισ

του Εκνικοφ Δικτφου Νοςοκομείων & Τπθρεςιϊν Προαγωγισ

Τγείασ (Ε.Δ.Ν.Τ.Π.Τ.)

Οικονομικόσ & Λειτουργικόσ Εξορθολογιςμόσ
Νζεσ Υπηρεςίεσ 



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

Νζοσ αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ, με τον οποίο:

 Αυξάνεται ο αρικμόσ των κλινϊν του Νοςοκομείου κατά 30%

 Διορκϊνονται λάκθ του Οργανιςμοφ του 2012

 Δίνεται νζα αναπτυξιακι προοπτικι ςτο Νοςοκομείο με τθν
ανάπτυξθ νζων ειδικοτιτων

Εγκρίκθκε νζοι Κανονιςμοί και Πρωτόκολλα Αςφαλείασ:

 Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λοιμϊξεων

 Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Χειρουργείων και Νοςθλευτικά
Πρωτόκολλα

Μελζτθ Πολιτικισ Αςφαλείασ

 χζδιο Αςφάλειασ και ςφνταξθ οδθγιϊν GDPR

Οικονομικόσ & Λειτουργικόσ Εξορθολογιςμόσ
Βελτίωςη κανονιςτικοφ & οργανωτικοφ πλαιςίου



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Κατάργθςθ φυςικισ διακίνθςθσ αλλθλογραφίασ και ολοκλιρωςθ
θλεκτρονικισ διακίνθςθ από πρωτόκολλο

 υςτιματα pacs ςτον αξονικό τομογράφο και ςε άλλα ςυςτιματα
για τθ διαχείριςθ απεικονιςτικϊν εξετάςεων .

 Ζγκριςθ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ Triage και δρομολόγθςθ
οργανωτικϊν αλλαγϊν και προςλιψεων για να ολοκλθρωκεί ο
εκςυγχρονιςμόσ τθσ διαχείριςθσ αςκενι.

 φςτθμα θλεκτρονικισ μζτρθςθσ ικανοποίθςθσ αςκενϊν με
άμεςθ καταγραφι και ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων,

 Κατάκεςθ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ πλιρουσ υςτιματοσ Αςφρματθσ
Δικτυακισ Κάλυψθσ φψουσ 200.000 €

Οικονομικόσ & Λειτουργικόσ Εξορθολογιςμόσ
Χρήςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 
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Βελτίωςη ποιότητασ υπηρεςιϊν για τον πολίτη
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Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία
Βελτίωςη ποιότητασ υπηρεςιϊν για τον πολίτη

Αριθμόσ πραγματοποιηθζντων χειρουργείων 
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Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία
Βελτίωςη ποιότητασ υπηρεςιϊν για τον πολίτη
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 Μειϊκθκε θ μζςθ διάρκεια νοςθλείασ από 3,5 ςε 3,2 
θμζρεσ ανά νοςθλεία

 Μειϊκθκαν οι αναμονζσ για χειρουργικζσ επεμβάςεισ 
και οι μζςοι όροι κυμαίνονται από 7 ζωσ 30 θμζρεσ 



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Νζα ανακαινιςμζνθ πτζρυγα για ΩΡΛ και
Οφκαλμολογικι Κλινικι με 24 κλίνεσ (2017)

 Νζα κωρακιςμζνθ χειρουργικι αίκουςα με ςφγχρονο C-
ARM για επεμβάςεισ με ακτινοςκοπικι υποβοικθςθ
(2018)

 Ανακαίνιςθ Ουρολογικισ, Πακολογικισ, Χειρουργικισ
Κλινικισ και ςυνόλου κοινόχρθςτων χϊρων του
Νοςοκομείου, κακϊσ και ανακαταςκευι ςε 4 κλίμακεσ
κτιρίων του νοςοκομείου

 Ανάκεςθ εργολαβίασ για πλιρθ ανακαίνιςθ Α’
Χειρουργικισ (ολοκλιρωςθ αρχζσ του 2020)

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Ανανζωςη Υποδομών



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

Εντάχθηκαν ςτο Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων:
 Η πλιρθσ ανακαίνιςθ των χειρουργείων με ζξι χειρουργικζσ

τράπεηεσ και πζντε πλιρθ αναιςκθςιολογικά ςυγκροτιματα,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 437.000 ευρϊ

