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Θεόδωρος Αθ. Ρούπας
Οικονομολόγος, Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
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Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών σε Επαγγελματίες Υγείας.
Έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος ΝΠΔΔ και
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεόδωρος Αθ. Ρούπας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Γρανίτσας Νικόλαος
Πάνου Ευάγγελος
Μεντζελόπουλος Παναγιώτης

ΜΕΛΗ
Βρέντζου Μαρία
Γαρδικλής Δημήτριος

Μπουχάρα Σταυρούλα
Οικονομόπουλος Βασίλειος
Παπαδοπούλου Ελένη
Πεντάζος Παναγιώτης
Σπυρόπουλος Δημοσθένης
Στενού Στέλλα
Τιμαγένη Πασχαλιά
Τσιφτσή Ευφροσύνη
Χριστόπουλος Γεώργιος

Γιαλαμά Μαρία
Δαβάκης Δημήτριος
Ζήση Δήμητρα
Καλογήρου Θωμαΐς
Κολτσίδα Αναστασία
Λαμπρινός-Βάλτας Ευστράτιος
Ματθαίου Δημήτριος

Γραμματεία Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου
Περιστέρη Ειρήνη
Λάγιου Μαρία
Μακρυκώστα Μαρία

7

Ο Θεόδωρος
ΘεόδωροςΡούπας
Ρούπαςείναι
είναικάτοχος
κάτοχος
Διδακτορικού
ΔιδακτορικούΔιπλώματος
Διπλώματοςαπό
απότοτοΤμήμα
Τμήμα
Οικονομικών
ενώ
ΟικονομικώνΕπιστημών
Επιστημώντου
τουΕ.Κ.Π.Α.,
Ε.Κ.Π.Α.,
κατέχει
Μεταπτυχιακό
Τίτλο Τίτλο
στη στη
ενώ κατέχει
Μεταπτυχιακό
Χρηματοοικονομική
ΧρηματοοικονομικήΔιοίκηση
ΔιοίκησηΔημοσίων
Δημοσίων
Οργανισμών
Επιχειρήσεων
Οργανισμών Επιχειρήσεωναπό
απότοτο
Πανεπιστήμιο
ΠανεπιστήμιοBRUNEL
BRUNELτου
τουΛονδίνου.
Λονδίνου.
Επίσης
Επίσης,έχει
έχειπραγματοποιήσει
πραγματοποιήσει
συμπληρωματική εκπαίδευση στην
συμπληρωματική εκπαίδευση στα
Οργάνωση & Διοίκηση Μονάδων Υγείας
συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης στο
Πρόνοιας στο London School of Economics
Πανεπιστήμιο
στο Λονδίνο. ROSKILDE UNIVERSITY
της
Οργάνωση
&
ΑπόΔανίας
το 2000και
έχειστην
διδάξει
ως εντεταλμένος
Διοίκηση
Μονάδων
Υγείας
Πρόνοιας
στο
Καθηγητής στ Τ.Ε.Ι. Αθηνών, από το 2007
London
School ofΠατρών
Economics
στο
στο
Πανεπιστήμιο
– Τμήμα
Λονδίνο.
Διοίκησης Επιχειρήσεων και από το 2013
ΑπόΕ.Α.Π.
το 2000
ωςσε
εντεταλμένος
στο
καιέχει
στοδιδάξει
Α.Π.ΚΥ.
προπτυχιακά
Καθηγητής
στα Τ.Ε.Ι.
Αθηνών, στα
από το
και
μεταπτυχιακά
προγράμματα,
2007
στο Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
της Υγείας. Πατρών – Τμήμα
Διαθέτει εργασιακή
εμπειρία
θέσεις
Διοίκησης
Επιχειρήσεων
καισεαπό
το 2013
Διοίκησης
Πειραιά,
στο
Ε.Α.Π.Γ.Ν.
και Νίκαιας
στο Α.Π.ΚΥ.
σε Γ.Ν.
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»
Βούλας, σε θέση
προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά
Υποδιεύθυνσης στα
Οικονομικών
Υπηρεσιών
προγράμματα,
Οικονομικά
της Υγείας.
Γ.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ
Διαθέτει
εργασιακή εμπειρία
σε θέσεις
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΕπίσης
Διοίκησης Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
Νίκαιας Πειραιά,
Γ.Ν.
διετέλεσε
Επιστημονικός
Συνεργάτης
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, σε θέση σε
Γραφείο Υπουργού Υγείας και σε Γραφεία
Υποδιεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
Γενικών Γραμματέων (Υπουργείο Υγείας,
Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ
Υπουργείο Εργασίας κ.α. από το 1995-2003).
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. Επίσης
Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
διετέλεσε
Επιστημονικός
σε
ελληνικά και
περιοδικά και συμμετοχή σεΣυνεργάτης
Υπουργού
Υγείας καισε
σε Γραφεία
Γραφείο
ξενόγλωσσα
βιβλία, συμμετοχή
Γενικών
Γραμματέων
Επιστημονικές
Έρευνες(Υπουργείο
καθώς και Υγείας,
Υπουργείο
Εργασίας
το 1995εισηγήσεις σε
ελληνικάκ.α.
καιαπό
διεθνή
2003).
Επιστημονικά Συνέδρια.
Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Εκ μέρους της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο
Βούλας», σας καλωσορίζω στην περιληπτική περιήγηση στους
χώρους και τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας.
Το «Ασκληπιείο Βούλας» εδρεύει σε ένα ιδιαίτερα προνομιούχο
κτήμα, που ανήκει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μέσα σε μια
καταπράσινη έκταση, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σε αυτό
το σπάνιο, για τα δεδομένα μιας μεγαλούπολης, περιβάλλον
αναπτύχθηκε το νοσοκομείο από το 1920, αρχικά ως
αποκλειστικά ορθοπαιδικό θεραπευτήριο, που μέσα στα 100
χρόνια λειτουργίας του εξελίχθηκε σταδιακά στη σημερινή του
μορφή, σε ένα σύγχρονο Γενικό Νοσοκομείο.
Σήμερα το νοσοκομείο εξυπηρετεί περισσότερους από 600
ασθενείς ημερησίως και περισσότερους από 1000 στις ημέρες
της Γενικής Εφημερίας. Διαθέτει 402 ανεπτυγμένες κλίνες, με
ιατρικό προσωπικό που αριθμεί τα 310 μέλη και προσωπικό
διαφόρων ειδικοτήτων που συνολικά ξεπερνά τους 1100
εργαζομένους.
Κλείνοντας τρία χρόνια αδιάκοπης και ακούραστης προσπάθειας βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να
παρουσιάζω ένα νοσοκομείο που μετά από μια πολυετή πορεία βραδείας εξέλιξης, απαξίωσης
υποδομών και διοικητικής δυσλειτουργίας, έλαβε μια σημαντική αναπτυξιακή ώθηση, από το 2010
και μετά, εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα.
Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και βαδίζουμε σταθερά σε
ένα μέλλον όπου το Ασκληπιείο θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας δυναμικά
αναπτυσσόμενης παραλιακής ζώνης, εν όψει νέων μεγάλων επενδύσεων, και στις αυξανόμενες
ανάγκες του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.
Σε αυτή την πορεία συνέβαλαν αποφασιστικά οι σύγχρονοι δωρητές, που σε μια περίοδο λιτότητας
προσέφεραν την ανεκτίμητη οικονομική και ηθική στήριξή τους, προκειμένου το νοσοκομείο μας να
αλλάξει πρόσωπο. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να ξεχωρίσω τους Αθανάσιο και Κωνσταντίνο Μαρτίνο, οι
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οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό του Νοσοκομείου και όποτε ζητήθηκε η
βοήθειά τους ανταποκρίθηκαν με προθυμία και αίσθημα καθήκοντος προς το κοινωνικό σύνολο.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο “THE COSTAS M. LEMOS
FOUNDATION” και στον Γεώργιο Στασινόπουλο, η πρόσφορά των οποίων υπήρξε καθοριστική σε
συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας του νοσοκομείου.
Σημαντική υπήρξε και η βοήθεια άμεσων συνεργατών μας, όπως του Διευθυντή της Καρδιολογικής
Κλινικής κ. Αθ. Μανώλη, ο οποίος στάθηκε κοντά στη Διοίκηση και διέθεσε το κύρος και τις γνώσεις
του με στόχο το Νοσοκομείο να εκσυγχρονιστεί.
Στη διάρκεια της θητείας μας έγιναν μεγάλες κτηριακές παρεμβάσεις στο Κεντρικό Κτήριο και άνοιξαν
Τμήματα που ήταν κλειστά από 20ετίας, ενώ ανακαινίστηκαν ήδη λειτουργούσες Κλινικές και
Τμήματα (ΜΕΘΧ, Αποστείρωση κ.α.). Αξίζει να αναφερθεί δε ότι στη διάρκεια της θητείας μας
λειτούργησαν 33 νέες κλίνες και πρόκειται να λειτουργήσουν άμεσα άλλες 56, με εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας (σύνολο 89 κλίνες).
Επιπλέον, δρομολογήθηκε η κατασκευή νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών καθώς και νέου
Ακτινοδιαγνωστικού, Ουρολογικού και Παιδοψυχιατρικού Τμήματος. Ευελπιστούμε αυτή η
προσπάθεια να συνεχιστεί με νέες κτηριακές υποδομές ώστε να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες ανάγκες
προβληματικών τμημάτων, όπως τα Εργαστήρια και κυρίως τα Εξωτερικά Ιατρεία.
Μια άλλη παράμετρος που αποτελεί προτεραιότητά μας, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών μας με
την εισαγωγή σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Επιπρόσθετα, είναι επιτακτική ανάγκη να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του Νοσοκομείου ώστε να
επεκταθεί σε νέες ιατρικές ειδικότητες και κλινικές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πορεία του προς
ένα σύγχρονο και πλήρες Γενικό Νοσοκομείο.
Παρά το ότι η ραχοκοκαλιά κάθε νοσοκομείου, είναι οι υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν
ξεχνάμε ότι η καρδιά του ιδρύματος βρίσκεται στους ανθρώπους που νυχθημερόν προσφέρουν με
αφοσίωση τις υπηρεσίες τους, διαθέτοντας το χρόνο και τις γνώσεις τους, για να βοηθήσουν τον
συμπολίτη μας που βρίσκεται σε ανάγκη. Αυτό το εξαιρετικό προσωπικό είναι που καθημερινά
συνδυάζει τη γνώση και την τεχνολογία με τις υψηλές αξίες της ανθρωπιάς και της ενσυναίσθησης με
στόχο να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ασθενών.
Στόχος της παρούσας Διοίκησης, αλλά και προσωπικός μου στόχος, ήταν να εμπνεύσουμε το ιατρικό
