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4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 
 Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη  
  2313312212, 2313312213 Fax 2310 850725 
 

                                              
                               
                                      Θεσσαλονίκη 1.7.2019 
                                      Αριθμ.πρωτ.:33256 

  
      

  ΠΡΟΣ: 

 Αναπληρωτές Διοικητές  

 Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 

 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

 Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 

 Διευθυντή Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας  

 Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου 

Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  

 Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου προστασίας 

δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας  

 Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου 

 

 
Θέμα: Συνοπτικός απολογισμός της τριετούς θητείας της Διοίκησης.    

 
       Με την πάροδο τριών ετών συνεργασίας μας, αναγνωρίζοντας τόσο την ατομική όσο και την 
ομαδική συμβολή σας στη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, καθώς και στην παροχή 
των υπηρεσιών υγείας, σας κοινοποιούμε ενδεικτικά το έργο το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της τριετούς θητείας της Διοίκησης.   
 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
      
 Διορισμοί εξήντα επτά  (67) ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. 

Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις πενήντα πέντε (55) εξ’ αυτών και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η 
διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας των υπολοίπων δώδεκα  (12) 

 Προκήρυξη πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ 

 Πρόσληψη τριάντα οκτώ 38 επικουρικών Ιατρών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών 
 Διορισμός ενενήντα (90) μόνιμων υπαλλήλων (νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) 
 Πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ατόμων επικουρικού και λοιπών σχέσεων εργασίας (ΚΕΕΛΠΝΟ, 

ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ) νοσηλευτικού και λοιπού  προσωπικού 
 Αναμονή διορισμού έξι (6) ατόμων, μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, από 

προκηρύξεις 7Κ/2016 και 5Κ/2016 
 Αναμονή ολοκλήρωσης διαδικασιών πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, νοσηλευτικού και λοιπού 

επικουρικού προσωπικού, από προκήρυξη 2Κ/2019  
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Επιπρόσθετα:  

o Πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις τριάντα (30) υπαλλήλων σε θέσεις ανώτερης κατηγορίας 
και ακολουθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης άλλων δεκατριών (13) 

o  Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων και αναμένεται η  
σύναψη είκοσι δύο (22) ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και τριανταένα (31) όμοιων για τις ανάγκες 
εστίασης – σίτισης του Νοσοκομείου μας. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    

 

 Επαναλειτουργία Δερματολογικής Κλινικής και Δερματολογικού Τμήματος στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ. και 

ένταξη τους στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου 

 Δημιουργία Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων  

 Δημιουργία Ενιαίου Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου  

 Δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Παίδων 

 Χειρουργεία και αίθουσα τοκετών των χειρουργείων και Εμβρυομετρικής μονάδας των 

Μαιευτικών Γυναικολογικών κλινικών - Μετεγκατάσταση χειρουργείων και  αίθουσας τοκετών 

των χειρουργείων και Εμβρυομετρικής μονάδας των Μαιευτικών Γυναικολογικών κλινικών 

 Αναμονή μεταφοράς του Γραφείου Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων, από το Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. στο Νοσοκομείο μας  

 Χωροταξική Ανασυγκρότηση των Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και των Τακτικών 

Εξωτερικών Ιατρείων 

 Δημιουργία Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος  

 Έναρξη εργασιών για δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και Στεφανιαίας Μονάδας Μ.Ε.Θ. 

και μη Επεμβατικών Εργαστηρίων Β΄ & Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών 

(Αναλυτική παρουσίαση όλων των ως άνω στο Παράρτημα 1) 

 Δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 

(Παράρτημα 2).  

 Αναβάθμιση του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευση. 

 Ενιαία Ετήσια Λίστα Χειρουργείου ανά Τμήμα/Κλινική (Παράρτημα 3) 

 Δημιουργία Επιτροπών:  

 Επιτροπή βαρύτητας Νοσηλευτικών Τμημάτων: ολοκληρώθηκε η κατηγοριοποίηση  
βαρύτητας 52 Νοσηλευτικών Τμημάτων/Εργαστηρίων  σε Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής, 
προκειμένου να υλοποιούνται ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού 
(Παράρτημα 4)   

 Επιτροπή Συντονισμού Λειτουργίας Ιατρικών Εργαστηριών (Παράρτημα 5) 
 Επιτροπή Κατάστασης Τακτικών Εξωτερικών Ιατρειών (Παράρτημα 6) 
 Επιτροπή Συντονισμού Λειτουργίας Ακτινολογικών Εργαστηριών Τμήματος Ιατρικής 

Απεικόνισης (Παράρτημα 7) 



 3 

 Επιτροπή Πρότασης Λειτουργίας Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) (Παράρτημα 8) 
 Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ) (Παράρτημα 9) 
 Επιτροπή Παιδιατρικών (Παράρτημα 10) 

 Διασύνδεση συστήματος αποθήκευσης απεικονιστικών εξετάσεων του Νοσοκομείου (PACS) με την 

Υπηρεσία Εφεδρικής Αποθήκευσης και ανάκτησης απεικονιστικών δεδομένων του Εθνικού Δικτύου 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

  Δημιουργία νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικού προγραμματισμού των ιατρικών ραντεβού 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Η παράθεση των ακόλουθων στοιχείων αποδεικνύει τη δυναμική του Νοσοκομείου, τόσο σε 

ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες:   

Α. ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  2016 2017  2018  
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 801 811 832 
  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΑΣΘΕΝΩΝ  41.636 42.243 42.595 
  ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ  41.941 42.618 42.955 
  ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 4,15 4,08 3,99 
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΠ 1.924 2.370 2.866 

  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 49 179 488 

Β. ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ       

  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 191.570 189.187 198.591 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 111.579 107.626 115.067 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ       

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   3.604.190 3.767.811 3.731.165 

Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ       
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 16.113 17.404 17.994 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης  εργασίες, 
όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 1, μετά την έγκριση ένταξης τους στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας - Interreg. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έσοδα + Ταμειακό Υπόλοιπο= Έξοδα +Αποθεματικό)   
 

 2016 2017 2018 2019  
ΣΥΝΟΛΟ 94.922.796,93€ 103.496.376,15€ 114.837.496,92€ 99.090.291,84€ με 

αυξητική 
πρόβλεψη 

 

 
 
 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ιατρικού Προσωπικού, ύψους 4.201.699,95€ 

(11/2014 Έως 12/2016) οι οποίες περικόπηκαν σε εφαρμογή Του Ν.4093/12 



 7 

 
 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  
Τακτικές Εφημερίες 116.535,45€ Νοέμβριος 2017 
Πρόσθετες Εφημερίες 263.514,00€ Απρίλιος 2017  

Οκτώβριος 2018 
Σύνολα 380.049,45 €  
 

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 
 
ΤΥΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  
Τακτικές Εφημερίες 917.970,00€ Νοέμβριος 2017 
Πρόσθετες Εφημερίες 135.365,19€ Δεκέμβριος 2017 
Σύνολα 1.053.335,19 €  

 
 

 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για αποπληρωμή όλων  των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς 

τρίτους, παρελθόντων ετών, ποσού 23.073.938,25€. 

 

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΧΡΕΩΣΤΩΝ  

Διαγράφηκαν, σε εφαρμογή των Ν.4368/2016 & 4486/2017, βεβαιωμένες οφειλές προς τις  Δ.Ο.Υ.,  

ασθενών - χρεωστών ανασφαλίστων πολιτών από νοσηλείες. 

  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Σπάνιες, πρωτοποριακές και καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το 

ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής του 

κατάρτισης:     

 Εκτεταμένη ηπατεκτομή σε νεογνό από το Παιδοχειρουργικό Τμήμα.  

 Διαδερμική Αρτηριο-Φλεβική επικοινωνία σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή, από το 

Αγγειοχειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής 

 Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή σε αιματολογικό ασθενή, από την Ε’ Χειρουργική Κλινική. 

 Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή από την Ε’ Χειρουργική Κλινική 

  Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή από την Ε’ Χειρουργική Κλινική  

 Ενδοαυλική αντιμετώπιση Θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος με ενδοαυλική αποκατάσταση 

της αιμάτωσης των νεφρικών αρτηριών, της κοιλιακής αρτηρίας και της άνω μεσεντερίου 

αρτηρίας, από το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής 
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 Μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση για την καταστροφή μη εξαιρέσιμης υποτροπής όγκου 

παγκρέατος, από το Χειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής.  

 Τοποθέτηση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια σε ασθενή, από την Γ’ Καρδιολογικής Κλινική.  

 Λαπαροσκοπική αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού σε ασθενή με καρκίνωμα του 

ενδομητρίου, από τη Β’ Μαιευτική–Γυναικολογική Κλινικής του ΑΠΘ.  

 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Με στόχο την πρόληψη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και γνώμονα το 

δημόσιο συμφέρον ολοκληρώθηκαν προγράμματα στοχευμένων υγειονομικών δράσεων: 

 Εκδήλωση “ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ” του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης 

 Δημιουργία «Ακαδημίας Δασκάλων», στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για την 

υποστήριξη των παιδιών της προ-εφηβικής και εφηβικής ηλικίας σε θέματα σωματικής και 

ψυχικής υγείας και πρόληψης  

 Δράσεις ενημέρωσης για την οικογένεια, την υγεία της γυναίκας κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής ηλικίας και της εμμηνόπαυσης, από το Τμήμα του Κέντρου Οικογενειακού 

Προγραμματισμού (ΚΟΠ) 

 Ειδική Εκπαιδευτική Σειρά του Τμήματος Στελεχών Επιστημών Υγείας (Παραϊατρικών), σε 

συνεργασία με την Α’ Νεογνολογική Κλινική του ΑΠΘ και του Νεογνολογικού Τμήματος για 

την: «Ολιστική διεπιστημονική παρέμβαση στα Νεογνά Υψηλού κινδύνου» 

 “Ημέρα Ελεύθερης Δωρεάν Εξέτασης πασχόντων από Διαβήτη και Γλαύκωμα” από το 

Οφθαλμολογικό Τμήμα και το ΑΤΕΠΕΣΕ  

 Σεμινάριο BLS/AED Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης -πιστοποιημένο από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης(ERC) - στο χώρο του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) 

 Διοργάνωση 1ου πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου, χωρίς εμπορικές χορηγίες, στους 

χώρους του νοσοκομείου, με ελεύθερη δωρεάν συμμετοχή, με επιστημονικό πρόγραμμα 

πλούσιο σε διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και κλινικά φροντιστήρια, απαντώντας στις 

ανάγκες των ιατρών για διαρκή εκπαίδευση, και εθελοντικές εκδηλώσεις με μοναδικό 

πολιτιστικό και θεραπευτικό χαρακτήρα.  
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», των Γιατρών του Κόσμου 

και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR). Προηγήθηκε δωρεά 

από την UNHCR προς το Νοσοκομείο ενός έγχρωμου υπερηχογραφικού μηχανήματος 

 Άσκηση εκκένωσης στο πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων Εκτάκτων 

Αναγκών «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και «ΠΕΡΣΕΑΣ» 

 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» και του Ειδικού 

Βοηθού Διευθυντή και εκπροσώπου των Κέντρων Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

 

Μετά τη μεταφορά των κλινικών και την επαναλειτουργία τους στο φυσικό τους χώρο εντός του 

ΝΑΔΝ, δόθηκε η δυνατότητα, σταδιακά, καλύτερης οργάνωσης, ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης 

των υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Αυτό έγινε κατορθωτό με τις πιο κάτω δράσεις:  

1. Αύξηση των εξετασθέντων ασθενών σε Τακτικά και Έκτακτα Ιατρεία 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 2016 2017 2018 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2016-2018 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

31.134 32.290 33.173 + 6,5 % 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ - - 5.145  

ΣΥΝΟΛΟ 31.134 32.290 38.318 + 23 % 

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ) 

3.994 3.133 2.717 - 32 % 

 
Σύνολο εξετασθέντων 2009-2018  
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Με την επέκταση της εφημερίας και την ανάληψη υπηρεσίας 3 νέων ειδικών ιατρών εκτιμούμε ότι 

το 2019 θα εξετασθούν περισσότεροι από 50.000 ασθενείς 

 

Η ένταξη του ΝΑΔΝ στην Εφημερία του Ιπποκρατείου προσέθεσε νέα δυναμική για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασθενών. Αν δούμε το γράφημα των τελευταίων 10 ετών γίνεται άμεσα 

αντιληπτή η αναγκαιότητα αυτή.  
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Η λειτουργία της εφημερίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση στα τακτικά ιατρεία είχε, παράλληλα, σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης προσφυγής στα Απογευματινά αμειβόμενα Ιατρεία 
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2. Η Λειτουργία Ιατρείων Εσωτερικών – Εξωτερικών ασθενών, Ογκοδερματολογίας & 

Υποστηρικτικής Δερματολογίας όπου γίνεται τακτική παρακολούθηση χρονίων περιστατικών ή  

follow up φατα νοσηλευθέντων, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επιπλοκών, βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών &, μείωση της ανάγκης νοσηλείας, κάτι που φαίνεται και από τα 

στατιστικά:  

 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 2016 2017 2018 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2016-2018 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ 151  178  96   - 36,5 % 
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΥ 182  109  87 - 52,2 % 

ΣΥΝΟΛΟ 333  287  183  - 45 % 

ΒΡΑΧΕΙΑ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

712   834 569  - 20 %  

 
 
3. Εξορθολογίστηκε η λειτουργία της Μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, όπου λαμβάνουν χώρα 

θεραπείες με έγχυση βιολογικών παραγόντων (φάρμακα υψηλού κόστους). Ήδη από την άνοιξη 

του 2018 οι θεραπείες ολοκληρώνονται μέσα σε ένα πρωινό, χάρις στην καλύτερη διασύνδεση με 

το Ιπποκράτειο και άμεση εξυπηρέτηση από τους οδηγούς και το Φαρμακείο. Έτσι αποφεύχθηκαν 

καθυστερήσεις, διπλές εισαγωγές και ταλαιπωρία των ασθενών.  

 

4. Μείωση του λειτουργικού κόστους 

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του follow up των ασθενών, μείωσαν τον αριθμό των 

νοσηλευομένων και σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη χρήση γενοσήμων και βιοομοειδών 

φαρμάκων και τη χρήση των γαληνικών σκευασμάτων, είχαν σαν αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση 

του λειτουργικού κόστους (φάρμακα, αντιδραστήρια, αναλώσιμα) σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

Νοσηλεία  2016 2017 2018 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2016-2018 

Λειτουργικό κόστος (€) 

κλινικών 
284.734   251.024  91.507  - 67,8 % 

Δαπάνη ανά 
νοσηλευθέντα (€) 

855  874  500 - 41,5  % 

Δαπάνη ανά ημέρα 
νοσηλείας (€) 

 105  99  36 - 65,7  % 

Λειτουργικό κόστος (€) 
Ιατρείων - εργαστηρίων 

15.351 14.895 18.810 + 22,5 % 

 
5. Παράλληλα στον τομέα των εξωτερικών ασθενών: 
Υπήρξε  μια 

 αύξηση 28,2 % στις δερματολογικές μικροεπεμβάσεις,    

 Αύξηση 25,9% στον αριθμό εξετάσεων του ανοσολογικού καθώς και  

 ουσιαστική επαναλειτουργία του μηκυτολογικού εργαστηρίου με 7πλασιασμό και πλέον 

των εξετασθέντων 

 Μία προσωρινή μείωση κατά 50 % της κίνησης στο ακτινολογικό – ακτινοθεραπευτικό - 

φωτοθεραπευτικό τμήμα, που οφείλεται σε προσωρινή  ελλιπή υποστήριξη από 
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ακτινολόγο ιατρό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς σε τεχνικά προβλήματα του παλαιού 

εξοπλισμού, τα οποία ξεπεράσθηκαν με επισκευή του παλαιού μηχ/τος αλλά και με την 

εγκατάσταση νέου εξοπλισμού από το ΑΠΘ, αλλά και την ενίσχυση σε παραϊατρικό 

προσωπικό. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν υλοποιηθεί  αρκετές θεραπείες με τον 

παλαιό εξοπλισμό με  την εκτίμηση  για το 2019 είναι 1.200 τουλάχιστον θεραπείες, στις 

οποίες ήδη προστίθεται και σημαντικός αριθμός ακόμη που υλοποιούνται με το νέο 

εξοπλισμό. Ήδη με το σύνολο του εξοπλισμού έχουμε επανέλθει στους ρυθμούς των 

προηγούμενων χρόνων.  

 Όσον αφορά το Μικροβιολογικό, αυτό υποστηρίζει  αποκλειστικά σχεδόν τη διάγνωση για τα 

Αφροδίσια νοσήματα και  οι δυνατότητές του αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά μόλις 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την εισαγωγή νέου εξοπλισμού, που έχει ήδη δρομολογηθεί. Για 

εξετάσεις ρουτίνας αλλά και βιοψίες υπάρχει πλέον υποστήριξη από το Ιπποκράτειο που 

εξυπηρετείται καθημερινά από 3 τουλάχιστον δρομολόγια οδηγού.   

 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
2016 2017 2018 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2016-2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  

 5319  6517 6816  + 28,2  % 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  
 

7234 
 

5.702 5.358 -  25,9  % 

  
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 

 

  
357 

 
2.544 2.680 + 750 % 

  
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 

 

  
6375 

 
7.146 8.023 + 25,9 %  

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - 
ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

1734 1823 864 - 50 % 

 
6. Καθιέρωση έκτακτου πρωινού ιατρείου χωρίς ραντεβού, από τον Ιούνιο του 2019,   για την 

αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών και παραπομπών από άλλα νοσοκομεία, που λειτουργεί τις 

πρωινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες, όπου μπορεί να υπάρχει η υποστήριξη από το Ιπποκράτειο 

(εργαστηριακή, φάρμακα, διασύνδεση με οδηγούς) 
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Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί  παράθεση του συνολικού έργου που επιτελέστηκε κατά τη θητεία 

της παρούσας Διοίκησης, αλλά μέρος αυτού, όπως προαναφέρθηκε. Στόχος του δεν είναι η 

αναλυτική παρουσίαση όλων των αλλαγών, βελτιωτικών μεταρρυθμίσεων, παρεμβάσεων, 

επεκτάσεων, δράσεων που υλοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας, παρά μόνο των πιο ουσιωδών, 

παρουσιασμένων με τέτοια μορφή, ώστε να μπορεί να σκιαγραφηθεί ο ρυθμός μεταβολής της 

ανάπτυξης του Νοσοκομείου μας. 

