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Διαχείριση προσωπικού
- Γενική εικόνα

• Νέες προσλήψεις διοικητικού/νοσηλευτικού προσωπικού συνολικά 
76 ατόμων με διάφορες σχέσεις εργασίας.

• Προσλήψεις 32 ειδικευμένων ιατρών μονίμων και επικουρικών.

• Αναμονή επιπλέον  ακόμα 11 μονίμων ιατρών των οποίων έχουν 
προκηρυχθεί οι θέσεις και 9 των οποίων αναμένεται η προκήρυξη 
εντός Απριλίου. 

• Το προσωπικό του Νοσοκομείου το 2016 είχε αύξηση για πρώτη 
φορά μετά το 2012, γεγονός που συνεχίστηκε το 2017 και το 2018. 



Διαχείριση προσωπικού
- Νοσηλευτικό/παραϊατρικό προσωπικό

• Επιστροφή των νοσηλευτών, που επί χρόνια είχαν μετακινηθεί σε γραφεία, στις 
κλινικές για ενίσχυση του προσωπικού (8/2016)

• Μεταφορά (Νοέμβριος 2016), 3 μόνιμων φυλάκων του Νοσοκομείου, στους 
χώρους υποδοχής του Νοσοκομείου 

• 6 νέες προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, 

• 3 νοσηλευτών μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, 

• 18 νέες προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με 
συμβάσεις που ανανεώθηκαν, 

• 6 νέες προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με συμβάσεις



Διαχείριση προσωπικού 
– Διοικητικό προσωπικό

• 4 νέες προσλήψεις διοικητικού προσωπικού

• 41 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ καθαριστριών με ατομικές συμβάσεις. Δικαστικός 
αγώνας με τις ιδιωτικές εταιρίες για τις προσλήψεις.

• Επαναλειτούργησε το 2016 η φύλαξη με  6 προσλήψεις φυλάκων (Ιδιωτική 
εταιρία).

• Ενίσχυση του προσωπικού εστίασης μέσω συνεργασίας με τον ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας. 
Αναμονή έγκρισης ΑΣΕΠ για 3 ατομικές συμβάσεις.

• Εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης 9 υπαλλήλων (νοσηλευτών/ παραϊατρικού/ 
διοικητικού προσωπικού) μέσω ΑΣΕΠ , σε αντικατάσταση θέσεων που επί χρόνια 
καλύπτονταν με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού.

• Αναμένεται εντός Μαΐου η πρόσληψη 12 νέων Νοσηλευτών και 2 Μαιών που 
ζητήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019 μέσω του νέου συστήματος πρόσληψης 
επικουρικού προσωπικού του Υπουργείο (άμεση ανάληψη υπηρεσίας).



Διαχείριση προσωπικού 
– Διοικητικό προσωπικό

Η δικαστική απόφαση του 2017, 
που δικαίωσε το ΓΝ Κέρκυρας, για 
τις προσλήψεις καθαριστριών με 
ατομικές συμβάσεις



Διαχείριση προσωπικού
– Ιατροί (επικουρικοί)

Ανοίξανε 20 νέες θέσεις 
επικουρικών ιατρών:

• 2 παιδίατροι, 

• αιματολόγος, 

• 2 γενικοί χειρουργοί, 

• 1 ΩΡΛ, 

• 1 Νεφρολόγος, 

• 3 Μαιευτήρες, 

• 1 ιατρού για τα ΤΕΠ Χειρουργικού 
τομέα (ορθοπεδικός), 

• 2 πνευμονολόγοι, 

• ψυχίατρος, 

• θωρακοχειρουργός, 

• ακτινολόγος με εξειδίκευση στο μαγνήτη, 

• οφθαλμίατρος, 

• ορθοπεδικός, 

• νευρολόγος, 

• Παθολόγος

• Ογκολόγος

• Καρδιολόγου

• Διορισμός ιατρού εργασίας (2017) με 
σύμβαση- επαναπροκηρύξεις ανά έτος



Διαχείριση προσωπικού 
- Μόνιμοι Ιατροί

• Στους μόνιμους ιατρούς συνολικά έχουν γίνει 22 προκηρύξεις θέσεων 
μόνιμων ιατρών από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι σήμερα, ενώ εντός 
Απριλίου θα ολοκληρωθεί η προκήρυξη ακόμα 9 θέσεων μόνιμων 
ιατρών. 

• Συνολικά έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη 11 ιατρών. 
• Συγκεκριμένα:

• δύο Παθολόγων, 
• ενός ιατρού ΩΡΛ, 
• ενός παιδοψυχιάτρου, 
• δύο  Νεφρολόγων (επιμ.Β’ και διευθυντή), 
• δύο παιδίατρων, 
• ενός μαιευτήρα
• Δύο ιατρών της Μονάδας Εντατικής θεραπείας



• Τον Μάρτιο του 2018 έγιναν οι αιτήσεις των υποψηφίων για
• 5 θέσεις μόνιμων ιατρών για το τμήμα επειγόντων περιστατικών

• Τέλος επαναπροκηρύχθηκαν (είχαν μείνει άγονες):
• 2 θέσεις ψυχιάτρων 

• Τον Αύγουστο του 2018 προκηρύχθηκαν 
• 1 Θέση Ογκολόγου (για πρώτη φορά στο νοσοκομείο)
• 1 θέση Δ/ντη Παθολογίας
• 1 θέση επιμελητή Β’ Παθολογίας

• Τον Μάρτιο του 2019 προκηρύχθηκαν 
• 1 Θέση Καρδιολόγου
• 1 θέση Παιδιάτρου

Διαχείριση προσωπικού 
- Μόνιμοι Ιατροί



• Τον Απρίλιο του 2019 δεσμεύτηκαν 9 νέες θέσεις μονίμων και 
αναμένεται τις επόμενες ημέρες η προκήρυξη:

• 2 θέσεων Χειρουργών

• 1 θέση Αιματολόγου

• 2 θέσεων Νευρολόγων

• 1 θέση Βιοπαθολόγου (Μικροβιολόγου)

• 1 θέση Παιδιάτρου για τη μονάδα νεογνών

• 1 Θέση Νεφρολόγου

• 1 θέση Παιδοψυχιάτρου

Διαχείριση προσωπικού 
- Μόνιμοι Ιατροί



Διαχείριση προσωπικού 
- Ιατροί

• Οι ιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής ανέρχονται σε 6.

Θυμόμαστε όλοι τις κινητοποιήσεις του 2015 όταν η κλινική ήταν στα όρια κλεισίματος. 

Με αυτόν τον αριθμό παιδιάτρων, τίθενται για πρώτη φορά οι αριθμητικές βάσεις για 
τη λειτουργία μονάδας αυξημένης φροντίδας νεογνών.

• Οι ιατροί της Γυναικολογικής/Μαιευτικής ανέρχονται σε 6
προ 2ετίας ήταν μόλις 3 και ο ένας εξ αυτών.

ήταν υπό συνταξιοδότηση.

