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ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
AΠΟΠΑΜΑ ΣΟΤ ΑΡΙΘ. 2/22-1-2018 (θ. 13) ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 13: Αναφορικά με χωροθέτηση Κλινικών, Μονάδων και 

εξωτερικών Ιατρείων, λόγω βαθμιαίας ένταξης του 4ου κτιρίου στις 
λειτουργίες του νοσοκομείου. 
 

 
  Σίθεται υπόψη του Δ.. η  αριθμ. πρωτ.  1908/22-1-2018 

εισήγηση του Προέδρου του Δ.. και Διοικητή κ. Βασιλείου Σσίκαρη,  που έχει 
ως εξής: 

    

 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΑ ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ ΣΧΝ 

ΚΛΙΝΙΚΧΝ 
 
 Η ολοκλήρωση των βασικών εργασιών και προμηθειών που αφορούν το 

4ο κτήριο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την σταδιακή ένταξή του στις 
λειτουργίες του Νοσοκομείου. Η  διαδικασία αυτή επιβάλλεται να δρομολογηθεί 
άμεσα καθώς αρκετές κλινικές του Νοσοκομείου δέχονται μια σημαντική πίεση 

σε επίπεδο νοσηλευομένων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η λειτουργία τους. 
Σα βήματα που ακολουθηθήκαν προκειμένου να φθάσουμε στη σημερινή 

συζήτηση είναι τα παρακάτω: 
A. Για να καταστεί εφικτό να εντοπιστούν τα διάφορα προβλήματα, στα οποία 

πρέπει να δοθούν απαντήσεις, στις αρχές επτεμβρίου συστάθηκε επιτροπή 

αποτελούμενη από τους 1) Αικατερίνη Νάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Καρδιολογίας, 2) Αθανάσιο Κιτσάκο, Διευθυντή ΕΤ ΜΕΘ και υντονιστή-

Διευθυντή του ΣΕΠ, 3) Δημήτριο Σζιάλλα, Προϊστάμενο Νοσηλευτικής 

Τπηρεσίας, 4) Ευάγγελο Βαγγέλη, Προϊστάμενο Σεχνικής Τπηρεσίας και 5) 

Φρήστο Γιωτίτσα, Προϊστάμενο Διοικητικής Τπηρεσίας.  

B. Με το αρ. πρωτ 26248/18-10-2017 τέθηκε το ερώτημα στους αρμόδιους 

(Πρόεδρο της Ιατρικής χολής, Αναπληρωτή Διοικητή επί Ακαδημαϊκών 

Τποθέσεων και το Διευθυντή της Ιατρικής Τπηρεσίας του Νοσοκομείου) 

σχετικά με την προοπτική των κλινικών που υπερβαίνουν τον αριθμό των 

κλινών που ορίζει ο νόμος ν. 1397, άρθρο 13. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε 

επίσημη απάντηση. 

 

Ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν στην Επιτροπή από τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου ήταν :  

1) ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της ανάπτυξης των κλινικών που 

προβλέπονται να μεταφερθούν / επεκταθούν (ήδη από τον αρχικό 

προγραμματισμό του ΕΠΑ) στο Δ κτίριο με τρόπο σταδιακό και ομαλό 

ώστε αυτές να λειτουργήσουν όσο το δυνατό ταχύτερα με τα υπάρχοντα 

δεδομένα από άποψη κύρια κλινών (τα έπιπλα-κλίνες παραμένουν 
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ακόμη σε εκκρεμότητα λόγω ενστάσεων και αποφάσεων της ρυθμιστικής 

αρχής που είναι σε εξέλιξη) και νοσηλευτικού προσωπικού 

2) η διασύνδεση με τις δραστηριότητες των κλινικών που μεταφέρονται στο Δ 

κτίριο με το Γ κτίριο (αφού τα 2 κτίρια συνδέονται σε κάθε όροφο) 

3) η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου καθ’ όλη τη 

διάρκεια των μετακινήσεων/επεκτάσεων 

4) η επίλυση κατά το δυνατό χρονιζόντων προβλημάτων που υπάρχουν σε 

ορισμένες κλινικές με υπερβολική πληρότητα και αδυναμία 

εξυπηρέτησης των ασθενών που καλούνται να νοσηλεύσουν (πχ 

Αιματολογική, Γαστρεντερολογική, Καρδιολογική Β’, Παθολογική Β’ και 

Α’) καθώς η επέκταση των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου και σε ένα 

κτίριο ακόμη αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη λειτουργία του 

υπάρχοντος Νοσοκομείου. 

