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A. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2016-2019 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ κνπ αλέζεζε ηε 

Γηνίθεζε ηνπ Ιζηνξηθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Αζήλαο «Η Διπίο», θαζψο θαη ηα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημαλ ζην πξφζσπν 

κνπ, ηα ηειεπηαία  ηξεηζήκηζη ρξφληα. Μέζα απφ ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία φισλ απηήλ ηελ 

πεξίνδν: 

1. Δξοπθολογήζαμε ηα οικονομικά ηος Νοζοκομείος: 

 Σν Ννζνθνκείν δελ δηέζεηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε θαη θαηά παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο δελ θαηέζεηε απφ ην 2013 Ιζνινγηζκνχο, ελψ δε δηέζεηε πξσηνγελέο 

αξρείν κεηάβαζεο ησλ IFRS (θαλφλεο κεηάβαζεο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα). 

ήκεξα έρνπλ ειεγρζεί νη ηζνινγηζκνί απφ ην 2012 θαη ην λνζνθνκείν έρεη 

δεκνζηεχζεη ηζνινγηζκνχο γηα φια ηα παξειζφληα έηε, ζχκθσλα κε φζα ν λφκνο 

νξίδεη. 

 Η παξνχζα Γηνίθεζε ζηηο 31/12/2015 παξέιαβε ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

4.281.918€ (31/12/2015) θαη παξαδίδεη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κηθξφηεξεο 

απφ 1 εθ επξψ (νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ππνζέζεηο παξειζφλησλ 

εηψλ πνπ δεζκεχνληαη απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο).  

 ηελ ηξηεηία 2016 – 2018 έγηλαλ θαηά κέζν φξν πιεξσκέο πξνο ηξίηνπο χςνπο 



11.7 εθαηνκκχξηα επξψ ζε εηήζηα βάζε, φηαλ ην 2015 νη πιεξσκέο ήηαλ κφιηο 6,5 

εθαηνκκχξηα επξψ, δηπιαζηάδνληαο ην ξπζκφ απνπιεξσκήο νθεηιψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη εμαιείθνληαο ην ππέξνγθν ρξένο ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηξίηνπο.   

 Σα ηακεηαθά ππφινηπα ην 2015 ήηαλ 1.100.816,94€, ζήκεξα παξαδίδνπκε 

ηακεηαθφ ππφινηπν 5.646.595,96€, δηαζθαιίδνληαο φηη ε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνξεί λα πιεξψλεη αδηαιείπησο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο.  

 Δληζρχζεθε ε Λνγηζηηθή Τπνζηήξημε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη παξαθνινπζείηαη ν 

Πξνυπνινγηζκφο αλά Σκήκα θαη Κέληξν θφζηνπο.  

 Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία ην λνζνθνκείν θαηάθεξε 

λα δηαρεηξηζηεί πξνγξάκκαηα ΔΠΑ,  

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη 

πφξνη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη αλαπηχρζεθε έλα επξχ πξφγξακκα 

επελδχζεσλ πνπ ζηεξίρηεθε ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (ίδηνη πφξνη, 

πφξνη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηελ Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα, πφξνη ΔΠΑ θαη 

Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα, πφξνη απφ δσξεηέο θιπ). Έηζη ζε κηα δχζθνιε 

νηθνλνκηθά πεξίνδν πινπνηείηαη επελδπηηθφ πξφγξακκα πιένλ ησλ 2 

εθαηνκκπξίσλ Δπξψ. 

 

2. Αςξήζαμε ηην παπαγυγικόηηηα ηος νοζοκομείος: 

 Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαηά 11% απφ 66.000 

επηζθέςεηο ην 2015 ζε 73.165 επηζθέςεηο ην 2018.  

 Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ λνζειεηψλ θαηά 7,5% απφ 12.510 ην 2015 ζε 13.437 ην 

2018 

 Μεηψζεθε ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο απφ 3,5 ζε 3,2 εκέξεο αλά λνζειεία 

 Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 10%, απφ 

3.899 ην 2015 ζε 4.301 ην 2018, ελψ ζε γεληθέο γξακκέο έρεη απμεζεί θαη ην 

επίπεδν βαξχηεηαο ησλ επεκβάζεσλ πνπ δηελεξγεί ην λνζνθνκείν.  