• Οι ιατροί της Χειρουργικής είναι πλέον 7
Προ 2ετίας υπηρετούσαν μόλις 4 χειρουργοί στην Κλινική

• Οι ιατροί της Νεφρολογικής κλινικής ανέρχονται σε 3
Προ 2ετίας ήταν υπηρετούσε μόλις 1 μόνιμος ιατρός



Διαχείριση προσωπικού 
- Ιατροί

• Συνολικά στο Νοσοκομείο, με τις 
νέες προσλήψεις και τις 
αποχωρήσεις, υπηρετούν πλέον 
• 102 ειδικευμένοι ιατροί, αύξηση 36%

του ειδικευμένου ιατρικού 
προσωπικού, 

• ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό η 
αύξηση είναι της τάξης του 9%
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Διαχείριση προσωπικού
- Ιατροί

• Ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2017 της  εξειδίκευσης στο σακχαρώδη 
διαβήτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων μιας παθολόγου
του Νοσοκομείου και διασφάλιση η μη διακοπή λειτουργίας του 
διαβητολογικού ιατρείου του Νοσοκομείου.

• Εκπαιδεύτηκε δεύτερος ιατρός για το μαγνητικό τομογράφο και 
προσλήφθηκε τρίτος με εμπειρία στη χρήση του. 

• Εκπαιδεύτηκε δεύτερος τεχνολόγος/ακτινολόγος για τη χρήση του 
μηχανήματος.



Διαχείριση προσωπικού
- Ιατροί

• Ολοκλήρωση το Σεπτέμβριο του 2017 η εκπαίδευση στο ΠΓΝ Λάρισας, η 
εκπαίδευση παρασκευάστριας για το παθολογοανατομικό εργαστήριο

• Ένταξη στο ΕΣΠΑ από το 2017 και στο ΠΔΕ το 2019, 9 θέσεων επικουρικών 
ιατρών (325.000€/Έτος)

• Ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2017 να αποδίδεται το χρηματικό επίδομα 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους επικουρικούς ιατρούς ως κίνητρο 
για την προσέλευση ιατρών. Αυξήθηκε στα 350 ευρώ το μήνα από τον 
Δεκέμβρη του 2018.



Εκπαίδευση προσωπικού
• Εκπαίδευση νοσηλευτών σε άλλα νοσοκομεία 

• για τη διαχείριση περιστατικών στο τμήμα επειγόντων, 
• Για τη περιτοναϊκή κάθαρση, 
• για προγράμματα detox

• Διοργάνωση νοσηλευτικών ημερίδων για την συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού
• Ξεκίνησαν για πρώτη φορά ως μονοήμερες εκδηλώσεις το φθινόπωρο του 

2016 
• Από το 2017 έχουν γίνει πλέον διήμερες
• Από το 2018 αναβαθμίστηκε ο χώρος πραγματοποίησης τους και η 

συμμετοχή πλέον είναι με περισσότερες από 30 Εργασίες, ερευνητικές, 
ανασκοπικές και βιβλιογραφικές, έξι Κλινικά Φροντιστήρια και τρείς 
Διαλέξεις



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

• Σκοπός μας είναι το αναδιαμορφωμένο τμήμα επειγόντων, να 
αποτελέσει το ένα κομμάτι του δίπολου ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα 
υγείας στο νησί μας

• Το άλλο κομμάτι είναι η λειτουργία του ΚΥ αστικού τύπου από 
ειδικευμένους γενικούς ιατρούς όλων των κέντρων υγείας του 
νησιού μέχρι το βράδυ που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

• Ορισμός του  χώρου των επειγόντων ως αυτοτελές τμήμα και 
ορισμός διευθυντή ως επιστημονικά υπεύθυνος σε αυτό

• Συνεχής παρουσία 2 ειδικευμένων ιατρών στα επείγοντα 

• Λειτουργία χειρουργείων Τμήματος Επειγόντων

• Ενίσχυση του τμήματος επειγόντων με 8 επιπλέον άτομα 
νοσηλευτικό προσωπικό

• Εκπαίδευση 10 νοσηλευτών/τριών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
της Θεσσαλονίκης στη διαδικασία διαλογής ασθενών (triage). 
Λειτουργεί πλέον γραφείο διαλογής ασθενών



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

2 νέα χειρουργεία λειτουργούν στο ΤΕΠ



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

• Τροποποίηση της  πρόσβασης στο εσωτερικό των επειγόντων

• Τοποθέτηση καρεκλών, νέας αεροκουρτίνας και θερμαντικών σωμάτων, 
για το νέο χώρο αναμονής ασθενών

• Μεταφορά και διεύρυνση του χώρου της βραχείας νοσηλείας, που πλέον 
έχει 10 κρεβάτια (από 6)

• Διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εξωτερικό του ΤΕΠ

• Τοποθέτηση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας για το χώρο των 
επειγόντων

• Σταμάτησε η καταβολή χρηματικού αντιτίμου για βασικές εξετάσεις στα 
επείγοντα (π.χ. τροπονίνη)



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

Νέος χώρος αναμονής ασθενών ΤΕΠ Έλεγχος πρόσβασης στο εσωτερικό του ΤΕΠ



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

• Πλέον υπάρχουν:
1. Triage-Διαλογή, εξωτερικά του χώρου των επειγόντων για τη 
διαλογή των ασθενών, ανάλογα με τη βαρύτητα των περιστατικών, 

2. Ελεγχόμενη είσοδος στο χώρο με παρουσία θυρών 
ασφαλείας και security, ώστε να μπαίνουν ιεραρχικά πρώτα τα 
περιστατικά με μεγαλύτερη βαρύτητα 

3. Χώρος βραχείας νοσηλείας που λειτουργεί ως κανονική κλινική 

4. Διαφορετικοί χώροι εργασίας για τα ΤΕΠ του χειρουργικού 
και του παθολογικού τομέα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών

Triage-Διαλογή

Εσωτερικοί διάδρομοι 
ελεγχόμενης πρόσβασης

Νέα Βραχεία νοσηλεία



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών
Βελτίωση ικανοποίησης ασθενών

Στο χώρο αναμονής                                   και στο χώρο της βραχείας νοσηλείας

Εγκατάσταση τηλεοράσεων για τους πολίτες που βρίσκονται στο ΤΕΠ



Αναβάθμιση Τμ. Επειγόντων Περιστατικών
Βελτίωση ικανοποίησης ασθενών

1) Εγκατάσταση αυτόνομου κλιματιστικού συστήματος στο εσωτερικό

2) Εγκατάσταση ενισχυτικών θερμαντικών σωμάτων και αεροκουρτίνας στην αίθουσα αναμονής

με ενίσχυση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης του χώρου των επειγόντων



Νέος Οργανισμός

• Εκδόθηκε μετά από 12 χρόνια και μετά από διαδικασία που ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2016 ο νέος οργανισμός του ΓΝ Κέρκυρας

• Τονίζουμε σε αυτό το σημείο τις πολιτικές ευθύνες, όσων το 2012 με ένα 
νόμο, κατήργησαν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, με απώλεια 
πολλών οργανικών θέσεων εργασίας σε αυτό καθώς και κλινών 
νοσηλείας.