5) την ανάπτυξη (σταδιακή) κλινικών και όσο δεν υφίσταται ζήτημα 

επιπλέον κάλυψης σε Νοσηλευτικό προσωπικό και  

6) την επικείμενη ανανέωση του Οργανισμού του Νοσοκομείου μας. 

C. Η Επιτροπή αυτή συνεδρίασε αρκετές φορές, ενημερώθηκε για τις 

συμβάσεις ΕΠΑ που διέπουν και δεσμεύουν τη λειτουργία του Δ’ κτιρίου, 

κατέγραψε στατιστικά και άλλα στοιχεία και προβλήματα που αφορούν την 

παρούσα κατάσταση στο ΠΓΝΙ (αριθμός κλινών ανά κλινική, πραγματικά 

χρησιμοποιούμενες κλίνες ανά κλινική, πληρότητα ανά κλινική, 

καταγεγραμμένα προβλήματα σε ορισμένες κλινικές, Νέος Οργανισμός υπό 

συζήτηση προς αναμόρφωση). 

D. Η επιτροπή παρουσίασε μια πρώτη προσέγγιση των  παραπάνω θεμάτων στη 

υνάντηση με τους Διευθυντές των Κλινικών/Εργαστηρίων του Νοσοκομείου 

που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2017. τη συζήτηση αυτή 

εκφράστηκαν με θετικό τρόπο το σύνολο των διευθυντών που έλαβαν το 

λόγο. 

E. τη συνέχεια διαβιβάστηκαν  στη Διοίκηση δύο έγγραφα εκ μέρους του 

Ιατρικού Προσωπικού της Ορθοπεδικής Κλινικής και έγγραφο του 

Διευθυντή της ΚΔΦΚ ήτοι:  

 Σο αρ. πρωτ 33450/14-12-2017 που υπογράφεται από τους 

Γιατρούς του ΕΤ. το έγγραφο αυτό απάντησε η Διοίκηση με το αρ. 

πρωτ 34147/20-12-2017 έγγραφό της. 

 Σο αρ. πρωτ 34814/28-12-2017 που υπογράφεται από όλους τους 

Γιατρούς της Ορθοπεδικής κλινικής το οποίο είχε κατατεθεί στις 14-

12-17 μαζί με του αρ. πρωτ 33450  αλλά για πρωτοκόλληση 

κατατέθηκε στις 28-12-2017 και αφού είχε προηγηθεί η απάντηση 

της Διοίκησης. το έγγραφο αυτό η Διοίκηση δεν απάντησε. 

 Σα αρ. πρωτ. 33904/19-12-17 και 1274/16-1-18  έγγραφα του 

Διευθυντή της ΚΔΦΚ. το έγγραφο αυτό η Διοίκηση δεν απάντησε 

αλλά έγινε συνάντηση της Διοίκησης με τον Διευθυντή της Κλινικής. 
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F. Μετά τη διαδικασία  αυτή ακολούθησαν επιτόπιες εκτιμήσεις της διοίκησης 

και μελών της επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί  από κοντά τόσο η 

πραγματική χρήση χώρων όσο και η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά 

την μετακίνηση κλινικών (πχ αιματολογική κλπ). 

G. Ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Διοικητή, του Αναπληρωτή 

Διοικητή, του Πρόεδρου της Ιατρικής χολής, του Αναπληρωτή Διοικητή επί 

Ακαδημαϊκών Τποθέσεων, του Διευθυντή της Ιατρικής Τπηρεσίας του 

Νοσοκομείου και του Διευθυντή της Επιστημονικής Επιτροπής. Η συζήτηση 

έγινε στη βάση της προτεινόμενης στον πίνακα 5 νέας χωροθέτησης των 

κλινικών. 

H. τις  10-1-2018  έγινε ενημέρωση εκπροσώπων του Δ της ΕΙΝΗ ύστερα 

από αίτημά τους. 

I. τις  10-1-2018  έγινε ενημέρωση εκπροσώπων του Δ για την 

επικρατούσα πρόταση χωροθέτησης των κλινικών. 

J. τις 11-1-2018 έγινε η  παρουσίαση της τελικής πρότασης της Διοίκησης 

στους Διευθυντές των Κλινικών και τα Μέλη του Δ του Νοσοκομείου. τη 

συζήτηση αυτή παρουσιάστηκε και η άποψη εκ μέρους του Φειρουργικού 

Σομέα της Ιατρικής χολής, άποψη η οποία κατατέθηκε και εγγράφως με το 

αρ. πρωτ.  1374/17-1-2018 έγγραφο. 