και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου να αποδώσουν τα μέγιστα, μέσω μιας
ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας Διοίκησης, που φροντίζει να εξισορροπεί στρατηγικές αποφάσεις και
πειθαρχημένο οικονομικό σχεδιασμό, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ικανοποίηση των αιτημάτων
του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας.
Η παρακάτω παρουσιαζόμενη αποτύπωση και ο επισυναπτόμενος Απολογισμός αποτελεί υποχρέωσή
μου ώστε να ενημερωθεί κάθε πολίτης και να κριθεί το επιτυχές ή όχι της παρουσίας μου στο
Νοσοκομείο και του Θεσμού που εκπροσωπώ. Αποτελεί και υποχρέωσή μου προς την Πολιτεία για το
«συμβόλαιο εμπιστοσύνης» της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου που συνέβαλε
αποφασιστικά σε αυτήν την προσπάθεια καθώς και στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που
συνέβαλαν με την ψήφο τους στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας
Θεόδωρος Αθ. Ρούπας
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η πευκόφυτη παραθαλάσσια έκταση εκατό περίπου στρεμμάτων, στην οποία βρίσκεται το Ασκληπιείο
Βούλας παραχωρήθηκε από την Μονή Πετράκη μετά από ενέργειες του Ε.Ε.Σ. για να αποτελέσει το πρώτο
σανατόριο στην Ελλάδα για τη θεραπεία πασχόντων από οστική φυματίωση παιδιών. Το 1920, οπότε και
πρωτολειτούργησε το ίδρυμα, τη Διοικητική ευθύνη ανέλαβε ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατά της
Φυματίωσης» ενώ τρία χρόνια μετά η Διοίκηση πέρασε εξολοκλήρου στον Ε.Ε.Σ.
Τα πρώτα χρόνια τη λειτουργίας του ιδρύματος οι κτηριακές εγκαταστάσεις περιορίζονταν σε ολιγάριθμες
ξύλινες κατασκευές ενώ το πρώτο νοσηλευτικό περίπτερο που ανεγέρθηκε ήταν το Βενιζέλειο, το έτος
1927, με δωρεά της Έλενας Βενιζέλου. Κατά τη δεκαετία του 1930 σημειώθηκε ραγδαία πρόοδος στην
ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου με την ανέγερση ικανού αριθμού κτηρίων τα οποία
ονομάστηκαν σύμφωνα με το όνομα των δωρητών τους, μεταξύ των οποίων το Παπαστράτειο (1931), με
δαπάνη των αδερφών Παπαστράτου της γνωστής καπνοβιομηχανίας, το Αθανασάκειο (1935), με δαπάνη
του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Ιωάννη Αθανασάκη, το Σταθάτειο (1936), με δωρεά της Αθηνάς Όθωνα
Σταθάτου, το Λοβέρδειο (1937), με χρηματική προσφορά από τη Μαρία Σπύρου Λοβέρδου, τα Ειρήνης και
Αικατερίνης (1938), με κρατική δαπάνη, το Παρασκευοπούλειο (1939), με δωρεά της χήρας του
στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου και το Ρακτιβάνειο (1940) με δωρεά των κληρονόμων του
Κωνσταντίνου Ρακτιβάν και συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. Με την αύξηση των κλινών του, το Ασκληπιείο άνοιξε της
πύλες του σε ασθενείς όλων των ηλικιών ενώ επιπλέον εγκαταστάθηκαν σύγχρονα μαγειρεία,
διαμορφώθηκαν χώροι για σίτιση και διαμονή του προσωπικού, κατασκευάστηκε μεγάλη δεξαμενή
ύδατος και πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δενδροφύτευση και καλλωπιστική διαμόρφωση των
ακάλυπτων τμημάτων της έκτασης.
Στη διάρκεια τη Γερμανικής Κατοχής το νοσοκομείο αποτέλεσε πυρήνα αντίστασης καθώς σχηματίστηκαν
αντιστασιακές οργανώσεις με τη συμμετοχή τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού και λοιπού
προσωπικού.
Η πρώτη κλινική που ιδρύθηκε, μετά τις ορθοπαιδικές που λειτουργούσαν μέχρι τότε, ήταν η Παθολογική
τον Μάιο του 1945. Από το 1948 και μετά, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας γενικής ανασυγκρότησης και
αποκατάστασης των ζημιών του πολέμου, το νοσοκομείο άλλαξε μορφή. Στελεχώθηκε και από άλλες
ιατρικές ειδικότητες, πέραν της Ορθοπαιδικής, ενώ αποπερατώθηκε και εξοπλίστηκε πλήρως το
Χειρουργικό Περίπτερο. Το 1950 τίθεται ο θεμέλιος λίθος της Κονιαλίδειας Ορθοπαιδικής Κλινικής όπου
θα στεγαστούν και τα νέα χειρουργεία, με χρηματοδότηση του Νικόλαου Κονιαλίδη.
Το 1953 αποπερατώνεται η κατασκευή του Ρίπειου Περιπτέρου με κληροδότημα του Παντελή Π. Ρίπη.
Το 1957 ξεκινά η ανέγερση του Βιαροπούλειου Περιπτέρου το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να
στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες, με δωρεά των Παναγιώτη Βιαρόπουλου, Ιουλίας Ανδρίκου και Ειρήνης
Πιπιλή. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται η ανέγερση του Ναού του Αγίου Παντελεήμονος με δαπάνες του
καθηγητή Θεόδωρου Γαροφαλίδη. Το 1961 εγκαινιάζεται η πενταόροφη Ρευματολογική Κλινική χάρη στη
ρευστοποίηση των κληροδοτημάτων των Κωνσταντίνου Νικολούδη και Αλέξανδρου Ροδουσάκη και με
οικονομική ενίσχυση εκ μέρους του Σπυρίδωνα Λαιμού. Τις δεκαετίες του ΄60 και ΄70 το Ασκληπιείο
συνέχισε να αναπτύσσεται με την ίδρυση νέων τμημάτων και την ανέγερση πρόσθετων κτηριακών
εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων λειτούργησε οργανωμένο Φυσικοθεραπευτήριο, το οποίο σε συνδυασμό
με τις 750 ανεπτυγμένες κλίνες έθεσε τη σφραγίδα του Ορθοπεδικού Νοσοκομείου.
Το 1985 το νοσοκομείο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ., οπότε συντάχθηκε νέος Οργανισμός και Προϋπολογισμός με
Δημόσιο Λογιστικό. Συνέπεια της μετατροπής του Ασκληπιείου σε Ν.Π.Δ.Δ. ήταν η σταδιακή μετατροπή
του από ειδικό Ορθοπαιδικό Νοσοκομείο σε Γενικό Νοσοκομείο. Προς αυτή την κατεύθυνση μετατράπηκε
ικανός αριθμός κλινών από ορθοπαιδικές σε παθολογικές και κλίνες του Καρδιολογικού Τμήματος.
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Ταυτόχρονα άρχισαν να αναπτύσσονται νέα Τμήματα όπως το Νευρολογικό, Οφθαλμολογικό,
Οδοντιατρικό ΑμεΑ, Ω.Ρ.Λ. κ.λ.π.
Το 1994 με δωρεά Γ. Καρατζά ανεγέρθηκε κτήριο για να στεγάσει τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ενώ το
1995 άρχισαν οι οικοδομικές εργασίες Ειδικού Κτηρίου για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση της ΜΕΘ/Χ
με δωρεά του Κυριάκου Μούσκα. Το 1998 ξεκίνησε η ανοικοδόμηση Γυναικολογικής Κλινικής, κατόπιν
δωρεάς και σύμφωνα με την επιθυμία της Γεωργίας Καρατζά, η οποία όμως ποτέ δεν λειτούργησε και το
κτήριο τελικά χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει το Α΄ Παθολογικό Τμήμα.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004 στάθηκαν αφορμή για να γίνει ανακαίνιση κτηριακών
συγκροτημάτων του Νοσοκομείου και να εφοδιαστούν διάφορα τμήματα με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό.
Το 2006 ιδρύθηκε το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου “Ασκληπιείον”
Βούλας» με κύριο σκοπό την υποστήριξη του έργου του νοσοκομείου μέσω της διαμεσολάβησης μεταξύ
υποψηφίων δωρητών και του Ιδρύματος, προκειμένου να διεκπεραιώνονται διαδικαστικές ενέργειες, να
παρακάμπτονται χρονοβόρες διαδικασίες και να εντοπίζονται ευαισθητοποιημένοι πολίτες με δυνατότητα
να προσφέρουν.
Από το 2008 με την ανάληψη καθηκόντων του Συντονιστή Διευθυντή κ. Αθ. Μανώλη εκσυγχρονίστηκε και
ενισχύθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό η Καρδιολογική Κλινική, μέσω δωρεών.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα εξής έργα: Ανακαίνιση Μονάδας Παρακολούθησης Καρδιοπαθών
(Αθ. Μαρτίνος), Γενική Ανακαίνιση Καρδιολογικής Κλινικής και Εργαστηρίων (Κων. Μαρτίνος),
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο-Αναβάθμιση Στεφανιογράφου (C. Lemos Foundation), Εξοπλισμός Κλινικής και
Εργαστηρίων (Χ. Κανελάκη, Αγγελικούση), Ανακαίνιση –Εξοπλισμός 2ου ορόφου Λ. Κολλάκη, συνολικής
αξίας όλων των προηγουμένων 3.500.000€.
Το 2016 ανακαινίσθηκε πλήρως και εξοπλίστηκε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (δωρεά Αθ. Μαρτίνος).
Παράλληλα αποκτήθηκε νέος Ψηφιακός Μαστογράφος, νέο Ακτινολογικό Μηχάνημα και νέος Αξονικός
Τομογράφος με την προσφορά του ιδίου δωρητή.
Το 2016 επίσης ξεκίνησε η μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του Νοσοκομείου, η Στατική Ενίσχυση
Φέροντος Οργανισμού του Κεντρικού Κτηρίου, η Ανακατασκευή ΜΕΘ, η Ανακατασκευή 2ου, 3ου , 4ου
ορόφου και η Ανακατασκευή της Αποστείρωσης μετά του εξοπλισμού τους (δωρεά Κων. Μαρτίνος),
δαπάνης 3.500.000€.
Το 2019 βρίσκονται σε εξέλιξη Τα εξής έργα:
 η δημιουργία του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος
και του Ουρολογικού Τμήματος, (δωρεά Αθ. Μαρτίνος), δαπάνης 2.500.000€.
 η πλήρης ανακαίνιση Αθανασάκειου κτιρίου και η μετατροπή του ως Αυτόνομο Κέντρο
Αποκατάστασης (δωρεά Γ. Στασινόπουλου)
 η εκ νέου αναβάθμιση του Ψηφιακού Συγκροτήματος Στεφανιογράφίας (δωρεά C. Lemos
Foundation)
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Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
Δρ Φλώρα Ζερβού-Βάλβη