 Σν ζχλνιν ησλ ρεηξνπξγηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ εθαξκνγή  ηνπ λφκνπ γηα ηε 

ιίζηα ρεηξνπξγείνπ (ηνλ Μάξηην ηνπ 2017), πεξλά κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ιίζηαο ρεηξνπξγείνπ.  

 Μεηψζεθαλ νη αλακνλέο γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη νη κέζνη φξνη θπκαίλνληαη 



απφ 7 έσο 30 εκέξεο.  

 ε θάζε πεξίπησζε δελ ππάξρεη θακία θαηαγγειία γηα παξαβίαζε ηεο ιίζηαο θαη 

φινη φζνη έρνπλ αλάγθε κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ άκεζα.    

 

3. Ανανεώζαμε ηιρ Τποδομέρ ηος Νοζοκομείος: 

 Αλαθαηλίζηεθε θαη παξαδφζεθε ζε ιεηηνπξγία ε λέα πηέξπγα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

θηινμελεί ηελ ΧΡΛ θαη ηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή, κε 24 ζπλνιηθά θιίλεο (2017). 

 Παξαδφζεθε λέα ζσξαθηζκέλε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζηελ νπνία θηινμελείηαη ην 

ζχγρξνλν C-ARM πνπ ππνζηεξίδεη επεκβάζεηο κε αθηηλνζθνπηθή ππνβνήζεζε 

(2018) 

 Αλαθαηλίζηεθαλ ε Οπξνινγηθή, ε Παζνινγηθή θαη ε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή θαζψο θαη 

ην ζχλνιν ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ αλαθαηαζθεπάζηεθαλ 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη ηέζζεξεηο θιίκαθεο ησλ αληίζηνηρσλ θηηξίσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Έρεη αλαηεζεί ε εξγνιαβία γηα ηελ πιήξε αλαθαίληζε ηεο Α’ 

Υεηξνπξγηθήο, πνπ ζα νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2020.     

 Δληάρζεθαλ ζην Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν: 

 Η πιήξεο αλαθαίληζε ησλ ρεηξνπξγείσλ κε έμη ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο θαη 

πέληε πιήξε αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

437.000 επξψ 

 Η πιήξεο αλαθαίληζε ησλ καγεηξείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 188.000€ 

 Έρνπκε πξνκεζεπηεί κέζσ ηνπ  ΔΠΑ έλαλ ππεξερνηνκνγξάθν γεληθήο ρξήζεο 

θαη έλα πιήξεο αλαηζζεζηνινγηθφ ζπγθξφηεκα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

90.000 επξψ. 

 Δνηάσθηκε ζηα Πεπιθεπειακά Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα Αηηικήρ 

εληάρζεθε ηειερεηξηδφκελν αθηηλνγξαθηθφ - αθηηλνζθνπηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 180.000€ (ηνπνζεηήζεθε ηνλ Γεθέκβξηνο 2019),  

 Από ηο αποθεμαηικό ηος Τποςπγείος Τγείαο, πξνκεζεπηήθακε: 

o έλα Κενηπικό Σηαθμό ΜΕΘ, παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ παξακέηξσλ κε έμη 

παξαθιίληα Monitors (εγθαηαζηάζεθε ην 2019) θαη πένηε πποβολείρ 

οποθήρ ρεηξνπξγείνπ (νινθιεξψλεηαη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία) 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 211.000 επξψ.  

o  Ιαηξνηερλνινγηθφ Δμνπιηζκφ ηεο ΧΡΛ Κιηληθήο, πνζνχ 40.138,80 €,  ηεο 



Οπξνινγηθήο Κιηληθήο, πνζνχ 45.632,00 € (ηα νπνία εγθαηαζηάζεθαλ ην 

επηέκβξην 2019)  

o Πελήληα (50) λνζνθνκεηαθέο ειεθηξνθίλεηεο θιίλεο (25% ηεο δπλακηθφηεηαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ), πνζνχ 100,000,00 € γηα ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

 Από επισοπήγηζη ηηρ 1ηρ ΤΠΔ ηνπνζεηήζακε ην 2019 ζχζηεκα 

εξγνζπηξνκεηξίαο θαξδηναλαπλεπζηηθήο θφπσζεο, θφζηνπο 34.100,00 €.  

 Από ηο Τποςπγείο Τγείαρ εμαζθαιίζακε ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 250.000,00 € 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ κε λέν 

ζχγρξνλν δέθα έμη (16) ηνκψλ.  