 

                      Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου  

 

           Βασιλική Παπαχριστοδούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

Υποδιευθυντή Πληροφορικής,  

(για την αποστολή του παρόντος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στις υπηρεσιακές και 

προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εργαζομένων)     
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            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1 Παιδονεφρολογικό τμήμα  Εργασίες ανακαίνισης του Παιδονεφρολογικού  Ολοκληρωμένο  

2 
Δερματολογικής Κλινικής και 
Δερματολογικού Τμήματος  

Μετεγκατάσταση Δερματολογικής Κλινικής και 
Δερματολογικού Τμήματος στο ΝΑΔΝΘ Ολοκληρωμένο  

3 Ιατρική Απεικόνιση  
Μεταφορά τμήματος, από τον 1ο όροφο του Γ΄ 
κτιρίου στον 1ο όροφο του κτιρίου Α΄ Ολοκληρωμένο  

4 
Ενιαίο Ενδοσκοπικό 
Εργαστήριο 

Διαμόρφωση ενιαίου Ενδοσκοπικού 
Εργαστηρίου  Ολοκληρωμένο  

5 Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία  
Μεταφορά  Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 
Εξωτερικών Ιατρείων  Ολοκληρωμένο  

6 
Β΄-Γ΄ Μαιευτική – 
Γυναικολογική Κλινική 

Δημιουργία εξεταστηρίου  Β΄-Γ΄ Μαιευτικής – 
Γυναικολογικής Κλινικής.  Ολοκληρωμένο  

7 

Χειρουργεία και αίθουσα 
τοκετών των χειρουργείων και 
Εμβρυομετρικής μονάδας των 
Μαιευτικών Γυναικολογικών 
κλινικών 

Μετεγκατάσταση χειρουργείων και  αίθουσας 
τοκετών των χειρουργείων και Εμβρυομετρικής 
μονάδας των Μαιευτικών Γυναικολογικών 
κλινικών Ολοκληρωμένο  

8 
Εργαστήριο της Β΄ Μαιευτικής 
- Γυναικολογικής Κλινικής 

Μετατροπή χώρου σε Εργαστήριο της Β΄ 
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής.  Ολοκληρωμένο  

9 Αίθουσα  Χειρουργείων 

Εργασίες διαμόρφωσης χώρου της Β΄-Γ΄ 
Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής που 
λειτουργούσε ως ΜΑΦ, για τη μετατροπή του σε 
αίθουσα  χειρουργείων. Ολοκληρωμένο  

10 

Γραφεία του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος 
και ΜΑΦ 

Διαμορφώθηκαν χώροι στον 5ο όροφο του 
Κτιρίου Α΄ για τη μετεγκατάσταση γραφείων του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος και ΜΑΦ Ολοκληρωμένο  

11 Χώρος υποδοχής γ-camera  

Εκσυγχρονίσθηκε χώρος υποδοχής γ-camera που 
παραδόθηκε από το Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, 
στην Πυρηνική Ιατρική. Ολοκληρωμένο  

12 Παιδοψυχιατρική Κλινική Ανακαινίσθηκε η Παιδοψυχιατρική Κλινική Ολοκληρωμένο  

13 WC με προδιαγραφές ΑΜΕΑ  
Δημιουργήθηκε WC με προδιαγραφές ΑΜΕΑ 
στον 1ο όροφο του κτιρίου Α΄.  Ολοκληρωμένο  

14 

Αντικατάσταση Ελαστικών 
Δαπέδων PVC Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

Αντικαταστάθηκαν οι ελαστικοί τάπητες των 
δαπέδων: 
στο διάδρομο της Β΄ και Γ΄ Μαιευτικής - 
Γυναικολογικής Κλινικής στον 4ο όροφο του 
κτιρίου Α΄, 
στα νέα ΤΕΠ στο Α΄ κτίριο, 
στο ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο και 
σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου. Τα τμ 
των ελαστικών ταπήτων που αντικαταστάθηκαν 
ανέρχονται σε 1.300τμ περίπου.  Ολοκληρωμένο  
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15 

Εργασίες Χρωματισμών 
Χειρουργείων, Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

Τα τμ χρωματισμών που πραγματοποιήθηκαν 
στο Νοσοκομείο είναι περίπου 40.000τμ 
συνολικά. Χρωματισμοί πραγματοποιήθηκαν σε 
όλες τις κλινικές που ανακαινίσθηκαν και 
επιπλέον στους παρακάτω χώρους: 
στη Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική στον 
5ο όροφο του κτιρίου Α΄, 
σε κοινόχρηστους χώρους του  κτιρίου Α΄ 
(κάποια κλιμακοστάσια, χώροι αναμονής), 
σε κοινόχρηστους χώρους του  κτιρίου Β΄ 
(διάδρομοι), 
σε κάποιους χώρους του  κτιρίου Γ΄ 
(ενδοσκοπικό), 
στο ισόγειο του  κτιρίου Δ΄,  
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ΄ κτιρίου 
στην Παιδοψυχιατρική, 
στην πύλη επί Κων. Καραμανλή, 
σε διάφορους χώρους εσωτερικά και εξωτερικά 
του Νοσοκομείου. Ολοκληρωμένο  

16 Είσοδος στα νέα ΤΕΠ 

Αποκαταστάθηκε η είσοδος στα νέα ΤΕΠ στο 
ισόγειο του Α΄ κτιρίου, ώστε να επιλυθούν 
θέματα καθίζησης του εδάφους που έχουν 
προκληθεί από ασθενοφόρα και άλλα βαριά 
οχήματα, καθώς και ζητήματα αποστράγγισης με 
εξασφάλιση επαρκών κατά μήκος ροών, με 
εσχάρες/φρεάτια απορροής βαρέως τύπου και 
επαρκή υψομετρική ανοχή για τη διευκόλυνση 
της απομάκρυνσής των επιφανειακών υδάτων.  Ολοκληρωμένο  

17 Είσοδος κτιρίου Γ΄  
Αποκαταστάθηκε η είσοδος κτιρίου Γ΄ με 
επίστρωση πλακών από καρναζέικο μάρμαρο. Ολοκληρωμένο  

18 
Εργαστήριο της Πυρηνικής 
Ιατρικής 

Αποκαταστάθηκε το κουρανκλέ στο εργαστήριο 
της Πυρηνικής Ιατρικής στο  κτίριο Α΄ Ολοκληρωμένο  

19 Πυρασφάλεια 
Εκδόθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα 
κτίρια του ΝΑΔΝΘ Ολοκληρωμένο  

20 Φαρμακείο του ΝΑΔΝΘ 
Κατασκευάσθηκε χώρος εύφλεκτων αερίων – 
οινοπνεύματος στο φαρμακείο του ΝΑΔΝΘ Ολοκληρωμένο  

21 

Εξεταστήριο στο τμήμα 
οικογενειακού 
προγραμματισμού του ΝΑΔΝΘ. 

Κατασκευάσθηκε χώρος εξεταστηρίου στο τμήμα 
οικογενειακού προγραμματισμού του ΝΑΔΝΘ Ολοκληρωμένο  

22 Πολυκαρβονικό στέγαστρο  
Κατασκευάσθηκε πολυκαρβονικό στέγαστρο σε 
είσοδο του κτιρίου Α΄ Ολοκληρωμένο  

23 Δίκτυα ατμού  
Επισκευάσθηκε το δίκτυο ατμού στρατσώνας και 
δίκτυο ατμού στο Β΄ υπόγειο του κτιρίου Α΄ Ολοκληρωμένο  

24 Δίκτυο αντλιών  
Επισκευάσθηκαν και αντικαταστάθηκε τμήμα 
του δικτύου αντλιών στο κτίριο ΦΩΚΑ Ολοκληρωμένο  

25 
Σύστημα σωληνώσεων 
θέρμανσης / ψύξης  

Αντικαταστάθηκε το σύστημα σωληνώσεων 
θέρμανσης / ψύξης στην ταράτσα του κτιρίου Δ΄. 
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες μονώσεων 
σωληνώσεων ψύξης και στεγάνωσης ταράτσας. Ολοκληρωμένο  

26 Boiler  

Αντικαταστάθηκαν 2 boiler στο κτίριο Α΄ 
χωρητικότητας 11tn ο καθένας για τροφοδοσία 
Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) Ολοκληρωμένο  

27 
Λέβητες νερού κεντρικής 
θέρμανσης  

Εγκατάσταθηκαν 2 λέβητες νερού κεντρικής 
θέρμανσης στο κτίριο Γ΄ δυναμικότητας 
1.600.000 kcal/hr ο καθένας Ολοκληρωμένο  
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28 

Αντικατάσταση Ελαστικών 
Δαπέδων PVC Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

Αντικαταστάθηκαν οι ελαστικοί τάπητες των 
δαπέδων: 
στις Μαιευτικές - Γυναικολογικές Κλινικές του 
4ου ορόφου στο κτίριο Α΄, 
στα νέα ΤΕΠ στο Α΄ κτίριο, 
στις θέσεις της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής, 
στις θέσεις της Β΄ ΠρΧ Κλινικής, 
σε διαδρόμους και χώρους των χειρουργείων 5ου 
ορόφου του Α΄ κτιρίου, 
σε όλους τους χώρους της νέας Ψυχιατρικής 
Κλινικής,  
σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου. Τα τμ 
των ελαστικών ταπήτων που αντικαταστάθηκαν 
ανέρχονται σε 1.400τμ περίπου.  Ολοκληρωμένο  

29 

Εργασίες Χρωματισμών 
Χειρουργείων, Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

Τα τμ χρωματισμών που πραγματοποιήθηκαν 
στο Νοσοκομείο είναι περίπου 15.000τμ 
συνολικά. Αυτοί οι χρωματισμοί 
πραγματοποιήθηκαν στους παρακάτω χώρους: 
σε κοινόχρηστους χώρους του  κτιρίου Γ΄ (όλα τα 
κλιμακοστάσια, χώροι αναμονής, διάδρομοι 
προς τα τμήματα και κλινικές) 
στο Αμφιθέατρο Γαγανάκη 
σε κοινόχρηστους χώρους του  κτιρίου Δ΄ (όλα τα 
κλιμακοστάσια, χώροι αναμονής, διάδρομοι 
προς τα τμήματα και κλινικές) 
στις θέσεις της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής 
στις θέσεις της Β΄ ΠρΧ Κλινικής 
στους χώρους της Ψυχιατρικής Κλινικής  
στα εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής  
στην πύλη επί της Κων/πόλεως  
σε χώρους του ισογείου του Γ΄ κτιρίου και σε 
διάφορους χώρους του Νοσοκομείου. Ολοκληρωμένο  

30 Ισόγειο του κτιρίου Γ 

Διαμορφώθηκαν χώροι (γκισέ και αιμοληψίες) 
και πραγματοποιήθηκαν υδραυλικές εργασίες 
στο ισόγειο του κτιρίου Γ΄ Ολοκληρωμένο  

31 
Εξωτερικά Ιατρεία της 
Ψυχιατρικής 

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επιδιόρθωσης 
μόνωσης στέγης στα εξωτερικά ιατρεία της 
Ψυχιατρικής Ολοκληρωμένο  

32 Αύλειος Χώρος  

Εξωραίσθηκε ο αύλειος χώρος – 
εγκαταστάθηκαν παγκάκια, ενισχύθηκε ο 
φωτισμός, τοποθετήθηκαν πασαλάκια). Ολοκληρωμένο  

33 Υπόγεια των κτιρίων  

Τοποθετήθηκαν θύρες σε όλα τα υπόγεια των 
κτιρίων για απομόνωση – προστασία υπογείων  
(κλοπές – άστεγοι). Ολοκληρωμένο  

34 Αντικραδασμικά επιφανειών  
Τοποθετήθηκαν προστατευτικά σε τοίχους του 
Νοσοκομείου ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

35 Αντιηλιακές μεμβράνες  
Τοποθετήθηκαν αντιηλιακές μεμβράνες σε 
χώρους του Νοσοκομείου. Ολοκληρωμένο  

36 Αντιολισθητικές ταινίες  
Τοποθετήθηκαν αντιολισθητικές ταινίες σε 
κλιμακοστάσια. Ολοκληρωμένο  

37 Φωτεινές πινακίδες  
Αντικαταστάθηκαν φωτεινές πινακίδες στις 
εισόδους του Νοσοκομείου. Ολοκληρωμένο  

38 Ιατρείο πόνου Διαμορφώθηκε το ιατρείο πόνου. Ολοκληρωμένο  

39 Υπόγειος χώρος του κτιρίου Γ΄  
Πραγματοποιήθηκε εξυγίανση του υπογείου 
χώρου του κτιρίου Γ΄ Ολοκληρωμένο  
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40 WC Ανακαινίσθηκαν  12 WC Ολοκληρωμένο  

41 Φαρμακείο Εξυγιάνθηκε ο διάδρομος του φαρμακείου Ολοκληρωμένο  

42 Αποστείρωση 
Τοποθετήθηκε ψευδοροφή στο χώρο της 
αποστείρωσης Ολοκληρωμένο  

43 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.)  

Επικαιροποιήθηκαν τα Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των Κτιρίων Α΄ 
και Γ΄ του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»  Ολοκληρωμένο  

44 
Ρύθμιση αυθαιρέτων 
Ν.4495/2017 

Πραγματοποιήθηκε υπαγωγή του κτιρίου Α΄ του 
Νοσοκομείου μας στο Ν.4495/2017, για τη 
ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και 
υπερβάσεων δόμησης που είχαν προκύψει από 
αλλαγή της ρυμοτομίας στην περιοχή (Π.Δ. 04-
01-1982 ΦΕΚ 80Δ/5-2-82).  Ολοκληρωμένο  

45 Κλιματιστικά Εγκαταστάθηκαν 80 κλιματιστικά Ολοκληρωμένο  

46 Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων 

Δημιουργήθηκε η Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων. 
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι εργασίες 
ανακαίνισης, βάσει προδιαγραφών σύμφωνων 
με τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας της, με 
επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας ύψους 
135.000€. Τα εγκαίνιά της πραγματοποιήθηκαν 
το Μάιο του 2018. Ολοκληρωμένο  

47 Παιδοχειρουργική 

Πραγματοποιήθηκε Ανάπλαση της 
Παιδοχειρουργικής με δωρεά ύψους 
130.000,00€ του Συλλόγου  «ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»  Ολοκληρωμένο  

48 Κλιματιστικά 
Εγκαταστάθηκαν 50 κλιματιστικά τύπου split, τα 
οποία προήλθαν από δωρεά  Ολοκληρωμένο  

50 

«Φάκελος Μελέτης 
Τροποποίησης / 
Επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»»  

Επικαιροποιήθηκε η με αριθ. πρωτ. 563/28-01-
2010 ΑΕΠΟ του Νοσοκομείου μας Ολοκληρωμένο  

51 Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας  
Κτίριο Φωκά και Χώρος Μαγνητικού 
Τομογράφου Ολοκληρωμένο  

52 Πιστοποίηση Ανελκυστήρων  

Έλεγχος για την έκδοση Πιστοποίησης 
Διαπιστευμένου Φορέα για τη λειτουργία των 
ανελκυστήρων  Ολοκληρώνεται  

53 Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας  

Κατατέθηκαν μελέτες στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για την έκδοση Πιστοποιητικών 
Πυρασφάλειας των Α΄και Β΄ κτιρίων 

Αναμένεται η 
έκδοση των 
πιστοποιητικών 
πυρασφάλειας 

54 

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και 
Στεφανιαία Μονάδα Μ.Ε.Θ. και 
μη επεμβατικών εργαστηρίων 
Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών 
Κλινικών  

Εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής Αιμοδυναμικού 
Εργαστηρίου και η μετεγκατάσταση  Στεφανιαίας 
Μονάδας Μ.Ε.Θ. και μη επεμβατικών 
εργαστηρίων Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών 
με όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις (δωρεά 
Ιδρύματος Νιάρχου ύψους 1.500.000,00€). 

Έχουν ξεκινήσει οι 
εργασίες 
κατασκευής  

    

Ιατρικά Αέρια – Κονσόλες για το έργο 
“Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και Στεφανιαία 
Μονάδα Μ.Ε.Θ. και μη επεμβατικών 
εργαστηρίων Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών” 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

    

Χρωματισμοί για το έργο “Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο και Στεφανιαία Μονάδα Μ.Ε.Θ. και 
μη επεμβατικών εργαστηρίων Β΄ και Γ΄ 
Καρδιολογικών Κλινικών” 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 
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ΗΖ 600kVA για το έργο “Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο και Στεφανιαία Μονάδα Μ.Ε.Θ. και 
μη επεμβατικών εργαστηρίων Β΄ και Γ΄ 
Καρδιολογικών Κλινικών” 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

    

UPS 60KVA για το έργο  “Αιμοδυναμικό 
Εργαστήριο και Στεφανιαία Μονάδα Μ.Ε.Θ. και 
μη επεμβατικών εργαστηρίων Β΄ και Γ΄ 
Καρδιολογικών Κλινικών” 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

55 Υποσταθμός Μέσης Τάσης  

Ξεκινά η κατασκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης 
για το Κτιρίο Α΄, για την πλήρη ηλεκτροδότηση 
του κτιρίου λόγω των νέων ηλεκτρικών φορτίων 
που προστίθενται. Θα επικαιροποιηθούν τα 
ηλεκτρολογικά σχέδια του κτιρίου και θα 
πιστοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις. Κόστος κατασκευής 539.000€ με 
πίστωση από το Π.Δ.Ε. 

Εγκρίθηκε η 
Μελέτη 
Εφαρμογής του 
έργου 

56 

Υλικά Αναβάθμισης 
Υφιστάμενου Ηλεκτρολογικού 
Δικτύου Κτιρίου Α΄ ΠΥ 200.000€ 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

57 

«Τεχνολογική και Ενεργειακή 
Αναβάθμιση επτά (7) 
υφιστάμενων ανελκυστήρων 
στα κτίρια Α΄, Γ΄ και Δ΄ του 
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο»,  

Εγκρίθηκε από τη ΔΥΠΕ η σκοπιμότητα του έργου 
«Τεχνολογική και Ενεργειακή Αναβάθμιση επτά 
(7) υφιστάμενων ανελκυστήρων στα κτίρια Α΄, Γ΄ 
και Δ΄ του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο», 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.000 με το 
ΦΠΑ, συνολικά, καθώς και η διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/08.08.2016). 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

58 

Έργα Στεγανοποιήσεων 
(Ταράτσες) σε όλα τα κτίρια 
του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και 
στο ΝΑΔΝΘ ΠΥ 3000€ 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

59 

Εργασίες Χρωματισμών 
Χειρουργείων, Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΥ 74400€ 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

60 

Αντικατάσταση Ελαστικών 
Δαπέδων PVC Κλινικών και 
Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΥ 74400€ 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

61 
Ανακατασκευή WC του Γ.Ν.Θ. 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΥ 74400€ 

Ξεκίνησαν οι 
διαδικασίες 
ανάθεσης 

62 ΜΕΘ Ενηλίκων  Διαμόρφωση Αίθουσας  Προς Υλοποίηση 

63 

Μελέτη σήμανσης εντός του 
αυλείου χώρου του Γ.Ν.Θ. 
«Ιπποκράτειο» και του 
ενοποιημένου ΝΑΔΝΘ 

Εκπόνηση τεχνικής μελέτης κατακόρυφης και 
οριζόντιας σήμανσης εντός του αυλείου χώρου 
του και εντός του αυλείου χώρου του 
ενοποιημένου ΝΑΔΝΘ Προς Υλοποίηση 

64 

Συστήματα Σήμανσης 
(πινακίδες) σε κρίσιμους 
χώρου του Γ.Ν.Θ. 
“Ιππποκράτειο” Πινακίδες προφίλ αλουμινίου Προς Υλοποίηση 
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65 

ΕΣΠΑ – Δράση «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων 
– Παραγωγή Ενέργειας από 
Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση 
ΑΠΕ σε Νοσοκομεία».  