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τομεάρχης: Χάρης Ζαχαρόγιαννης

A΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Παρασκευή Ποταμούση
Επιμελητές Α΄
Χαρίλαος Σαμαράς
Ιωάννα Κοτσίρη
Επικουρική Επιμελήτρια
Όλγα - Μαρία Σπυροπούλου

Το Α΄ Παθολογικό Τμήμα στεγάζεται στο κτήριο
Καρατζά. Διαθέτει συνολικά είκοσι έξι κλίνες,
οι είκοσι τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται
στο κεντρικό κτήριο Καρατζά και οι υπόλοιπες
δύο στο κτήριο Ειρήνης Α1.
Το τμήμα στελεχώνεται με πέντε οργανικές θέσεις ιατρών. Από το τμήμα της Α΄ Παθολογικής Κλινικής
χορηγείται πλήρης ειδικότητα παθολογίας, ενώ οι θέσεις των ειδικευομένων είναι δεκατρείς συνολικά και
για τις δύο Παθολογικές κλινικές
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται εντός του τμήματος εκπαιδευτικά μαθήματα, στα
οποία συμμετέχουν ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί, ενώ λαμβάνουν επίσης μέρος και σε
επιστημονικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Επιστημονικού Συμβουλίου
ή των Ιατρικών Τομέων. Επιπλέον, το τμήμα με όλους τους ιατρούς, συμμετέχει σε συνέδρια και άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις της ιατρικής κοινότητας.
Όλο το προσωπικό του τμήματος, οι ιατροί, οι άρτια καταρτισμένοι νοσηλευτές, καθώς και το υπόλοιπο
βοηθητικό προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια, αγάπη και φροντίδα
προς τον ασθενή και τους οικείους του. Κύρια μέριμνά μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης
στους ασθενείς.
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Στα πλαίσια του Α’ Παθολογικού Τμήματος
λειτουργούν πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία,
μεταξύ των οποίων λειτουργεί Ιατρείο
Λοιμώξεων με υπεύθυνο ιατρό τον κ. Χαρίλαο
Σαμαρά, επιμελητή Α΄ Λοιμωξιολόγο. Επίσης
λειτουργούν και απογευματινά ιατρεία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:

4.597
5.698
29.053
5,11
61,20%

Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Λοιμώξεων:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:

4.647
152
17.715

Σύνολο Εξετασθέντων:

22.514

B΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Θωμαΐς Καλογήρου
Διευθυντές
Θεοδώρα Λούφα
Αθανάσιος Φόρτης
Επικουρική Επιμελήτρια
Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου
Στο Ασκληπιείο Βούλας λειτούργησε για πρώτη
φορά Παθολογική Κλινική τον Μάιο του 1945
υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Κ. Κέπετζη.
Το 1975 στο Παθολογικό Τμήμα προστέθηκαν νέες κλίνες, 22 τον αριθμό, ενώ το 1978 αναγνωρίστηκε,
από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην Παθολογική Κλινική, η δυνατότητα να παρέχει ενός έτους
άσκηση για την ειδικότητα της Παθολογίας. Το 1985, με την ένταξη του Ασκληπιείου Βούλας στο Ε.Σ.Υ.,
μετατράπηκε σημαντικός αριθμός ορθοπαιδικών κλινών σε κλίνες του Παθολογικού Τμήματος. Σήμερα, η
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Β΄ Παθολογική Κλινική διαθέτει 26 κλίνες, 15 εκ των οποίων βρίσκονται στο κτήριο Νεφρολογικό και 11
στο κτήριο Ειρήνης Α1.
Οι ειδικευμένοι ιατροί που υπηρετούν στο τμήμα είναι τέσσερις, ενώ χορηγείται πλήρης ειδικότητα
εσωτερικής παθολογίας.
Στα πλαίσια του Β΄ Παθολογικού Τμήματος
λειτουργούν πρωινά τακτικά εξωτερικά
ιατρεία καθώς και απογευματινά. Λειτουργεί
επίσης
Διαβητολογικό
Ιατρείο
με
υπεύθυνους τους κ. Θεοδώρα Λούφα και
Φόρτη Αθανάσιο.
Στο τμήμα γίνεται συνεχής εκπαίδευση τόσο
των ειδικευομένων όσο και των ειδικευμένων
ιατρών με εκπαιδευτικά μαθήματα και
εκδηλώσεις. Το σύνολο του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού διακρίνεται από
άρτια κατάρτιση και υψηλό αίσθημα
σεβασμού προς τους ασθενείς και τους
συνοδούς τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