 Από δυπεέρ ηνπνζεηήζεθαλ: 4 δηθαζηθνί απηληδσηέο δσξεά χςνπο 30.000€  

(ΓΔΠΑ), Φεθηνπνηήζεθε ε κνλάδα καζηνγξαθίαο ηνπ λνζνθνκείνπ δσξεά χςνπο 

31.000, Σνπνζεηήζεθε έγρξσκνο θνξεηφο ππεξερνηνκνγξάθνο δσξεά χςνπο 

25.000€, Σνπνζεηήζεθε Δπσαζηηθφο θιίβαλνο ζην παζνινγαλαηνκηθφ ηκήκα 

(θιαβελίηεο), Σνπνζεηείηαη ζπζθεπή ιηζνηξηςίαο γηα ην νπξνινγηθφ ηκήκα δσξεά 

χςνπο 5.000€ (Ferring Διιάο).  

 Γεκηνπξγήζεθε εηδηθφο ρψξνο γηα ηε θηινμελία εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ 

ηεο πξψηεο ζηαθεπήρ αίθοςζαρ ηος Εθνικού Κένηπος Αιμοδοζίαρ ζε 

Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ. Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν ζρέδην πνπ πινπνηήζεθε ζην 

λνζνθνκείν κε ηε ζπλεξγαζία 5 αηκνδνζηψλ δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη έρεη 

σο ζηφρν ηε κφληκε ζπιινγή αίκαηνο απφ εζεινληέο πνπ δελ αλήθνπλ ζε 

ζπιιφγνπο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΚΔΑ.     

 ρεδηάζηεθε θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε γεληθφηεξε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

επηπιένλ 5.500 η.κ. ππνδνκψλ (πνιπδχλακν) έξγν, πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

πινπνηεζεί εληφο ηεο επφκελεο ηξηεηίαο. 

 

4. Βεληιώζαμε ηο κανονιζηικό και ηο Οπγανυηικό Πλαίζιο λειηοςπγίαρ ηος 

Νοζοκομείος:  

 Δθπνλήζεθε απφ εηδηθή επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ λένο αλαπηπμηαθφο 

Οξγαληζκφο πνπ θαηαηέζεθε ζην Τπνπξγείν Τγείαο, εγθξίζεθε απφ ην ΚΔΤΠΔ θαη 

αλακέλεηαη λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ λέα επνρή, θαζψο απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θιηλψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά 30%, δηνξζψλεη ιάζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 



Οξγαληζκνχ (2012) θαη δίλεη λέα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζην λνζνθνκείν κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ εηδηθνηήησλ. 

 Δγθξίζεθε Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λνηκψμεσλ, Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

Υεηξνπξγείσλ θαη Ννζειεπηηθά Πξσηφθνιια, Μειέηε Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ρέδην 

Αζθάιεηαο θαη ζχληαμε νδεγηψλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (2016/679)  

 

 

5. Αναπηύσθηκε η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη:  

o Καηαξγήζεθε απφ ην 2018 ε θπζηθή δηαθίλεζε αιιεινγξαθίαο θαη 

νινθιεξψζεθε ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ηεο απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ 

λνζνθνκείνπ,  

o Σνπνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα pacs ζηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν θαη ζε άιια 

ζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απεηθνληζηηθψλ 

εμεηάζεσλ . 

o Δγθξίζεθε ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ Triage ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

αλακέλνληαη νη αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη πξνζιήςεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο αζζελή.  

o Λεηηνπξγεί απφ ην 2018 ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

αζζελψλ πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, αληηθαζηζηψληαο ην απαξραησκέλν, ελεξγνβφξν, 

ρξνλνβφξν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ησλ θπηίσλ ζπιινγήο 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

o Πξνεηνηκάζηεθε θαη θαηαηέζεθε πξνο έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ε αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε πλήποςρ 

ςζηήμαηορ Αζύπμαηηρ Γικηςακήρ Κάλςτηρ χςνπο 200.000 €  

 

6. Αναπηύξαμε νέερ ςπηπεζίερ: 

 Σν Ννζνθνκείν πηζηνπνηήζεθε σο Κέληξν Δκθχηεπζεο Βεκαηνδνηψλ (15/5/2017) 

 Σν λνζνθνκείν Πηζηνπνηήζεθε σο έλα απφ ηα 3 Κέληξα Αλαθνξάο ηεο ρψξαο γηα 

ηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Κιηληθή Φαξκαθνινγία (29/9/2019) 

 Σν επηέκβξε ηνπ 2019 ππεγξάθε πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε ην Δζληθφ Κέληξν 

Αηκνδνζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία κίαο απφ ηηο 2 ζηαζεξέο αίζνπζεο αηκνιεςηψλ εληφο 



ηνπ Ννζνθνκείνπ (Κέληξν Αλαθνξάο) ε νπνία είλαη έηνηκε θαη μεθηλάεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ην Γεθέκβξε ηνπ 2019.  