 

ε όλες τις παραπάνω διαδικασίες  οι μόνες ενστάσεις που 

εγείρονται εστιάζονται στο να μην παραχωρηθούν από την ορθοπεδική 

κλινική οι 20 κλίνες για την εγκατάσταση της ΚΔΦΚ 

(Καρδιοχειρουργική) κλινικής. Σα επιχειρήματα που αναπτύσσονται 

είναι βασικά 2(ΔΤΟ): 

1. Με την προτεινόμενη χωροθέτηση αποδυναμώνεται και συρρικνώνεται η 

Ορθοπεδική Κλινική και 

2. Η μετακίνηση της ΚΔΦΚ στον δεύτερο όροφο μπορεί να εγκυμονεί 

κινδύνους λόγω απομάκρυνσής της κατά ένα όροφο από τον όροφο που 

βρίσκεται η ΜΕΠΚ και τα χειρουργεία. 

Και τα δύο παραπάνω επιχειρήματα δεν είναι βάσιμα και η αποδοχή τους 

θα οδηγήσει σε λύσεις που θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα. 

υγκεκριμένα: 

 Η Ορθοπεδική κλινική δεν αποδυναμώνεται ούτε συρρικνώνεται καθώς η 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ της με βάση τα στοιχεία είναι  51% αρκετά κάτω από  τον 

μέσο όρου των κλινικών του νοσοκομείου που είναι 65%. υνεπώς δεν 

τίθεται θέμα λειτουργικότητας της κλινικής. Επιπλέον οι κλινικές που 

επηρεάζονται από την προτεινόμενη χωροθέτηση ήτοι οι Δύο (2) 

Καρδιολογικές και η Καρδιοχειρουργική έχουν πληρότητες από 70% έως 

και 100% και συνεπώς χρειάζονται αποσυμφόρηση και 

επαναχωροθέτηση. 

 Η Ορθοπεδική κλινική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Σεχνικής 

Τπηρεσίας ( Τπηρεσιακό σημείωμα αριθ. πρωτ ΣΤ 48 9/1/2018 ) 
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καταλαμβάνει χώρους κατά 400 τ.μ. περισσότερο από ότι κατέχει 

σήμερα. 

 Δεν τίθενται θέματα ασφάλειας με τη μετάβαση της Καρδιοχειρουργικής  

Κλινικής στο δεύτερο όροφο με την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτεί ένα 

ασανσέρ για τις ανάγκες της, κάτι το οποίο η Διοίκηση δεσμεύεται ότι θα 

διασφαλίσει. Από τη διερεύνηση που έγινε για την κατάσταση που 

επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο προκύπτει ότι σε πολλά 

νοσοκομεία η Καρδιοχειρουργική  Κλινική βρίσκεται σε διαφορετικούς 

ορόφους ή ακόμη και κτήρια σε σχέση με την ΜΕΠΚ και τα χειρουργεία. 

 Η παραμονή της Καρδιοχειρουργικής  Κλινικής στη θέση που βρίσκεται 

δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξής της τη στιγμή μάλιστα που το 

κλείσιμο της αντίστοιχης κλινικής στην Πάτρα δημιουργεί αντικειμενικά 

αυξημένες ανάγκες για το σύνολο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. 

 Η παραμονή της Καρδιοχειρουργικής  Κλινικής στη θέση που βρίσκεται 

δεν επιτρέπει την αποσυμφόρηση των καρδιολογικών κλινικών τη στιγμή 

μάλιστα που η πληρότητα της μιας είναι 100%. 

 

Σέλος, επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση που προτείνεται αφορά το 

χώρο που θα καταλάβουν οι κλινικές και δεν σχετίζεται με τον αριθμό 

των κλινών που θα αναπτυχθούν πραγματικά ή θα προβλεφθούν στο νέο 

Οργανισμό. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω  καθώς και τα στοιχεία που παρατίθενται 

στη συνέχεια  προτείνεται η χωροθέτηση των κλινικών να γίνει 

σύμφωνα με τον πίνακα 5  τα δε στάδια μετακίνησης των κλινικών όπως 

αποτυπώνονται στη συνέχεια και εφόσον έχουν διασφαλιστεί οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

 

 

 

 

 

Γεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ ππόςε 

 

1) Πσο ρξεζηκνπνηνύληαη πξαγκαηηθά ηα εκηπηεξύγηα ζήκεξα 

 

Ο αξηζκόο θιηλώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε θιηληθή πνηθίιιεη ζεκαληηθά. πκβαηηθά 

έλαο αξηζκόο πνπ θαίλεηαη λα πξνθύπηεη σο κέγηζηνο γηα θάζε εκηπηεξύγην είλαη 28 

θιίλεο (8 δίθιηλα, 3 ηεηξάθιηλα).  Θάιακνη ζηηο θιηληθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

Δθεκεξεία (ρξεηάδνληαη από 1-2 αλάινγα κε ηελ θιηληθή), εμεηαζηήξηα – ρώξνη κε όξγαλα, 

ελώ ζε θάζε αξηζηεξό εκηπηεξύγην ππάξρεη αίζνπζα ζεκηλαξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πνηθηινηξόπσο από θάζε θιηληθή (αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ή γξαθείν ηαηξώλ). 
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ύκθσλα κε ην λόκν 1397, άξζξν 13, ν κέγηζηνο αξηζκόο θιηλώλ αλά θιηληθή είλαη 45. 

