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Γραφείο Προςταςίασ Δικαιωμάτων Ληπτών 
Τπηρεςιών Τγείασ

υςτικθκε ςτελεχϊκθκε και λειτουργεί ςτο Νοςοκομείο μασ Γραφείο Προςταςίασ
Δικαιωμάτων Ληπτών Τπηρεςιών Τγείασ με βάςθ το αρκρο 59 παρ.1 του Νόμου
1368/2016 και τθν Τπουργικι απόφαςθ Α3δ/Γ. Π. οικ. 10976/3-2-17.

τα πλαίςια αυτά:

• Επικαιροποιιςαμε  τθν  ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςε ότι αφορά ςτο Γραφείο 
Προςταςίασ.

• Ενθμερϊςαμε γραπτά όλεσ   τισ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου 

για τουσ ςκοποφσ τουσ ςτόχουσ λειτουργίασ του και τισ αρμοδιότθτεσ του.

• Διαχειριςτικαμε  26 ζγγραφεσ καταγγελίεσ.

• Αντιμετωπίςαμε και διεκπεραιϊςαμε άμεςα 100 περίπου προφορικζσ καταγγελίεσ.

• Δεχτικαμε όμωσ και 50 ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ.



Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικών

• τισ γενικζσ μασ εφθμερίεσ δεχόμαςτε 500 περίπου αςκενείσ και γίνονται 100 
περίπου ειςαγωγζσ. υνολικά αντιμετωπίςαμε το 2017,  45.000 περιςτατικά.

• το ΣΕΠ του Νοςοκομείου προΐςταται Τπεφκυνοσ Γιατρόσ  και ςτελεχϊνεται από 5 
επιπλζον  Γιατροφσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ  απαςχόλθςθσ.

• Μ ε τθν πρόςφατθ προκιρυξθ του Τπουργείου,  για το ΣΕΠ, τθσ κζςθσ του 
Διευκυντι, 2 επιμελθτϊν Αϋ και 9 επιμελθτϊν Βϋ, διαφόρων ειδικοτιτων, 
εξειδικευμζνων ςτθν επείγουςα Ιατρικι, ευελπιςτοφμε ςτθ Διοικθτικι και 
λειτουργικι ανάπτυξθ αυτόνομου ΣΕΠ που κα μπορεί να ανταποκρίνεται  ςτθν 
παροχι επείγουςασ φροντίδασ Τγείασ 365 μζρεσ το χρόνο και  24 ϊρεσ το 24ωρο. 

ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΕ ΑΘΕΝΕΙ 2017 45.000

ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ 4.100

Διαγραφή οφειλών ΔΟΤ  για νοςηλεία 
αναςφαλίςτων

79.146,32€



ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ

Σα  Σακτικά μασ εξωτερικά Ιατρεία το 2017 , τα επιςκζφτθκαν 75.000 
αςκενείσ
Λειτουργοφν 68 Ιατρεία .
Χρόνοσ αναμονισ :
το  50%  των Ιατρείων αναμονή 15 μζρεσ 
το  20%                                 ΄΄      30     ΄΄
το  30%                                          30     ΄΄ και πάνω 
Σα Σακτικά Ιατρεία καινοφργιων ειδικοτιτων  που λειτοφργθςαν είναι:
•Δοκιμαςίασ stress echo
•Καρδιακήσ ανεπάρκειασ
•Καρδιοογκολογίασ
•Δυναμικήσ υπερηχογραφίασ και εργομετρικοφ stress echo
•υγγενοφσ πνευμονικήσ υπζρταςησ
•Ιατρείο κολίτιδασ και νόςου του crhown



Σμήμα  Διαιτολογίασ – Διατροφήσ
• 1.- Ελεγκτικοί μθχανιςμοί εφαρμογισ  των κανόνων υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ ςίτιςθσ και 

προετοιμαςίασ των γευμάτων μζςω:

• Εφαρμογισ  από τον επτζμβριο του  2016 υςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Σροφίμων ςτα 
επιςιτιςτικά τμιματα του Νοςοκομείου.

• Σακτικϊν εςωτερικϊν ελζγχων από τθν Ομάδα Αςφάλειασ Σροφίμων 

• 2.-υνζχιςθ λειτουργίασ του κεςμοκετθμζνου υμβουλευτικοφ Γραφείου  Διατροφισ

• Σα ζτθ 2016-2017  παρακολουκικθκαν 1972 εξωτερικοί αςκενείσ με προβλιματα αυξθμζνου 
δείκτθ μάηασ ςϊματοσ.

• 3.-Παρακολοφκθςθ νοςθλευόμενων αςκενϊν που χριηουν διατροφικισ αξιολόγθςθσ και 
παρζμβαςθσ μζςω των Ομάδων Τποςτιριξθσ Θρζψθσ.

• 4.- υμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ των Νοςθλευτϊν με διατροφικά κζματα 

• 5.- υμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ φοιτθτϊν  διαιτολογίασ διατροφισ 

• 6. Η κακθμερινι Λειτουργία του Σμιματοσ Διατροφισ  περιλαμβάνει από τον προγραμματιςμό 
και  τθν παραγγελία των τροφίμων μζχρι τθν διανομι γευμάτων ςτουσ αςκενείσ, με 
παρεμβάςεισ και ελζγχουσ ςε κάκε ςτάδιο ορκολογιςμό του  ωραρίου των μαγειρείων κ.λ.π. 
Κατά μζςο όρο παραςκευάηονται τθν θμζρα 800-850 γεφματα. Περικϊρια βελτίωςθσ  ςτθν 
εμφάνιςθ και τθ νοςτιμιά πάντα υπάρχουν.