 Δλεξγή ζπκκεηνρή απφ ην 2018 ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε Γηνίθεζε θαη ηηο δξάζεηο 

ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ννζνθνκείσλ & Τπεξεζηψλ Πξναγσγήο Τγείαο 

(Δ.Γ.Ν.Τ.Π.Τ.)  

 

 

7. Αναλάβαμε ηην Κοινυνική Δςθύνη πος μαρ αναλογούζε: 

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε βάζε ην λφκν 4368/2016 γηα ηνπο αλαζθαιίζηνπο: 

επηζθέθηεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ καο 18.218 αλαζθάιηζηνη εθ 

ησλ νπνίσλ ην 67% πεξίπνπ ήηαλ έιιελεο πνιίηεο πνπ είραλ ράζεη ην 

αζθαιηζηηθφ ηνπο δηθαίσκα. 

 Σελ ηειεπηαία 3εηία ζηηο δνκέο ηνπ λνζνθνκείνπ καο λνζειεχηεθαλ 89 πξφζθπγεο 

θαη έθαλαλ ρξήζε ππεξεζηψλ χςνπο 95.000 € πεξίπνπ, κε βάζε ηα ΚΔΝ.    

 Σν λνζνθνκείν καο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ 4368/2016 δηέγξαςε ην 

ζχλνιν ησλ νθεηιψλ απφ παιαηφηεξεο ρξήζεηο. Οη νθεηιέο απηέο  αλέξρνληαλ ζηηο 

57.000,11 επξψ θαη αθνξνχζαλ 74 ζπκπνιίηεο καο πνπ λνζειεχηεθαλ θαη 

αδπλαηνχζαλ λα πιεξψζνπλ.   

 Καηά ηελ 3εηία 2016-2018 λνζειεχηεθαλ 2.940 αζζελείο θαη έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

λφκνπ 4368/2016, παξνρέο κε βάζε ηα ΚΔΝ χςνπο 2,5 εθαηνκκπξίσλ €. Σν πην 

πάλσ γεγνλφο θαηαδεηθλχεη φηη θαηά ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κεγάινο 

αξηζκφο ζπκπνιηηψλ καο δελ έθαλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ηνπο λα πιεξψζνπλ ην αληίηηκν. 

 

8. Γημιοςπγήζαμε ζςνθήκερ αζθαλούρ λειηοςπγίαρ ηος νοζοκομείος 

 Γηα πξψηε θνξά ην 2016 εθπνλήζεθαλ ζρέδηα Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ε εθπφλεζε 

ησλ νπνίσλ έγηλε απφ ππαιιήινπο ηνπ λνζνθνκείνπ κε θνηλνπνίεζε ζην ζχλνιν 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σειεπηαία αλαζεψξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 

θαηαηέζεθε ζην ΔΚΔΠΤ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019.   

 Γεκηνπξγήζεθε δίθηπν ππεπζχλσλ ζε θάζε πηέξπγα γηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

επηθνπξεί ην έξγν ησλ ππεπζχλσλ ζηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο 

έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 



 Οινθιεξψζεθαλ ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

o παξαδφζεθε νινθιεξσκέλε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο γηα φια ηα θηίξηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ (κε έηνηκα ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο). 

o Οινθιεξψζεθε κεγάιν έξγν γηα ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο  

o Αλαηέζεθε κειέηε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί εληφο ηνπ 2020 

 ε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΔΠΤ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ δηεπξπκέλε άζθεζε εθθέλσζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Αζηπλνκίαο, ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο (Ιαλνπάξηνο 2019) θαη 

έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα πινπνηείηαη κηα ηέηνηα άζθεζε θάζε ρξφλν.  