ήκεξα, θιηληθέο κε αξηζκό θιηλώλ >45 είλαη: 

 ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ & Γ/Κ - 48+28 =76 

 Υ/Κ - 50 (καδί κε ηελ ΠαηδνΥΚ=58) 

 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ  48 

 ΟΡΘ/ΚΗ  48 

 

2)Η πιεξόηεηα ησλ θιηλώλ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ θιηλώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

πεπξαγκέλα ηνπ 2016. 

Σαμηλνκήζεθαλ ζε 2 πίλαθεο όπσο θαίλνληαη παξαθάησ.  

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Σκήκαηα κε ππεξβνιηθή θαη κεγάιε πιεξόηεηα (ν αξηζκόο ζε θάζε θειί αληηζηνηρεί ζηελ 

πιεξόηεηα πνπ θαίλεηαη ζηα Πεπξαγκέλα ηνπ 2016) 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

≥ 100% 

ΠΟΛΤ ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ 

80-99% 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

70-79% 

ΜΕΓΑΛΗ 

65-69% 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΓΔ 101 ΠΝΕΥΜ/ΚΗ 83 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 75 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 69 

ΑΙΜΑΣ/ΚΗ 102 ΜΕΠΚ 80 ΠΘ Β’ 78 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 68 

ΚΓ Β’ 100 ΜΕΘ 83 ΠΘ Α’ 79 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 67 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 100 –ΜΟΠ 91  ΚΔ Α’ 75  

 ΚΧ ΜΟΝΑΔΑ 70  

 

 

 

 

Πίλαθαο 2. Σκήκαηα κε κηθξόηεξε πιεξόηεηα (ζύκθσλα κε ηα Πεπξαγκέλα 2016). 

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

<30% 30-40% 41-50% 50-65% 

ΠΑΙΓΟ-ΥΚ 8% ΔΝΓΟΚΡΙΝ 30 ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 45 ΓΔΡΜΑ 61 ΟΦΘΑΛΜΟ 62 

 ΠΛΑΣΙΚΗ 36 ΧΡΛ 42 ΡΔΤΜΑ 57 ΚΓΥΚ 58 

 ΠΑΙΓΟ-ΟΡΘ 36 ΓΤΝΑΙΚΟΛ 46 Μ.ΜΔ.ΑΝ. 59 ΟΡΘ/ΚΗ 51 

   ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 57 ΝΔΤΡΟΥ/Κ 54 

   ΝΔΦΡΟ 54 – ΜΠΚ 49  
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3) Αλάπηπμε Τπεξεζηώλ Γ θηηξίνπ ζύκθσλα κε ην ΔΠΑ. 

 

Αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο θιηληθέο: 1) Οθζαικνινγηθή, 2) Υεηξνπξγηθή, 

3) Πιαζηηθή, 4) Οξζνπεδηθή, 5) Καξδηνινγηθέο θαη ΜΔΠΚ, 6) ΜΑΦ, θαη 7) εξγαζηήξην 

PET-CT. 

 

 

Πίλαθαο 3.  Αλάπηπμε ηνπ Γ θηηξίνπ – ζηηο 3 αθηίλεο/εκηπηεξύγηα ηνπ θάζε νξόθνπ.  

4
νο

 όξνθνο ΟΦΘΑΛΜ 

ΣΔΙ 

ΟΦΘΑΛΜ 

10 θιίλεο εκέξαο 

ΟΦΘΑΛΜ 

Υ/Α 

3νο όξνθνο Υ/Κ 

10 θιίλεο εκέξαο -  

1 Υ/Ο 

ΠαηδνΥ/Κ 

10 θιίλεο 

ΠΛΑΣΙΚΗ 

9 θιίλεο - 

1 Υ/Ο 

2νο όξνθνο ΟΡΘ/ΚΗ 

10 θιίλεο εκέξαο 

ΠαηδνΟΡΘ 

10 θιίλεο εκέξαο - 

1 Υ/Ο 

ΟΡΘ/ΚΗ  

2 Υ/Α 

1νο όξνθνο ΚΓ 

10 θιίλεο εκεξήζηαο - 

5 ΚΓ Α’ θαη 5 ΚΓ Β’ 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ - 2 

αίζνπζεο 

ΜΔΠΚ 

8 θιίλεο –  

4 ζηελ ΚΓ Α΄ θαη 

4 ζηελ ΚΓ Β’ 

Ιζόγεην ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΧΡΟ ΜΑΦ 

8 θιίλεο 

PET-CT 

 

 

4) Καηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγνύλησλ θηηξίσλ όπσο έρεη ζήκεξα. 