• Δυστυχώς η κατάργηση του ψυχιατρείου και η απώλεια οργανικών 
θέσεων που συντελέστηκε το 2012, είναι κάτι που δεν μπορεί να 
αναστραφεί. Ο νέος οργανισμός του ΓΝ Κέρκυρας, ως εκ τούτου, αποτελεί 
συνέχεια του οργανισμού του 2006 και επί αυτού του οργανισμού πρέπει 
να γίνονται οι συγκρίσεις. 



Νέος Οργανισμός

• Με βάση τον νέο οργανισμό προβλέπονται νέα τμήματα στο ΓΝ 
Κέρκυρας όπως: 

• Αιμοδυναμικό και εμφραγμάτων 

• Ογκολογίας Χημειοθεραπειών 

• Γαστρεντερολογίας

• Μονάδα απεξάρτησης ‘’Διάπλους’’

• Μονάδα υποστήριξης κρίσεων



Νέος Οργανισμός
• Μονάδα απεξάρτησης ‘’Διάπλους’’

• Ξεκίνησε τη λειτουργεία της το 2013.

• Το 2018 εντάσσεται στον οργανισμό του νοσοκομείου και αποκτά νομικό έρεισμα

• Το 2019 αποκτά άδεια λειτουργείας σε νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας (Νόμος 4600/2019)

• Είναι η μοναδική μονάδα αυτού του είδους που είναι ενταγμένη σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.

• Με την νομιμοποίηση της με την έκδοση ΦΕΚ, αποκτά τη νομική δυνατότητα, της παροχής 
απεξάρτησης σε φυλακισμένους, οι οποίοι για την πιστοποίηση αυτή έπρεπε να μετακινηθούν σε 
άλλες πόλεις. (μείωση ιατρικής μετανάστευσης)

• Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 έχουν απευθυνθεί σε αυτή 250 άτομα, εκ των οποίων 159 έχουν 
ενταχθεί στο θεραπευτικό πλαίσιο.



Νέος Οργανισμός

• Δημιουργούνται νέα τμήματα 
στη Διοικητική Υπηρεσία, όπως 
το Αυτοτελές Γραφείο 
Προστασίας Δικαιωμάτων 
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας



Νέος Οργανισμός

• Ο συνολικός αριθμός των κλινών του Νοσοκομείου αυξάνεται κατά 3%
(332 κλίνες από 321 του παλαιού Οργανισμού), ενώ εντάσσονται οργανικά 
και 150 κλίνες των δομών ψυχικής υγείας

• Ο συνολικός αριθμός των ιατρών αυξάνεται κατά 12% (σε 149 από 133)

• Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευτών αυξάνεται και αυτός (οριακά),

• Στο διοικητικό προσωπικό ουσιαστικά διατηρείται ο αριθμός των 
υπαρχόντων οργανικών θέσεων του πρώην Γενικού Νοσοκομείου



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Έναρξη μετρήσεων οστικής πυκνότητας μετά από επισκευή του 

μηχανήματος που ποτέ δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Έναρξη λειτουργίας μετρητή οστικής πυκνότητας



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Αναδομήθηκε πλήρως ο τρόπος προμηθειών της ορθοπεδικής Κλινικής

• Αξονικός τομογράφος. 
• Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα αγοράς που προωθεί το υπουργείο ένας νέος 

αξονικός 16τομών 
• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας και είμαστε σε αναμονή υπογραφής σύμβασης 

τοποθέτησης.
• ταυτόχρονα έχει προκηρυχθεί και ένας αξονικός τομογράφος 64 τομών μέσω ΕΣΠΑ.

• Μαγνητικός τομογράφος. 
• Έναρξη λειτουργίας την 1η Σεπτεμβρίου 2016. 
• Παραγγέλθηκαν αντιμαγνητικά φορεία και συμπληρωματικός εξοπλισμός (κάμερα, 

αντιμαγνητικός πυροσβεστήρας, κοκ) (10/2016). 
• Πλέον έχει καθημερινή λειτουργία για εσωτερικούς ασθενείς και για ραντεβού 

εξωτερικών ασθενών (από 07/2017)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Έναρξη λειτουργίας Μαγνητικού Τομογράφου



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αντιμαγνητικά φορεία και καρέκλα



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Πλήρης λειτουργία νέου 

Καρδιολογικού Υπέρηχου 
(ολοκλήρωση προμήθειας ΕΣΠΑ)

(06/2017)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Πλήρης λειτουργία νέου 

Ψηφιακού μαστογράφου 
(ολοκλήρωση προμήθειας 
ΕΣΠΑ) (02/2018)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Μετακίνηση υφιστάμενου Κέντρου 
ψυχικής υγείας σε ιδιόκτητους 
χώρους του Νοσοκομείου. 
Εξοικονόμηση 50.000 € περίπου 
ετησίως (2/2017)

• Μετακίνηση υφιστάμενου 
διαμερίσματος ψυχικής υγείας 
πόλης σε ιδιόκτητους χώρους του 
Νοσοκομείου. Εξοικονόμηση 4.800 € 
περίπου ετησίως 
(4/2019-εντός των επόμενων ημερών)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Διαγωνισμός για εξεύρεση νέων δομών 
για τη στέγαση των δομών ψυχικής 
υγείας, για εξοικονόμηση πόρων και 
βελτίωση συνθηκών διαβίωσης 
τροφίμων. Προϋπολογιζόμενο 
οικονομικό όφελος πλέον των 100.000 
€/έτος (02/2019) 

• Βελτίωση της κατάστασης στις 
υφιστάμενες δομές, μέσω εκκένωσης 
όσων δεν πληρούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις , διακοπής καταβολής 
ενοικίων και πίεσης στους ιδιοκτήτες για 
τις απαραίτητες βελτιώσεις.                                                          
(03/2019)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Προμήθεια νέου συστήματος μετάδοσης ακτινολογικών εικόνων 
στους υπολογιστές του Νοσοκομείου (PACS) και 

• 3 πολυεγγραφέων CD ακτινολογικών εικόνων για την εξυπηρέτηση 
εξωτερικών ασθενών. 

• Εξοικονόμηση 120.000€ περίπου ετησίως από την κατάργηση 
ακτινογραφικών φιλμ)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Νέο σύστημα αρχειοθέτησης, θέασης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων (PACS)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Επαναλειτουργία εξειδικευμένων ιατρικών 
υπηρεσιών όπως το ιατρείο μαστού (11/2018)

• Παροχή πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης για 
παιδιά από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών 
(φθοριώσεις και θεραπευτικές αγωγές) (2/2018)

• Επισκέψεις οδοντιάτρων στα σχολεία για πρόληψη 
(3/2018)

• Επανέναρξη δυνατότητας εργαστηριακού ελέγχου 
(αιματολογικός- βιοχημικός-μικροβιολογικός), σε 
εξωτερικούς ασθενείς (2/2018).