4.533
5.744
28.477
4,97
59,97%
6.613

Εξετασθέντες στο Διαβητολογικό Ιατρείο: 5.416
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
18.935
Σύνολο Εξετασθέντων:
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30.964

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Προϊσταμένη Διευθύντρια
Αντωνία Ελέζογλου
Επιμελητές Β΄
Αντώνιος Φανουριάκης
Ελένη Καλαβρή
Επικουρικός Επιμελητής
Ευάγγελος Θεότικος
Ιστορικό
Η σκέψη για δημιουργία Ρευματολογικής
Κλινικής στο Νοσοκομείο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Ασκληπιείο Βούλας, γεννήθηκε το 1954, καθώς αυτό μεταβαλλόταν από
Σανατόριο σε Νοσοκομείο Παθήσεων Οστών και Αρθρώσεων. Το 1955 το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
του Ε.Ε.Σ. επιφόρτισε τον ιατρό Ν. Κέπετζη να μεταβεί «εις Αμερικήν και Ευρώπην, ίνα μελετήσει τον
τρόπον λειτουργίας των Ρευματολογικών Κέντρων» και να υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις και την
01.01.1957 ξεκίνησε η λειτουργία του τακτικού Ρευματολογικού Ιατρείου που αρχικά εξυπηρετούσε 800
ρευματοπαθείς ανά έτος.
Η Ρευματολογική Κλινική εγκαινιάστηκε στις 03.08.1961 σε νεόδμητο πενταώροφο κτήριο που
κατασκευάστηκε ειδικά «δυνάμενον να πληροί τους όρους της καλής λειτουργίας μίας Ρευματολογικής
Κλινικής», αναπτυσσόταν δε σε όλους τους ορόφους με 67 κλίνες νοσηλείας, χώρους εργασιοθεραπείας,
πλήρες φυσιοθεραπευτήριο (ισόγειο) και αναψυκτήριο στην ταράτσα για θεραπευτική ηλιοθεραπεία, και
ονομάστηκε από τα ονόματα των δωρητών του «Νικολούδειος και Ροδουσάκειος Ρευματολογική Κλινική
και Φυσιοθεραπευτήριο Σπ. Λαιμού» (βλ. Ορθοπεδικά Χρονικά 1961, Τόμος 11ος, Τεύχος 1ο).
Επρόκειτο για την πρώτη Ρευματολογική Κλινική που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την ίδρυση
της «Ελληνικής Εταιρείας Ρευματολογίας και Υδρολογίας» (μετέπειτα ΕΡΕ, Ελληνική Ρευματολογική
Εταιρεία), εύρωστη σε δυναμικότητα κλινών και μέσων θεραπείας στα πρότυπα των αντίστοιχων κλινικών
του εξωτερικού. Διευθυντής της διετέλεσε αρχικά ο Ν. Κέπετζης (1961-1964) και στη συνέχεια ο Π.
Δημητριάδης (1965-1985), οι οποίοι θεμελίωσαν τη Ρευματολογία στην Ελλάδα, τόσο ασκώντας την στην
καθημερινή κλινική πράξη, όσο και εκπαιδεύοντας τους πρώτους 8 Έλληνες ειδικευόμενους
ρευματολόγους ή εξειδικευόμενους παθολόγους στο Ασκληπιείο Βούλας, έργο που αναγνωρίστηκε από
την ΕΡΕ με τη θέσπιση του ετήσιου Βραβείου Κέπετζη, που χορηγείται, έως σήμερα, στην καλύτερη
ερευνητική εργασία ρευματολογίας.
Η κλινική έκτοτε μετακινήθηκε αρκετές φορές σε άλλα κτήρια, αποδέσμευσε τη Διεύθυνση του
Φυσιοθεραπευτηρίου, ενώ ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της ειδικότητας απέκτησε το
1986 Ανοσολογικό Εργαστήριο το οποίο λειτουργούσε στο χώρο της έως το 2004, υπό τον Διευθυντή της
κλινικής Γ. Βεζύρογλου (1986-2004). Συνεχίζοντας τη πρωτοπόρα πορεία της και συμβαδίζοντας με τη
σύγχρονη αντίληψη διάγνωσης και διαχείρισης των ρευματολογικών ασθενών και νόσων και τα διεθνή
πρότυπα άσκησης της ειδικότητας, το 2008 απέκτησε, με εισήγηση του Διευθυντή Χ. Αντωνιάδη (20052016), Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας των Αρθρώσεων, με υπεύθυνο ιατρό τον Ι. Ραφτάκη, το πρώτο
στην Ελλάδα σε Ρευματολογική Κλινική, που βοήθησε διαγνωστικά έως τις 31.03.2018 κατά μέσο όρο
2.000 ρευματοπαθείς και ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα ανά έτος καθώς και Εργαστήριο
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Τριχοειδοσκόπησης, με υπεύθυνη ιατρό την Α. Ελέζογλου, για τη διερεύνηση της αγγειοπάθειας των
ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα.
Κλινικό Έργο
Σήμερα, η Ρευματολογική Κλινική διενεργεί ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων,
σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευματολογίας (EULAR) και
παρακολουθεί ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα (30%), φλεγμονώδεις αρθροπάθειες και
σπονδυλοαρθροπάθειες (45%), αρθρικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων, μυοσκελετικά σύνδρομα
και μη-τραυματικές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (μυών, αρθρώσεων, τενόντων, συνδέσμων)
και τις συννοσηρότητες και επιπλοκές τους (προσβολή εσωτερικών οργάνων, λοιμώξεις
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, λοιμώδεις αρθρίτιδες) (25%). Στο Εργαστήριο της Ρευματολογικής
Κλινικής διενεργούνται διαγνωστικές αρθροπαρακεντήσεις και μικροσκόπηση αρθρικού υγρού με
πολωτικό μικροσκόπιο, τριχοειδοσκόπηση, βιοψίες σιελογόνων αδένων και υπερηχοτομογραφία
αρθρώσεων, τενόντων και μυών, διαγνωστικές πράξεις που καθιστούν την Κλινική αυτόνομη και ικανή να
πράττει το έργο της με υψηλή πιστότητα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Εξάλλου, στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
πραγματοποιούνται
ενδοφλέβιες
χορηγήσεις ανοσοτροποποιητικών και
κυτταροστατικών φαρμάκων. Επιπλέον,
στην κλινική λειτουργούν πρωινά και
απογευματινά
τακτικά
εξωτερικά
ιατρεία.
Η
Ρευματολογική
Kλινική
του
Ασκληπιείου Βούλας έχει τη μεγαλύτερη
δυναμικότητα σε ρευματολογικές κλίνες
και τον μεγαλύτερο αριθμό ασκούμενων
ειδικευομένων ιατρών στην Ελλάδα.
Εκπαιδευτικό Έργο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής
διεξάγεται με εβδομαδιαία μαθήματα
και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εναρμονισμένο με τις πρόσφατες υποδείξεις της Επιτροπής
Εκπαίδευσης για τη Ρευματολογία και σε λειτουργική διασύνδεση με την Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική και τη Δ΄ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για
τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών της.
Παράλληλα, η κλινική συμμετέχει σε πολλαπλά ερευνητικά πρωτόκολλα και πολυκεντρικές προοπτικές
μελέτες καταγραφής και παρακολούθησης ασθενών, στα Διαπανεπιστημιακά Μαθήματα και στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ρευματολογίας του ΕΚΠΑ (εκπαιδευτής ο Επιμελήτης Β΄ Α. Φανουριάκης), στις
επιστημονικές εκδηλώσεις των ΕΡΕ και EULAR με πολλαπλές ανακοινώσεις, ομιλίες και μαθήματα, και στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου.
Στόχοι
Η Ρευματολογική Κλινική του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» έχει ως όραμα την προώθηση της έρευνας για τη
γνώση και την καλύτερη διαχείριση των ρευµατικών παθήσεων και ασθενών και ως σκοπό της την
ικανότητα να πορεύεται αυτόνομη και πλήρης, τόσο ερευνητικά όσο και κλινικά. Στοχεύει να
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πραγματοποιήσει τα ανωτέρω επιδιώκοντας την απόκτηση επάρκειας για χορήγηση διετούς εξειδίκευσης
στην Υπερηχοτομογραφία του Μυοσκελετικού Συστήματος, για ειδικούς ρευματολόγους και
ορθοπαιδικούς, με την οργανική συμμετοχή της ως εκπαιδευτικό κέντρο πρακτικής εξάσκησης στο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ρευματολογίας του ΕΚΠΑ, και με τη θέσπιση εξειδικευμένου ιατρείου για το
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, μένοντας συνεπής σε μια πρωτοπόρα πορεία στο χώρο της
Ρευματολογίας η οποία ξεκίνησε το 1961.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:

4.527
5.018
16.707
3,33
60,16%
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Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:

16.268
5.505

Σύνολο Εξετασθέντων:

21.773

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συντονιστής Διευθυντής

Επιμελητές Β΄

Αθανάσιος Ι. Μανώλης

Εμμανουήλ Καλλίστρατος
Ανδρέας Τριανταφύλλης

Διευθυντές

Επικουρικοί Επιμελητές

Κωνσταντίνος Κυφνίδης
Αθανάσιος Τσούκας

Δημήτριος Βαρβαρούσης
Παύλος Τσινιβίζοβ
Τατιάνα Ζαμφίρ

Επιμελητές Α΄
Ανδρέας Γιαννακόπουλος
Λεωνίδας Πουλημένος
Ευτυχία Χαμόδρακα

Ιστορικό
Το Καρδιολογικό Τμήμα ιδρύθηκε το 1965 με Διευθυντή τον κ. Γ. Σπανολιό. Το 1979 ιδρύθηκε η
Καρδιολογική Μονάδα ενώ η κλινική διέθετε ήδη 23 κρεβάτια, και το Εργαστήριο Δοκιμασιών Κόπωσης.
Το 1985 ανέλαβε Διευθυντής ο κ. Σ. Χρηστάκος και δημιουργήθηκε Βηματοδοτικό Εργαστήριο και
Εργαστήριο Ηχοκαρδιογραφίας. Παράλληλα λειτούργησαν και εξειδικευμένα Εργαστήρια, Υπέρτασης,
Λιπιδίων και Αρρυθμιών.
Τα έτη 2005 έως 2006 εκτέλεσε χρέη Διευθυντή ο κ. Χ. Αντωνακούδης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2006
ανέλαβε τη Διεύθυνση ο κ. Α. Μανώλης, ο οποίος άλλαξε πλήρως την εικόνα της κλινικής. Αυξήθηκε ο
αριθμός των ειδικευομένων από 8 σε 16 και ο αριθμός των ειδικευμένων από 8 σε 11.
Προωθήθηκε η πλήρης ανακαίνιση της κλινικής σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα το Ασκληπιείο Βούλας
να διαθέτει σήμερα μία Καρδιολογική Κλινική Ευρωπαϊκού επιπέδου, από πλευράς παροχής υπηρεσιών,
εξοπλισμού και επιστημονικού έργου.
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Τμήματα –Εργαστήρια
Τα τμήματα και τα εξειδικευμένα εργαστήρια της Καρδιολογικής Κλινικής παρουσιάζονται συνοπτικά ως
εξής:
Καρδιολογική Κλινική: Διαθέτει 30 κλίνες. Πρόσφατα έγινε πλήρης ανακαίνιση της κλινικής με 2κλινους
και 3κλινους θαλάμους και όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται με 24ωρη ασύρματη καταγραφή του
καρδιακού ρυθμού.
Η ανακαίνιση της κλινικής έγινε με δωρεά Ντ. Μαρτίνου, ενώ ο εξοπλισμός με δωρεά των Τ. Zein, Χ.
Κανελλάκη, Α. Αγγελικούση και Ι. Κτιστάκη.
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Καρδιοπαθών: Πρόσφατα δημιουργήθηκε νέα Μονάδα, με αύξηση του
αριθμού των κλινών από 5 σε 7 και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εφάμιλλο των διεθνών προτύπων, δωρεά Α.
Μαρτίνου. Διαθέτει μηχανήματα υποστήριξης αναπνευστικής και νεφρικής λειτουργίας, μηχάνημα
ηχοκαρδιογραφίας, και mini lab.
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Το εργαστήριο
καλύπτει όλα τα περιστατικά των νοτίων
προαστίων, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι έως την
έναρξη λειτουργίας του διακομίζονταν σε άλλα
νοσοκομεία ετησίως 800 οξέα εμφράγματα και
περίπου 1.800 ασθενείς για στεφανιογραφικό
έλεγχο. Το εργαστήριο διαθέτει ό,τι πιο σύγχρονο
υπάρχει σε εξοπλισμό και εφαρμόζει όλες τις νέες
τεχνικές στον τομέα της διαγνωστικής και
θεραπευτικής αιμοδυναμικής. Η κατασκευή και ο
εξοπλισμός του έγινε με δωρεά του Ιδρύματος
“Costas M. Lemos Foundation”. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται περίπου 700 στεφανιογραφίες, 300
αγγειοπλαστικές, και εμφυτεύονται 100 βηματοδότες.
Βηματοδοτικό Εργαστήριο και Ιατρείο Αρρυθμιών: Λειτουργεί στον ανακαινισμένο χώρο του
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και πραγματοποιεί ετησίως περί τις 100 εμφυτεύσεις βηματοδοτών.
Ταυτόχρονα, λειτουργεί ιατρείο βηματοδοτών όπου παρακολουθούνται και ελέγχονται οι βηματοδότες
όλων των ασθενών. Τέλος, διαθέτει 6 μηχανήματα Holter ρυθμού για τη μελέτη των ασθενών.
Εργαστήριο Ηχοκαρδιογραφίας: Τα τελευταία χρόνια έγινε πλήρης αναβάθμιση του εργαστηρίου το
οποίο εξοπλίσθηκε με 6 νέα μηχανήματα
τελευταίας τεχνολογίας, εκ των οποίων 2
μηχανήματα 3-D και ένα παλάμης. Στο εργαστήριο
πραγματοποιούνται διαθωρακικές, διοισοφάγειες
και δυναμικές μελέτες με δοβουταμίνη. Βάσει
απόφασης του ΚΕΣΥ αποτελεί μετεκπαιδευτική
μονάδα για τις νεότερες τεχνικές της
ηχοκαρδιογραφίας. Η ανακαίνιση και ο
εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι δωρεά του Ν.
Μαρτίνου. Ετησίως, πραγματοποιούνται περίπου
4.000 διαθωρακικά, 300 διοισοφάγεια, και 300
stress echo.
Εργαστήριο Δοκιμασιών Κόπωσης: Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται δοκιμασίες κόπωσης αλλά και
καρδιοαναπνευστικής κόπωσης. Οι δοκιμασίες κόπωσης που πραγματοποιούνται ετησίως φτάνουν τις
450. Το εργαστήριο είναι δωρεά του “Maria Tsakos Foundation” και του Α. Μαρτίνου.
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Εργαστήριο Αποκατάστασης Καρδιοπαθών: Σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικοθεραπείας, λειτουργεί το
μοναδικό οργανωμένο εργαστήριο αποκατάστασης καρδιοπαθών στον ελληνικό χώρο.
Ιατρείο Υπέρτασης: Το ιατρείο υπέρτασης είναι Center of Excellence της European Society of
Hypertension. Πρόκειται για ένα από τα πιο φημισμένα αντίστοιχα ιατρεία στο διεθνή χώρο. Σημειωτέον
είναι δε ότι το 2014 διοργανώθηκε από εμάς το Παγκόσμιο Συνέδριο Υπέρτασης, που έλαβε χώρα στην
Αθήνα με συμμετοχή 6.500 συνέδρων από 87 χώρες. Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου
υπέρτασης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των Ευρωπαϊκών οδηγιών υπέρτασης το 2007, 2009, 2013 και
2018. Το εργαστήριο διαθέτει 10 μηχανήματα 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης,
ηχοκαρδιογράφο, 6 Holter ρυθμού, μηχάνημα 24ωρης καταγραφής πίεσης και σκλήρυνσης των αγγείων.
Εξετάζει ετησίως περισσότερους από 3.000 ασθενείς, πραγματοποιεί περίπου χίλιες 24ωρες καταγραφές
πίεσης, 800 ηχοκαρδιογραφήματα και τοποθετεί 400 Holter ρυθμού.
Ιατρείο Στεφανιαίων Συνδρόμων: Παρακολουθεί τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, με η χωρίς
τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης. Πραγματοποιούνται 1.300 επισκέψεις κατ’ έτος.
Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας: Παρακολουθεί τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με στόχο την
βέλτιστη θεραπεία, τη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών αυτών. Πραγματοποιεί καρδιοαναπνευστικές κοπώσεις ενώ συνεργάζεται στενά με το τμήμα
αποκατάστασης καρδιοπαθών. Στο ιατρείο παρακολουθούνται 400 ασθενείς.
Ιατρείο Λιπιδίων: Παρακολουθεί ασθενείς με δυσλιπιδαιμία, στεφανιαίους και μη καθώς και ασθενείς με
οικογενείς μορφές δυσλιπιδαιμίας. Στο ιατρείο παρακολουθούνται 300 ασθενείς.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Υπερτασικό Ιατρείο:
Εξετασθέντες στο Λιπιδαιμικό Ιατρείο:

7.162
8.224
28.836
3,52
52,69%
9.349
4.609
863

Εξετασθέντες στο Αρρυθμιολογικό Ιατρείο:
78
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Πρόληψης
Στεφανιαίας Νόσου:
668
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Καρδιακής
84
Ανεπάρκειας:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
19.994
Σύνολο Εξετασθέντων:

35.645

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ NΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:

1.209
2.472
6.384

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:

2,60
49,86%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (4ΕΤΙΑΣ 2015-2018)
Στεφανιογραφίες:
Αγγειοπλαστικές:

1.875
702

Τοποθέτηση Βηματοδότη:
Τοποθέτηση εμφυτεύσιμων holter:
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359
6

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Χάρης Δ. Ζαχαρόγιαννης
Διευθυντές
Αναστασία Κόκκωνα
Αδαμαντία Ζέρβα
Ειρήνη Σταυρουλάκη
Επικουρική Επιμελήτρια
Ανθή Παναγιώτου
Το Νεφρολογικό Τμήμα και η Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού του Ασκληπιείου
Βούλας ξεκίνησε να λειτουργεί το 1996. Το Νεφρολογικό Τμήμα και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα στην ομάδα αυτή των συνανθρώπων μας που πάσχουν από χρόνια
νεφρική νόσο, ενώ παράλληλα λειτουργεί Τακτικό Νεφρολογικό Ιατρείο, τόσο πρωινό όσο και
απογευματινό, με παρακολούθηση όλου του εύρους των νεφρολογικών παθήσεων.
Το 2016 στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, με δαπάνη δωρεάς κ. Αθ. Μαρτίνου, πραγματοποιήθηκε
αντικατάσταση του Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού, λειτουργική αναδιάταξη-αναδιαμόρφωση
και ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Ριζική ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός
των πάσης φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων: Κλιματισμός, κονσόλες Ασθενών,
αντικατάσταση πάσης φύσεως Δαπέδων και αντικατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού έκτασης 390 m2 .
Από την παραπάνω αναδιαρρύθμιση προέκυψε:
 Επιπλέον χώρος τεσσάρων θέσεων αιμοκάθαρσης, με την προσθήκη φορητού μηχανήματος
αντίστροφης όσμωσης
 Ο συνολικός αριθμός θέσεων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σήμερα ανέρχεται
από δεκατέσσερις (14) σε δεκαοκτώ (18).

Από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου συμπληρώθηκε το έργο, εξοπλίζοντας τη Μ.Τ.Ν με σύγχρονο
μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα τεχνητού νεφρού, καθίσματα αιμοκάθαρσης, κρεβάτια κ.λ.π) και
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εξασφαλίστηκαν συμβόλαια μηνιαίας συντήρησης, τα οποία υπερκαλύπτουν και τις πιο απαιτητικές
ευρωπαϊκές οδηγίες και δημιουργούν θαυμαστό πλέγμα ποιότητας και ασφάλειας στην αιμοκάθαρση.
Έτσι, τα νότια προάστια της Αθήνας αποκτούν, δια του Ασκληπιείου Βούλας, σημείο αναφοράς στην
αιμοκάθαρση και στην περίθαλψη ασθενών που πάσχουν από νεφρική νόσο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:

1.671
1.362
5.860

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

2,59
79,26%
2.830

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Αριθμός Προγραμ. Περιστατικών:
Αριθμός Επειγόντων Περιστατικών:

1.546
706

Αριθμός Προγραμματισμένων Συνεδριών: 19.283
Αριθμός Επειγόντων Συνεδριών:
2.442
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Δρ Ευφροσύνη Τσεκούρα
Διευθύντρια
Ζωή Καρατάσιου
Επιμελήτρια Β΄
Σταυρούλα Γκίνη
Επικουρικοί Επιμελητές
Πολυξένη Λέφα
Ιωάννης Παυλίδης

Η Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» ανήκει στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου και
ιδρύθηκε το 1985 με την έναρξη του Ε.Σ.Υ., ενώ ως πλήρες νοσηλευτικό τμήμα ξεκίνησε επίσημα τη
λειτουργία του το 1991. Στεγάζεται στο ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ κτήριο και η δύναμή της ανέρχεται στις 20 κλίνες, στις
οποίες περιλαμβάνεται ειδικό βρεφικό τμήμα με 4 κουνάκια και θάλαμος απομόνωσης με 2 κλίνες.
Η Παιδιατρική Κλινική καλύπτει τις ανάγκες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του παιδιατρικού πληθυσμού των
νοτίων προαστίων, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη φροντίδα σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων και
ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, ως η μοναδική δημόσια δομή. Σε επίπεδο παιδιατρικών υποειδικοτήτων
συνεργάζεται με όλες τις δομές του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», καθώς και με τις τριτοβάθμιες
παιδιατρικές κλινικές της Περιφέρειας Αττικής.
Η Παιδιατρική Κλινική παρέχει 2 χρόνια ειδικότητας στη Γενική
Παιδιατρική και 4 μήνες ειδικότητας στη Γενική Ιατρική.
Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία περιλαμβάνονται:
· Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο
· Ιατρείο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
· Νεογνολογικό Ιατρείο Μακρόχρονης Παρακολούθησης
Πρόωρων και Υψηλού Κινδύνου Νεογνών (Follow-Up)
Στο Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο διενεργείται πρόγραμμα
παρακολούθησης βρεφών και πρόγραμμα εμβολιασμών με βάση
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
Στο Ιατρείο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
παρακολουθούνται και διαγιγνώσκονται όλο το εύρος των
διαταραχών νευροαναπτυξιακής έκβασης με έμφαση στον Αυτισμό,
τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - ΔΕΠΥ και τις Μαθησιακές
Δυσκολίες. Υπεύθυνη του Ιατρείου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής είναι
η Αναπτυξιολόγος Δρ Ε. Τσεκούρα.
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Στο Νεογνολογικό Ιατρείο παρέχεται Πρόγραμμα Μακρόχρονης Παρακολούθησης Πρόωρων και
Υψηλού Κινδύνου Νεογνών (Follow-up) υπό την υπευθυνότητα της Διευθύντριας της Κλινικής. Στο ιατρείο
παρακολουθούνται πρόωρα και τελειόμηνα βρέφη, τα οποία νοσηλεύθηκαν σε Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών και χρήζουν μακρόχρονης παρακολούθησης (Follow-Up).
Η Παιδιατρική Κλινική, καθημερινά, δέχεται και εισάγει για νοσηλεία επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά
και συμμετέχει σε πλήρες ολοήμερο πρόγραμμα γενικών εφημεριών. Καλύπτει δε τα επείγοντα
περιστατικά του παιδιατρικού πληθυσμού των νοτίων προαστίων, από την γέννηση έως και την ηλικία των
16 ετών.
Η κλινική πρόσφατα εξοπλίσθηκε με συσκευή φωτοθεραπείας billibed και μπορεί να νοσηλεύσει
νεογέννητα μετά την έξοδό τους από το μαιευτήριο για την αντιμετώπιση του νεογνικού ικτέρου (rooming
in).
Η κλινική διαθέτει πλήρες μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα
μαθημάτων με συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών, ειδικών
στο αντικείμενό τους και θέματα τα οποία αφορούν κυρίως
προβλήματα καθημερινής παιδιατρικής, καθώς και Αναπτυξιακής
και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.
Η κλινική έχει πλούσιο κοινωνικό έργο με συμμετοχή σε
προγράμματα προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης πληθυσμού
στα σχολεία της Περιφέρειας του Νοτίου Τομέα, καθώς και με
άλλες δράσεις, όπως συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού για
την εκτίμηση της νευροαναπτυξιακής έκβασης των
φιλοξενούμενων παιδιών.
Το κοινωνικό έργο της κλινικής επεκτείνεται και στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων με ετήσια συμμετοχή στο Κοινοτικό Ιατρείο του
Δήμου
Ιθάκης,
για
την
προσέγγιση
προβλημάτων
νευροαναπτυξιακής έκβασης των παιδιών του νησιού, καθώς και
με συμμετοχή σε προγράμματα τηλεϊατρικής των νήσων Αιγαίου.
Στις καλλιτεχνικές δράσεις της Παιδιατρικής Κλινικής
περιλαμβάνεται η συνεργασία και αποδοχή προγράμματος
θεατρικής δράσης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την
δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νοσηλευομένων
παιδιών.
Η Παιδιατρική Κλινική έχει πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, με συνεχή συμμετοχή
με ανακοινώσεις, σε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες επιστημονικές διοργανώσεις, ενώ δέχεται τακτικά
προσκλήσεις από επιστημονικές διοργανώσεις του ελλαδικού χώρου.
Η κλινική συμμετέχει συστηματικά με συγγραφικό έργο στις εκδόσεις του επιστημονικού περιοδικού του
Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας «Ασκληπιειακά Χρονικά», καθώς και στην διοργάνωση και συμμετοχή διακλινικών
επιστημονικών ημερίδων στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, με επίκαιρα θέματα, όπως «Η παιδική
κακοποίηση», «Οι εμβολιασμοί», «Η αντοχή στις λοιμώξεις σε παιδιά και ενήλικες» κ.α.
Οι γονείς έχουν αγκαλιάσει με αγάπη την προσπάθεια της Παιδιατρικής Κλινικής για επέκταση των
δράσεων της σε επίπεδο τόσο νοσηλευομένων ασθενών όσο και εξωτερικών ιατρείων. Αυτό
αποτυπώνεται στις καθημερινές ευχαριστήριες επιστολές, οι οποίες απευθύνονται σε όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και στις οποίες εξαίρεται το επιστημονικό επίπεδο και το φιλόξενο προφίλ του
ανθρώπινου δυναμικού της κλινικής, αν και σχολιάζεται η ανάγκη πλήρους κτηριακής ανακαίνισης. Τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει, από το ίδιο το προσωπικό της κλινικής και του νοσοκομείου, προσπάθειες