 ηνλ Πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί (ζρεδηάγξακκα), θαίλεηαη ε θαηάζηαζε ησλ 3 

θηηξίσλ όπσο θαηαγξάθεηαη ζήκεξα (κε βάζε ηα Πεπξαγκέλα ηνπ 2016). 

Ο  1
νο

 αξηζκόο: αληηζηνηρεί ζηα θξεβάηηα πνπ θαίλνληαη ζηα Πεπξαγκέλα ηνπ 2016 (θαη κε 

βάζε ηνλ νπνίν ππνινγίζηεθε ε πιεξόηεηα γηα θάζε θιηληθή ζηα πεπξαγκέλα Ννζνθνκείνπ 

ηνπ 2016) θαη ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δηαθέξεη από ηνλ πξαγκαηηθό αξηζκό πνπ 

ιεηηνπξγεί θάζε θιηληθή.. 

Ο  2
νο

 αξηζκόο: αληηζηνηρεί ζηελ πιεξόηεηα πνπ θαίλεηαη ζηα Πεπξαγκέλα ηνπ 2016. 

Με θίηξηλν θαίλεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θιηλώλ πνπ είλαη αλαπηπγκέλνο ζε θάζε 

όξνθν. 

 

Πίλαθαο 4. 

ΑΔΑ: 623346906Η-ΖΧΛ
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Αθνινπζεί ε εμήγεζε ησλ ζπληνκνγξαθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θείκελν. 

ΓΔ – Γαζηξεληεξνινγηθή, Γ/Κ – Γπλαηθνινγηθή, ΚΓ – Καξδηνινγηθή, ΚΓΥΚ – Καξδηνρεηξνπξγηθή, ΜΑΦ – 

Μνλάδα Απμεκέλεο Φξνληίδαο, ΜΔΘ – Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ΜΔΠΚ – Μνλάδα Δληαηηθήο 

Παξαθνινύζεζεο Καξδηνπαζώλ, Μ.ΜΔ.ΑΝ. – Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, ΜΠΚ – Μνλάδα 

Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο, ΜΟΠ – Μνλάδα Ομέσλ Πεξηζηαηηθώλ, ΟΡΘ/ΚΗ – Οξζνπαηδηθή, ΠαηδνΟΡΘ – 

ΠαηδνΟξζνπαηδηθή, Παηδν-ΥΚ - ΠαηδνΥεηξνπξγηθή, ΣΔΙ – Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία, ΣΔΠ – Σκήκα 

Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, Υ/) ή Υ/Α – ρεηξνπξγείν ή ρεηξνπξγεία, Υ/Κ – Υεηξνπξγηθή

ΑΔΑ: 623346906Η-ΖΧΛ
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ΠΙΝΑΚΑ 5. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΟΤ ΠΓΝΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΣΟΤ Γ ΚΣΙΡΙΟΤ. 

 Α ΚΣΙΡΙΟ Β ΚΣΙΡΙΟ Γ ΚΣΙΡΙΟ Γ ΚΣΙΡΙΟ 

4Ο 

ΟΡΟΦΟ 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 

32 

ΓΔΡΜ/ΚΗ 12 

ΡΔΤΜ/ΚΗ 12 

----------------

- 

------------------- ΝΔΤΡΟΥ/Κ 26 ΟΦΘ/ΚΗ 28 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΛΙΝΩΝ 

ΟΦΘ/ΚΗ 38 

ΟΦΘ ΣΔΙ ΟΦΘ 10 ΟΦΘ Υ/Α 

3Ο 

ΟΡΟΦΟ 

Π/Θ Β’ 28 Π/Θ Α’ 28 ΟΓΚ/ΚΗ 24 ΟΤΡ/ΚΗ 32 ΑΓΓΔΙΟ 

Υ/Κ 

12 

Υ/Κ 44 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 

Φ/Κ 64 

Υ/Κ 10 –  

1 Υ/Ο 

ΠΑΙΓΟΥ/Κ 10 ΠΛΑΣΙΚΗ 

9 – 1 Υ/Ο 

2Ο 

ΟΡΟΦΟ 

ΠΝΔΤΜ/ΚΗ 

30 + 3 ΓΙΚΛΙΝΑ 

ΓΙΑ ΑΛΛΔ 

ΥΡΗΔΙ =36 

ΓΔ 12 

ΔΝΓΟ 8 

ΧΡΛ 20 ΑΙΜΑΣ/ΚΗ 28 

ΜΜΑ 8 

ΚΓΥΚ 20 ΟΡΘ/ΚΗ 36 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ 

ΟΡΘ 56 

ΟΡΘ/ΚΗ 10 

 