 Η πλιρθσ ανακαίνιςθ των μαγειρείων του νοςοκομείου
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 188.000€

Αποκτήθηκαν μζςω του  ΕΠΑ:
 Τπερθχοτομογράφοσ γενικισ χριςθσ
 Πλιρεσ αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα, ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ 90.000 ευρϊ

Εντάχθηκε και από ΠΕΠ Αττικήσ και τοποθετήθηκε:
 Σθλεχειριηόμενο ακτινογραφικό - ακτινοςκοπικό ςφςτθμα

προχπολογιςμοφ 180.000€

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Ανανζωςη Υποδομών



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

Από το αποθεματικό του Τπουργείου Τγείασ προμηθευτήκαμε:

 Ζνα Κεντρικό τακμό ΜΕΘ με 6παρακλίνια Monitors
(εγκαταςτάκθκε το 2019) και 5προβολείσ οροφισ
χειρουργείου (ολοκλθρϊνεται θ διαγωνιςτικι διαδικαςία)
ςυνολικοφ ποςοφ 211.000 ευρϊ

 Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό τθσ ΩΡΛ Κλινικισ, ποςοφ
40.138,80 €, τθσ Ουρολογικισ Κλινικισ, ποςοφ 45.632,00 €
(τα οποία εγκαταςτάκθκαν το επτζμβριο 2019)

 50 νοςοκομειακζσ θλεκτροκίνθτεσ κλίνεσ (25% τθσ
δυναμικότθτασ του νοςοκομείου), ποςοφ 100,000,00 € για τισ
οποίεσ ολοκλθρϊνεται θ διαγωνιςτικι διαδικαςία

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Ανανζωςη Υποδομών



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Με επιχορήγηςη τησ 1ησ ΤΠΕ τοποκετικθκε το 2019 ςφςτθμα
εργοςπιρομετρίασ καρδιοαναπνευςτικισ κόπωςθσ, κόςτουσ
34.100,00 €.

 Από το Τπουργείο Τγείασ εξαςφαλίςτθκε χρθματοδότθςθ
250.000,00 € για αντικατάςταςθ του αξονικοφ τομογράφου
με ςφγχρονο 16 τομϊν

 Από δωρεζσ :
 Σοποκετικθκαν 4 διφαςικοί απινιδωτζσ
 Ψθφιοποιικθκε θ μονάδα μαςτογραφίασ
 Σοποκετικθκε ζγχρωμοσ φορθτόσ υπερθχοτομογράφοσ
 Σοποκετικθκε Επωαςτικόσ κλίβανοσ ςτο πακολογανατομικό

τμιμα
 Σοποκετείται ςυςκευι λικοτριψίασ για το ουρολογικό τμιμα

δωρεά φψουσ 5.000€ (Ferring Ελλάσ).

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Ανανζωςη Υποδομών



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Για πρϊτθ φορά το 2016 εκπονικθκαν ςχζδια Δράςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν (τελευταία ανακεϊρθςθ
κατατζκθκε ςτο ΕΚΕΠΤ τον Οκτϊβριο 2019)

 Δθμιουργικθκε δίκτυο υπευκφνων ςε κάκε πτζρυγα για
ζκτακτεσ ανάγκεσ

 ε ςυνεργαςία με ΕΚΕΠΤ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά
διευρυμζνθ άςκθςθ εκκζνωςθσ με τθ ςυμμετοχι Αςτυνομίασ,
ΕΚΑΒ και Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ (Ιανουάριοσ 2019)

 Από το 2018 λειτουργεί ομάδα για τθν εκπόνθςθ πολιτικισ
Τγιεινισ και Αςφάλειασ (ςυμβουλευτικι του Διοικθτι)

 Ξεκίνθςε θ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου για τθ
διαςπορά πολυανκεκτικϊν μικροοργανιςμϊν.