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Αντικαταστήσαμε, τοποθετήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία, μέσω 
συνεννόησης με τον ΟΛΚΕ το μηχάνημα κάθαρσης τεχνητού νεφρού
που είχε δωρίσει στο παρελθόν. (03/2017)

• Επιστροφή και λειτουργία του χώρου του πρώην 
φυσικοθεραπευτηρίου του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Κέρκυρας από τον ΚΟΙΣΠΕ στο Νοσοκομείο (01/2017)

• Προστασία παλιού Ψυχιατρείου από την εκποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ, 
(παρουσία νομικού εκπροσώπου στον Άρειο Πάγο) 



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Ανακατασκευή του φθαρμένου δαπέδου της μονάδας τεχνητού 
νεφρού (11/2016)

• Επισκευάστηκε, καθηλωμένο από 5ετίας, ασθενοφόρο του 
Νοσοκομείου και έγινε μερική ανακαίνιση στα υπόλοιπα (01/2017)

• Η εικόνα του να μην υπάρχουν σεντόνια και μαξιλαροθήκες για τους 
νοσηλευόμενους αποτελεί ήδη μια άσχημη ανάμνηση

• Αντικατάσταση 60 κρεβατιών τροφίμων στις δομές ψυχικής υγείας



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Επισκευή δεκάδων πριζών ρεύματος σε θαλάμους ασθενών,  
τουαλετών του κοινού καθώς και θαλάμων των ασθενών, 
σπασμένων καθισμάτων αναμονής, κομματιών ψευδοροφών,

• Αντικατάσταση θωρακισμένων/πυρίμαχων πορτών σε χώρους του 
υπογείου (09/2017)

• Λειτουργία ανελκυστήρων για φορεία και προσωπικό με κωδικούς 
(06/2017)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Επισκευές θωρακισμένων πορτών, ψευδοοροφών, κλπ.



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Λειτουργία ανελκυστήρων για φορεία και προσωπικό με κωδικούς



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Επανέναρξη συνεργασίας με τη μοναδική ανάδοχο πληροφορικής του 
ΟΠΣΥ Ιονίων, με νέα έργα, μετά από 1 χρόνο διακοπής συνεργασίας 
(02/2017).

• Ολοκλήρωση προμήθειας συστήματος TURis για χειρουργικές 
διουρηθρικές επεμβάσεις (11/2016)

• Συντήρηση όλων των μηχανημάτων ψύξης –θέρμανσης το 2017. 
• Μερική αντικατάσταση των μονάδων ψύξης, κόστους 40.000€ το 2018. 

Αναμενόμενη εξοικονόμιση ρεύματος από την αντικατάσταση, 54.000€/έτος 
τουλάχιστον.

• Ολοκλήρωση διαδικασίας επισκευών των μονάδων ψύξης το 2019 με επιπλέον 
κόστος 40.000 € το 2019 (ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες)



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

Η κατάσταση των πύργων ψύξης πριν τη συντήρηση



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Αντικατάσταθηκαν οι 

αντλίες παροχής νερού στο 
νοσοκομείο, που είχαν τέθεί
οριστικά εκτός λειτουργίας 
(06/2018)

• Συντηρήθηκαν και 
καθαρίστηκαν οι δεξαμενές 
ύδρευσης (06/2018)

Η κατάσταση των αντλιών ύδρευσης πριν 
καταρρεύσουν το Μάρτιο του 2018



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Συντήρηση του συστημάτων Η/Ζ (ηλεκτρογεννητριών) το 2017

• Με επιπλέον επιχορήγηση 
35.000€ τον Δεκέμβριο του 
2017 από το Υπουργείο 
Υγείας, έγινε αντικατάσταση 
των UPS που υποστηρίζουν 
το βασικό ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό κατά τις διακοπές 
ρεύματος (πράσινες πρίζες 
του Νοσοκομείου)

Νέο σύστημα UPS



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Προχωρήσαμε το 2016, 2017 και 2018 σε ετήσιες συντηρήσεις του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εξοικονόμηση 
πόρων)

• Επισκευή και συντήρηση των πλυντηρίων του Νοσοκομείου (2017). 
Αποφυγή μεγάλου οικονομικού κόστους που διατρέχαμε με την 
μεταφορά των ακαθάρτων σε ιδιώτες, λόγω των συνεχόμενων 
βλαβών που παρουσιαζόταν καθημερινά στα ελάχιστα 
εναπομείναντα λειτουργούντα εκείνη την περίοδο πλυντήρια. 

• Επισκευή και συντήρηση των στεγνωτηρίων του Νοσοκομείου 
(2019). 



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Εγκαταστάθηκε αναβαθμισμένο σύστημα συναγερμού στο 
Φαρμακείο του Νοσοκομείου και τοποθετήθηκαν κάγκελα στα 
παράθυρα. Απόδοση νόμιμης άδειας λειτουργίας για πρώτη φορά 
(2017)

• Δανείστηκαν υπολογιστής, υλικά και φάρμακα στο ΠΕΔΥ ΜΥ 
Κέρκυρας για την άμεση έναρξη λειτουργίας του κατά το απόγευμα.



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Επισκευάστηκε ο 

εξωτερικός φωτισμός 
του Νοσοκομείου. 
(1/2018) 

• το 70% δεν λειτουργούσε, 
ενώ υπάρχουν κακοτεχνίες 
από κατασκευής που 
προκαλούν συνέχεια βλάβες



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Το 2017 έγινε μεγάλη 

άσκηση ετοιμότητας για 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
σεισμού σε συνεργασία 
με το ΕΚΕΠΥ. 

• Η άσκηση επαναλήφθηκε 
σε μικρότερη κλίμακα το 
2018 από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Κέρκυρας.



Αποτροπή ιατρικής μετανάστευσης των Κερκυραίων

• Αύξηση κατά +23% κατά μέσο όρο 
των χειρουργικών επεμβάσεων σε 
μόλις 2 έτη (σύγκριση 2018 με 
2016), 
• σημαίνει πρακτικά ότι 2190 ασθενείς 

λιγότεροι μαζί με τους συνοδούς τους, 
χρειάστηκε να μεταβούν σε άλλα 
νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων της υγείας τους αυτή τη 
διετία

• Αύξηση 15,9% των συνεδριών 
χημειοθεραπειών το 2017 και 
14,3% το τελευταίο έτος. 
• Συνολικά 991 μετακινήσεις λιγότερες 

προς άλλα νοσοκομεία το 2017 και το 
2016
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Αποτροπή ιατρικής μετανάστευσης των Κερκυραίων

• Έναρξη συνεδριών 
πλασμαφαίρεσης για όσους 
έχουν ανάγκη και αποτροπή 
ιατρικής μετανάστευσης τους 
σε άλλα νοσοκομεία (08/2018)

• Προγραμματίζεται άμεσα η 
έναρξη λειτουργίας της 
περιτοναϊκής μονάδας.



Αποτροπή ιατρικής μετανάστευσης των Κερκυραίων
• Λειτουργία 5ης Κλίνης στη ΜΕΘ. (06/2018)

αύξηση κατά 25% της δυναμικότητας της μονάδας. 

• Προβλεπόμενη μείωση των διακομιδών που 
απαιτούσαν συνοδεία ιατρού, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 85% για επείγοντα 
περιστατικά που έχριζαν νοσηλείας σε ΜΕΘ. 
Περιστατικά που μέχρι σήμερα έφευγαν 
από το νησί, μαζί με τις οικογένειες τους σε 
κρίσιμες στιγμές, πλέον θα νοσηλεύονται 
στο νοσοκομείο μας.