 

ΠΑΙΓΟΟΡΘ 10 – 

1 Υ/Ο 

ΟΡΘ – 

2 Υ/Α 

1Ο 

ΟΡΟΦΟ 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ 46 ΓΤΝ/ΚΗ 28 ΝΔΦΡΟΛ 16 

ΜΠΚ 2 

ΚΓ Α’ 28 ΜΑΥ 

ΑΛΛΑ ΜΔ ΣΔΙ 

ΚΓ Β’ 28 

ΜΑΥ ΑΛΛΑ 

ΜΔ ΣΔΙ 

ΚΓ Α’ 5 - ΚΓ 

Β’ 5 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΘΕ 

ΚΔ 33 ΜΑΦ 

ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΕΙ 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ 

2 ΑΙΘΟΤΔ 

ΝΔΑ ΜΔΠΚ 

8 

ΚΥ ΜΟΝ 4 ΠΑΛΙΑ 

ΜΔΠΚ 

6 

ΜΔΘ 

14? 

ΙΟΓΔΙΟ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 48  ΟΓΚ/ΚΑ 

ΗΜΔΡΑ 

ΙΧΓΙΟ 

ΓΡΑΦΔΙΑ 

ΓΔ 

ΔΝΓΟΚΟΠΗ 

ΛΟΙΜΧΓΧΝ – 

ΔΦΗΜΔΡΔΙΑ 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ 26 ΜΟΠ 

6 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΥΧΡΟ 

ΜΑΦ 8  PET/CT 

ΑΔΑ: 623346906Η-ΖΧΛ
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Οι απαραίτητες μετακινήσεις προβλέπονται σε 5 φάσεις συνοπτικά. 

  Κάποια από τα επιμέρους βήματα των φάσεων μπορούν να εκτελεστούν 

παράλληλα ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα χώρων και ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

ΥΑΗ Α’ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΜΑν 

1. Οι δραστηριότητες του Γ4β θα ζητηθεί να ελαχιστοποιηθούν στο μέγιστο εφικτό 

για το διάστημα που απαιτείται έως και την ολοκλήρωση της μετακίνησης της 

Αιματολογικής. το μεσοδιάστημα που απαιτείται για τη μεταφορά, τα 

αναγκαία έκτακτα περιστατικά που πιθανόν να προκύψουν θα νοσηλευτούν ως 

εξής : τα περιστατικά της ΠαιδοΟΡΘ/κής θα νοσηλευτούν στην ΟΡΘ/κή,  τα 

περιστατικά της ΠαιδοΦΚ και της Πλαστικής στην Φ/Κ.  

Σαυτόχρονα όλες οι βοηθητικές λειτουργίες θα πρέπει να μεταφερθούν στους 

προβλεπόμενους χώρους του Δ κτιρίου. Οι εμπλεκόμενες κλινικές (ΟΡΘ/κή, 

Φ/Κ, ΟΥΘ/κή, Αιματολογική, Πλαστική) θα πρέπει να λάβουν μέριμνα ώστε να 

διατηρήσουν σε λειτουργικά υπό αυτές τις συνθήκες επίπεδα, τα τακτικά τους 

περιστατικά.   

Η Ενδο (που θα χρησιμοποιεί το διάστημα της μεταφοράς 4 κλίνες και 1 

γραφείο) θα παραμείνει ως έχει στο Γ4β προσωρινά (μερικές εβδομάδες μόνο) 

φιλοξενούμενη από τη μεταφερόμενη Οφθαλμολογική. 

  

2. Η ΟΥΘαλμολογική πηγαίνει στο Γ4β με το προσωπικό της και επεκτείνεται 

πλέον βαθμιαία και στο Δ4. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους στο Δ4 θα 

πρέπει να προγραμματίσει τη μεταφορά στο Δ4 των Σακτικών τους Ιατρείων. 

a. Η δύναμη της ΟΥΘ που σήμερα αριθμεί 32 κρεβάτια και με την ολοκλήρωση 

της μεταφοράς χωροταξικά θα φθάσει στα 28+10=38 

 

3. Η ΑΙΜΑτολογική και η ΜΜΑν μετακινούνται με το προσωπικό τους στο Β2β με 

28 κλίνες και στο Β2α (θάλαμοι 18 και 19) με 8 κλίνες αντίστοιχα.  

a. Η Αιματολογική έχει περισσότερες από τις 22 κλίνες που χρησιμοποιεί σήμερα. 

b. Σο ίδιο και η ΜΜΑν που από 5 φθάνει στις 8 κλίνες. 

c. Η ΩΡΛ παραμένει ως έχει. 