 υμμετοχι ςτο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΕΕΛΠΝΟ για τθν
Τγιεινι των Χεριϊν ςτα ελλθνικά νοςοκομεία

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Αςφαλείσ ςυνθήκεσ λειτουργίασ Νοςοκομείου 



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Παραδόκθκε ολοκλθρωμζνθ μελζτθ πυροπροςταςίασ για όλα
τα κτίρια του νοςοκομείου (με ζτοιμα τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ)

 Ολοκλθρϊκθκε μεγάλο ζργο για τισ οδεφςεισ διαφυγισ
 Ανατζκθκε μελζτθ επαγγελματικοφ κινδφνου που αναμζνεται

να ολοκλθρωκεί εντόσ 2020
 Επιτθρείται από το 2ο Εξάμθνο 2018 θ κατανάλωςθ των

αντιβιοτικϊν ανά εξάμθνο
 Επετεφχκθ υψθλό επίπεδο εμβολιαςτικισ κάλυψθσ του

προςωπικοφ που ςιμερα ξεπερνά το 45% από το 6% το 2015-
2016

 Προςλιφκθκε Ιατρόσ Εργαςίασ (τα περιςςότερα Δθμόςια
Νοςοκομεία τθσ χϊρασ δεν διακζτουν ιατρό εργαςίασ)

 Λειτοφργθςε Βιωματικό εργαςτιριο με τίτλο «ΟΜΑΔΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ STRESS»

Τποδομζσ και Αςφάλεια

Αςφαλείσ ςυνθήκεσ λειτουργίασ Νοςοκομείου 



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 Δθμιουργικθκε Γραφείο Ποιότθτασ Ζρευνασ και υνεχιηόμενθσ
Εκπαίδευςθσ (2018)

 Αναπτφχκθκε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν/τριϊν
Ελλάδοσ για ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων

 Φιλοξενικθκε ςτο Νοςοκομείο θμερίδα του Εκνικοφ Δικτφου
Νοςοκομείων και Τπθρεςιϊν Προαγωγισ Τγείασ (12-13/6/2019)

 Η Νοςθλευτικι Τπθρεςία διοργάνωςε 3 διεπιςτθμονικζσ
διθμερίδεσ υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Τγείασ και ζχει
ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα και τθν προετοιμαςία τθσ τζταρτθσ

 Η Καρδιολογικι Κλινικι διοργάνωςε 4 διεπιςτθμονικζσ
διθμερίδεσ

 Ημερίδεσ και Διθμερίδεσ διοργανϊκθκαν από τθν Πακολογικι
Κλινικι (28-29/11/2019), τθν ΩΡΛ κλινικι (30/11/2019) και το
Γραφείο Προςταςίασ Δικαιωμάτων Λθπτϊν Τπθρεςιϊν Τγείασ
(1/3/2019)

Ανάπτυξη και Εκπαίδευςη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 
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 Αναλάβαμε την Κοινωνική μασ Ευθφνη:
 Κατά τθν τελευταία 3ετία επιςκζφτθκαν τα εξωτερικά ιατρεία

18.218 αναςφάλιςτοι (67% περίπου ζλλθνεσ πολίτεσ που είχαν
χάςει το αςφαλιςτικό τουσ δικαίωμα)

 Σθν τελευταία 3ετία νοςθλεφτθκαν 89 πρόςφυγεσ και ζκαναν
χριςθ υπθρεςιϊν φψουσ 95.000 € περίπου

 Κατ’ εφαρμογι του νόμου 4368/2016 διεγράφθςαν όλεσ οι
οφειλζσ από παλαιότερεσ χριςεισ (φψουσ 57.000,11 ευρϊ που
αφοροφςαν 74 ςυμπολίτεσ μασ που νοςθλεφτθκαν και
αδυνατοφςαν να πλθρϊςουν)

 Κατά τθν 3ετία 2016-2018 νοςθλεφτθκαν 2.940 αςκενείσ και
ζκαναν χριςθ του νόμου 4368/2016, καταδεικνφοντασ ότι κατά
το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα μεγάλοσ αρικμόσ ςυμπολιτϊν
μασ δεν ζκανε χριςθ των υπθρεςιϊν υγείασ, εξαιτίασ τθσ
αδυναμίασ τουσ να πλθρϊςουν το αντίτιμο

υνεργαςίεσ και Εξωςτρζφεια
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 Τλοποιήςαμε παρεμβάςεισ ςτη Κοινότητα:
 Η ΩΡΛ κλινικι του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙ» είναι θ μόνθ ΩΡΛ κλινικι,

που ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα προλθπτικοφ ελζγχου αλλεργίασ
ανωτζρου αναπνευςτικοφ του πλθκυςμοφ τθσ Πελοποννιςου.