• Αντίστοιχα, διευκολύνει το έργο του ΕΚΑΒ, 
που σε αντίστοιχες περιπτώσεις δέσμευε το 
ένα εκ των 2 ασθενοφόρων που διαθέτει



Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/υποδομή –
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
• Αναβάθμιση υπηρεσιών σε ογκολογικούς ασθενείς/Νέα ογκολογική 

μονάδα

• Επισκευή και λειτουργία του δεύτερου μηχανήματος μονάδας διάλυσης των 
κύτταροστατικών. (2018)

• Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι εργασίες για τη νέα μονάδα διάλυσης 
κύτταροστατικών που θα εγκατασταθεί σε χώρους του 3ου ορόφου. Κόστος 
κατασκευών 50.000 €. Παράδοση του νέου τμήματος εντός Απριλίου 2019

• Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει και η μεταφορά της 
μονάδας ημερήσιας νοσηλείας σε χώρους του 3ου ορόφου του νοσοκομείου 

• Προκηρύχθηκε για πρώτη φορά μόνιμη θέση ογκολόγου (09/2018)

• Προσλήφθηκε δεύτερος επικουρικός ογκολόγος (07/2018)



Περιουσία Νοσοκομείου

• Επανεκτίμηση αξίας των οικημάτων του Νοσοκομείου (09/2016)

• Έχουμε απευθυνθεί στο ΤΕΕ και στο οικονομικό επιμελητήριο, με σκοπό την 
εκτίμηση της κατάστασης. Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με το οικονομικό 
επιμελητήριο. (10/2016)

• Προχωρημένη συνεργασία για αξιοποίηση κτηρίων του Νοσοκομείου και 
από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

• Εντός του επόμενου διμήνου προβλέπεται η επαναπροκήρυξη, μέσω 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για τα μισθώματα (ιδιοκτησίας του 
νοσοκομείου) που η σύμβαση τους έχει λήξει (αφορούν εμπορικά ακίνητα 
και οικίες κυρίως στο Κέντρο της πόλης). (06/2019) 



Οικονομική διαχείριση
- Ετήσιοι προϋπολογισμοί (τελικά ποσά)

• 2015: 11.904.725 €
• (ποσοστό απορρόφησης 90,53%)

• 2016: 12.448.426 €
• (ποσοστό απορρόφησης 94,41%)

• 2017: 12.162.364 €
• (ποσοστό απορρόφησης 99,41%)

• 2018: 13.752.421 €
• (ποσοστό απορρόφησης 99,57%)

• 2019: 14.378.142 €
• (αρχικός προϋπολογισμός)
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Οικονομική διαχείριση
- Απορρόφηση κονδυλίων προϋπολογισμού

• Αξιοποίηση προϋπολογισμού

• 2015: επιστροφή κονδυλίων ύψους 1.127.715€ στο 
ΓΛΚ (γενικό λογιστήριο του κράτους) 
• (ποσοστό απορρόφησης 90,53%)

• 2016: επιστροφή κονδυλίων ύψους 695.867€ στο ΓΛΚ
• (ποσοστό απορρόφησης 94,41%)

• 2017: επιστροφή κονδυλίων ύψους 71.757€ στο ΓΛΚ
• (ποσοστό απορρόφησης 99,41%)

• 2018: επιστροφή κονδυλίων ύψους 59.135€ στο ΓΛΚ
• (ποσοστό απορρόφησης 99,57%)

• 2019: με αντίστοιχη πορεία αξιοποίησης της 
τελευταίας διετίας αναμένεται επιστροφή περίπου 
50.000 € στο ΓΛΚ
• (πρόβλεψη ποσοστού απορρόφησης 99,5%)
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Οικονομική διαχείριση
- Συνολική απορρόφηση κονδυλίων προϋπολογισμού

• Πραγματική χρήση κονδυλίων 
προϋπολογισμού:

• 2015: 10.777.010 € (11.904.725 €)

• 2016: 11.751.974 € (12.448.426 €)

• 2017: 12.090.816 €  (12.162.364 €)

• 2018: 13.692.421 € (13.752.421 €)

• 2019: 14.378.142 € (14.378.142 €) 
(πρόβλεψη)

10777001

11751974
12090816

13692421

14328000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2015 2016 2017 2018 2019

Απορρόφηση προϋπολογισμού σε ευρώ 



Οικονομική διαχείριση
- Ετήσιοι προϋπολογισμοί (χωρίς τη φαρμακευτική δαπάνη)

• 2015: 9.296.760 €

• 2016: 8.160.274 €

• 2017: 7.993.671 €

• 2018: 9.452.421 €

• 2019: 10.078.142 €
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Οικονομική διαχείριση
- Απορρόφηση προϋπολογισμού (χωρίς φαρμακευτική δαπάνη)

• Πραγματική χρήση κονδυλίων του 
προϋπολογισμού εκτός φαρμάκου:
• 2015: 8.416.356 € (9.296.760€)

• (ποσοστό απορρόφησης 90,53%)
• Απώλεια 880.404 €

• 2016: 8.151.774 € (8.634.440 €)
• (ποσοστό απορρόφησης 94,41%)
• Απώλεια 482.666 €

• 2017: 7.946.508 €   (7.993.671 €)
• (ποσοστό απορρόφησης 99,41%)
• Απώλεια 47.163 €

• 2018: 9.411.775 € (9.452.421 €)
• (ποσοστό απορρόφησης 99,57%)
• Απώλεια 40.646 €

• 2019: 10.028.000 € (10.078.142 €)
• (πρόβλεψη απορρόφησης 99,5%)
• (πρόβλεψη απώλειας 50,000)
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Οικονομική διαχείριση
- Συσσωρευμένα χρέη

• Σημαντικό πρόβλημα του Νοσοκομείου παραμένει το μεγάλο ύψος 
τιμολογίων, τα οποία αφορούν κυρίως ΔΕΚΟ και τα οποία δεν είναι 
δυνατό να καταχωρηθούν στις εκάστοτε τρέχουσες χρήσεις, λόγω 
των περιορισμένων ετήσιων προϋπολογισμών. 

• Αποτελεί πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν, παρότι προ του 
2016 δεν γινόταν αναλυτική καταγραφή στο BiForms του 
υπουργείου υγείας.



Οικονομική διαχείριση
- Συσσωρευμένα χρέη

• Πορεία συσσωρευμένων χρεών νοσοκομείου

• Κατάσταση ανάληψης καθηκόντων
• Το Φεβρουάριο του 2016 το νοσοκομείο ανέφερε 1.382.739 ευρώ συσσωρευμένα χρέη από τα προηγούμενα έτη
• Τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσό αυτό ανερχόταν σύμφωνα με τα στοιχεία του Bi Forms σε 2.151.701 ευρώ.

• Πορεία χρεών από 9/2016 έως 12/2017

• Το Νοέμβριο του 2016 με εντολή της 6ης ΥΠΕ και παρά τη διαφωνία της διοίκησης του νοσοκομείου, επιστράφηκαν 
1.000.000 από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό προοριζόταν από το ΓΝ Κέρκυρας, για τη λογιστικοποίηση
και την εξόφληση μέρους των οφειλών που είχαν συσσωρευθεί σε ΔΕΚΟ.