 

ΥΑΗ Β’ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΚΗ, 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ στο Α2β 

 

1. Η ΓΕ θα μετακινηθεί από το Α3β στο Α2β με 12 κλίνες. 

2. Με τη μετακίνηση της ΓΕ οι 2 ΠΘ κλινικών θα καταλάβουν το σύνολο των δύο 

ημιπτεριγίων του Α3. ύνολο 56 κλίνες 

3. Η Ενδοκρινολογική θα μετακινηθεί με τις 8 κλίνες της στο Α2β. 

4. Η Πνευμονολογική που έχει στο Α ημιπτερύγιο 24 κλίνες, ένα δίκλινο για 

βρογχοσκόπια και ένα δίκλινο για εφημερείο και στο Β ημιπτερύγιο ένα δίκλινο 

για τη μελέτη ύπνου, παίρνει 6 κλίνες στο Α2β. 
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ΥΑΗ Γ’ – ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ, ΠΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Φ/Κ 

ΤΠΟ-ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ 

 

1. Η Φ/Κ θα διαθέτει 40 κλίνες στο Γ3 και θα επεκταθεί με το προσωπικό της και 

στο Δ3 όπου υπάρχουν ακόμη 10 κλίνες Φ/Κ και 10 κλίνες ΠαιδοΦ/Κ. 

2. το Γ3, οι 12 κλίνες που ελευθερώνει η Φ/Κ (από τις 56 που φαίνεται ότι είχε) 

θα διατεθούν για την ανάπτυξη της ΑγγειοΦ/Κ κλινικής. 

3. Η Πλαστική θα λειτουργεί στο Δ3 με 9 κλίνες. 

 

ΥΑΗ Δ’ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ - ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΚΑΡΔΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

 

1. Σμήμα της ΟΡΘ/ΚΗ μεταφέρεται από το Γ2α (θάλαμοι 9-17) στο Δ2 

 

a. Σελικά η Ορθοπεδική θα διαθέτει 56 κλίνες στο σύνολό της:  36 από Γ2β και 

τμήμα του Γ2α + 10 από Δ2 + 10 Δ2-ΠαιδοΟΡΘ/κή. 

b. Τπάρχει η ιδιαίτερα επιθυμητή διασύνδεση με το ΥΙΑ 

 

2. Η ΚΔΚΦ μετακινείται με το προσωπικό της στο Γ2α 

 

a. Θα διαθέτει 20 κλίνες (θάλαμοι 9-17) και το εφημερείο της θα είναι απέναντι 

από το Θ18. 

Η μετακίνηση της ΚΔΚΦ θα γίνει αφού διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες 

(ασανσερ κλπ) 

 

ΥΑΗ Ε’ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ / ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

1. Οι 2 Καρδιολογικές επεκτείνονται στο Γ1 στο Δ1 (1 ημιπτερύγιο με 10 κλίνες) 

a. Οι 56+10 κλίνες κατανέμονται ισότιμα στις 2 κλινικές. 

b. τους χώρους του Γ1 θα ληφθεί μέριμνα να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες 

που γίνονται στους 3 από τους 4 χώρους που χρησιμοποιούν οι καρδιολογικές 

κλινικές στα τακτικά ιατρεία. Θα διατηρήσουν 1 μόνον χώρο στα Σακτικά 

Ιατρεία. 

2. Αιμοδυναμικό 

a. Σο Αιμοδυναμικό στο Δ1 θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των 

στεφανιαίων αγγείων (η ημερήσια εκτέλεση 14 πράξεων/ημέρα σε 1,5 αίθουσα 

έχει κριθεί ως απαράδεκτη από την ακτινοπροστασία και θα διαμοιραστεί πλέον 

σε 2 αίθουσες με λογική χρήση). 

b. Η Β’ αίθουσα του Αιμοδυναμικού στο Ακτινολογικό Εργαστήριο που διαθέτει 

και ηλεκτροφυσιολογικές δυνατότητες θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από 

τους καρδιολόγους για βηματοδότηση /ηλεκτροφυσιολογία (απαιτείται πολύς 

χρόνος και άσηπτες συνθήκες).  
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ΥΑΗ Σ’ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΕΑ ΜΕΠΚ, ΜΑΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ PET/CT 

 

ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ ΑΛΛΩΝ ΦΩΡΩΝ 

 

 Η Α’ αίθουσα του Αιμοδυναμικού στο Ακτινολογικό Εργαστήριο θα 

χρησιμοποιείται από τους ακτινολόγους. 