 Απφ ην 2018 ιεηηνπξγεί νκάδα γηα ηελ εθπφλεζε πνιηηηθήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

(ζπκβνπιεπηηθή ηνπ Γηνηθεηή) απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηεο επηηξνπήο 

Λνηκψμεσλ, ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο, ηνλ Ιαηξφ Δξγαζίαο ηηο Οηθνλνκηθέο θαη 

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην Γξαθείν Πνηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ζθνπφ λα 

ζπκβνπιεχεη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ηε Γηνίθεζε γηα ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 Ξεθίλεζε ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαζπνξά πνιπαλζεθηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ.  

 Σν λνζνθνκείν ζπκκεηείρε ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ Τγηεηλή 

ησλ Υεξηψλ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία  

 Δπηηεξείηαη απφ ην 2ν Δμάκελν 2018 ε θαηαλάισζε ησλ αληηβηνηηθψλ αλά 

εμάκελν (DDDs/100 αζζελείο – εκέξεο). Η έλαξμε έγηλε δπλαηή κεηά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.   

 Δπεηεχρζε πςειφ επίπεδν εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαζψο απφ ην 6% πνπ ήηαλ ε 

εκβνιηαζηηθή θάιπςε ζην πξνζσπηθφ ην 2015-2016 ζήκεξα μεπεξλά ην 45%.  

 Πξνζιήθζεθε Ιαηξφο Δξγαζίαο (ηα πεξηζζφηεξα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο 

δελ δηαζέηνπλ ηαηξφ εξγαζίαο) 

 Λεηηνχξγεζε Βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν «ΟΜΑΓΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΡΓΑΙΑΚΟΤ STRESS» 

 

 

9. Γώζαμε έμθαζη ζηην εκπαίδεςζη και ηην επιμόπθυζη ηος πποζυπικού και ζηην 

ανάπηςξη επιζηημονικού διαλόγος 



 Γεκηνπξγήζακε Γξαθείν Πνηφηεηαο Έξεπλαο θαη πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(2018) 

 Αλαπηχρζεθε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο γηα 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Φηινμελήζεθε ζην Ννζνθνκείν καο εκεξίδα ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ννζνθνκείσλ θαη 

Τπεξεζηψλ Πξναγσγήο Τγείαο (ΔΓΝΤΠΤ) κε ζέκα «Δπηκφξθσζε Δπαγγεικαηηψλ 

Τγείαο ζηελ Πξναγσγή θαη Αγσγή Τγείαο» 12 θαη  13 Ινπλίνπ 2019.  

 Η λνζειεπηηθή Τπεξεζία δηνξγάλσζε 3 δηεπηζηεκνληθέο δηεκεξίδεο ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο ηέηαξηεο:  

i. 1ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα: «Ο δξφκνο ηεο Ννζειεπηηθήο» 17-18 Μαξηίνπ 

2017,  

ii. 2ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα: «Σν επείγνλ ζην Ννζνθνκείν»16-17 Μαξηίνπ 

2018, 

iii. 3ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα: «Απφ ην Φσο ηνπ Λχρλνπ ζην θψο ηεο 

Δπηζηήκεο 15-16 Μαξηίνπ 2019) θαη  

iv. 4ε Ννζειεπηηθή Γηεκεξίδα: «Βηψλνληαο ην παξφλ, Αηελίδνληαο ην κέιινλ» 

13-14 Μάξηίνπ 2020. 

 Απφ ηελ Καξδηνινγηθή Κιηληθή 4 δηεπηζηεκνληθέο δηεκεξίδεο  

i. Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Βαιβηδηθέο θαξδηαθέο Παζήζεηο» 23 – 24 επηεκβξίνπ 

2016. 

ii. Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία Καξδηαγγεηαθψλ Παζήζεσλ» 

15 – 16 επηεκβξίνπ 2017. 

iii. Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Καξδηαγγεηαθά δηιήκκαηα – ζέζεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο» 21 – 22 – επηεκβξίνπ 2018. 

iv. Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Αηθλίδηνο Θάλαηνο» 20 – 21 επηεκβξίνπ 2019. 

 Απφ ηελ Παζνινγηθή Κιηληθή κηα Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Δκείο θαη ν Θάλαηνο» (28-29 

Ννεκβξίνπ 2019) 

 Απφ ηελ ΧΡΛ θιηληθή εκεξίδα κε ζέκα «Ίιηγγνο – Απφ ηε δηάγλσζε ζηε 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε» 30 Ννεκβξίνπ 2019. 