• Το 2017, παρά τα αιτήματα της διοίκησης του νοσοκομείου, για τις κατηγορίες προμηθειών εκτός φαρμακευτικής 
δαπάνης, αποδόθηκε το 94% (αντί του 100%) του προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Το  γεγονός αυτό προκάλεσε 
επιπλέον κενό 700.000 ευρώ περίπου στη λογιστικοποίηση οφειλών που είχαν συσσωρευτεί προς τις ΔΕΚΟ και την 
αποπληρωμή τους.

• Βελτίωση της κατάστασης το 2018, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση το 2019

• Το 2018 με την απόδοση του 100% του προϋπολογισμού και την αποπληρωμή μέρους των οφειλών της ΔΕΗ με 
κεντρική νομοθετική ρύθμιση για όλα τα νοσοκομεία, το ύψος των χρεών του νοσοκομείου σε ΔΕΚΟ μειώθηκε κατά 
50% και συγκεκριμένα στα 1.528.295 Ευρώ

• Το 2019 με την επαύξηση του προϋπολογισμού κατά 1.200.000 ευρώ περίπου, είναι δυνατή η περαιτέρω σημαντική 
μείωση των τιμολογίων αυτών σε επίπεδα μικρότερα του 2016 (Ήδη τον Απρίλιο το χρέος έχει μειωθεί στις 551.561€)



Οικονομική διαχείριση
- Συσσωρευμένα χρέη

• Πορεία συσσωρευμένων χρεών

• 02/2016: 1.382.739 €
• 09/2016: 2,151,701 €
• 12/2016: 2.618.289 €
• 12/2017: 3.669.737 €
• 04/2018: 3.077.003 €
• 09/2018: 2.000.456 €
• 12/2018: 1.528.295 €
• 04/2019: 551.561 €
• 12/2019: 1.100.000 € (πρόβλεψη)
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Πορεία συσσωρευμένων χρεών



Οικονομική διαχείριση
- Συσσωρευμένα χρέη

• Προτεινόμενες λύσεις για την πλήρη εξάλειψη του προβλήματος:

• Περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση για κατ’ εξαίρεση αποπληρωμή όλων των 
οφειλών ή επαύξηση προϋπολογισμού το σκοπό αυτό, καθώς το Νοσοκομείο 
διαθέτει ταμειακό διαθέσιμο για την εξόφληση τους. 

• Απόδοση του συνόλου των προϋπολογισμών στο 100%, χωρίς περικοπές, 
όπως έγινε το 2018, ώστε να μπορέσουμε να απομειώσουμε σταδιακά τις 
οφειλές αυτές.

• Απομείωση/διακανονισμοί των οφειλών (έχει γίνει μερικώς-χρήζει αύξησης 
προϋπολογισμού) 



Οικονομική διαχείριση

Συνάντηση όλου του Δ.Σ. στο Υπουργείο, αίτηματα νομοθετικής 
ρύθμισης για οφειλές ΔΕΚΟ



Οικονομική διαχείριση
Φαρμακευτική δαπάνη

• Από το 2016 η φαρμακευτική δαπάνη εκτινάχθηκε, καθώς με νομοθετική 
ρύθμιση, η αγορά των φαρμάκων υψηλού κόστους, πέρασε από τον ΕΟΠΥΥ, στα 
νοσοκομεία. 

• Το νοσοκομείο Κέρκυρας, δεδομένης της λειτουργείας της μονάδας ειδικών 
θεραπειών, για την απρόσκοπτη συνέχεια των θεραπειών υψηλού κόστους της 
μονάδας, έλαβε σημαντικές επιπλέον επιδοτήσεις.

• Συγκεκριμένα:
• Το 2016 έλαβε επιπλέον 730.000 €
• Το 2017 έλαβε επιπλέον 1.030.000€
• Το 2018 έλαβε επιπλέον 900.000 €
• Ο προϋπολογισμός του 2019 περιλαμβάνει εξ αρχής για πρώτη φορά τις αυξημένες 

ανάγκες όπως καθορίστηκαν την τελευταία τριετία



Οικονομική διαχείριση
- Ετήσιοι προϋπολογισμοί (φαρμακευτική δαπάνη)

• 2015: 2.607.965 €

• 2016: 3.813.986 €
• (Φάρμακα υψηλού κόστους 

για πρώτη φορά αγοράζονται 

μόνο από τα νοσοκομεία)

• 2017: 4.168.693 €

• 2018: 4.300.000 €

• 2019: 4.300.000 €
(αρχικός προϋπολογισμός)
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Οικονομική διαχείριση
- Αποθεματικά νοσοκομείου

• Πορεία αποθεματικών 
νοσοκομείου από το 2015 έως 
σήμερα:

• 12/2015: 1.749.963

• 12/2016: 17.143.010

• 12/2017: 17.214.992

• 12/2018: 19.338.049

• 07/2019: 19.000.000 (πρόβλεψη)
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Πορεία αποθεματικών νοσοκομείου



Οικονομική διαχείριση
- Αποπληρωμές προμηθευτών

• Αποπληρωμές προμηθευτών παλαιότερων ετών με έκτακτη 
επιχορήγηση 11.000.000 ευρώ, πέραν του τακτικού 
προϋπολογισμού. (2016), 

• Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων του Νοσοκομείου εντός 2-3 μηνών
• επανάκτηση της εμπιστοσύνης των προμηθευτών

• Αύξηση ανταγωνισμού-Πτώση τιμών

• τόνωση οικονομικά, της τοπικής αγοράς και των τοπικών προμηθευτών με 
άμεσες εξοφλήσεις



Ασφάλεια κτηρίου και προσερχομένων

• Τοποθέτηση συστήματος επίβλεψης των εξωτερικών χώρων του 
Νοσοκομείου με κάμερες ασφαλείας

• Επισκευή και κλείδωμα απογεύματα και βράδια των περιφερειακών 
πορτών του κτηρίου

• Δημιουργία σημείων ελέγχου από την υπηρεσία ασφαλείας

• Κλείδωμα της κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου κατά τις βραδινές 
ώρες



Ασφάλεια κτηρίου και προσερχομένων

Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, κλείδωμα απογεύματα και βράδια των περιφερειακών πορτών του κτηρίου



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

• Δενδροφύτευση του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το τμήμα Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου για συνεργασία στην έρευνα σχετικά με τις 
νευροεκφυλιστικές παθήσεις

• Συνεργασία με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου  για την οργάνωση του ενεργού και ημιενεργού
αρχείου του Νοσοκομείου.