Υποβλήθηκε Σχέδιο παρεμβάσεων ενεργειακής 
αναβάθμισης, εξοικονόμησης και παραγωγής 
ενέργειας με χρήση ΑΠΕ στο Κτιρίο Α΄ και 
προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» για την υποβολή  πρότασης 
στη Δράση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων 
Κτιρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες 
ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία». Ο 
προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στο 
ποσό των 4.450.000€. Εφόσον το σχέδιο ενταχθεί 
θα πραγματοποιηθούν (σύμφωνα με την 
προκαταρκτική μελέτη που έχει 
πραγματοποιηθεί) θερμομόνωση κατακόρυφων 
δομικών στοιχείων και οροφής 11.900τμ 
(1.062.521,28€), επεμβάσεις στο σύστημα 
φωτισμού (λαμπτήρες LED), 124kW 
(285.993,60€), αντικατάσταση ατμολεβήτων με 
λέβητες νερού (266.600,00€), αντικατάσταση 
τοπικών μονάδων ψύξης με πολυδιαιρούμενο 
σύστημα κλιματισμού με μεταβαλλόμενη 
παροχή ψυκτικού μέσου (932.318,80€), 
εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για παραγωγή 
ΖΝΧ (127.9680,00€), εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος 74,25Kw για το 
οποίο ήδη υποβλήθηκε αίτηση στον ΔΕΔΗΕ 
(87.926,85€). Για τις ανωτέρω δαπάνες έχει 
υποβληθεί αίτηση για άδεια μικρής κλίμακας. 

Το σχέδιο που 
υποβλήθηκε είναι 
σε στάδιο έκδοσης 
έγκρισης 
σκοπιμότητας από 
το Υπουργείο 
Υγείας. Αναμένεται 
η έγκριση του 
σχεδίου από τις 
δομές του ΕΣΠΑ, 
ώστε να 
ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες των 
αναθέσεων. 

66 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου Ολοκληρωμένο  

67 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου CT 64 μέσω 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Εγκαταστάθηκαν στο 
Νοσοκομείο μας το 2015. Ολοκληρωμένο  

68 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Προμήθεια Φυγόκεντρου, Αυτόματου 
Μικροτόμου, Ηλεκτροκαρδιογράφου, 
Διοισοφάφεια Κεφαλή Υπερηχοκαρδιογράφου, 
Σετ Χειρολαβής Βαλλιστικής Λιθοτριψίας Ολοκληρωμένο  

69 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Προμήθεια Φυγόκεντρου, Πολυκάναλη Πιπέτα, 
Θαλάμων Ηλεκτροφόρησης, Ομοιώματος 
Ποιοτικού Ελέγχου, Διπολικής Διαθερμίας, 
Οσμώμετρου, Φορητού Μόνιτορ, Συσκευή 
Μέτρησης 14ωρης Πίεσης, Κολονοσκοπίου Ολοκληρωμένο  

70 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Προμήθεια Συστήματος Ψηφιοποίησης 
Ακτινογραφιών Φιλμς Υλοποιείται 
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71 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Ηλεκτροκαρδιογράφος Τρικάναλος, 
Ηλεκτροκαρδιογράφος Πολυκάναλος, 
Απινιδωτής με Οθόνη,Φορητό Οξύμετρο, 
Επιτραπέζια Φυγόκεντρος, Μικροαιματοκρίτη, 
Κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης (αυτόκαυστο), 
Επιτραπέζια Φυγόκεντρος, Ζυγός Ανακινητήρας 
Ασκών Αίματος, Σταθερή Επιτραπέζια Συσκευή 
Συγκόλλησης Πλαστικών Σωληνίσκων Ασκών 
Αίματος και Παραγώγων, Αποψύκτης Πλάσματος 
2/4 Θέσεων, Πολύμετρο Όργανο Ποιοτικού 
Ελέγχου Ακτινολογικών Μηχανημάτων, 
Ενδοσκοπική Κάμερα Ανάλυσης HD & 
Περιστρεφόμενου Φακού, Θερμοσυγκολλητικό 
Μηχάνημα, Εύκαμπτο Επεμβατικό 
Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο, Πλυντήριο 
Εργαλείων, Πλυντήριο  Νεογνικό 
Χολερυθρινόμετρο, Αναρρόφηση Τροχήλατη, 
Σύστημα Ψηφιακής Δερματοσκόπησης και 
Χαρτογράφησης, Εργαστηριακό Μικροσκόπιο, 
Εργαστηριακό Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης, 
Πολυπαραμετρικός Εξομοιωτής Ζωτικών 
Σημάτων, Θερμαντική Πηγή, Αναπνευστική 
Συσκευή μη Επεμβατικού Αερισμού ΒiΡΑΡ, 
Κολονοσκοπιο Υψηλής Ανάλυσης, Γαστροσκόπιο 
Υψηλής Ανάλυσης HIGH DEFINITION, Φορητό 
Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Υλοποιείται 

72 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού Προμήθεια Μαγνητικού  Τομογράφου 

Προς Υλοποίηση 
(SIEMENS;) 

73 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού Προμήθεια Αξονικού  Τομογράφου 

Προς Υλοποίηση 
(SIEMENS;) 

74 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Προμήθεια 10 Μόνιτορ Ασθενούς, 10 
Θερμοκοιτίδων εντατικής Νεογνών, 15 
Αναπνευστήρων Ανηλίκων – Ενηλίκων ΜΕΘ, 1 γ-
Κάμερας  

Υλοποιείται μέσω 
ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ΠΚΜ 

75 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

9 τεμ monitor ΜΕΘ, 1 τεμ Ενδοσκοπικό σύστημα 
(γαστροσκόπιο – κολονοσκόπιο), 1 μηχάνημα 
ηλεκτροθεραπείας Interreg 

76 

Δράση «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων 
– Παραγωγή Ενέργειας από 
Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση 
ΑΠΕ σε Νοσοκομεία».  

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός (17 τεμ 
Χειρουργικοί προβολείς με δορυφόρο 
160.000lux, 1 τεμ κλίβανος θερμοευαίσθητων 
υλικών) 

Απόφαση Ένταξης, 
ΕΣΠΑ 2014-2020, 
Υπουργείο 
Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

77 
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού 

Event recorders (3 καναλιών καταγραφείς 
συμβάντων), Τεστ Κόπωσης, Σύστημα 
τηλεμετρίας για κλίνες 8 θέσεων, Holter με 
κεντρικό σταθμό, Αναπνευστήρες φορητοί, 
Απινιδωτές με βηματοδότη, Κρεβάτια ΜΕΘ για 
καρδιολογική μονάδα, Τομογραφία οπτικού 
νεύρου OCT, Οστική πυκνότητα (dexa), 
Αναισθησιολογικά μηχανήματα Προς Έγκριση ΠΔΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
Α) Βασικός στόχος ήταν και είναι η διασφάλιση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των 

ληπτών υπηρεσιών υγείας όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τον τρόπο λειτουργίας 

μας [αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/2.3.2017] καθώς και η 

μείωση των εμπόδιων στην ισότιμη πρόσβαση (εξάλειψη των γραφειοκρατικών, οικονομικών, 

οργανωτικών, πολιτισμικών εμπόδιων, εμπόδιων στην ενημέρωση).  

Καθημερινές ενέργειες προς τη κατεύθυνση αυτή:  

1. Άμεση διαχείριση και διεκπεραίωση έγγραφων καταγγελιών των ληπτών υπηρεσιών υγείας και 

των συνοδών αυτών. 

2. Επιτόπια παρέμβαση για ανακύπτοντα καθημερινά προβλήματα κατόπιν προφορικών 

αναφορών όταν αυτό ήταν εφικτό και παροχή κατευθύνσεων για την άμεση διευθέτηση των υπό 

εξέταση θεμάτων. 

3. Ενημέρωση των ληπτών για τα δικαιώματα τους (όταν αυτό ζητηθεί κατά την προσέλευσή τους) 

προκειμένου να γνωρίζουν το πλαίσιο δικαιωμάτων κατά την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες 

του Νοσοκομείου μας, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.  

4.    Σε συνεργασία με τη Διοίκηση ή αυτοτελώς προβήκαμε στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων 

που προέκυψαν κατά την καθημερινή ενασχόληση με υποθέσεις, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό προβήκαμε στη λήψη ειδικότερων ή 

γενικότερων βελτιωτικών διορθωτικών μέτρων, ακόμα και όταν δεν προέκυπτε βασιμότητα από 

κάποια καταγγελία αλλά θεωρούνταν ότι έπρεπε να δοθούν εκ νέου συστάσεις – κατευθύνσεις – 

οδηγίες,  

5. Εισηγήσεις για διάφορα θέματα με σκοπό την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών με στόχο είτε 

συνεργασίες, είτε τη ρύθμιση διαδικασιών με Φορείς και Οργανώσεις,  

6. Επικοινωνία με αντίστοιχα ΑΓΠΔΛΥΥ στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, εκπαίδευσης και καλής 

πρακτικής προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία του 

θεσμού. 

Επισημαίνεται ότι: για το  έτος 2018 έχει αυξηθεί ο αριθμός των ευχαριστηρίων επιστολών (127 

αντί 116 για το 2017) για το προσωπικό του νοσοκομείου μας και παράλληλα έχει μειωθεί ο 

αριθμός των γραπτών καταγγελιών, σχεδόν στο ήμισυ (45 αντί 73 για το 2017), ενώ το  Α΄ εξάμηνο 

του 2019 δεχτήκαμε 49 ευχαριστήριες επιστολές και 27 καταγγελίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

προσπάθειας μας για την άμεση διευθέτηση των θεμάτων (προφορικές καταγγελίες) αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται εφικτή η άμεση επικοινωνία (ad hoc) για την εξεύρεση λύσης 

με επιτόπια διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας οι οποίες είναι 

ίδιες με την κατατεθειμένη πρόταση του Κανονισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών, η 
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οποία έχει σε πρώτο βαθμό εγκριθεί. Ο μέσος χρόνος αναμονής απάντησης παραμένει εντός των 

20 ημερών σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο απάντησης των εμπλεκομένων στις υποθέσεις και 

τον βαθμό δυσκολίας. 

Τέλος αναφορικά με την εμπέδωση των υπηρετούντων στο σύστημα υγείας της απαραίτητης 

κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ασθενών, καθώς και της 

τεκμηριωμένης και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε καθημερινό 

επίπεδο επισκέπτονταν το χώρο μας προσωπικό,  ιατρικό και νοσηλευτικό για την απαραίτητη 

υποστήριξη και αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των 

ληπτών υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα, σχετικά με τις ορθές πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία 

και την ιατρική και νοσηλευτική δεοντολογία.  

 

Β) Συμμετείχαμε ως εισηγητές σε (1) ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υγείας, σε (7) επιστημονικές 

εκδηλώσεις στον ιατρικό χώρο και εντός του νοσοκομείου μας καθώς και ως εκπαιδευόμενοι σε 

εκπαιδευτικά (1) προγράμματα : 

1. Συμμετείχαμε στην πενταμελή Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής του  Υπουργείου  με αντικείμενο 

έργου την Επεξεργασία Ενιαίου Κώδικα Λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας 

Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων (Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων 

και Καταγγελιών), όπως αυτό αποφασίστηκε στην από 8.01.2018 συνάντηση εργασίας της 

Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.  

2.  «Η Θεσμική Παρέμβαση για τη Σύσταση των Αυτοτελών ‘’Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων 

Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας’’» εισήγηση σε  3rd E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers), 

Περιφερειακό Ιατρικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 26 - 28 Ιανουαρίου 2018, Θεσσαλονίκη,  

3. «Πρακτικές προσέγγισης των ληπτών υπηρεσιών υγείας για την ελαχιστοποίηση των 

συγκρούσεων», εισήγηση σε 4ο «Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας: "Η μαία, ο μαστός and beyond..... 

Διαχείριση προβλημάτων επικοινωνίας"», υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Εταιρίας και το Τμήμα Μαιευτικής του 

ΑΤΕΙΘ, Θεσσαλονίκης, 31 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη,  

4.  «Διαχείριση παραπόνων και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων» εισήγηση στο πλαίσιο 

υποστήριξης του προσωπικού για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και 

της μεταχείρισης των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα σχετικά με τις ορθές πρακτικές, με 

βάση τη νομοθεσία σε συνεχεία πρόσκλησης της Προϊστάμενης των  Β΄ και Γ΄ Μαιευτικών – 

Γυναικολογικών Κλινικών κ. Ολ. Θεοδωροπούλου (λογοδοσία 15.5.2018)  

5. Κληθήκαμε και συμμετείχαμε στην ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με την υποβολή πλάνου 

τοκετού στις δύο (2) Μαιευτικές – Γυναικολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου μας στο πλαίσιο 

επιμορφωτικών τους προγραμμάτων (λογοδοσία 25.4.2018).  

6. «Οι στόχοι και το περιεχόμενο του θεσμού των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων 

Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», εισήγηση σε 3η Επιστημονική Ημερίδα Συλλόγου Ασθενών και Φίλων 
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Πασχόντων Από Λυσοσωμικά Νοσήματα «Αλληλεγγύη», Η εκπαίδευση ένα εργαλείο για την 

ενδυνάμωση των ασθενών, 29 Σεπτέμβριου 2018, Θεσσαλονίκη. 

7. «Τρόποι προσέγγισης των ληπτών υπηρεσιών υγείας για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων 

κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας» εισήγηση στη 5η Επιστημονική Διημερίδας της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ”Χαράσσοντας 

δρόμους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις”, 14 -15 Δεκέμβριου 2018 Θεσσαλονίκη. 

8. «Πιλοτική Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο», εισήγηση 

σε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία (QueD2018), 7-8 

Δεκεμβρίου 2018, Ιωάννινα. 

9. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων και Διαχείριση της Διαφορετικότητας», 

διάρκειας 21 ωρών ( 26-28 Φεβρουαρίου 2018, Θεσσαλονίκη). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 25 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 

Προχωρήσαμε πρωτοποριακά σε 

- Ενιαία Ετήσια Λίστα Χειρουργείου ανά Τμήμα/Κλινική, ανά κατηγορία και ανά ημερομηνία 

κατηγορίας με διατήρηση της ιστορικότητας. 

- Ανάρτηση Ενιαίας Ετήσιας Λίστας Χειρουργείου ανά Τμήμα/Κλινική στο διαδίκτυο σε μορφή pdf με 

διατήρηση της ιστορικότητας. 

- Εφαρμογή Λίστας Επειγόντων Χειρουργείων με στήλες περιεχομένων στοιχείων (κλινική/τμήμα-

ιατρός-είδος επέμβασης-αναισθησιολόγος-διάρκεια) όπως αυτή εξαγγέλθηκε αργότερα από το 

Υπουργείο. 

- Ανάρτηση Λίστας Επειγόντων Χειρουργείων ανά 15θήμερο στο διαδίκτυο σε μορφή pdf. 

- Ενημέρωση πολιτών στο διαδίκτυο για τον τρόπο ένταξης στη Λίστα Χειρουργείου, το ενημερωτικό 

έντυπο με τον Μοναδικό Αριθμό και τον τρόπο ελέγχου της σειράς τους και της επιλογής τους προς 

χειρουργική αντιμετώπιση. 

 

- Εφαρμόσαμε Πρόγραμμα Χειρουργείων σε excel αφενός προς καταχώρηση στοιχείων με μείωση 

φόρτου εγγράφων, αφετέρου ως άσκηση-εκπαίδευση στην σχεδιαζόμενη πλατφόρμα 

προγράμματος χειρουργείων. 

- Θεσπίσαμε στα προγράμματα χειρουργείων τον χαρακτηρισμό Προγραμματισμός, την εξαγγελία 

Επείγοντος από ΤΕΠ, Επείγοντος από Νοσηλεία και Από Νοσηλεία (όχι επείγοντα, αλλά στα πλαίσια 

συμμετοχής μιας χειρουργικής πράξης στην παρεχόμενη νοσηλεία) τον χαρακτηρισμό Χρόνιο 

Νόσημα (στα πλαίσια χρόνιων παθήσεων, υποτροπών, αφαιρέσεων υλικών και επιπλοκών 

χειρουργικών πράξεων) και τους χαρακτηρισμούς Εκτέλεση και Αναβολή με αιτιολόγηση της 

αναβολής μιας χειρουργικής πράξης προς εμφάνιση των «ορφανών χειρουργείων» και πλήρη 

διευθέτηση «νεκρού χρόνου» χειρουργείων. 

- Εφαρμόσαμε το ενιαίο έντυπο ανάρτησης στη Λίστα Χειρουργείου, με επικύρωση προσέλευσης 

ασθενή στη Γραμματεία Τ.Ε.Ι., προανάρτηση στοιχείων ασθενή από τον χειρουργό, οριστική 

ανάρτηση από τον Υπεύθυνο Λίστας Χειρουργείου, εκτύπωση και παράδοση αποδεικτικού ανά 

χείρας του ασθενή με τον μοναδικό αριθμό λίστας χειρουργείου, αυθημερόν και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. 

- Προχωρήσαμε σε έλεγχο των προγραμματισμένων χειρουργείων για κάθε επόμενη εβδομάδα με 

Μοναδικό Αριθμό και αποκλεισμό χειρουργείων χωρίς Μοναδικό Αριθμό. 

- Εφαρμόσαμε αποκλεισμό χορήγησης Μοναδικού Αριθμού στα επείγοντα από ΤΕΠ, στους 

υπεράριθμους χωρίς ραντεβού από Τ.Ε.Ι. και στις απρογραμμάτιστες εισαγωγές στις χειρουργικές 

κλινικές που δεν φέρουν Μοναδικό Αριθμό. 
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- Σε περίπτωση νοσηλείας με αναγκαιότητα μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης μετά την έκδοση 

εξιτηρίου, προς διευκόλυνση του ασθενή και πριν την απομάκρυνσή του από το νοσοκομείο 

εφαρμόζουμε την προανάρτηση και οριστική ανάρτηση στη Λίστα Χειρουργείου τμήματος/κλινικής 

με χορήγηση Μοναδικού Αριθμού. 