 Απφ ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Λεπηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εκεξίδα κε 

ζέκα: «Λήπηεο Τπεξεζηψλ θαη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο: Αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζεβαζκνχ θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο» 1 Μαξηίνπ 2019.  



 

10. Τλοποιήζαμε παπεμβάζειρ ζηην κοινόηηηα 

 Η ΧΡΛ θιηληθή ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ»  είλαη ε κφλε ΧΡΛ θιηληθή, πνπ ζπκκεηείρε 

ζην πξφγξακκα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ αιιεξγίαο αλσηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Πεινπνλλήζνπ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

θαη ηελ Δηαηξεία ΧΡΛ Αιιεξγίαο, Αλνζνινγίαο θαη Ρνγρνπαζεηψλ. 

 

11. Γημιοςπγήζαμε ηιρ ζςνθήκερ για ηην πποβολή ηος έπγος και ηηρ ιζηοπικήρ 

ζςνέσειαρ ηος Νοζοκομείος 

 Δθπνλήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην εηδηθή Μειέηε ηεο 

Ιζηνξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Παξνπζηάζηεθε ε ηζηνξία ηνπ Ιζηνξηθνχ αξρείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηα Γεληθά 

Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ζε κηα παξνπζίαζε πνπ έθαλε ε πξντζηακέλε ηνπ Ιζηνξηθνχ 

Αξρείνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κε ηελ νπνία βξηζθφκαζηε ζε ζπλελλφεζε γηα ηε 

δηάζσζε ηνπ ηζηνξηθνχ Αξρείνπ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξκφδηνπο ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ 

Κξάηνπο, ηνπ Ιζηνξηθνχ Σκήκαηνο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη ηνπ Ιζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη 

δηάζσζε ηνπ Αξρεηαθνχ Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

 ρεδηάζηεθε λέν ινγφηππν ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν ηνπ έδσζε λέα εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα 

 Γεκηνπξγήζεθε λέν δηαδξαζηηθφ site πνπ πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη παξνπζίαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπ ζεκαζίαο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

 

12. Μοιπαζηήκαμε ένα όπαμα με ηο Νέο Γήμαπσο Αθηναίυν και ηοςρ επιηελείρ ηος, για 

μια εςπύηεπη ζςνεπγαζία με ηην Σοπική Κοινόηηηα 

 Οργάνωςθ Ολοκληρωμένου Συςτήματοσ Υγείασ του Δήμου Αθηναίων με 

Κζντρο αναφοράσ το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίσ» και διαςφνδεςθ του με τα Δθμοτικά 

Ιατρεία, τισ τοπικζσ Υγειονομικζσ Δομζσ του Συςτιματοσ Υγείασ και τισ 

λοιπζσ Υπθρεςίεσ του Διμου. 

 Δθμιουργία Πάρκου Υγείασ ςτον ευρφτερο χώρο τθσ περιοχισ πζριξ του 

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 



 Ανάδειξθ του Ιςτορικοφ Αρχείου του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ςτουσ χώρουσ του 

πνευματικοφ Κζντρου του Διμου Ακθναίων που ςυμβολίηει τθν ιςτορικι 

ςυνζχεια και τθν λειτουργικι διαςφνδεςθ του νοςοκομείου μασ με το Διμο 

(κακώσ εκεί λειτοφργθςε κατά το παρελκόν το Νοςοκομείο).  

 

  



Β. ηπαηηγικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ 2020-2022 

1. Σν 2020 ην λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη  ήδε δπομολογημένερ ενέπγειερ γηα: 

  ηελ εθαξκνγή Νέος Σύγσπονος Αναπηςξιακού Οπγανιζμού πνπ έρεη εγθξηζεί 

απφ ην ΚΔ.Τ.ΠΔ. θαη κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη αχμεζε ησλ θιηλψλ απφ 200 ζε 

260, δηφξζσζε πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ Οξγαληζκνχ ηνπ 2012, αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ νη 50 θιίλεο πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαη βξίζθνληαη 

ζε θάζε νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,  

 Σελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε λένπ αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ 16 ηνκψλ (έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε) θαη  

 ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Α’ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή (έρνπλ νινθιεξσζεί 

νη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη μεθηλνχλ νη εξγαζίεο) 

2. ηελ επφκελε ηξηεηία παξάιιεια κε ηην ςλοποίηζη ηυν έπγυν πος έσοςν ήδη 

ενηασθεί ζηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν:  