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την κατάσταση του αρχείου που 
παραλάβαμε στα υπόγεια και στους διαδρόμους του Νοσοκομείου



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

Η νέα εικόνα του αρχείου του Νοσοκομείου



• Τον Δεκέμβριο του 2018 έγινε πλήρης διαμόρφωση με σύγχρονα 
έπιπλα και εξοπλισμό της βιβλιοθήκης του νοσοκομείου. 
• με τη βοήθεια δωρητών καθώς και τη συμβολή του τμήματος 

βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην ταξινόμηση των 
βιβλίων που ήταν αποθηκευμένα στο υπόγειο του νοσοκομείου

• Για το σκοπό αυτό διατέθηκε χώρος στον 1ο όροφο του νοσοκομείου, 
εύκολα προσβάσιμος σε όλους τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

• Με την βοήθεια δωρητών οργανώνεται παιδική βιβλιοθήκη στο 
χώρο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου

Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

Η νέα βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου, στον 1ο όροφο του κτηρίου



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

• Συνεργασία με τον Δήμο Κέρκυρας ως προς την υποστήριξη του 
ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. (9/2017)

• Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού της μονάδας απεξάρτησης 
του ΓΝ Κέρκυρας, εντός των φυλακών και την υποστήριξη των 
κρατουμένων με ψυχολόγους (04/2018)

• Συνεργασία με το τμήμα Κέρκυρας των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους (ΓΑΚ), για την αξιοποίηση και διάσωση του ανενεργού 
αρχείου του Νοσοκομείου και του πρώην Ψυχιατρείου (5/2017)



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ιατροδικαστική υπηρεσία 
Κέρκυρας

• Συνεργασία με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για λύση στο κενό 
εξυπηρέτησης υπερήλικων οδηγών από συμβεβλημένους ιατρούς

• Συνεργασία με την τοπική εφορία προσκόπων για τη διακόσμηση της 
παιδιατρικής κλινικής με τοιχογραφίες από παιδικά μυθιστορήματα. 

• Οργανώθηκε αιμοδοσία για τους πυρόπληκτους της Αττικής με εξαιρετική 
επιτυχία



Συνεργασίες με τους φορείς της τοπικής 
κοινωνίας

• Συνεργασία με την 
τοπική εφορία 
προσκόπων για τη 
διακόσμηση της 
παιδιατρικής 
κλινικής με 
τοιχογραφίες από 
παιδικά 
μυθιστορήματα. 



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Η λίστα εφημερευόντων αναρτάται δημόσια καθημερινά στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου

• Λειτουργία λίστας χειρουργείου στο Νοσοκομείο
• Κανένα χειρουργείο δε μπορεί να αναβληθεί πέραν των 15 ημερών
• Ο ασθενής παρακολουθεί ηλεκτρονικά ότι δεν καταπατάται η σειρά του

• Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης του πολίτη

• Έγινε διαγωνισμός για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του 
Νοσοκομείου και επετεύχθη πολύ υψηλό επιτόκιο (2,1%)

• Ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία δικτύου wifi για το προσωπικό και τους 
επισκέπτες του Νοσοκομείου



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Λίστα εφημερευόντων και χειρουργείου 
στην αναμορφωμένη ιστοσελίδα του Νοσ/μείου. 

Λειτουργία δικτύου WiFi



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Έγκαιρες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει 
επάρκεια σε φάρμακα υψηλού κόστους (Χημειοθεραπευτικά) – Τα 
προηγούμενα χρόνια δόθηκαν από την 6η Υ.Πε., κονδύλια 1.000.000€ 
πλέον του αρχικού προϋπολογισμού/ έτος περίπου.

• Διανομή ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών/αξιολόγηση 
προβλημάτων

• Τοποθέτηση άνω των 300 νέων πινακίδων στους διαδρόμους για τη 
διευκόλυνση του προσανατολισμού των πολιτών



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Νέες πινακίδες προσανατολισμού στους διαδρόμους



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Ολοκλήρωση της αναδόμησης του συστήματος τηλεφωνικού ραντεβού
(06/2017)

• (νέα τηλεφωνική γραμμή με υπάλληλο αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, καθημερινά 
9πμ–1μμ)

• Εφαρμόστηκε νέο σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. (01/2019)

• Η εισερχόμενη αλληλογραφία, ψηφιοποιείται, της αποδίδεται barcode και προωθείται 
ηλεκτρονικά στο κάθε τμήμα/υπάλληλο. 

• εξοικονόμηση πόρων -αγορά χαρτιού-, αλλά ανθρώπινου δυναμικού που διένεμε την 
αλληλογραφία.

• Αναδόμηση της λειτουργείας της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων
• Κατάργηση της ανάγκης επιβεβαίωσης του προγραμματισμένου ραντεβού (06/2017)

• Ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας (06/2017)

• Διπλασιασμός καθισμάτων στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων.(02/2019)



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας στα 
Εξωτερικά Ιατρεία



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διπλασιασμός καθισμάτων 
αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή

• Ολοκληρώθηκε η λειτουργεία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος διαλογής ασθενών. Το 
νέο λογισμικό εντάχθηκε και λειτουργεί ήδη στο τμήμα επειγόντων δίνοντας δυνατότητα 
• ηλεκτρονικής παραγγελίας του εργαστηριακού/απεικονιστικού ελέγχου,
• λειτουργία φακέλου ασθενή και αυτόματης καταχώρησης του ελέγχου στον ηλεκτρονικό φάκελο και 
• άμεση εισαγωγή στο αντίστοιχο τμήμα, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που μέχρι 

τώρα εφαρμόζονταν. 

• Για τον ίδιο λόγο έγινε άμεση προμήθεια και τοποθέτηση 3 νέων υπολογιστών, επιπλέων 
των υπαρχόντων, για το χώρο του τμήματος επειγόντων. 
• Με τους υπολογιστές αυτούς είναι δυνατή η ταυτόχρονη θέαση των ακτινογραφικών εικόνων, του 

φακέλου ασθενούς και του συστήματος προτεραιότητας

• Εγκαταστάθηκε ανάδοχος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
ασθενών (DPO- Data Protection Officer), 
• σε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων (GDPR).



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εσωτερικό του νέου νοσοκομείου και μείωση 

της παράνομης στάθμευσης σε δρόμους κεντρικής σημασίας (είσοδοι, πρόσβαση στο Τμήμα 
Επειγόντων, περιφερειακή κίνηση), με τοποθέτηση σταθερών οδοδεικτών/κώνων. (05/2018)

• Αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, με νέα 
καλαίσθητα παγκάκια (01/2019)

• Επισκευάστηκαν τα σπασμένα καλύπτρα των αερόθερμων σε όλο το νοσοκομείο, που 
αποτελούσαν εστίες μόλυνσης, λόγω των σκουπιδιών που συσσωρεύονταν σε αυτά. (01/2019)

• Επισκευάστηκαν οι αυτόματες γυάλινες πόρτες των κεντρικών εισόδων που δεν 
λειτουργούσαν και επισκευάζονται πλέον άμεσα σε περιπτώσεις βλαβών. (09/2016)

• Προμήθεια κουρτινών για τα παράθυρα των δωματίων ασθενών που είχαν πλήρως 
καταστραφεί (05/2019)

• Προμήθεια διαχωριστικών κουρτινών μεταξύ των κλινών σε όσα δωμάτια είχαν καταστραφεί 
(05/2019)



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Επισκευή σκεπής εξωτερικών ιατρείων ψυχιατρικής στο παλιό 
ψυχιατρείο (πλημμύριζε στο παρελθόν σε κάθε βροχή) (12/2018). 