- Αποδίδουμε ανά τρίμηνο τις καταστάσεις ελέγχου Λίστας Χειρουργείου, όπως αυτές ζητούνται από 

το Υπουργείο. 

- Ο Αναπληρωτής Διοικητής συμμετείχε τον Ιούνιο του 18 μετά από πρόσκληση του Υπουργείου 

Υγείας σε ομάδα-συνεργείο τριήμερης εκπόνησης προτάσεων πανελλαδικής εμβέλειας για την 

εφαρμογή Λίστας Χειρουργείου. 

- Συμμετέχουμε ενεργά με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς Υπουργείο με παρατηρήσεις και 

προτάσεις βελτιώσεων σε καταχωρήσεις στοιχείων και εξαγωγής συμπερασμάτων στις Λίστες 

Χειρουργείων. 

- Επεμβαίνουμε άμεσα με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς την υποστηρίζουσα το σύστημα 

εταιρεία με παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των καταχωρήσεων και των συσχετισμών που 

προκύπτουν από αυτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 
Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κατηγοριοποίησης βαρύτητας των Νοσηλευτικών τμημάτων 

του Νοσοκομείου μας, όπως συγκροτήθηκε σε εφαρμογή της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης 

κατόπιν πολλών συνεδριάσεων και έχοντας λάβει υπόψη: 

1. την υπ’αριθμ.Υ4α/οικ.123820/31.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα τον Οργανισμό 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (ΦΕΚ 3485/τ. Β’/2012)  

2. την υπ΄αριθμ.Υ4α/οικ.123879/31.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα τον 

ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (ΦΕΚ 

3515/τ. Β’/2012)  

3. το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Οδηγία για τις 

ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού» 

4. τον πίνακα ενδεικτικής διαβάθμισης κριτηρίων βαρύτητας νοσηλευτικών τμημάτων 

(Παράρτημα Α.) 

5. το γεγονός ότι στο νοσοκομείο μας υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν και στα 12 κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

6. τον αριθμό των παρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα στα τμήματα που δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν και στα 12 κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

7. τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τη στατιστική υπηρεσία του Νοσοκομείου 

8. το γεγονός ότι σύμφωνα με την: «Πρόταση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της 

οργάνωσης των νοσοκομείων» 

(https://www.pev.gr/eggrafa/pdf/sxedio%20anamorfosis%20nosokomion.pdf) και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής υπολογισμού των οργανικών θέσεων του 

δυναμικού για τη νοσηλευτική υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: 1,40 επί τον αριθμό των 

οργανικών κλινών (κεφ. Α «Θέματα Οργάνωσης Νοσοκομείων»), προκύπτει ότι το 

ενδεδειγμένο προσωπικό αναφορικά με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι 1.243 

Νοσηλευτές/Μαίες (888 Αναπτυγμένες κλίνες επί 1,40=1.243). Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Νοσηλευτικής  υπηρεσίας υπηρετούν σήμερα  715  Νοσηλευτές/Μαίες με οργανική θέση. 

9. τη διεθνή βιβλιογραφία 

10. Την εμπειρική γνώση του Νοσοκομείου 

11. την υφιστάμενη κατάσταση των τμημάτων 

12. την εμπειρία που απαιτείται και  

13. τις ιδιαιτερότητες των τμημάτων: 

 Στις Παθολογικές Κλινικές Δ΄Π, Β΄Π, Β΄ΠΠ, προσμετρούνται στις ανεπτυγμένες κλίνες και οι 

καρέκλες Ημερήσιας Νοσηλείας. Συγκεκριμένα, Δ΄Π (3), Β΄Π (4), Β΄ΠΠ (5). 

 Η αύξηση score στη Γ΄ Παιδιατρική κλινική οφείλεται στη νοσηλεία παιδιών «Home Care» 

και της μηχανικής υποστήριξης αυτών.  
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 Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα ΤΕΠ 

Παιδιατρικής καλύπτονται από το ίδιο νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Η εφημερία της Παιδοορθοπεδικής πραγματοποιείται στην Ορθοπεδική κλινική από το 

υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής σε ημέρα μη γενικής εφημερίας. 

 Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλμολογικής πραγματοποιούνται στην αντίστοιχη 

κλινική με το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Δραστηριότητες του τμήματος  όπως  Λιθοτριψίας, βιοψίες προστάτου,   κυστεοσκοπήσεις, 

νεφροστομίες, ενδοουρολογίας πραγματοποιούνται στην Ουρολογική κλινική από το 

υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Το προσωπικό του ΤΕΠ, κατά 50%, τροφοδοτείται από άλλα νοσηλευτικά τμήματα κατά τις 

ημέρες των εφημεριών. 

 Το τμήμα τελειόμηνων νεογνών ανήκει στη Β΄ & Γ΄ Μαιευτική /Γυναικολογική κλινική και 

έχει δικό του προσωπικό. 

 Τα Εξωτερικά Ιατρεία και η Παραλαβή επιτόκων καλύπτονται από το ίδιο προσωπικό. 

 Στο Χειρουργείο Β΄ και Γ΄ Μαιευτικών/Γυναικολογικών κλινικών, το επόμενο διάστημα 

προστίθεται το χειρουργικό τραπέζι επειγόντων, για το οποίο απαιτείται στελέχωση 

ιατρικού, μαιευτικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

 Τα τμήματα Υπερήχων της  Β΄ και Γ΄ Μαιευτικής /Γυναικολογικής κλινικής καθώς και της  

Β’& Γ’ Καρδιολογικής κλινικής  εξυπηρετούνται  από το προσωπικό των αντίστοιχων 

κλινικών και δέχονται ασθενείς εκτός από τους νοσηλευόμενους και  εξωτερικούς με 

ραντεβού. 

 Η Ψυχιατρική κλινική δεν αξιολογήθηκε λόγω πρόσφατης έναρξης λειτουργίας. 

 Η Ψυχιατρική Κλινική Παίδων και Εφήβων είναι μία από τις δύο κλινικές που λειτουργούν 

σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών. Δέχεται περιστατικά υψηλής ευθύνης και ενδεχόμενης 

επικινδυνότητας, αντίστοιχα των «οξέων» περιστατικών των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. 

Αξιολογήθηκε στα τμήματα που δεν πληρούν τα 12 κριτήρια. 

 

αξιολόγησε, εισηγείται και κατατάσσει όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα του Νοσοκομείου μας είτε 

πληρούν τα 12 κριτήρια, είτε δεν πληρούν, σε Υψηλής Βαρύτητας, Μέσης Βαρύτητας και Χαμηλής 

Βαρύτητας, όπως διαφαίνονται στον Πίνακα 1.  

 

Στον Πίνακα 2 διαφαίνονται αναλυτικά τα scores των τμημάτων που αξιολογήθηκαν και στα 12 

κριτήρια, καθώς και η νοσηλευτική στελέχωση και ο αριθμός των νοσηλευτών σε κυκλικό ωράριο 

ανά τμήμα. 

 

Στον Πίνακα 3 διαφαίνεται ο μέσος όρος βαρύτητας όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου, 

ανάλογα με το ποσοστό της διακύμανσης.     
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (σύμφωνα με το (β) σχετικό) 

 Η ενδουπηρεσιακή μετακίνηση των προϊσταμένων τμημάτων γίνεται με απόφαση Διοικητή 

ύστερα από εισήγηση της Νοσηλευτικής διεύθυνσης.  

 Η ενδουπηρεσιακή μετακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και των αναπληρωτών 

προϊσταμένων είναι αρμοδιότητα της Νοσηλευτικής διεύθυνσης και γίνεται μετά από εισήγηση 

της στο Διοικητή, στο σύνολο των Νοσηλευτικών Τομέων  

 Προτεραιότητα στο κριτήριο μετακίνησης έχει η βαρύτητα του τμήματος και τα χρόνια 

υπηρεσίας σε αυτό. 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να καλύπτει και τις 3 κατηγορίες βαρύτητας μένοντας 

τουλάχιστον 7 χρόνια σε κάθε μία από αυτές εκτός εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να παραμείνει 

σε τμήμα βαρύτερης κατηγορίας.  

 Οι μετακινήσεις γίνονται τακτικά κατ΄ έτος εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται 

μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις ανάγκες της υπηρεσίας 

και το ιστορικό μετακινήσεων του Νοσηλευτή.  

 Οι μετακινούμενοι γνωρίζουν τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα την μετακίνησή τους, εκτός 

εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. Οι μετακινήσεις θα γίνονται με έναρξη την αρχή του 

επόμενου μήνα εκτός έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης.  

 Έκτακτες μετακινήσεις πραγματοποιούνται όποτε υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη. Η επιλογή του 

μετακινούμενου γίνεται με τα γενικά κριτήρια μετακινήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις 

αιτήσεις μετακινήσεων που υφίστανται.  

 Κάθε εργαζόμενος μετά την πάροδο 10 ετών εάν επιθυμεί, δικαιούται μετακίνησης 

ανεξαρτήτου τμήματος  

 Στο προσωπικό με περισσότερα από 10 χρόνια σε ελαφρύ τμήμα, ή 8 σε βαρύ, εξετάζεται 

αυτοδίκαια η μετακίνησή τους. 

 Κανένας εργαζόμενος δεν παραμένει σε μόνιμο πρωινό ωράριο πέραν της 5ετίας εάν δεν 

υπάρχει σοβαρή αιτιολογική βάση.  

 Εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν σε εξειδικευμένο τμήμα υποβάλλουν αίτημα στην 

Ν.Υ , η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 Ο χρόνος μακροχρόνιας απουσίας (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.α. άδειες) δεν προσμετράτε 

στον χρόνο παραμονής στο τμήμα. 

 Σε περίπτωση που η αίτηση μετακίνησης αφορά λόγους ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος, 

αυτή αιτιολογείται από αρμόδια πιστοποιημένη αρχή έκθεση από τον ιατρό εργασίας, 

υγειονομική επιτροπή, (Κ.Ε.Π.Α).  

 Επισκέπτες/τριες υγείας και Μαιευτές/ες μπορούν να μετακινούνται μόνο σε τμήματα που 

προβλέπεται να καλύπτουν.  

 Δεν γίνονται μετακινήσεις σε θέσεις με αλλότρια καθήκοντα 
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Η επιτροπή 
 
 
 Λαγκάζαλη Βασιλική, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 
 Παντελίδου Ελένη, Προϊσταμένη 3ου Νοσηλευτικού Τομέα 
 
 Πέγιου Αγγελική, Προϊσταμένη 4ου Νοσηλευτικού Τομέα 
 
 Αρβανιτίδου Όλγα, Προϊσταμένη Αίθουσας Τοκετών, Χειρουργείου και Εμβρυομητρικής 

Μονάδας Β΄ & Γ΄ Μαιευτικών/Γυναικολογικών Κλινικών 
 
 Πατσώνας Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 
 
 Δόντσιος Γεώργιος, Προϊστάμενος Παιδοψυχιατρικού Τμήματος 
 
 Καμάρη Στεργιανή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Νευροχειρουργικής Κλινικής 
 
 Νούνη Αθανασία, ΤΕ Νοσηλεύτρια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 
Η διαβάθμιση κριτηρίων ακολουθεί την κλίμακα από 0-6 σε σύνολο 12 κριτηρίων  
 

1. Μέση διάρκεια νοσηλείας (SCORE από 0,1 έως 0,5)  
2. Ποσοστιαία κάλυψη νοσηλευτικών κρεβατιών (SCORE από 0,1 έως 1,0)  
3. Μέσος Όρος νοσηλευόμενων ημερησίως (SCORE από 0,1 έως 0,5)  
4. Κυκλικό ωράριο (SCORE από 0,1 έως 1,0)  
5. Ημερήσια υπέρβαση νοσηλευομένων (SCORE από 0,1 έως 2,0)  
6. Ασθενείς με μειωμένη κινητικότητα – κάλυψη αναγκών αυτοεξυπηρέτησης (SCORE από 0,1 

έως 3,0)  
7. Συχνότητα συμμετοχής σε ιατρικές παρεμβατικές πράξεις (αλλαγές τραύματος- 

παρακεντήσεις κλπ) (SCORE από 0,1 έως 1,5)  
8. Συχνότητα νοσηλευτικής παρεμβάσεις (χορήγηση Ο2, αιμοδυναμική παρακολούθηση, 

παρακολούθηση ζωτικών σημείων με χρονική συχνότητα κάτω του 6ώρου, 
παρακολούθηση παροχετεύσεων και χορήγηση παρεντερικών διαλυμάτων (SCORE από 0,1 
έως 3,0)  

9. Παράγοντες αύξησης του stress (επισκεπτήριο, συχνότητα θανάτων, συχνότητα 
περιστατικών επείγουσας αντιμετώπισης, στελέχωση νοσηλευτικής περιοχής) (SCORE από 
0,1 έως 4,5)  

10. Αυξημένη φροντίδα ασθενούς (στομίες, κεντρικές παρακεντήσεις αγγείων, παροχετεύσεις 
ζωτικών οργάνων, παρεντερική- εντερική διατροφή) (SCORE από 0,1 έως 2,0)  

11. Υποστηρικτικός τεχνολογικός εξοπλισμός (αντλίες έγχυσης υγρών-monitor CPAP) (SCORE 
από 0,1 έως 4,0)  

12. Μηχανική υποστήριξη ασθενούς (SCORE από 0,1 έως 6,0) Από τα 12 κριτήρια βγαίνει η 
συνολική βαθμολογία συμφώνα με την οποία γίνεται η κατάταξη των τμημάτων. 
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ΜΟΝΑΔΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(Οι βαθμοί του score διαφοροποιούν τη βαρύτητα στη συγκεκριμένη κατηγορία) 

ΥΨΗΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: Score από 
21,84 

    MΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α: Score 17,57- 21,84 ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: Score < 
13,30 

-ΜΕΘ Παίδων Score 28,2 -Δ΄Παθολογική Score 19,7 -ΩΡΛ Score 11,65 

-ΜΕΘ Ενηλίκων  Score 28 -Β΄ΠΠ Γ΄& Β Πτέρυγα΄ Score 19,4 -Μονάδα Ειδ. 
Λοιμώξεων 
Παίδων 

Score 7,75 

-ΜΕΝΝ Α.Π.Θ      Score 28 -Β΄Παθολογική Score 19,2 -Δερματολογική Score 7,4 

-ΜΕΝΝ ΕΣΥ          Score 28 -Α΄Παθολογική & 
Ενδοκρινολογική 

Score 19 -Οφθαλμολογική Score 7,4 

-MΕΠ Β΄& Γ΄ Καρδιολογικών Score 26,3 -Β΄&Γ΄Καρδιολογικές               Score18,85     

 Κλινικών                 -Ε΄Χειρουργική Score 18,5     

    -Μονάδα Μεταμοσχεύσεων  Score 17,80     

            

              

    ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β: Score 13,30- 17,57     

    -Π/Δ ογκολογικό Score 17,3     

    -Νευροχειρουργική Score 17,05     

    -Γ΄Παιδιατρική  Score 16,65     

    -Νεφρολογική   Score 16,4     

    -Εμβρυομητρική                   Score 16,25     

    -Β΄Μ/Γ Κλινική Score 16,2     

    -Γ΄Μ/Γ Κλινική Score 16,1     

    -Β΄Προπ. Χειρουργική Score 16     

    -Α΄Παιδιατρική   Score 15,9     

    -Ορθοπαιδική      Score 15,55     

    -Ουρολογική       Score 15,15     

    -Νευρολογική      Score 15,05     

    -Θέσεις Β΄&Γ΄ΜΓ/ Score 14,6     

    -Π/Δ χειρουργική  Score 13,9     

            
              

ΜΟΝΑΔΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ 12 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ MΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

-ΤΕΠ (Ενηλίκων & Παιδιών) -Π/Δ Ψυχιατρική -Ακτινολογικά 

-Χειρουργεία Α΄κτιρίου   -Αποστείρωση 

-Χειρουργεία Γ΄κτιρίου ΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Β -Τακτικά Ε.Ι. 
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-Χειρουργεία  Β΄/Γ΄Μ/Γ Κλινικών -Αιμοδοσία -Ε.Ι. Β΄Μ/Γ Κλινικής 

-Αίθουσα Τοκετών -Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας -Μονάδα 
Μεσογειακής 
Αναιμίας 

-Τεχνητός Νεφρός  (Σ.Φ.Π.Κ.)   -Ενδοσκοπικό 

-Αναισθησιολογικό   -Ε.Ι. Δερματολογικής 

    -Ε.Ι. Παιδιατρικής 

    -Ε.Ι Π/Δ 
Αναπτυξιολογικού 

    -Κ.Ο.Π 

    -Ενδονοσοκομειακές 
Λοιμώξεις 

      
      

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 13 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 24 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3              

               

               

       17,59 (527,9/30)      

       Μ.Ο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ      
 

                

6,9              28,25 

  30%   6,40    40%    8,55    30%    6,40  
               

         (13,30)   (17,57)        (21,85)    

               

         21,35        

               

               

Μ.Ο ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  17,59             

               

28,25 - 6,90              

               

1) 30%  
 

6,9 + 6,40 = 13,30 (από 6,9 - 13,30)  ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  4 τμήματα + 11  =  (15) 

2) 40%  
 

13,30 + 8,55 = 21,85 (από 13,30 - 21,85)  ΜΕΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  21 τμήματα + 3  =  (24) 

   α) μέση προς χαμηλή  (από 13,30 + 4,27 = 17,57) 14 τμήματα + 2  =  (16)   

   β) μέση προς υψηλή  (από 17,57 + 4,27 = 21,84) 7 τμήματα + 1  =  (8)   

               

3) 30%  
 

21,85 + 6,40 = 28,25 (από 21,85 - 28,25)  ΥΨΗΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  5 τμήματα + 8  =  (13) 

                  

           Σύνολο  52  

               

Υποσημείωση:              

Τα εντόνως σημειωμένα τμήματα πληρούν τα 12 κριτήρια.         