Σμήμα Κοινωνικήσ Εργαςίασ 

• Σο ζτοσ 2017 ςτο Σμιμα Κοινωνικισ Εργαςίασ του νοςοκομείου απευκφνκθκαν 
1903 περιςτατικά . Ο αρικμόσ αυτόσ αφορά ςε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ, (1098), 
ςε αςκενείσ των τακτικϊν, (315) και επειγόντων εξωτερικϊν ιατρείων, (145), 
κακϊσ και ςε «εξωτερικά» περιςτατικά (345), αςκενείσ και μθ.

• Πραγματοποιικθκαν 4.979 ςυνεντεφξεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω 
περιςτατικϊν. Ο αρικμόσ των ςυνεντεφξεων είναι ενδεικτικόσ τθσ ποςότθτασ 
εργαςίασ . Η αναφορά ςτθν ποιότθτα εργαςίασ γίνεται ςτθν ενότθτα τθσ 
αξιολόγθςθσ.

• Ζγιναν 1995 ςυνεργαςίεσ – παραπομπζσ με - ςε φορείσ και υπθρεςίεσ.

• Λειτοφργθςε ομάδα οροκετικϊν .Ε.Α.Α. αςκενϊν δφο φορζσ ανά μινα (24 
ςυνεδρίεσ). Η ςυγκεκριμζνθ ανοιχτι ομάδα υπάρχει από το 1988 και ζχουν 
“περάςει” από αυτι 250 άτομα περίπου.

«Σίποτα δεν είναι αδφνατο.
Τπάρχουν τρόποι για να κατορθώςουμε καθετί.
Κι αν ζχουμε αρκετή θζληςη, θα ζχουμε πάντοτε 

αρκετά μζςα.»
Λα Ροςφουκώ (Γάλλοσ ςυγγραφζασ)



Κληροδοτήματα

Σαμειακά Γιαθέζιμα Κληροδοηημάηων

Κλθροδότθματα Ποςόν Νόμιςμα

Κλθροδότθμα « Μαρία χιρα 
Δθμ. Χαλοφλου»

231.158,61 €

Κλθροδότθμα «Γεωργίου 
και Μπζςςυσ Μπάκαλα»

954.536.71 $

816.479,37 €

134.388,40 >>



ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ

Α/Α
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΟΡΟΦΟ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑ

ΠΟΟΣΟ 

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

1 ΑΘΗΝΑ 318,63 5οσ
ΓΕΩΡΓΙΟ & ΜΠΕΤ 

ΜΠΑΚΑΛΑ
100 υγκρότθμα γραφείων Μζςω 

Αποκεντρωμζνθ
σ Διοίκθςθσ, ςε 
διαδικαςία 
εκμίςκωςθσ . 

2 ΑΘΗΝΑ 29,6 ΤΠΟΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ & ΜΠΕΤ 

ΜΠΑΚΑΛΑ
100 Τπόγεια αποκικθ

3 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ, ΑΣΣΙΚΗ 93 2οσ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. 

ΧΑΛΟΤΛΟΤ
100 Διαμζριςμα 4 δωματίων

4 ΑΘΗΝΑ 109,6 2οσ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. 

ΧΑΛΟΤΛΟΤ
50

Ζνα διαμζριςμα 

(ςυνιδιοκτθςία με το 

Νοςοκομείο Κορίνκου 

50%)

ε ςυνεργαςία
με Νοςοκομείο
Κορίνκου, ςε
διαδικαςία
αξιοποίθςθσ.

5 ΚΟΡΙΝΘΟ 57,5 2οσ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. 

ΧΑΛΟΤΛΟΤ
50

Ζνα διαμζριςμα 

(ςυνιδιοκτθςία με το 

Νοςοκομείο Κορίνκου 

50%)

6 ΑΘΗΝΑ 75,5 ΙΟΓΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. 

ΧΑΛΟΤΛΟΤ
50

Ζνα ιςόγειο κατάςτθμα 

με πατάρι (ςυνιδιοκτθςία 

με το Νοςοκομείο 

Κορίνκου 50%)

7 ΑΘΗΝΑ 61,2 ΤΠΟΓΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. 

ΧΑΛΟΤΛΟΤ
50

Μια υπόγεια αποκικθ 

(ςυνιδιοκτθςία με το 

Νοςοκομείο Κορίνκου 

50%)

8 ΑΘΗΝΑ 136,75 2οσ
ΣΙΜΟΚΛΕΙΑ Γ. 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΤ
30

Ζνα ακίνθτο το οποίο 

βρίςκεται ςτθν Πλατεία 

Μαβίλθ. Σα υπόλοιπα 

μερίδια ανικουν 

Ελλθνικό Αντικαρκινικό 

Ινςτιτοφτο 40%, Άςυλο 

Ανιάτων 30%

ε διαδικαςία 
ςυνεννόθςθσ με 
τουσ 
ςυνιδιοκτιτεσ



Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας…