 Προβολή και ιςτορική ςυνζχεια του Νοςοκομείου:
 Εκπονικθκε ειδικι Μελζτθ τθσ Ιςτορίασ του Νοςοκομείου
 Παρουςιάςτθκε θ ιςτορία του Ιςτορικοφ αρχείου του

Νοςοκομείου ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και ςυνεννόθςθ για
τθ διάςωςθ του ιςτορικοφ Αρχείου

 χεδιάςτθκε νζο λογότυπο του νοςοκομείου, το οποίο του ζδωςε
νζα εταιρικι ταυτότθτα

 Δθμιουργικθκε νζο διαδραςτικό site που προςφζρει ποιοτικζσ
υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και
παρουςίαςθσ τθσ λειτουργίασ του νοςοκομείου και τθσ ιςτορικισ
του ςθμαςίασ για το Εκνικό φςτθμα Τγείασ.

υνεργαςίεσ και Εξωςτρζφεια
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 Ολοκλήρωςη δρομολογημζνων ενεργειϊν:

 Εφαρμογι Νζου φγχρονου Αναπτυξιακοφ Οργανιςμοφ που ζχει
εγκρικεί από το ΚΕ.Τ.ΠΕ. και μεταξφ άλλων προβλζπει αφξθςθ
των κλινϊν από 200 ςε 260, διόρκωςθ προβλθματικϊν ςθμείων
Οργανιςμοφ του 2012, αφξθςθ του αρικμοφ των Σμθμάτων και
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ.

 Εγκατάςταςθ 50 κλίνων που ζχουν εξαςφαλιςτεί και βρίςκονται
ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ

 Αγορά και τοποκζτθςθ νζου αξονικοφ τομογράφου 16 τομϊν
 Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν ςτθν Α’ Χειρουργικι Κλινικι (ζχουν

ολοκλθρωκεί οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ και ξεκινοφν οι
εργαςίεσ)

τρατηγικόσ Προγραμματιςμόσ 2020-2022



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 τθν επόμενθ τριετία παράλλθλα με τθν υλοποίθςθ των ζργων
που ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων:
Ανακαίνιςη χειρουργείων και Ανακαίνιςη μαγειρείων του
νοςοκομείου

 Καταςκευή Πολυδφναμου Κζντρου 5.500 τετραγωνικϊν, ζργο
φψουσ 7,5 εκατομμυρίων ευρϊ, που κα προςκζςει 5.500τ.μ.
ωφζλιμου χϊρου ςτο νοςοκομείο

 Ενεργειακή αναβάθμιςη του Νοςοκομείου φψουσ 3
εκατομμυρίων ευρϊ

 Εγκατάςταςη πλήρουσ Συςτήματοσ Δικτυακήσ Κάλυψησ ςε
όλουσ του χϊρουσ του Νοςοκομείου φψουσ 200.000€.

τρατηγικόσ Προγραμματιςμόσ 2020-2022



Διαμεςολάβηςη: η διαδικαςία

 ε ςυνεργαςία με Δήμο Αθηναίων:
 Οργάνωςθ Ολοκληρωμζνου υςτήματοσ Τγείασ του Δήμου

Αθηναίων με Κζντρο αναφοράσ το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙ» και
διαςφνδεςθ του με τα Δθμοτικά Ιατρεία, τισ Σοπικζσ Τγειονομικζσ
Δομζσ του υςτιματοσ Τγείασ και τισ λοιπζσ Τπθρεςίεσ του Διμου

 Δημιουργία Πάρκου Τγείασ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ περιοχισ
πζριξ του Γ.Ν.Α. «ΗΕΛΠΙ»

 Ανάδειξη του Ιςτορικοφ Αρχείου του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙ» ςτουσ
χϊρουσ του Πνευματικοφ Κζντρου του Διμου Ακθναίων

 ε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν:
 Αξιοποίθςθ και ανάδειξθ του Ιςτορικοφ Αρχείου
 Λειτουργικι διαςφνδεςθ με το Πανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ ειδικά

για τθν ανάπτυξθ του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου Κλινικισ
Φαρμακολογίασ και τθ δθμιουργία ςχετικισ Πανεπιςτθμιακισ
κλινικισ εντόσ του Νοςοκομείου.
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