Τα μη εντόνως σημειωμένα τμήματα δεν πληρούν τα 12 κριτήρια.        
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  ΠΡΟΒΛ ΑΝΕΠΤ.  ΝΟΣΗΛ.    max     0,5 1,0 0,5 1,0 2,0 3,0 1,5 3,0 4,5 2,0 4,0 6,0 ΚΥΚΛΙΚΟ 
ΩΡΑΡΙΟ - 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝ.   min     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ 

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 32 42 2.744 7,52 10.170 66,34 3,71 0,2 0,7 0,4 1 2 2,5 1,3 2,5 4 2 2,5 0,1 19,2 19 15  (13+2 
ΟΑΕΔ) 

Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Γ΄ & Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑ  
(στον παρακάτω επιμερισμό των 
στοιχείων δε δύναται η δυνατότητα 
διαχωρισμού επιπλέον 1.469 ημερών 
νοσηλείας 1 ημέρας) 

48 53 2.825 7,74 14.580 75,37 5,16 0,3 0,8 0,4 1 2 2,5 1,3 2,5 4 2 2,5 0,1 19,4 27 21  (19+2 
ΟΑΕΔ) 

Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ Γ΄ ΠΤΕΡΥΓΑ 
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  33 1.993 5,46 7.728 64,16 3,88                               

Β΄ΠΡΟΠ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β΄ ΠΤΕΡΥΓΑ  
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  20 905 2,48 5.383 73,74 5,95                               

Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 32 41 2.897 7,94 12.109 80,92 4,18 0,2 0,9 0,4 1 2 2,5 1,3 2,5 4,3 2 2,5 0,1 19,7 21 15  (12+3 
ΟΑΕΔ) 

Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΜΕΠ ΒΚΚ  
(στον επιμερισμό των στοιχείων δε 
δύναται η δυνατότητα διαχωρισμού 
επιπλέον  91 ημερών νοσηλείας 1 
ημέρας) 

24 22 971 2,66 3.595 44,77 3,70                               

Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΜΕΠ ΓΚΚ 
(στον επιμερισμό των στοιχείων δε 
δύναται η δυνατότητα διαχωρισμού 
επιπλέον 165 ημερών νοσηλείας 1 
ημέρας) 

24 24 1.172 3,21 4.285 48,92 3,66                               

Β΄ & Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
(στα δοθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται 
& οι ενδοκλινικές μετακινήσεις) 

  36 1.965 5,38 6.139 46,72 3,12 0,2 0,45 0,3 1 1,5 2 1,3 2,5 4,5 2 3 0,1 18,85 15 11  (10+1 
ΟΑΕΔ) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  
(Β&Γ ΚΚ :778 Επεμβατικές Πράξεις  & 
12.513 Πράξεις Αναίμακτων Μεθόδων) 
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Β΄& Γ΄ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  
(στα δοθέντα στοιχεία περιλαμβάνονται 
& οι ενδοκλινικές μετακινήσεις) 

  10 861 2,36 1.485 40,68 1,72 0,1 0,4 0,1 1 2 3 1,5 3 4,5 2 4 4,5 26,1 15 11  (10+1 
ΟΑΕΔ) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ                                             

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 16 16 911 2,50 4.730 80,99 5,19 0,3 0,8 0,2 1 1,5 2 1,2 2 3,8 1,5 2 0,1 16,4 12 8 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 0 20 11.523   11.523                               22 16 

ΠΕΡΙΤΟΝ. ΠΛΥΣΕΙΣ (1.952 εξετασθέντες 
στα Τακτικά Ιατρεία) 

                                            

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
(4.037 σύνολο ασθενών)                                             

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 38 38 2294 6,28 9.571 69,01 4,17 0,2 0,7 0,4 1 2 2,5 1,1 2,5 4 2 2,5 0,1 19 14 10  (9+1 

ΟΑΕΔ) 

ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 20 20 552 1,51 2.813 38,53 5,10 0,3 0,4 0,1 1 0,1 2 1,3 3 4,5 2 2,5 0,1 17,3 13 8 

ΜΔΦΚ                                             

Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Κλινική και 
Μ.Ε.Λ.Π.) 32 41 2.518 6,90 8.728 58,32 3,47 0,25 0,6 0,35 1 0,2 1 1 2,5 4 1,5 2,5 0,1 15,0 18 9 

ΜΤΝ ΠΑΙΔΩΝ 0 2 387   387                                   

Ε.Ι. ΠΑΙΔΟΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  (9.244 
εξετασθέντες )                                             

Γ΄ ΠΑΙΔΙΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (Κλινική και 
Μ.Ε.Λ.Π.) 32 41 2.583 7,08 7.103 47,46 2,75 0,2 0,5 0,35 1 0,1 1 1 2,5 4 1,5 2,5 2 16,65 15 11  (10+1 

ΟΑΕΔ) 

HOME CARE                                             

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1.144 
σύνολο ασθενών)                                             

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - 
ΠΑΙΔΩΝ 

10 8 117 0,32 1.855 63,53 15,85 0,5 0,65 0,1 1 2 3 1,5 3 4,5 2 4 6 28,25 23 17 

ΝΕΟΓΝΑ Α.Π.Θ. 40 40 542 1,48 8.909 61,02 16,44 0,5 0,6 0,1 1 2 3 1,5 3 4,5 2 4 6 28,2 31 21 

ΜΕΝΝ ΕΣΥ  (ΠΡΟΩΡΑ) 40 40 598 1,64 8.716 59,70 14,58 0,5 0,6 0,1 1 2 3 1,5 3 4,5 2 4 6 28,2 32 25 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ  
(τα δοθέντα στοιχεία νοσηλείας 
περιλαμβάνονται στην Α' & Γ ' 
Παιδιατρική Κλινική)(Επιπλέον στη 
ΜΕΛΠ περιλαμβάνονται & οι 
ενδοκλινικές μετασκινήσεις)  
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Δ΄    :  26.177 
Ασθενείς (11.786 Τακτικά & 14.391 
Εφημερία) 

  9 560 1,53 1.740 52,97 3,11 0,2 0,55 0,1 1 0,1 0,5 0,5 1 2,5 0,4 1 0,1 7,95 12 9 

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ                                         2   
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                                        3   

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 24 24 493 1,35 3.473 39,65 7,04 0,35 0,4 0,1 1 0,1 2,5 1,4 2 4,2 2 2,5 0,5 17,05 13 9 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 32 40 1.056 2,89 6.497 44,50 6,15 0,3 0,45 0,2 1 0,1 3 1,4 2 3,5 2 1,5 0,1 15,55 18 11  (7+4 
ΟΑΕΔ) 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  (12.033 
εξετασθέντες στα Τακτικά Ιατρεία ) 

18 18 2.682 7,35 2.969 45,19 1,11 0,1 0,45 0,35 1 0,1 1 0,7 1 2 0,5 0,1 0,1 7,4 8 5 

ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ  (786 εξετασθέντες στο 
εξεταστήριο της Κλινικής ) 

20 20 987 2,70 3.541 48,51 3,59 0,25 0,5 0,2 1 0,1 1 1 1,5 3 1,5 1,5 0,1 11,65 9 7  (6+1 
ΟΑΕΔ) 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 34 40 2.935 8,04 6.462 44,26 2,20 0,2 0,45 0,4 1 0,1 2 1,5 2,5 3 1,7 2,2 0,1 15,15 14 11  (8+3 
ΟΑΕΔ) 

Β΄  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
(Πτέρυγα & Θέσεις Β' & 
Εμβρυομητρική Β') 
(στον παρακάτω επιμερισμό των 
στοιχείων δεν δύναται η δυνατότητα 
διαχωρισμού επιπλέον 288 ημερών 
νοσηλείας 1 ημέρας) 

37 40 2.311 6,33 8.741 59,87 3,78                               

Γ΄  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
(Πτέρυγα & Θέσεις Γ' & 
Εμβρυομητρική Γ')  
(στον παρακάτω επιμερισμό των 
στοιχείων δεν δύναται η δυνατότητα 
διαχωρισμού επιπλέον 35 ημερών 
νοσηλείας 1 ημέρας) 

37 39 2.333 6,39 8.043 56,50 3,45                               

Β'  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  24 1.783 4,88 5.185 59,19 2,91 0,2 0,6 0,2 1 1,3 2 1,3 2,5 4 1,5 1,5 0,1 16,2 

Γ'  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  23 1.757 4,81 4.481 53,38 2,55 0,2 0,55 0,2 1 1,3 2 1,3 2,5 4 1,5 1,5 0,1 16,15 

28 23 

ΝΕΟΓΝΑ Β' +  Γ΄ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΩΝ                                             

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β' +  Γ'  Μ/Γ  
ΚΛΙΝΙΚΩΝ (2.371 σύνολο εισόδων και 
επανεισόδων) 

                                            

ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ Β & Γ'  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  11 608 1,67 2.927 72,90 4,81 0,2 0,75 0,1 1 1,5 2 1,1 2,5 4 1,5 1,5 0,1 16,25 25 18 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ: 4.731 (2.582 Β' & 2.149 Γ')                                             

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β' & Γ'  Μ/Γ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ  
(2.137 επεμβάσεις ) 

                                        12 7 

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ: Β'ΜΓ 250  & Γ'ΜΓ 
250 
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ΘΕΣΕΙΣ Β'+Γ'   Μ/Γ  ΚΛΙΝΙΚΩΝ   
(στα δοθέντα στοιχεία 
περιλαμβάνονται & οι ενδοκλινικές 
μετακινήσεις) 

  21 942 2,58 3.490 45,53 3,70 0,2 0,5 0,1 1 0,1 2 1,3 2,5 3,8 1,5 1,5 0,1 14,6 9 6 

 Ε.Ι.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΤΟΚΩΝ: 19.110 
Ασθενείς (7.013 Τακτικά & 12.097 
Εφημερία) 

                                        

ΚΟΠ                                         

12 5 

Β΄ ΠΡΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 22 33 1.229 3,37 5.794 48,10 4,71 0,3 0,5 0,2 1 0,1 2,5 1,5 2 3,5 1,8 2,5 0,1 16 12 9  (8+1 
ΟΑΕΔ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 

20 20 1.133 3,10 3.893 53,33 3,44 0,2 0,5 0,2 1 0,1 2,7 1,5 2,5 4 2 3 0,1 17,8 15 9  (7+2 
ΟΑΕΔ) 

Ε.Ι. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  (5.520 
εξετασθέντες στα Τακτικά Ιατρεία )                                             

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ                                             

Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 28 28 1.592 4,36 5.259 51,46 3,30 0,2 0,5 0,3 1 0,1 2,7 1,5 2,7 4,5 2 3 0,1 18,6 13 9  (7+2 
ΟΑΕΔ) 

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 30 30 1.673 4,58 4.627 42,26 2,77 0,2 0,4 0,3 1 0,1 1,5 1,3 2 4 1,5 1,5 0,1 13,9 12 11  (9+2 
ΟΑΕΔ) 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ                                         22 16  (13+3 
ΟΑΕΔ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ  (2.275 
επεμβάσεις ) 

                                        15 11  (10+1 
ΟΑΕΔ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Γ΄ ΚΤΙΡΙΟΥ  (6.022 
επεμβάσεις )                                         24 18  (17+1 

ΟΑΕΔ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ                                         10 3 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  : 87.311 
Ασθενείς  
(3.033 Μαγν.Τ. & 1.343 Πυρ.Ι. & 10.067 
Αξ.  &  7.395 Δ' Κτ.  & 65.473 Ενιαίο 
Ακτιν.) 

                                        8 8 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 20 9 323 0,88 2.375 72,30 7,35 0,35 0,75 0,1 1 2 3 1,5 3 4,5 2 4 6 28,2 24 

20  (18+1 
ΟΑΕΔ 
     +1 
ΚΕΕΛΠΝΟ ) 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: 
59.856 Ασθενείς  
(2.033 Εγχύσεις & 57.823 Εφημερία με 
νοσηλευθεντες στις ΑΒΝ που δίνονται 
δίπλα.) 

0 17 4.842   4.842                               14 12  (10+2 
ΟΑΕΔ) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Α΄ + Β΄ + Γ΄ ΚΤΙΡΙΟΥ: 
116.966 Ασθενείς 
 (92.614 Τακτικά & 24.352 Εφημερία) 

                                        22 10 

ΟΚΑΝΑ                                         1   

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 8 8 129 0,35 1.281 43,87 9,93                           9 6  (5+1 
ΟΑΕΔ) 



 39 

Ε.Ι. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ  
(7.856 εξετασθέντες ) 

                                            

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ                                         17 9 

ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ                                             

ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                                             

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

10 16 4.219 11,56 4.217 72,21 1,00                           4   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΣΥ & 
ΑΠΘ) 

10 11 225 0,62 2.475 61,64 11,00 0,5 0,6 0,1 1 0,2 1 0,5 1 0,5 1 1 0,1 7,5 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΣΥ 

5 5 101 0,28 969 53,10 9,59                           

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΠΘ 

5 6 124 0,34 1.506 68,77 12,15                           

18 6 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΔΕΛΦΩΝ  
34.763 Ασθενείς (32.234 
Τακτικά & 2.529Εφημερία) 
 με νοσηλευθεντες στη 
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ που 
δίνονται δίπλα . 

0 5 622 1,70 622                                   

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 20 21 783 2,15 4.132 53,91 5,28 0,3 0,55 0,1 1 1,2 2,5 0,8 2 3,5 2 1 0,1 15,05 10 8  (7+1 
ΟΑΕΔ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  (5.637 
εξετασθέντες στα Τακτικά 
Ιατρεία  ) 

20 12 17   250   14,71                           12 9 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
- Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄αριθμ 712/4-10-2016 Απόφαση Διοικήτριας με έργο την πλήρη 

διερεύνηση και καταγραφή θεμάτων των ιατρικών εργαστηρίων του Νοσοκομείου  

 

Πρώτη Εισήγηση 28-2-2017 

 

1. Τα Εργαστήρια θα πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:  

Α. Οργανικά: Όσα αναφέρονται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου. Καλύπτουν όλα τα  

Τμήματα/Κλινικές του Νοσοκομείου, τα ΤΕΙ και τα ΤΕΠ (εσωτερικοί/εξωτερικοί ασθενείς). 

Τα Εργαστήρια αυτά είναι το Βιοπαθολογικό, το Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, το 

Κυτταρολογικό, το Παθολογοανατομικό, η Υπηρεσία Αιμοδοσίας και το Εργαστήριο Πυρηνικής 

Ιατρικής.  

Β. Ερευνητικά: Όσα ανήκουν και λειτουργούν σε Κλινικές του ΑΠΘ καλύπτοντας ανάγκες αυτών σε 

ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Υποδομή, υλικά και προσωπικό τους καλύπτονται από το 

Πανεπιστήμιο. 

Ο χαρακτηρισμός κάθε Εργαστηρίου και ένταξή τους στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται με απόφαση 

του ΔΣ.  

2.  Σε κάθε Οργανικό Εργαστήριο είναι δυνατόν να οργανώνονται και να λειτουργούν επιμέρους 

εξειδικευμένα τμήματα για κάλυψη των ειδικών εξετάσεων, βάση εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας που θα εγκρίνεται από τη Διοίκηση. 

3.  Σε κάθε Εργαστήριο τη συνολική ευθύνη έχει ο Δ/ντης Εργαστηριακός γιατρός αναλόγου 

ειδικότητας ο οποίος και ορίζει υπεύθυνο των επιμέρους Τμημάτων του. 

4.  Οι επιστήμονες υγείας που ανήκουν στην οργανική δύναμη του Νοσοκομείου (Βιολόγοι, Χημικοί, 

Τεχνολόγοι, Βοηθοί κλπ), και απασχολούνται σήμερα στα Εργαστήρια Πανεπιστημιακών κλινικών 

που θα χαρακτηριστούν «Ερευνητικά»,  προτείνεται  θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των 

Οργανικών Εργαστηρίων. 

5.  Οι Τεχνολόγοι και οι Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων, βάσει Νομοθεσίας, απασχολούνται εντός των 

Ιατρικών Εργαστηρίων. Συνεπώς:   

Α. Αιμοληψίες δεν εκτελούνται στους χώρους των Εργαστηρίων αλλά γίνονται στα εξής σημεία:   

Α1. Για εσωτερικούς ασθενείς Τμημάτων/Κλινικών, γίνονται εντός αυτών και επί κλίνης, από τους 

γιατρούς (ιατρική πράξη) με τη βοήθεια Νοσηλευτών. Κανένας ασθενής Τμήματος/Κλινικής δεν 

πηγαίνει για αιμοληψία σε οποιοδήποτε χώρο εκτός του Τμήματος/Κλινικής νοσηλείας του.  

Α2. Ασθενείς των ΤΕΙ και των ΤΕΠ ή εξωτερικοί ασθενείς αιμοδοτούν αποκλειστικά στα ειδικά 

διαμορφωμένα σημεία αιμοληψιών του Νοσοκομείου.  

Β. Εξετάσεις «παρά την κλίνη» γίνονται επί τόπου με ευθύνη του κλινικού Γιατρού και υποστήριξη 

Νοσηλευτή. 
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6.  Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, παραγγελίες εξετάσεων προς τα 

Εργαστήρια γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού το οποίο 

εκδίδεται από τον παραπέμποντα γιατρό, ελέγχεται από το Γραφείο Κίνησης και μετά κατευθύνεται 

στα σημεία αιμοληψίας ή στα Εργαστήρια. Εξωτερικοί ασθενείς πριν την εξέταση πρέπει να 

κατέχουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό το οποίο θα φέρει υπογραφή του Γραφείου Κίνησης που θα 

έχει καταγράψει τον ασθενή στο Μητρώο του Νοσοκομείου. 

7.  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προς τα Τμήματα/Κλινικές δίνονται μέσω του Μηχανογραφικού 

συστήματος του Νοσοκομείου στο οποίο είναι ενταγμένα όλα τα Τμήματα/Κλινικές και όλα τα 

Εργαστήρια. Αποτελέσματα προς τα ΤΕΠ στέλνονται ηλεκτρονικά απευθείας από τα Εργαστήρια 

στη Γραμματεία των ΤΕΠ και εμφανίζονται στους Η/Υ των ιατρείων. Αποτελέσματα σε εξωτερικούς 

ασθενείς δίνονται μόνο από το γραφείο αποτελεσμάτων που θα λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου 

«Α». 

8.  Αιμοληπτήριο Νοσοκομείου και Γραφείο αποτελεσμάτων:  
           Το Αιμοληπτήριο λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου «Α» σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. 
Εξυπηρετεί τη σύνδεση των Εργαστηρίων με τα ΤΕΠ και τα ΤΕΙ του Νοσοκομείου. Στον χώρο του 
αναπτύσσονται 5-6 καρέκλες αιμοληψίας και γίνονται αιμοληψίες από ασθενείς των ΤΕΠ, των ΤΕΙ 
και εξωτερικών ασθενών.  

Το Γραφείο αποτελεσμάτων λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλυπτόμενο από 
Διοικητικό Υπάλληλο σε συγκεκριμένο πρωινό ωράριο. Συντονίζονται από το Τμήμα Παραϊατρικών.  

Η Επιτροπή, σχετικά με τη χωροταξική τακτοποίηση των δύο αυτών χώρων, θεωρεί ότι θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο χώρο του Νοσοκομείου, που θα πρέπει να είναι λειτουργικός τόσο 
για την κάλυψη των κλινικών αναγκών όσο και για την τυπική καταγραφή και αξιολόγηση της 
εργασίας.  
 