  Οι χώροι που εκκενώνονται στα Σακτικά εξωτερικά ιατρεία από την 

ΟΥΘαλμολογική και τις Καρδιολογικές κλινικές θα διατεθούν με 

επόμενη απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα 

προκύψουν για την ανάπτυξη της Μονάδας στήριξης της 

Εξατομικευμένης Ιατρικής και Μοριακής Ιατρικής, Σην αναβάθμιση 

του Εργαστηρίου Σοξικολογίας, τις ανάγκες επαναδιευθέτησης των 

αιμοληψιών κλπ. 

 

 Η Νοσηλευτική και Διοικητική Τπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη 

τη χωροθέτηση των νέων κλινικών, θα πρέπει να εισηγηθούν την 

αναδιάταξη του υπάρχοντος προσωπικού και τις ανάγκες που προκύπτουν 

για την αποτελεσματική λειτουργία Κλινικών και Μονάδων, έτσι ώστε να 

γίνει έγκαιρος προγραμματισμός και κάλυψη των κενών που θα 

προκύψουν. 

                        

 

 

 

 

 

Α/Α 
ΓΔΙΚΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

ΚΙΝΗΗ 

ΓΔΙΚΣΔ 

ΔΣΟΤ 

ΓΔΙΚΣΔ 

ΔΣΟΤ 

ΓΔΙΚΣΔ 

ΔΣΟΤ 

ΓΔΙΚΣΔ 

ΔΣΟΤ 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

2017-2016 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

2017-2014 

2017 2016 2015 2014 % % 

Α ΚΙΝΗΗ ΚΛΙΝΙΚΧΝ             

1 ύλνιν θιηλώλ 756 756 756 760 0,00% -0,53% 

2 ύλνιν Ννζειεπζέλησλ 58.253 57.631 53.906 56.715 1,08% 2,71% 

3 Ηκέξεο Ννζειείαο 179.884 180.295 180.094 179.721 -0,23% 0,09% 

4 Κάιπςε θιηλώλ (%) 65,19 65,34 65,27 64,61 -0,23% 0,90% 

5 Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο 3,09 3,13 3,34 3,17 -1,29% -2,55% 

6 Ρπζκόο εηζξνήο αζζελώλ Pk 77 76 71 75 1,08% 3,26% 

7 Γηάζηεκα ελαιιαγήο 1,65 1,66 1,78 1,74 -0,64% -5,00% 

B 
ΚΙΝΗΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ 

ΙΑΣΡΔΙΧΝ 
            

8 
Αξηζκόο ελεξγώλ Σαθηηθώλ 

Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ 
135 129 131 131 4,65% 3,05% 

9 

Δμεηαζζέληεο ζαλ ηαθηηθά 

πεξηζηαηηθά ζε Σαθηηθά Δμσηεξηθά 

Ιαηξεία 

229.071 220.568 200.629 176.242 3,86% 29,98% 

10 

Δμεηαζζέληεο ζαλ έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά (ΣΔΠ & Ιαηξεία 

εθηάθησλ) 

52.055 52.071 53.794 51.034 -0,03% 2,00% 

11 
Αξηζκόο ελεξγώλ Απνγεπκαηηλώλ 

Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ 
92 88 101 94 4,55% -2,13% 

12 Δμεηαζζέληεο ζε Απνγεπκαηηλά Δ.Ι. 12.760 11.629 10.993 11.251 9,73% 13,41% 

13 

ύλνιν αζζελώλ πνπ 

εμππεξεηήζεθαλ από ην Ννζνθνκείν 

εηεζίσο 
353.945 343.639 321.093 296.993 3,00% 19,18% 
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Σο Δ.. μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Δέχεται την παραπάνω πρόταση-εισήγηση ως έχει.   

   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ   Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ  TA  ΜΕΛΗ 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΚΑΡΗ   Κ. ΦΟΛΕΒΑ   Δ. ΟΤΛΙΩΣΗ 

Η. ΖΙΩΓΑ 
          Φ. ΦΑΡΙΗ 
          Δ. ΠΑΦΑΣΟΤΡΙΔΗ 

          Γ. ΥΛΟΤΔΑ 
Η  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ         

ΠΑΠΑΥΩΣΗ ΣΕΛΛΑ        
     Ακριβές απόσπασμα  
              Η  Γραμματέας  Δ..   

       
        ΠΑΠΑΥΩΣΗ ΣΕΛΛΑ 
 

ΑΔΑ: 623346906Η-ΖΧΛ


		2018-01-24T10:51:36+0200
	Athens