 ανακαίνιση χειρουργείων και  

 Ανακαίνιση μαγειρείων του νοσοκομείου,  

3. Θα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 4 εμβλημαηικών έπγυν πνπ ζα 

αιιάμνπλ πιήξσο ηελ εηθφλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Καηαζκεςή Πολςδύναμος Κένηπος 5.500 ηεηξαγσληθψλ, έξγν χςνπο 7,5 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, πνπ ζα πξνζζέζεη 5.500η.κ. σθέιηκνπ ρψξνπ ζην 

λνζνθνκείν (νη ζπδεηήζεηο κε δσξεηέο βξίζθνληαη ζε ψξηκν ζηάδην θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζεί ην έξγν απφ ην Τπνπξγείν κπνξεί λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ δσξεηή) , 

 Ενεπγειακή αναβάθμιζη ηνπ Ννζνθνκείνπ χςνπο 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ (έρεη 

αλαθνηλσζεί ην πξφγξακκα «ΗΛΔΚΣΡΑ», γηα ην νπνίν ην λνζνθνκείν έρεη ψξηκα 

ζρέδηα πξνο έληαμε, ελψ ελαιιαθηηθά έρνπλ βξεζεί επελδπηέο θαη ππάξρεη 

ζρεηηθφο ζρεδηαζκφο γηα χκπξαμε κε Ιδησηηθφ Σνκέα, εάλ ην επηηξέςεη ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο)  

 ηελ εγκαηάζηαζη πλήποςρ Σςζηήμαηορ Δικηςακήρ Κάλςτηρ ζε φινπο ηνπ 

ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ χςνπο 200.000€.  πνπ επηηξέπεη:  

o ηελ ειεχζεξε δηθηπαθή πξφζβαζε ζηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο πνιίηεο 



(ζχζηεκα Bring Your Own Device).  

o ηελ VOIP επηθνηλσλία θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ απαξραησκέλνπ  ζπζηήκαηνο 

beeper,  

o ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο  

o Σελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ γηα πεξηπηψζεηο θινπήο ή πξνβιεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο  

o ηελ θαηάξγεζε ηνπ ραξηηνχ,  

o ηελ εμνηθνλφκηζε αλζξσπνσξψλ θαη θφζηνπο αλαισζίκσλ. 

4. Σε ςυνεργαςία με το Δήμο Αθηναίων το Νοςοκομείο κα πρζπει να επιδιώξει:  

 τθν Οργάνωςθ Ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας του Δήμου Αθηναίων 

με Κζντρο αναφοράσ το Γ.Ν.Α. «Η Ελπίσ» και διαςφνδεςθ του με τα 

Δθμοτικά Ιατρεία, τισ Τοπικζσ Υγειονομικζσ Δομζσ του Συςτιματοσ Υγείασ 

και τισ λοιπζσ Υπθρεςίεσ του Διμου.  

 τθ Δθμιουργία Πάρκου Υγείας ςτον ευρφτερο χώρο τθσ περιοχισ πζριξ του 

Γ.Ν.Α. «ΗΕΛΠΙΣ»  

 τθν Ανάδειξθ του Ιςτορικοφ Αρχείου του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ςτουσ χώρουσ 

του Πνευματικοφ Κζντρου του Διμου Ακθναίων που ςυμβολίηει τθν 

ιςτορικι ςυνζχεια και τθν λειτουργικι διαςφνδεςθ του νοςοκομείου μασ με 

το Διμο (κακώσ εκεί λειτοφργθςε κατά το παρελκόν το Νοςοκομείο)  

5. Σε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτήμιο τησ Αθήνασ:  

 τθν  εκμετάλλευςθ του Ιςτορικοφ Αρχείου και  

 τθ 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.  

 

Οινθιεξψλνληαο ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ καο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα κηα αθφκα 

θνξά ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ εξγάζηεθε ζθιεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ηα κέιε ησλ ηξηψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ζηα νπνία 

ζπκκεηείρα, γηα ηε ζπλεξγαζία. Να δηαβεβαηψζσ φηη έρνπκε θάλεη φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ζσξαθίδνπλ ην ηζηνξηθφ Ννζνθνκείν ηεο Αζήλαο απφ 

κειινληηθνχο Κηλδχλνπο θαη λα επρεζψ ζηε λέα Γηνίθεζε θαιή επηηπρία ζην δχζθνιν έξγν ηεο.  

     