• Οριστική αντικατάσταση της για απομάκρυνση παλαιών υλικών (7/2019- Σε εξέλιξη 
σχετικός διαγωνισμός) 

• Επισκευάστηκαν χρόνια προβλήματα ατομικού φωτισμού (ανά 
κρεββάτι) στους θαλάμους (12/2018)

• Επισκευάστηκαν οι χαλασμένες πόρτες μπάνιων στα δωμάτια (01/2019)

• Αποκαταστάθηκε η παροχή ειδών υγιεινής στους νοσηλευόμενους και 
στους επισκέπτες 
• τακτική προμήθεια χαρτιού υγείας μετά από πολλά χρόνια από τον (6/2017).

• Τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σαπωνοθήκες και υγρό σαπούνι σε όλα τα 
κοινόχρηστα μπάνια (02/2019). 

• Προγραμματίστηκε ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος της καθαριότητας των 
κοινόχρηστων μπάνιων, ώστε να παραμένουν συνεχώς καθαρά. (02/2019)



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Βελτίωση κυκλοφορίας με οδοδείκτες



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Νέα καθίσματα εξωτερικών χώρων Επιδιόρθωση σπασμένων καλυμμάτων 
στα επιδαπέδια κλιματιστικά



Άλλες δράσεις για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Έκ νέου είδη υγιεινής στα μπάνια Τακτικός έλεγχος καθαριότητας στα 
κοινόχρηστα μπάνια



Προγραμματισμός επόμενων δράσεων για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών

• Μελέτη και προγραμματισμός αλλαγής των περίπου 200 πλακών 
πεζοδρομίου στην είσοδο του Νοσοκομείου.

(αναμένεται ολοκλήρωση εντός 7/2019).

• Αντικατάσταση κουρτινών στα δωμάτια ασθενών 

(αναμένεται ολοκλήρωση εντός 8/2019).

• Μερική ανανέωση του εξοπλισμού του χειρουργείου
• 2 νέα σετ λαπαροσκοπήσεων, προσυπολογιζόμενης αξίας 32.000 ευρώ 

(διαγωνισμός σε εξέλιξη)



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Έγκριση των κονδυλίων (μέσω του 
προγράμματος Interreg), για το 
συστήματος παραγωγής 
Οξυγόνου από την 6η Υ.Πε., που 
αφορά και το νοσοκομείο 
Κέρκυρας (02/2019), 

• αναμένεται η προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού.



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Ένταξη στο νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας 
για έργα και νέα ιατρικά μηχανήματα. Ζητήθηκε η ένταξη έργων αξίας 
3.730.000 ευρώ. Γίνεται σταδιακή έγκριση από πλευράς σκοπιμότητας από 
την 6η Υ.Πε. των προμηθειών αυτών.

• Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020”, και ήδη προκηρύχθηκαν, 
προμήθειες εξοπλισμού εκτιμώμενης δαπάνης 84.255 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα είναι σε εξέλιξη οι προμήθειες:
• Δύο (2) πρόσθετων κεφαλών (διοισοφάγειος- παιδιατρική) για τον καρδιολογικό 

υπερηχοτομογράφο
• Σύστηματος υποβοηθούμενης υπολογιστικής διάγνωσης (CAD) για τον ψηφιακό 

μαστογράφο,



Με το βλέμμα στο μέλλον

• Ολοκληρώθηκε η ιεράρχηση των αναγκών σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 
για την ένταξή 65 περίπου νέων ιατρικών μηχανημάτων στο ΕΣΠΑ. 
• Έχουν καταρτιστεί τα τεχνικά δελτία και έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών(απαραίτητες προϋπόθεσεις για να κατατεθούν οι αιτήσεις 
ένταξης στο ΕΣΠΑ). 

• Προς ολοκλήρωση η διαδικασία αιτημάτων ένταξης για τα πρώτα 19 εξ αυτών των 
οποίων οι επιτροπές διαβούλευσης ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαδικασίες. 
(προβλέπεται κατάθεση σχετικού αιτήματος εντός Μαΐου)

• Περαιτέρω απομείωση οφειλών τιμολογίων προς ΔΕΚΟ, με σκοπό την 
εξάλειψη των οφειλών αυτών μέσα στο 2020. Εξαρτάται από τη 
χρηματοδότηση ή τη νομοθετική ρύθμιση.



Με το βλέμμα στο μέλλον
• Συνέχιση της διαδικασίας προσαύξησης της στελέχωσης

• με επιπλέον προκήρυξη διαγωνισμών για μόνιμο προσωπικό, (σταδιακή κάλυψη οργανικών θέσεων) και 
• Με προκήρυξη νέων επικουρικών θέσεων, συμβασιούχων ΙΔΟΧ και άλλων ευέλικτων μορφών εργασίας. 

Είναι αυτονόητη προϋπόθεση η σταδιακή μετακίνηση των νυν επικουρικών, σε μόνιμες θέσεις μέσω 
διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αυτές που θα κενωθούν, οφείλουν  να επαναπροκηρυχθούν άμεσα με 
σκοπό την αύξηση της στελέχωσης.

• Εγκατάσταση οθόνης πληροφοριών στο ΤΕΠ (χρηστικά μηνύματα-χρόνος 
αναμονής κοκ)

• Συμφωνία με τον ΟΚΑΝΑ για τη μετακίνηση των γραφείων του από το 
χώρο του παλιού Ψυχιατρείου, στο χώρο του νέου νοσοκομείου, μετά 
από απόφαση υπουργού Υγείας (02/2019). 
• Αναμένεται υλοποίηση τους επόμενους μήνες της εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής στον 

περιβάλλοντα χώρο του νσοοκομείου και απελευθέρωση του πανεπιστημιακού campus από τη μονάδα 
χορήγησης υποκαταστάτων.

• Βελτίωση του εσωτερικού χώρου της εισόδου του νοσοκομείου.

• Βελτίωση του χώρου αναμονής ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία.



Εν κατακλείδι

• Παρόλη τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει, όπως αποδεικνύεται 
από τα παραπάνω, ακόμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη 
συνολική εικόνα που παρουσιάζει το Νοσοκομείο. Η κατάσταση που 
υπήρχε προ του 2016, σε πληθώρα τμημάτων και ζητημάτων του 
Νοσοκομείου, παρότι έχει σημαντική βελτίωση, δε μπορεί να αλλάξει 
πλήρως, στα περίπου 3 χρόνια της διοίκησης αυτής. 



Εν κατακλείδι

Πιστεύουμε όμως πως στο διάστημα αυτό, μπήκαν σταθερές βάσεις 
για μια αλλαγή εικόνας του Νοσοκομείου στους πολίτες και σε 
συνδυασμό με τις προσλήψεις προσωπικού που έγιναν και αυτές που 
προγραμματίζονται μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για μια 
συνολική ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης στο προσεχές 
μέλλον.



Εν κατακλείδι

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους για τις 
προσπάθειες τους όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν όρθιο το 
Νοσοκομείο. 

Έχουμε ήδη επαναφέρει συνθήκες ομαλότητας για την εργασιακή 
καθημερινότητα με τη βελτίωση της στελέχωσης, ώστε σε όλα τα 
τμήματα να δίνονται οι νόμιμες άδειες και τα ρεπό του προσωπικού 
και ελπίζουμε στο προσεχές μέλλον να μπορέσουμε να τους 
επιστρέψουμε όσα οι προηγούμενες διοικήσεις τους οφείλανε.