Δεύτερη Εισήγηση 27-3-2018 και 11-4-2018 
 
Περιλαμβάνει: 

- Οργάνωση πρότασης σχετικά με την ολοκλήρωση της μηχανογραφικής αποτύπωσης των  

εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων 

- Ορθολογική χρησιμοποίηση του προσωπικού των Εργαστηρίων  

- Χωροταξική τοποθέτηση στο πλαίσιο του Νοσοκομείου. 

 

Η επιτροπή στηριζόμενη στις επισημάνσεις αυτές προχωρά πλέον  στα εξής: 

1. Ξεκινά η διαδικασία ταυτοποίησης των εξετάσεων με τα αντίστοιχα Εργαστήρια (βάση της 

απόφασης) βάση δεδομένων (Access) και  ενημέρωσης-οριστικοποίησης  όλων των κωδικών των 

εργαστηριακών εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείου) που ισχύουν σήμερα και θα 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί τεχνικά έως το 

καλοκαίρι. Με την ολοκλήρωσή της εργασίας αυτής θα είναι δυνατή η πλήρης παρακολούθηση των 

αλλαγών στη συνέχεια και η εξαγωγή στοιχείων σε όλο το εύρος και σε κάθε στιγμή. Τα στοιχεία θα 

αποτελέσουν δεδομένα για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου. 

Επίσης, στη χρονική αυτή στιγμή πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή των εξετάσεων που 
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εκτελούνται με προσωρινή κοστολόγηση με απόφαση Δ.Σ., και επικαιροποίηση τους με υποβολή 

τους προς έγκριση στο ΚΕΣΥ. Αυτό θα κλείσει εκκρεμότητες χρόνων αλλά και θα δώσει τη 

δυνατότητα καταγραφής και αποζημίωσης όλων των εξετάσεων. 

2. Κάθε Εργαστήριο μπορεί με απόφαση του ΔΣ να οργανώνει και να λειτουργεί επιμέρους 

εξειδικευμένα τμήματα για κάλυψη των ειδικών εξετάσεων, βάση εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας που θα εγκρίνεται από τη Διοίκηση. 

3. Σε κάθε Εργαστήριο τη συνολική ευθύνη έχει ο Δ/ντης Εργαστηριακός γιατρός αναλόγου 

ειδικότητας ο οποίος και ορίζει υπεύθυνο των επιμέρους Τμημάτων του. 

4. Οι επιστήμονες υγείας που ανήκουν στην οργανική δύναμη του Νοσοκομείου (Βιολόγοι, 

Χημικοί, Τεχνολόγοι, Βοηθοί κλπ), και απασχολούνται σήμερα στα Εργαστήρια Πανεπιστημιακών 

κλινικών που χαρακτηρίζονται πλέον «Ερευνητικά»,  θα καλύπτουν πλέον ανάγκες των Οργανικών 

Εργαστηρίων. 

5. Οι Τεχνολόγοι και οι Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων, βάσει Νομοθεσίας, απασχολούνται εντός 

των Ιατρικών Εργαστηρίων. 

6. Οι  Αιμοληψίες δεν εκτελούνται στους χώρους των Εργαστηρίων. Οι ανάγκες σε αιμοληψίες 

καλύπτονται ως εξής:  

Α1. Για εσωτερικούς ασθενείς Τμημάτων/Κλινικών, γίνονται εντός αυτών και επί κλίνης, 

από τους γιατρούς (ιατρική πράξη) με τη βοήθεια Νοσηλευτών. Κανένας ασθενής 

Τμήματος/Κλινικής δεν πηγαίνει για αιμοληψία σε οποιοδήποτε χώρο εκτός του Τμήματος/Κλινικής 

νοσηλείας του.  

Α2. Ασθενείς των ΤΕΙ και των ΤΕΠ ή εξωτερικοί ασθενείς αιμοδοτούν αποκλειστικά στα 

ειδικά διαμορφωμένα σημεία αιμοληψιών του Νοσοκομείου.  

Α3. Εξετάσεις «παρά την κλίνη» γίνονται επί τόπου με ευθύνη του κλινικού Γιατρού και 

υποστήριξη Νοσηλευτή.  

Σε κάθε περίπτωση τα δείγματα αποστέλλονται στα κεντρικά Εργαστήρια (πνευματικό 

ταχυδρομείο) ενώ τα αποτελέσματα δίνονται στις κλινικές/τμήματα/ΤΕΠ με ηλεκτρονικό τρόπο.   

7. Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, παραγγελίες εξετάσεων προς τα 

Εργαστήρια γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού το οποίο 

εκδίδεται από τον παραπέμποντα γιατρό, ελέγχεται από το Γραφείο Κίνησης και μετά 

κατευθύνεται στα σημεία αιμοληψίας ή στα Εργαστήρια. Εξωτερικοί ασθενείς πριν την εξέταση 

πρέπει να κατέχουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό το οποίο θα φέρει υπογραφή του Γραφείου 

Κίνησης που θα έχει καταγράψει τον ασθενή στο Μητρώο του Νοσοκομείου. Καμία εξέταση δεν 

θα γίνεται αν ο ασθενής δεν έχει καταγραφεί και δεν φέρει αριθμό μητρώου του Νοσοκομείου. 

8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προς τα Τμήματα/Κλινικές δίνονται μέσω του Μηχανογραφικού 

συστήματος του Νοσοκομείου στο οποίο είναι ενταγμένα όλα τα Τμήματα/Κλινικές και όλα τα 

Εργαστήρια. Αποτελέσματα προς τα ΤΕΠ στέλνονται ηλεκτρονικά απευθείας από τα Εργαστήρια 

και εμφανίζονται στους Η/Υ των ιατρείων. Αποτελέσματα σε εξωτερικούς ασθενείς δίνονται μόνο 

από το ειδικό γραφείο αποτελεσμάτων. 
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9. Αιμοληπτήρια  Νοσοκομείου :  

   Αιμοληψίες εξωτερικών ασθενών, ασθενών των ΤΕΙ και των ΤΕΠ γίνονται σε ειδικά  

διαμορφωμένους χώρους. Οι χώροι αυτοί αποτελούν ειδικά Τμήματα των κεντρικών Εργαστηρίων 

και θα είναι δύο. Στον ένα θα καλύπτονται τα περιστατικά των ΤΕΠ και στον άλλο τα περιστατικά 

των ΤΕΙ και εξωτερικών ασθενών.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

- Βάση των στοιχείων της Διοικητικής Υπηρεσίας στα Εργαστήρια απασχολείται Ιατρικό προσωπικό 

(ειδικοί, ειδικευόμενοι κλπ) και μη ιατρικό προσωπικό (Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Χημικοί, Τεχνολόγοι ΙΕ 

και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων). 

- Καταστάσεις με πλήρες προσωπικό ανά ειδικότητα και τομείς εργασίας 

 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

Για την λειτουργικότερη αντιμετώπιση της λειτουργίας των Εργαστηρίων που 

προαναφέρθηκαν η Επιτροπή εξέτασε και μια σειρά λύσεων και προτάσεων σχετικά με την 

χωροταξική κάλυψή τους. Προτάσεις στις οποίες έχει καταλήξει παρουσιάζονται στη συνέχεια ώστε 

να γίνει δυνατή η μελέτη τους.  

 Από τα αρμόδια όργανα και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και να ληφθούν οι ανάλογες 

αποφάσεις. Για το θέμα αυτό εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις σχετικά με την απαιτούμενη 

οικονομική επιβάρυνση στην οποία θα πρέπει να εκτεθεί το Νοσοκομείο.  

 

Τρίτη Εισήγηση (ΑΠ 25154 / 20/5/2019) 

 Κατατέθηκε και αναμένονται σχετικές γνωμοδοτήσεις Ιατρικής Υπηρεσίας και 

Επιστημονικού Συμβουλίου 

1. Να επαναληφθεί η ενημέρωση όλων για το διαχωρισμό των εργαστηρίων σε Οργανικά και 

Ερευνητικά και να ζητηθεί από τους Δ/ντες να συνταχθούν κανονισμοί λειτουργίας τους. 

2. Να οριστούν σε όλα τα Εργαστήρια υπεύθυνοι Εργαστηριακοί Γιατροί. 

3. Να εκδοθεί ανακοίνωση – απόφαση της Διοίκησης η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Στα Αιμοληπτήρια του Νοσοκομείου θα γίνονται αιμοληψίες για περιστατικά των ΤΕΠ, των ΤΕΙ και 

εξωτερικών ασθενών και μόνο με ηλεκτρονικά παραπεμπτικά. 

 Να ληφθεί μέριμνα κάλυψης της Γραμματείας των ΤΕΠ για το χρόνο λειτουργίας της εφημερίας 

μεταξύ 7.00 και 8.00 πμ της επομένης ημέρας. 

 Σε όλους τους εσωτερικούς ασθενείς καθώς και σε ασθενείς για τους οποίους έχει αποφασισθεί 

ήδη εισαγωγή, η αιμοληψία να γίνεται στις Κλινικές/Τμήματα με ευθύνη δική τους. Κανείς ασθενής 

από κλινική δεν μετακινείται σε Αιμοληπτήριο. 

 Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς να προσέρχονται για αιμοληψία μόνο με 

επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. 
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4. Να δημιουργηθεί πλαίσιο διαχείρισης της προσέλευσης εξωτερικών ασθενών για διενέργεια 

εργαστηριακών εξετάσεων (δηλ αιμοληψίας). Αυτό μπορεί να γίνει με τον ορισμό ραντεβού ή με 

έκδοση δελτίων προτεραιότητας περιορισμένου αριθμού, με απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού 

Εργαστηρίων (δύο ροές εξυπηρέτησης  ασθενών από τα ΤΕΙ ή εξωτερικών ασθενών).  

5. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος ροής των 

περιστατικών σε ΤΕΙ, ΤΕΠ και κλινικές.  

6. Να γίνει συνεννόηση με την εταιρία ηλεκτρονικής γραμματειακής κάλυψης των εξετάσεων με 

χρήση της βάσης δεδομένων που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή. Να τεθεί το σύνολο του 

προγράμματος σε λειτουργία. 

7. Να οριστεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου τρόπος/διαδικασία απόδοσης των αποτελεσμάτων 

εξετάσεων προς εξωτερικούς ασθενείς βάση των προδιαγραφών του Νόμου σχετικά με τα 

προσωπικά δεδομένα. Να προβλέπεται διατήρηση σχετικών στοιχείων στο Νοσοκομείο.     

8. Να εκδοθεί απόφαση οριστικής μετακίνησης του Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων της Β΄ΠΡΠ στο 

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής καθώς και εντολής προς τον Δ/ντη του Τμήματος αυτού να προχωρήσει 

στη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας των αναγκαίων υλικών με πρόβλεψη συνοδού 

εξοπλισμού. 

9. Να προχωρήσουν άμεσα και με πιο ταχείς ρυθμούς (με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας) οι 

αναγκαίες ενέργειες τακτοποίησης των νέων χώρων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. 

10. Να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού Εργαστηρίων, σε συνεργασία με την 

Τεχνική Υπηρεσία, σχεδιασμού των απαραίτητων αλλαγών που θα χρειαστούν μετά την 

μετακίνησης των : 

Α> Εργαστηρίων των Καρδιολογικών κλινικών από τον 2ο όροφο του κτιρίου Α καθώς και της 

Μονάδας τους. 

Β> Εργαστήριο της Β΄  ΠΡΠ  (λειτουργία πλέον ως ερευνητικό εργαστήριο του ΑΠΘ)  

για τη διευθέτηση  χώρων και λειτουργίας των: 

Α> Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου 

Β> Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας-Ανοσολογίας 

Γ> Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 

Δ> Κυτταρολογικού Εργαστηρίου  

Η μελέτη αυτή να γίνει σε ορισμένο χρόνο και να συνδυαστεί με προτάσεις 

χρηματοδότησης των πιο πάνω αλλαγών και διευθετήσεων. 

11. Να γίνει ουσιαστική μελέτη για την οργάνωση του νέου Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας ώστε να 

είναι έτοιμη η εφαρμογή μόλις μετακινηθεί η Μονάδα των Καρδιολογικών κλινικών. 

12. Ο τρίτος Βιολόγος της Παιδιατρικής πτέρυγας να μετακινηθεί προς άλλο Εργαστήριο που  

αντιμετωπίζει σήμερα ουσιαστική ανάγκη. 

13. Να εκδοθεί, σε εφαρμογή της σχετικής  απόφασης,   χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης της  ανάληψης  

των Εργαστηριακών εξετάσεων του Αιμορροφιλικού Κέντρου από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο. 
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14. Να διευκρινιστεί το θέμα της ευθύνης υπογραφής των αποτελεσμάτων στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας 

(αλλά και τα άλλα Εργαστήρια) από Τεχνολόγους και Γιατρούς. Το θέμα αυτό θα πρέπει να 

καλυφθεί από τα σχετικά κλινικά πρωτόκολλα.  

15. Να επανεξετασθεί η λειτουργία των τριών Εργαστηρίων της Παιδιατρικής πτέρυγας καθώς δεν 

υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των κλινικών  για ενίσχυση από το ΑΠΘ. Για το θέμα να γίνει νέα 

πρόταση της Επιτροπής σε ορισμένο χρόνο. 

16. Σχετικά με τη λειτουργία των δύο Αιμοληπτηρίων του Νοσοκομείου (Α και Γ κτιρίου): 

ΚΤΙΡΙΟ Α (ΤΕΠ): Να γίνει χωροταξική τακτοποίηση και λειτουργική χρήση του χώρου βάση σχεδίου 

το οποίο πρότεινε το Τμήμα Παραϊατρικών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. 

ΚΤΙΡΙΟ Γ¨ (ΤΕΙ): Να αποφασιστεί και να ολοκληρωθεί άμεσα η χρήση και του χώρου δίπλα στο 

Αιμοληπτήριο ώστε να αποσυμφορηθεί η λειτουργία. Η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού να γίνει 

βάση της ολοκληρωμένης πρότασης του Τμήματος Παραϊατρικών το οποίο έχει εγκρίνει η 

Επιτροπή. 

Τέλος θα πρέπει να ορισθεί ένα σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των αποφάσεων του ΔΣ 

σε τακτό χρονοδιάγραμμα και ανάλογες δεσμεύσεις. 

 

- Απόφαση ΔΣ 5ης / 3-3-2017, Θέμα 23 σχετικά με τις πραγματοποιούμενες εξετάσεις στα 

εργαστήρια του Νοσοκομείου. 

- Απόφαση ΔΣ 9ης / 10-5-2017, Θέμα 43 σχετικά με το χωροταξικό επίπεδο και στελέχωση 

ανθρώπινου δυναμικού των εργαστηρίων του Νοσοκομείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

 

- Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄αριθμ 405/22-5-2017 Απόφαση Διοικήτριας με κύριο έργο την 

επικαιροποίηση της Κατάστασης των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. 

- Εισήγηση 21-6-2017 με δεδομένα και μοντέλο λειτουργίας ΤΕΙ με γνωμοδότηση Επιστημονικού 

Συμβουλίου 

 

- Με Απόφαση ΔΣ 19 / 7-11-2017, Θέμα 120 οριστικοποίησε την Κατάσταση Τακτικών Εξωτερικών 

Ιατρείων του Νοσοκομείου – Έτος 2017 – Έκδοση 004 και έκτοτε: 

 

- Ή όποια αιτούμενη προσθήκη-μεταβολή-διαγραφή σε ονομασίες ΤΕΙ, ονόματα ιατρών, ημέρες 

λειτουργίας, ωράριο λειτουργίας, εντόπιση ιατρείου και σχετικές παρατηρήσεις ακολουθούν 

μονόδρομα την οδό αίτηση – πρωτόκολλο – έλεγχος λειτουργικής και χωροταξικής δυνατότητας – 

επισύναψη γνωματεύσεων επιστημονικού συμβουλίου και ιατρικής υπηρεσίας – εισηγήσεις 

μετατροπών στο Διοικητικό Συμβούλιο – σχετικές Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – σχετικές 

επιδιορθώσεις στην Κατάσταση Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με επισήμανση Έτους και Έκδοσης 

προς κοινή αναφορά/συνεννόηση – Μετατροπή σε pdf – Παράδοση προς ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου – Αποστολή/παράδοση με μαζική αποστολή σε όλες τις 

υπηρεσίες/τμήματα/κλινικές/μονάδες/εργαστήρια του Νοσοκομείου. 

 

- Τηρείται απαρέγκλιτα η έναρξη λειτουργίας των όποιων μεταβολών μόνο μετά το πέρας 

εξυπηρέτησης των προγραμματισμένων ραντεβού με βάση το προηγούμενο σύστημα. 

 

- Άπασες οι λειτουργικές μεταβολές είναι σε γνώση και ανάλογη έγκριση της Διοίκησης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

- Η Κατάσταση Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

αναλόγως των υπαρχόντων αιτημάτων τηρουμένων όλων των παραπάνω αναφερομένων 

δικλείδων ασφαλείας. Η άνευ ελέγχου επεμβατική τακτική μετατροπής λειτουργικών στοιχείων 

της Κατάστασης των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και η μη ορθή ενημέρωση των ληπτών 

υπηρεσιών υγείας θεωρούνται λήξασες. 

 

- Αίτηση ΑΠ 30328/14-6-2019 Αναπληρωτή Διοικητή προς σύσταση 8μελούς Επιτροπής 

Λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων προς κατάθεση προτάσεων συστηματικής 

αντιμετώπισης και παρακολούθησης των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄αριθμ 63 / 2-2-2017 Απόφαση Διοικήτριας με κύριο έργο τον 

συντονισμό λειτουργίας των ακτινολογικών εργαστηρίων του τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης με 

παράδοση αποτελεσμάτων μέχρι 28-2-2017. 

Έγγραφο 8731 / 3-2-2017 της Επιτροπής για παράταση διεργασιών της. 

Έγγραφο 9088 / 28-2-2017 της Επιτροπής για παράταση των διεργασιών της. 

Μετάπτωση της Επιτροπής σε μόνιμο χαρακτήρα. 

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε: 

 

- Καταγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ακτινογραφικών εργαστηρίων. 

- Καταγραφή και κωδικοποίηση εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά. 

- Καταγραφή και κωδικοποίηση εξετάσεων που πραγματοποιούνται εργαστήριο και ανά κτίριο. 

- Καταγραφή εξετάσεων που πραγματοποιούντα χωρίς κωδικοποίηση. 

- Καταγραφή αναγκών σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 

- Καταγραφή αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. 

- Μελέτη κατόψεων και επιτόπιας επίσκεψης των χώρων των ακτινολογικών εργαστηρίων στο Γ 

Κτίριο 1 όροφος, Γ Κτίριο Υπόγειο, Κτίριο Παιδιατρικών, Α Κτίριο Ισόγειο ΤΕΠ και  Α Κτίριο 1 

όροφος. 