24

βελτίωσης των χώρων της Παιδιατρικής Κλινικής και κυρίως του τμήματος των επειγόντων περιστατικών,
των χώρων αναμονής των μικρών ασθενών και του χώρου επεμβατικών πράξεων.
Τη Διεύθυνση της Παιδιατρικής Κλινικής το 2017 ανέλαβε η Δρ Τσεκούρα Ευφροσύνη η οποία με
προσωπικές παρεμβάσεις αναβάθμισε την κτηριακή υποδομή, εμπλούτισε τον εξοπλισμό και
βελτιστοποίησε την οργάνωση του τμήματος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

1.270
1.362
3.055
2,21
15,05%
7.578

Εξετασθέντες στο Ιατρείο Αναπτυξιακής: 4.100
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Πρόωρων
& Υψηλού Κινδύνου:
107
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
17.999
Σύνολο Εξετασθέντων:
29.784

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (20142018)

Εξετασθέντες

2014
28

2015
262

2016
718

2017
821

2018
854

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Δημήτριος Πατατούκας
Διευθυντές
Νικόλαος Ρούσσος
Ιωάννης Σιούτης
Το 1974 αναγνωρίζεται στην Ελλάδα η ειδικότητα
της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Το Ασκληπιείο Βούλας είναι το πρώτο
Νοσοκομείο που συστήνει Kλινική Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.), με
διευθυντή τον αείμνηστο Γεώργιο Καραντώνη. Επί διευθύνσεως Καραντώνη συστήνεται οργανωμένο
Φυσικοθεραπευτήριο, Τμήμα Εργοθεραπείας, Γυμναστήριο, Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) και
οργανωμένοι χώροι θεραπείας με τον ανάλογο εξοπλισμό.
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Οι ασθενείς από τότε νοσηλεύονται σε ιδιαίτερο τμήμα νοσηλείας και παρακολουθούν προγράμματα
αποκατάστασης που περιλαμβάνουν φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και
παρακολούθηση μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.
Μετά το 1985, οπότε το Ασκληπιείο Βούλας εντάσσεται στο ΕΣΥ, τη διεύθυνση του τμήματος Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης αναλαμβάνει ο αείμνηστος Νικόλαος Λαγογιάννης, ως Διευθυντής ΕΣΥ με
στελέχωση αρχικά από μόνιμο ειδικευμένο ιατρό Φ.Ι.Απ., τον κύριο Δημήτριο Πατατούκα και αργότερα
τους Νικόλαο Ρούσσο και Ιωάννη Σιούτη.
Κλινικό Έργο / Υπηρεσίες
Το 2003 έως 2004 έγινε ανανέωση των
υποδομών του Γυμναστηρίου, των χώρων
του
Φυσικοθεραπευτηρίου,
του
κολυμβητηρίου και
του τμήματος
Εργοθεραπείας.
Παράλληλα,
εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός του
τμήματος
σε
μηχανήματα
ηλεκτροδιάγνωσης, ανάλυσης κίνησης και
πελματογραφίας,
ανανεώθηκε
ο
μηχανολογικός
εξοπλισμός
του
Φυσικοθεραπευτηρίου και εφοδιάστηκε το
τμήμα Εργοθεραπείας με υπερσύγχρονες
συσκευές και μηχανήματα, με δυνατότητα εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικού ελέγχου της χρήσης τους. Επίσης, κατασκευάστηκε προσομοίωση
διαμερίσματος διαβίωσης και αυτοκινήτου, για εκπαίδευση εισόδου εξόδου στο όχημα ασθενών με
κινητικά προβλήματα.
Τα Εξωτερικά Ιατρεία του τμήματος, τα οποία είναι πρωινά και απογευματινά, αντιμετωπίζουν ασθενείς
με νευρολογικά και ορθοπαιδικά προβλήματα, αλλά και ασθενείς με χρόνιο πόνο, ηλεκτροδιαγνωστικά
προβλήματα και προβλήματα σχετιζόμενα με την κίνηση και τη βάδιση. Επιπλέον, στα εξωτερικά ιατρεία
λειτουργεί εργαστήριο ηλεκτροδιάγνωσης και εργαστήριο ανάλυσης κίνησης - πελματογραφίας.
Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης χορηγεί πλήρη ειδικότητα σε 8 ειδικευόμενους ανά 5 έτη.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ ΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (20142018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

890
1.669
20.375
13,43
74,41%
3.772
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Υπεύθυνη Ιατρός - Επικουρική Επιμελήτρια
Πολυξένη Σταμάτη

Στο Ασκληπιείο της Βούλας, στο κτήριο ΛΟΒΕΡΔΕΙΟ (κτήριο 3), λειτουργεί Νευρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
για την υποστήριξη ασθενών με νευρολογικά νοσήματα και την αντιμετώπιση νευρολογικών διαταραχών
σε νοσηλευόμενους ασθενείς στις κλινικές του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της διασυνδετικής ιατρικής.
Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά τις πρωινές ώρες και το απόγευμα, μια φορά την εβδομάδα κατόπιν
ραντεβού, και αφορά στη διάγνωση, διερεύνηση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με:
Νευροεκφυλιστικά νοσήματα, όπως άνοια (νόσος Alzheimer και άλλα ανοϊκά σύνδρομα), νόσος του
Parkinson και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, νόσος του ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα
(ALS).
Νοσήματα του περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως επίκτητες και συγγενείς πολυνευροπάθειες,
μονονευροπάθειες, πλεγματοπάθειες και ριζίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Νευρομυϊκές παθήσεις, όπως μυοπάθειες, συγγενείς και επίκτητες, μυασθένεια Gravis κ.α.
Χρόνιο νευροπαθητικό άλγος.
 Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες, όπως ημικρανία, κεφαλαλγία τάσης, αθροιστική
κεφαλαλγία
 Επιληψία.
 Αγγειακά νοσήματα / πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
 Απομυελινωτικές παθήσεις, όπως
σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις
του φάσματος Devic.
 Εγκεφαλοπάθειες όπως επιληπτικές,
συγγενείς.
Στο
ιατρείο
λειτουργεί
εγκεφαλογράφος
για
διενέργεια
εγκεφαλογραφήματος
σε
νοσηλευόμενους ασθενείς, αν κριθεί
σκόπιμο.
Ο νευρολόγος συμμετέχει ενεργά στις
γενικές εφημερίες του νοσοκομείου.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
Εξετασθέντες