- Μελέτη ροής εξυπηρετούμενων ασθενών στα Ακτινολογικά Εργαστήρια.  

- Μελέτη και εφαρμογή απόσυρσης παλαιού και μη λειτουργούντος μηχανολογικού εξοπλισμού και 

μεταφοράς/μετακίνησης/επανεγκατάστασης λειτουργούντος μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση 

τις λειτουργικές ανάγκες ανά κτίριο και ροές εξυπηρετούμενων ασθενών. 

- Προτάσεις ψηφιακής παραγγελίας/εκτέλεσης/καταχώρησης/έκδοσης πορισμάτων ακτινογραφικών 

εξετάσεων. 

- Προτάσεις για τη συνέχιση των διαδικασιών για τον Διεθνή Διαγωνισμό ψηφιακών ακτινογραφικών 

που επιφέρει πλεονεκτήματα χρόνου, κόστους, άρσης διαγωνισμών προμήθειας/χρήσης/ 

απόσυρσης υγρών εμφάνισης/στερέωσης, βελτίωσης συνθηκών υγιούς περιβάλλοντος 

ανθρώπινου δυναμικού και ψηφιοποίησης ιατρικών φακέλων ασθενών. 

 

- Πρώτη εισήγηση Επιτροπής 7-4-1017 

- Δεύτερη εισήγηση Επιτροπής 19-9-2018. 

- Απόφαση 18ης / 19-10-2018, Θέμα 44 σχετικά με την υλοποίηση των προτάσεων της Επιτροπής 
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Σήμερα και με τις υπάρχουσες  δομές, συνθήκες και εξοπλισμούς η λειτουργία των ακτινολογικών 

εργαστηρίων θεωρείται ότι έχει κάποια βελτίωση, δεν κρίνεται όμως επαρκής, με ευελπιστούμενη 

περαιτέρω βελτίωση μετά την εγκατάσταση και λειτουργία των ακτινογραφικών εξοπλισμών 

ψηφιακής τεχνολογίας. 

  

Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η συμφόρηση ασθενών και συνοδών στον διάδρομο 

Ακτινολογικού/Κεντρικό ΤΕΠ, η συχνή μη σύμπραξη Ακτινολογικού/Α Κτίριο/1 όροφος σε γενικές 

εφημερίες για διάφορους κάθε φορά λόγους και η μη ηλεκτρονική καταχώρηση των 

ακτινογραφικών εξετάσεων και διαγνώσεων σε συμβατικές ακτινογραφίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) 

 

 Η Επιτροπή συστάθηκε με την υπ΄αριθμ 22 / 12-1-2017 Απόφαση Διοικήτριας με κύριο έργο τον 

συντονισμό λειτουργίας των επειγόντων ιατρείων και των τακτικών εξωτερικών ιατρείων που 

ενέχονται μερικώς ή πλήρως στη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

Η Επιτροπή προχώρησε σε: 

 

- Διερεύνηση της σημερινής εικόνας λειτουργίας του ΤΕΠ στο  

Α Κτίριο/Ισόγειο/Κεντρικό ΤΕΠ,  

Α Κτίριο/Ισόγειο/Μαιευτικά/Παιδοχειρουργικά/Παιδοορθοπαιδικά, 

Β Κτίριο/Ισόγειο/Ουρολογικά/Οφθαλμολογικα/ΩΡΛ, 

Γ Κτίριο/Ισόγειο/Οδοντιατρικά,  

Δ Κτίριο/Ισόγειο/Παιδιατρικά 

 

- Εντοπισμό προβλημάτων όσον αφορά 

    - Στην ανεπάρκεια και δυσλειτουργία σε έκταση και κατανομή χώρων στο Κεντρικό ΤΕΠ 

    - Στην αποσπασματική και εν πολλοίς ατυχή χρήση χώρων για κάλυψη ΤΕΠ 

    - Στην ανέφικτη σημερινή δημιουργία νέου χώρου ΤΕΠ 

    - Στη δυσλειτουργία του Ακτινολογικού και του Αιμοληπτηρίου στην είσοδο του ΤΕΠ 

    - Στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού φορείων στους διαδρόμους του κεντρικού ΤΕΠ 

    - Στα ιδιαίτερα προβλήματα διακίνησης και αναμονής στο Χειρουργικό και Ορθοπαιδικό ΤΕΠ 

    - Στην αρχική διαχείριση και διακίνηση των ασθενών στο χώρο ΤΕΠ με τη μη εφαρμογή ενιαίας  

διαχείρισης ασθενών σειρά/καταγραφή/διαλογή. 

    - Στο τρόπο κάλυψης των Παιδιατρικών ασθενών με συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ Α και Δ Κτιρίου 

των ασθενών και των συνοδών τους. 

- Στη μη καταχώρηση ασθενών στο στην κεντρική δομή του ΤΕΠ από Β 

Κτίριο/Ισόγειο/Ουρολογικά/Οφθαλμολογικα/ΩΡΛ, Γ Κτίριο/Ισόγειο/Οδοντιατρικά, και Δ 

Κτίριο/Ισόγειο/Παιδιατρικά. 

- Στη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων μόνο στο Α Κτίριο ΤΕΠ 

- Στην ανάγκη χρήσης πολλών τραυματιοφορέων λόγω διασποράς ιατρείων 

- Στην ανάγκη χρήσης επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού. 

- Στη δυσκολία φύλαξης των χώρων 

- Στην απομόνωση του ΤΕΠ Οδοντιατρικό/Γ Κτίριο/Ισόγειο 

 

- Βασικό πλαίσιο βελτιώσεων 
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- Συγκέντρωση όλων των ιατρείων ΤΕΠ σε ενιαίο χώρο με βασική αναφορά στους χώρους 

ανάπτυξης του κεντρικού ΤΕΠ 

- Στην βελτίωση ποιότητας παροχής υπηρεσιών με εύκολη πρόσβαση, μείωση αναμονών, 

καλλίτερη διεκπεραίωση και μείωση ταλαιπωρίας 

- Στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας ασθενών και εργαζομένων 

- Στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των βαθμίδων 

- Στην ενσωμάτωση λειτουργίας όλων των ιατρείων ΤΕΠ σε ενιαίο και μηχανογραφημένο σύστημα 

καταγραφής-διεκπεραίωσης-στατιστικής 

- Στην μείωση των άσκοπων οικονομικών επιβαρύνσεων του Νοσοκομείου και του συστήματος 

 

- Προτάσεις της Επιτροπής 

- Για μετακινήσεις ιατρείων στο Α Κτίριο, Β Κτίριο με παραμονή του Οδοντιατρικού/Γ 

Κτίριο/Ισόγειο και Παιδιατρικών/Δ Κτίριο/Ισόγειο. 

- Για Αιματολογικές εξετάσεις, Ακτινογραφικές εξετάσεις, Αξονικές/Μαγνητικές εξετάσεις 

- Για λειτουργία επί μέρους Γραμματειών υποστήριξης ΤΕΠ πέρα το κεντρικού ΤΕΠ 

 

- Χρονοδιάγραμμα και στοιχεία εφαρμογής 

- Ανάλυση των απαραίτητων τεχνικών και άλλων παρεμβάσεων 

- Μοντέλο διαχείρισης περιστατικών ΤΕΠ 

 

- Τελική έκθεση - Εισήγηση 21506 / 12-5-2017  

- Επικαιροποιημένη Τελική έκθεση - Εισήγηση 28083 / 19-6-2017 

- Ορθή επικαιροποιημένη Τελική έκθεση – Εισήγηση 28913 / 22-6-2017 

 

- Απόφαση ΔΣ 13ης / 28-6-2017 / Θέμα 12 σχετικά με την από 22-6-2017 έκθεση – εισήγηση της 

Επιτροπής ΤΕΠ 

- Πίνακας μετακινήσεων Ιατρείων. 

- Δημιουργίας βοηθητικής Γραμματείας στην είσοδο  Α Κτίριο/Ισόγειο. 

- Ανάλυση απαραίτητων τεχνικών και άλλων παρεμβάσεων. 

 

 Με την εφαρμογή τρόπου λειτουργίας Ακτινολογικού Α Κτιρίο/1 όροφος και Α Κτίριο/Ισόγειο/ΤΕΠ, 

Αιμοληπτηρίου ΤΕΠ, Γραμματειακής υποστήριξης κεντρικού ΤΕΠ, επέκταση γραμματειακής 

υποστήριξης ΤΕΠ/Α Κτίριο/Ισόγειο και τις μετακινήσεις των ιατρείων Α και Β Κτιρίων έχει 

επιτευχθεί βελτίωση στη λειτουργία του ΤΕΠ. Η εγκατάσταση ψηφιακών ακτινογραφικών 

μηχανημάτων θα προσφέρει τα μέγιστα. 

 

 Τροποποίηση της Επιτροπής με την υπ΄αριθμ 317 / 28-2-2019 Απόφαση Διοικήτριας με κύριο έργο 
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να αξιολογεί και να καταθέτει προτάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας 

του  τον συντονισμό λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. 

 

- Έγιναν συζητήσεις με κλήσεις όλων των εμπλεκομένων. 

- Συζητήθηκαν προτάσεις από όλους 

- Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την είσοδο και καταγραφή των ασθενών. 

- Συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία Ορθοπαιδικού/ Νευροχειρουργικής/ 

Παθολογικών/Ακτινολογικού και Αιμοληπτηρίου. 

- Υπάρχουν σοβαρές αντιστάσεις και αντιδράσεις στις όποιες προτεινόμενες αλλαγές. 

- Σήμερα γίνονται κινήσεις και πράξεις αλλαγών που δεν έχουν συζητηθεί και αλλάζουν την 

ορισθείσα κατάσταση (πχ μετακίνηση υπερηχογράφου σε χώρο νοσηλείας επειγόντων με δομικές 

παρεμβάσεις ενοποίησης με το Ακτινολογικό, σε θέση όπου ήδη υπάρχει συμφόρηση ασθενών εν 

αναμονή εκτέλεσης και αποτελεσμάτων Ακτινολογικού και Αιμοληπτηρίου). 

 

 Τελευταία η Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή 466/19-4-2019 και η Απόφαση ΔΣ 7 / 23-5-2019 / 

Θέμα 18 με την επικύρωση της ως άνω απόφασης αναφορικά με τη ροή ασθενών στα ΤΕΠ, τη 

συστηματική καταγραφή των στοιχείων τους σε σειρά από τη Γραμματεία ΤΕΠ και τη Διαλογή και την 

εσωτερική αναγγελία των εισιτηρίων από τη Γραμματεία ενεργοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου με σημαντικό όφελος σε καταχώρηση, στατιστική, νοσηλεία, 

παραγγελίες φαρμάκων/ειδικών παραγόντων, εξαγγελία χειρουργείων, παραγγελίες εργαστηριακών 

εξετάσεων, παραγγελίες φιαλών αίματος, υπηρεσία σίτισης και πληροφοριακό σύστημα κατάστασης 

εισερχομένων ασθενών σε πύλη-θυρωρείο. 

 

Δεν επιλύεται όμως κανένα από τα υπάρχοντα χωροταξικά και συμφορητικά κίνησης θέματα σε 

Ορθοπαιδικό/Νευροχειρουργικό/Παθολογικά/Ακτινολογικό/Αιμοληπτήριο, στάθμευσης φορείων 

στους διαδρόμους και συμφόρησης ασθενών και συνοδών σε αυτούς.  

 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ 

 

- Έγγραφο ΑΠ 35087 / 2-8-2017 Αναπληρωτή Διοικητή με θέμα «Ηλεκτρονική καταχώρηση 

προγραμμάτων Υπερωριών, Νυκτερινών και Εξαιρέσιμων». 

- Έγγραφο ΑΠ 35087 / 5-9-2017 Ορθή επανάληψη, Αναπληρωτή Διοικητή με θέμα «Ηλεκτρονική 

καταχώρηση προγραμμάτων Υπερωριών, Νυκτερινών και Εξαιρέσιμων». 

- Έγγραφο ΑΠ 53724 / 17-11-2017 Προϊστάμενου Παραϊατρικών με θέμα «Παρατηρήσεις-εισήγηση 

σχετικά με τη χρήση του συστήματος Compass στον καθολικό έλεγχο των προγραμμάτων 

εργασίας των υπαλλήλων». 

- Έγγραφο ΑΠ 54192 / 21-11-2017 Προϊστάμενου Παραϊατρικών με θέμα «Νυκτερινά-Εξαιρέσιμα-

Υπερωρίες». 
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- Σύσκεψη Παρασκευής 8-2-2018  με θέματα μη αναγκαιότητα προέγκρισης υπερωριών από τις 

υποχρεωτικές ώρες, ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης και προέγκρισης υπερωριών (των 

επιπλέον ωρών) και αναθεώρηση συστήματος προσωρινής και οριστικής καταχώρησης αδειών 

προσωπικού. 

- Σύσκεψη Τετάρτης 24-11-2018  με θέματα αναγκαιότητες βελτίωσης και προτάσεις επίλυσης σε 

υπερωρίες-νυκτερινά-εξαιρέσιμα ανά τομείς εργασίας. 

- Έγγραφο ΑΠ 5280 / 30-1-2019 Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής προς επέκταση 

λειτουργικότητας προγράμματος προς ένταξη ηλεκτρονικής καταχώρησης υπερωριών 

- Απόφαση ΔΣ 2ης / 20-2-2019, Θέμα 71,  Ηλεκτρονική καταχώρηση υπερωριών. 

 

Κατόπιν των ως άνω επιτεύχθηκε η προμήθεια προγράμματος-λογισμικού με την εγκατάσταση του 

οποίου παύει πλέον η χειρόγραφη καταχώρηση υπερωριών-νυκτερινών-εξαιρέσιμων η οποία εφεξής 

θα είναι ηλεκτρονική στο κεντρικό σύστημα  ανά τομέα εργασίας και κατά Προϊστάμενο 

Τμήματος/Διεύθυνσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΔΑΥΜ) 

 

-Τροποποιητική Απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα <Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής 

Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας >. 

 

1. Η υπ’ αριθμ 16ης/19.9.2018 , Θέμα 30  , Απόφαση ΔΣ  με θέμα την αντικατάσταση Μελών 

Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ). 

2. Η υπ’ αριθμ. 2ης/20.2.2019,θέμα 27ο ,απόφαση ΔΣ με θέμα την αντικατάσταση Μελών Επιτροπής 

Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ). 

 

-Συνεδριάσεις  των μελών της   Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΕΔΑΥΜ) 

του Νοσοκομείου  

 

1.Παρασκευή 28-9-2018   

2. Πέμπτη 6-6-2019 

  

-Πραγματοποίηση  Ημερίδας ΕΔΑΥΜ 

 

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημερίδα της ΕΔΑΥΜ του Νοσοκομείου μας στις 3-4-2019 για το  

προσωπικό του Νοσοκομείου και ΝΑΔΝ Θεσσαλονίκης καθώς  και για  Υπευθύνους Διαχείρισης 

Αποβλήτων Νοσοκομείων και Κ.Υ. της 4ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης  

 

Έγγραφα της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΔΑΥΜ που αφορούν θέματα διαχείρισης 

αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  

 

1.Το υπ άριθμ.3705 /22-12018 έγγραφο  με θέμα την διαβίβαση διευκρινήσεων από το σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης <ΣΥΔΕΣΗΣ ΑΕ> 

2.Το υπ άριθμ.3730/22-1-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ  με θέμα την επανάληψη αιτήματος για την 

τελική  διαχείριση άχρηστων και επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

3.Το υπ άριθμ.3707/22-1-2018 , 49828/26-9-2018  έγγραφα της ΕΔΑΥΜ  με θέμα τον ορισμό και την 

επικαιροποίηση των Υπευθύνων Διαχείρισης Αποβλήτων στα Τμήματα/Κλινικές 

/Μονάδες/Εργαστήρια  (ΤΥΔΑΥΜ) από τους  αντίστοιχους Διευθυντές  καθώς και τις αρμοδιότητες 

των Διευθυντών και ΤΥΔΑΥΜ σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων του Νοσοκομείου μας. 

4. Το υπ άριθμ.3728 /22-1-2018 και 50551/28-9-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ  με θέμα την 

αναγκαιότητα  εκπαίδευσης  του Ιατρικού προσωπικού  σε θέματα διαχωρισμού αποβλήτων  
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5.  Το υπ’ αριθμ. 3731 /22-1-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ με θέμα τον σχεδιασμό και την διανομή 

οπτικού υλικού σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στα τμήματα 

6. Το υπ’ αριθμ 3704/22-1-2018  έγγραφο ΕΔΑΥΜ με θέμα  τα στοιχεία ΗΜΑ για την συμπλήρωση της 

ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων του Νοσοκομείου μας 

7.Το υπ’ αριθμ. 3729/22-1-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ με θέμα την  απομάκρυνση ιματιοφυλακίων  

από τον υπαίθριο χώρο  της προσωρινής απομάκρυνσης  αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  

8. Τα υπ άριθμ.11860/7-3-2018 , 29837/4-6-2018, 50525/28-9-2018 έγγραφα της.  ΕΔΑΥΜ με θέμα 

Επισημάνσεις για τη συλλογή αιχμηρών αποβλήτων  

9. Το  υπ άριθμ.15613/ 22-3-2018 έγγραφο της.  ΕΔΑΥΜ με θέμα την αύξηση  της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης για την διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

10. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ.  23892/4-5-2018,44637/30-10-2018 και 67814/13-12-2018 έγγραφα της 

ΕΔΑΥΜ  με θέματα που αφορούν την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  συμπεριλαμβάνοντας  και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείου 

Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης καθώς και την υποβολή του με σκοπό την 

έγκριση του από την αρμόδια ΥΠΕ 

11. Τα  υπ’ αριθμ. πρωτ. 29425/31-5-2018 , 69431/ 21-12-2018 έγγραφα  της ΕΔΑΥΜ με θέμα την 

εισήγηση για την διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26591/17-5-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ  για τη διαχείριση των 

χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών άνω του 1, 5 κιλού  

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38062/ 13-7-2018 έγγραφο της ΕΔΑΥΜ  με θέμα τον προσδιορισμό  της 

συνολικής ποσότητας των εργαστηριακών αποβλήτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο υπόγειο 

του Κτιρίου. 

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41125/3-8-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ με θέμα τις τεχνικές προδιαγραφές που 

πρέπει να διαθέτει ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων  του Νοσοκομείου μας  

15. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 46097/10-9-2018  έγγραφο της ΕΔΑΥΜ  με θέμα την αντικατάσταση μέλους 

της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων  του Νοσοκομείου μας.  

16. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 47086/13-9-2018 έγγραφο μας  προς το Δήμο Θεσσαλονίκης με θέμα  την 

δωρεάν παραχώρηση  τροχήλατων κάδων συλλογής αποβλήτων και τις προτάσεις μας για την 

δυνατότητα περαιτέρω διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών  

17. Το υπ’ άριθμ.49003/ 21-9-2018  έγγραφο της.  ΕΔΑΥΜ με θέμα  τις  απαιτήσεις για τη διαχείριση 

υγρών αποβλήτων του Νοσοκομείου μας καθώς και  του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου 

Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης. 

18.Το υπ΄αριθμ πρωτ.50550/28-9-2018  έγγραφο μας με θέμα την απαίτηση για προσθήκη 

διαχωριστών αμαλγάτος στις οδοντιατρικές έδρες του Νοσοκομείου μας. 

19. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 54541/16-10-2018 έγγραφο μας με θέμα την απάντηση στο υπ’αριθμ. πρωτ. 

43722/28-8-2018 έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης 

Βορείου Ελλάδος 
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20. Την από 17-10-2018 ευχαριστήρια επιστολή  μας για την δωρεάν παραχώρηση τεσσάρων κάδων 

1100 λίτρων για την αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και δέκα κάδων 360 λίτρων για 

την αποθήκευση αστικών αποβλήτων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Νοσοκομείου μας. 

21 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11976/7-3-2018  ,21757/24-4-2018 καθώς και  49003/21-9-2018 έγγραφα που 

αφορούν τις απαιτήσεις για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων του Νοσοκομείου μας καθώς και του 

διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης. 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62718/ 20-11-2018 έγγραφο με θέμα την απάντηση  μας σε διαβιβαστικό 

αναφοράς που λάβαμε από το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών 

Υγείας. 

23. Το  υπ’αριθμ [πρωτ. 63923/27-11-2018 έγγραφο μας με θέμα  την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

του Νοσοκομείου και επισημαίνει την αναγκαιότητα υποβολής του φακέλου 

μελέτης/Τροποποίησης /Επικαιροποίησης ή και Ανανέωσης της ΑΕΠΟ του Νοσοκομείου μας από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας  

24. Το υπ΄αριθμ  63916/ 27-11-2018  πρακτικό της τέταρτης συνάντησης ΕΔΑΥΜ του Νοσοκομείου. 

25. Το υπ’αριθμ πρωτ. 65056/ 3-12-2018 έγγραφο μας που αφορά την απάντηση μας στον Διευθυντή 

της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής κ. Ροηλίδη σχετικά με τον  Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων που εφαρμόζει το Νοσοκομείο 

26. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 66955/11-12-2018  έγγραφο μας που αφορά την άμεση προμήθεια πρέσας 

χαρτιού και χαρτοκιβωτίων  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας 

27. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 6359/5-2-2019 έγγραφο μας για την αντικατάσταση των μελών ΕΔΑΥΜ του 

Νοσοκομείου μας. 

28. Το υπ’άριθμ. 6361/5-2-2019 έγγραφο μας για την  κάλυψη των συμβατικών ποσοτήτων 

επικίνδυνων αποβλήτων μικτού χαρακτήρα (ΜΕΑ) 

29. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 35913/3-7-2018 έγγραφο μας για την άμεση απομάκρυνση των Άλλων 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) απο το χώρο του υπογείου Κτηρίου. 

30. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2737/16-1-2019 έγγραφο με  επισήμανση τη ρωγμή σε τοιχοποιία του 

υπογείου Γ΄κτηρίου και ειδικά στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης των Άλλων Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (ΑΕΑ )του Νοσοκομείου μας, καθώς και το υπ’αριθμ. πρωτ. 10232/25-2-2019 έγγραφο 

με θέμα την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να διαθέτει ο χώρος 

προσωρινής αποθήκευσης των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ )του Νοσοκομείου μας. 

31. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 10234/25-2-2019 και 21125/23-4-2019 έγγραφα μας με θέμα την 

επικαιροποίηση για άμεση ανάγκη προμήθειας  χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων στο χώρο 

προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων του Νοσοκομείου μας. 

32. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11907/5-3-2019 έγγραφο μας για έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας ΕΔΑΥΜ 

στις 3/4/2019 . 

33. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 18065/8-4-2019 έγγραφο μας με θέμα τη δημιουργία forum για την 

ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων σε Υγειονομικές 

Μονάδες Της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας &Θράκης .   
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34. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 19139/12-4-2019 έγγραφο μας με θέμα τον απολογισμό ΕΔΑΥΜ έτους 2018 

35.Το υπ’αριθμ. πρωτ. 21837/2-5-2019 με θέμα την επικαιροποίηση απαιτήσεων του Νοσοκομείου 

και ΝΑΔΝ σε ότι αφορά τη διαχείριση υγρών αποβλήτων . 

36. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24551/16-5-2019 έγγραφο μας με αίτημα για δωρεάν παραχώρηση από το 

Δήμο Θεσσαλονίκης για επιπλέον κάδους απορριμμάτων συλλογής αστικών αποβλήτων και 

11906/5-3-2019 έγγραφο μας για κάδους ανακύκλωσης  

37. Το υπ’άριθμ. πρωτ. 24839/17-5-2019 έγγραφο μας με θέμα την ενημέρωση του ΕΚΑΒ για τα 

σημεία συλλογής αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα σε χώρους Εξωτερικών Ιατρείων 

του  Νοσοκομείου μας. 

38. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 5149/30-1-2019 έγγραφο μας  με θέμα την ενημέρωση και κατάθεση του 

τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

39.  Τα σχετικά έγγραφα μας για κάθε φορά που σημειώνονται εργατικά ατυχήματα από αιχμηρά στο 

προσωπικό καθαριότητας του Νοσοκομείου μας 

40. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11356/1-3-2019 έγγραφο μας με θέμα την ασφαλή μεταφορά ανθρωπίνων 

μελών που πρόκειται να ενταφιαστούν. 

41. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11309/1-3-2019 έγγραφο μας με θέμα την ενημέρωση της Διοίκησης για την 

υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγών Αποβλήτων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου και ΝΑΔΝ 

Θεσσαλονίκης  έτους 2018. 

 

Δράσεις  

 

       H EΔΑΥΜ έχει  απευθύνει  τα υπ΄άριθμ. πρωτ. 3728/22-1-2018 και 50551/28-9-2018 έγγραφα 

στους Διευθυντές Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων/Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας για την 

αναγκαιότητα  της εκπαίδευσης του Ιατρικού προσωπικού σε θέματα που αφορούν τον διαχωρισμό  

αποβλήτων  

       Παράλληλα έχει τονιστεί η επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των ασκούμενων φοιτητών της 

Ιατρικής και  η ΕΔΑΥΜ  προχώρησε  σε  έγγραφο αίτημα προς τους Διευθυντές Κλινικών/ 

/Τμημάτων/Εργαστηρίων /Μονάδων έτσι ώστε να  κοινοποιηθούν δυνατές ημερομηνίες με σκοπό 

την οργάνωση ενημερώσεων που αφορούν τον διαχωρισμό αποβλήτων  στα επιμέρους 

Τμήματα/Κλινικές /Μονάδες /Εργαστήρια του Νοσοκομείου μας 

        Έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις από την κα Ταχαή Ουρανία,Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

και Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  στο ιατρικό προσωπικό των κλινικών 

Oφθαλμολογικής, Νευροχειρουργικής, Ουρολογικής, Δ΄Παθολογικής, ΒΠΡ Χειρουργικής, Α’ 

Παιδιατρικής, Γ΄ Παιδιατρικής, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Νεογνολογικών Κλινικών. 

        Συνεχίζεται από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας κα Ταχαή Ουρανία σε συνεργασία με το 

γραφείο εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  του Νοσοκομείου μας, η εκπαίδευση  του 

νοσηλευτικού προσωπικού  και αφορά τους Προϊσταμένους, Υπευθύνους, Κλινικούς   Εκπαιδευτές  
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συνδέσμων λοιμώξεων των Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων καθώς και του νεοπροσλαμβανόμενου 

και ασκούμενου  Νοσηλευτικού προσωπικού  

       Η  ηλεκτρονική προβολή της  παρουσίασης για τον διαχωρισμό αποβλήτων  έχει αποσταλεί στο 

παρελθόν ηλεκτρονικά από το  Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα  e-mail 

Υπευθύνων και των Προϊσταμένων Κλινικών/Μονάδων/Εργαστηρίων και θα επαναληφθεί σε όλες 

τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσιακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

       Η εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με θέμα «Διαχείριση και πρόληψη 

ατυχημάτων από αιχμηρά δυνητικά μολυσματικά» πραγματοποιείται κατά διαστήματα  από τις 

Νοσηλεύτριες Λοιμώξεων κ.κ. Καραβαδέ Μαρία και Πέντσιογλου  Βασιλική, εκπαίδευση η οποία θα 

συνεχιστεί και θα επαναλαμβάνεται. 

      Σε ότι αφορά τα συνεργεία καθαριότητας, συνεχίζονται να πραγματοποιούνται  τακτικές  

ενημερώσεις  του προσωπικού από  την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας κ. Ταχαή Ουρανία σε 

συνεργασία με τις Νοσηλεύτριες Ελέγχου Λοιμώξεων κ.κ. Καραβαδέ Μαρία και Πέντσιογλου 

Βασιλική και τον Προϊστάμενο  Τμήματος Επιστασίας/Ιματισμού, με έμφαση τις ορθές τεχνικές 

αποκομιδής αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής τους προς το χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης τους, αλλά και την ατομική τους προστασία. 

  

Σχεδιασμός και διανομή οπτικού υλικού στα Τμήματα/Κλινικές/Εργαστήρια για το   διαχωρισμό 

αποβλήτων καθώς και οδηγίες για διασκορπισμό επικίνδυνων ουσιών) 

 

      Σχεδιάστηκαν από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας κα Ταχαή Ουρανία και διανεμήθηκαν στα 

Τμήματα/Κλινικές/Εργαστήρια του Νοσοκομείου μας κωδικοποιημένες οδηγίες που αφορούν τις 

κατηγορίες αποβλήτων του Νοσοκομείου μας , το διαχωρισμό ,συλλογή , απομάκρυνση τους απο 

τα σημεία παραγωγής τους . 

       Το έντυπο αυτό διανέμεται κάθε φορά στο νεοπροσλαμβανόμενο και ασκούμενο προσωπικό 

του Νοσοκομείου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σε ότι αφορά τον 

διαχωρισμό αποβλήτων στα σημεία παραγωγής των Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων και 

Εργαστηρίων. 

      Επίσης σχεδιάστηκε από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας κα Ταχαή Ουρανία και διανεμήθηκε στα 

Τμήματα/Κλινικές/Εργαστήρια του Νοσοκομείου μας έντυπο οδηγιών  που αφορά τα 

ανακυκλώσιμα είδη αποβλήτων του Νοσοκομείου μας  

      Το έντυπο αυτό επίσης διανέμεται κάθε φορά στο νεοπροσλαμβανόμενο και ασκούμενο 

προσωπικό του Νοσοκομείου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του σε ότι αφορά την 

ανακύκλωση που πραγματοποιείται  στο Νοσοκομείο μας καθώς και το διασυνδεόμενο 

Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης   
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      Επιπρόσθετα έχει διανεμηθεί ξανά  στους εκάστοτε Υπεύθυνους  των Τμημάτων 

/Κλινικών/Μονάδων /Εργαστηρίων έντυπο με κωδικοποιημένες οδηγίες που αφορούν τον 

διασκορπισμό επικίνδυνων ουσιών.   

       Όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση της ΕΔΑΥΜ, η  οπτικοποίηση του 

διαχωρισμού αποβλήτων είναι σημαντικός παράγοντας κατά το αρχικό στάδιο συλλογής τους και 

συμβάλλει όχι μόνο στην συνεχή υπενθύμιση αλλά και στη εγκατάσταση συνειδητοποιημένης 

συνήθειας συλλογής και διαχωρισμού αποβλήτων από το ανθρώπινο δυναμικό στους εκάστοτε 

χώρους εργασίας. 

 

ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 

      Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και  το υπ’αριθμ. πρωτ. 47086/13-9-2018 έγγραφο μας  

προς τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων  του Δήμου 

Θεσσαλονίκης , υλοποιήθηκε  από το Δήμο Θεσσαλονίκης η δωρεάν παραχώρηση τεσσάρων κάδων 

ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων καθώς και δέκα κάδων αστικών απορριμμάτων 360 λίτρων για 

την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας  

       Επιπλέον στο έγγραφο μας καταγράφηκαν οι  προτάσεις της ΕΔΑΥΜ  που αφορούν τις 

δυνατότητες για περαιτέρω ανακύκλωση αποβλήτων όπως γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο, σίδηρο, 

κομποστοποίηση  οργανικών αποβλήτων , ανακύκλωση πλαστικών καπακιών για την προμήθεια 

αναπηρικών αμαξιδίων και αναμένουμε τις προτάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης  

       Παρά ταύτα, έχουμε τοποθετήσει  στις εισόδους των κτηρίων  σημεία συλλογής πλαστικών 

καπακιών με σκοπό την  συγκέντρωση τους  για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη 

πρότασης από το Δήμο Θεσσαλονίκης ή από τον αντίστοιχο φορέα ανακύκλωσης  

       Πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση άχρηστων άλλων επικίνδυνων αποβλήτων που παρέμεναν 

αποθηκευμένα για αρκετά χρόνια στο υπόγειο του Κτιρίου. 

       Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Νοσοκομείου..  

 

Επικοινωνία 

       Πραγματοποιήθηκε  τελευταία  τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Κανελλοπούλου υπάλληλο 

της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

όπου τονίστηκε ξανά το θέμα του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

ανακυκλώσιμου υλικού του  Νοσοκομείου μας σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης που θα 

τεθεί στη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας.  

        Πραγματοποιήθηκε  τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με υπεύθυνο του Ενιαίου Φορέα 

Ανακύκλωσης για την δυνατότητα ανακύκλωσης γυαλιού και  περιμένουμε να αποσαφηνιστεί 

νομικά το θέμα των  κενών γυάλινων φιαλών (flagon κ.λ.π)προκειμένου το Νοσοκομείο μας να 

προχωρήσει σε ανακύκλωση γυαλιού. 
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       Επικοινωνήσαμε με εταιρεία που διαθέτει πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας σε συσκευή που 

χρησιμοποιείται για την απορροή των  γεμάτων με ούρα ουροσυλλεκτών, προκειμένου να 

κατατεθεί πρόταση στη Διοίκηση για την δυνατότητα τοποθέτησης της, σε κλινικές με πρόβλημα 

χώρου καθώς κλινικές  με κιρρωτικούς ασθενείς . 

        Έγινε πρόταση ,η οποία και έγινε δεκτή για την τοποθέτηση δεύτερου ψυκτικού θαλάμου 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικού χαρακτήρα  στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 

αποβλήτων με σκοπό την ασφάλεια του προσωπικού και την εξυγίανση του χώρου.  

 

Στόχοι  

     Η  προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού σε Κλινικές/Τμήματα/Μονάδες του Νοσοκομείου μας 

που παρουσιάζουν  έλλειψη  χώρου ,προκειμένου να αδειάζουν με ασφάλεια οι γεμάτοι 

ουροσυλλέκτες  από το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας . 

      Η  δημιουργία διαχείρισης  νέων ειδικών ρευμάτων αποβλήτων για το Νοσοκομείου μας (όπως 

γυαλί, αλουμίνιο, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων κ.λ.π). 

       Η  εκμηδένιση εργατικών ατυχημάτων  στο προσωπικό του ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας  

από  τυχόν αστοχίες  του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού Προσωπικού του Νοσοκομείου 

μας.  

      Η Βελτίωση  της οπτικής εικόνας του χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων του 

Νοσοκομείου μας, με την τοποθέτηση δεύτερου ψυκτικού θαλάμου για την προσωρινή 

αποθήκευση των ΕΑΑΜ του Νοσοκομείου μας ,έτσι ώστε να τοποθετούνται άμεσα οι γεμάτες 

πρωτογενείς σακούλες των αποβλήτων ΕΑΑΜ του  Νοσοκομείου μας  σε δευτερογενείς 

συσκειασίες (τροχήλατους κάδους ΕΑΑΜ). 

     Η  κάλυψη οπών στο δάπεδο του υπαίθριου χώρου προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων του 

Νοσοκομείου μας  με κατάλληλο υλικό για την  αποτροπή ανθυγιεινών εστιών που προκύπτουν 

από  λιμνάζοντα νερά.  

    Η προσωρινή αποθήκευση του ανακυκλώσιμου χαρτιού και χαρτοκυτίων με την υιοθέτηση 

ορθότερης τεχνικής που προκύπτει από την χρήση  ανάλογης πρέσας.  

    Η αποθήκευση των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) σε κατάλληλο χώρο του Νοσοκομείου. 

    Η ασφαλής διαχείριση των αστικών λυμάτων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις υποδείξεις και 

την άδεια  διάθεσης λυμάτων από την ΕΥΑΘ. 

     Η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή αποβλήτων στα Τμήματα/ Εργαστήρια 

/Μονάδες /Κλινικές του Νοσοκομείου μας.       
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

Επιτροπή Παιδιατρικών 

 

        Με την υπ’αριθμ.  88/2-2-2018  απόφαση της Διοικήτριας, συγκροτήθηκε επιτροπή έργο της 

οποίας ήταν η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και η κατάθεση προτάσεων για τη χωροταξική 

αναδιάρθρωση των Παιδιατρικών τμημάτων/Μονάδων  με σκοπό τη λειτουργικότερη κατανομή 

αυτών, για την εξασφάλιση ασφαλούς και ταχύτερης πρόσβασης των παιδιατρικών ασθενών στις 

αντίστοιχες νοσοκομειακές δομές, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού.  

        Η Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΔΣ του Νοσοκομείου. Από τις 

προτάσεις αυτές ήδη υλοποιήθηκε η μεταφορά και λειτουργία του Ηλεκτροεγκεφαλογράφου από 

το κτίριο Φωκά στο κτίριο των Παιδιατρικών ώστε να μη ταλαιπωρούνται οι παιδιατρικοί ασθενείς, 

εκτελούνται εργασίες για τη διαμόρφωση και εξωραϊσμό των χώρων του υπογείου του Α’ κτιρίου 

για ασφαλή και ευπρεπή πρόσβαση των μη περιπατητικών ασθενών προς το τμήμα Πυρηνικής 

Ιατρικής, δημιουργείται  WC στο χώρο των Επειγόντων στο ισόγειο του κτιρίου Δ και αναμένεται 

από την  Τεχνική Υπηρεσία η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία ανελκυστήρα ακαθάρτων – 

απορριμμάτων στο κτίριο των παιδιατρικών, καθώς και εξωραϊσμού του περιβάλλοντα χώρου του 

κτιρίου του Φωκά. Παράλληλα εξετάζονται λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση χώρων στα 

παιδιατρικά κτίρια.  
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