2014
559

2015
553

2016
475
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2017
441

2018
891

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Παναγιώτης Γ. Σκορδίλης

Το Γαστρεντερολογικό Ιατρείο λειτουργεί από το 2006 ως μονάδα του Παθολογικού Τομέα, υποστηρικτικά
στις κλινικές του Νοσοκομείου, διενεργώντας κλινικές και ενδοσκοπικές εκτιμήσεις.
Επίσης λειτουργεί και ως Εξωτερικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο.
Στο πλαίσιο της στοχοθεσίας της Διοίκησης και
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
και της 2ης ΥΠΕ, το Νοσοκομείο ενίσχυσε
σημαντικά το Τμήμα με εξοπλισμό, που αποκτά
για πρώτη φορά. Χρηματοδότησε και
προμηθεύτηκε, το 2018, δύο ενδοσκόπια, αξίας
80.000€ και προέβη στη διενέργεια διαδικασίας
για την προμήθεια ενός επιπλέον ενδοσκοπίου
επίσης αξίας 80.000€. Η πλήρης αναβάθμιση
του
Γαστρεντερολογικού
Ιατρείου
θα
συντελεστεί με την μεταφορά του από τον χώρο
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στον νέο
χώρο των Επειγόντων Περιστατικών.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 5ΕΤΙΑΣ (20142018)
ΕΤΟΣ
Εξετασθέντες

2014
1154

2015
1057

2016
1090

2017
981

2018
852

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2014
1884

2015
1648

2016
1714
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2017
2034

2018
1713

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Δρ Ιφιγένεια Κώστογλου - Αθανασίου

Το Ενδοκρινολογικό Ιατρείο επαναλειτουργεί από τις αρχές του
2017 μέχρι και σήμερα. Πραγματοποιούνται δύο Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία εβδομαδιαίως και ένα Ιατρείο ολοήμερης
λειτουργία, ενώ το σύνολο των εξετασθέντων για τα έτη 2017 και 2018 ήταν 492 και 514 αντίστοιχα.
Εξετάζονται ασθενείς με παθήσεις θυρεοειδούς, παθήσεις υπόφυσης, παθήσεις επινεφριδίων,
ανεπάρκεια βιταμίνης D, παθήσεις ωοθηκών και υπογονιμότητα. Σε καθημερινή βάση καλύπτει ενεργά τις
εκτιμήσεις όλων των ενδοκρινολογικών περιστατικών του Νοσοκομείου, καθώς και τις προεγχειρητικές
εκτιμήσεις ασθενών με ενδοκρινολογικές παθήσεις.
Από το 2019 συμμετέχει από κοινού με τη Στ’ Ορθοπαιδική
Κλινική (Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Παστρούδης) στο Ιατρείο
Οστεοπόρωσης.
Συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, κατόπιν
πρόσκλησης από τη 2η Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, για την
κάλυψη
των
ενδοκρινολογικών
περιστατικών
απομακρυσμένων
νήσων,
που
δεν
διαθέτουν
ενδοκρινολόγο, καθώς η κ. Κώστογλου-Αθανασίου έχει
εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.
Κατά τη διετία 2017-2018 η κ. Κώστογλου-Αθανασίου,
Διευθύντρια ΕΣΥ του Ενδοκρινολογικού Τμήματος, έχει
βραβευθεί από το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο επί δύο συναπτά έτη, για εργασίες που παρουσίασε.
Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα καλύπτει, και θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει περαιτέρω, τα περιστατικά
όλου του φάσματος της Ενδοκρινολογίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις Παθολογικές Κλινικές και τις
άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου, θα έχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης κάλυψης Ενδοκρινολογικών
περιστατικών και όχι μόνο, σε μια μεγάλη περιοχή της Αττικής, όπως είναι τα Νότια Προάστια της Αθήνας.
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Α΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τομεάρχης : Ιωάννης Μίχος

Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Χαράλαμπος Ντινόπουλος
Διευθυντής
Δημήτριος Χαλάτσης
Επικουρικοί Επιμελητές
Ανδρέας Αθανασόπουλος
Νικόλαος Δημητράκης

Ιστορικά στοιχειά
Το Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας έχει μια μεγάλη ιστορία και παρουσία στον Υγειονομικό Χάρτη από το 1920,
και το A΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα συμμετείχε πάντα ενεργά και πρωτοπόρα. Σε αυτή την ιστορική διαδρομή
έχουν προσφέρει από τη θέση του Διευθυντή του Τμήματος πολλοί σημαντικοί Χειρουργοί, οι: Αλέξανδρος
Χατζηγεωργίου (1949-1965), Μενέλαος Δήμιτσας (1966-1977), Μαρσέλος Καρακώστας (1971-1975),
Ιωάννης Γαλάνης (1975-1977), Νικόλαος Τριανταφύλλου (1978-1997) ιδρυτής της Κεντρικής Τράπεζας
Ιστικών Μοσχευμάτων, Ευστάθιος Θωμάς (1997-2005), Κυριάκος Σαράφης (2005-2015) και Χαράλαμπος
Ντινόπουλος από το 2016 έως σήμερα. *
Λειτουργία τμήματος
Το Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, διαθέτει είκοσι νοσηλευτικές κλίνες. Στα πλαίσια των Εξωτερικών Ιατρείων
λειτουργεί και το Ιατρείο Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής της κλινικής, με υπεύθυνο τον Διευθυντή
Χαράλαμπο Ντινόπουλο.
Εξειδίκευση – αντικείμενο
Το Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, πέραν της τραυματιολογίας που αντιμετωπίζει με την λειτουργία της
εφημερίας, ασχολείται ενεργά με την Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος, και την
Χειρουργική Άνω και Κάτω Άκρων, με πάνω από εξακόσιες επεμβάσεις ετησίως στα ανωτέρω πεδία.
* Η επικάλυψη μεταξύ ορισμένων χρονικών διαστημάτων οφείλεται στο ότι κάποια χρονική περίοδο λειτουργούσαν
ταυτόχρονα Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική και Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα.

30

Όλα τα περιστατικά κατά την χειρουργική επέμβαση, λαμβάνουν εξειδικευμένη περιοχική αναισθησία από
το εμπειρότατο Αναισθησιολογικό Τμήμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού
πόνου. Τους ασθενείς βοηθά καθημερινά στην κινητοποίηση τους το οργανωμένο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας.
Εκπαιδευτικό έργο
Το Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Επίσημα διαθέτει 10 θέσεις ειδικευομένων
Ορθοπαιδικών χειρουργών.
Από τις αρχές του 2016, οπότε ανέλαβε ο κος Ντινόπουλος την Διεύθυνση του τμήματος, επτά
ειδικευόμενοι ιατροί έχουν περατώσει την εκπαίδευσή τους και ήδη οι τέσσερεις από αυτούς εργάζονται
ως Επικουρικοί Επιμελητές σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Επιπλέον, το Α΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα επέλεξαν, μετά το 2016 και μέχρι σήμερα, για την 4-μηνη κυκλική
τους εκπαίδευση δεκαπέντε ειδικευόμενοι ιατροί: εννέα ειδικευόμενοι της Ρευματολογίας, τρεις της
Γενικής Χειρουργικής και τρεις της Γενικής Ιατρικής, ενδεικτικό της εκτίμησής τους για το εκπαιδευτικό
έργο του τμήματος.
Στόχοι
Στόχος είναι η κλινική να αντιμετωπίζει εξειδικευμένα περιστατικά Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου
και Γόνατος καθώς και Χειρουργικής Κάτω Άκρου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
3.444
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
4.211
Ημέρες νοσηλείας:
18.891
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
4,48
Πληρότητα:
54,46%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
27.669
Εξετασθέντες Ιατρείου Επανορ. Χειρ. Ισχίου: 464

Εξετασθέντες στο Ιατρείο Άκρου ποδός:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:

1.167
25.441

Σύνολο Εξετασθέντων:

54.721

Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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2.712

B΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής

Επικουρικός Επιμελητής

Εμμανουήλ Δρακουλάκης

Γρηγόριος Τσακούμης

Διευθυντής
Γιάννης Κατραμπασάς

Ιστορικό
Η Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ιδρύεται το 1938 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Θεόδωρου Γαροφαλίδη.
Διατελέσαντες διευθυντές Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ,1938-1956
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ,1957-1980
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ,1981-1995

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ,1996-2010
ΚΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,2011-2017
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ,2018-παρόν

Κλινικό έργο
Στην κλινική πραγματοποιείται σχεδόν όλο το φάσμα των χειρουργικών Ορθοπαιδικών επεμβάσεων, που
αφορά τόσο στην Ορθοπαιδική Τραυματιολογία όσο και στην Επανορθωτική Χειρουργική και Λειτουργική
Αποκατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων (ισχίο, γόνατο, ώμος).
Η Β΄ Ορθοπαιδική κλινική διαθέτει δυναμικότητα 20 κλινών και εφημερεύει κάθε 5-6 ημέρες.
Εξειδίκευση
Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία της κλινικής στην τεχνική των
ενδομυελικών ηλώσεων των καταγμάτων των μακρών οστών (μηριαίου, κνήμης, βραχιονίου).
Η ενδομυελική ήλωση, ως μια σχετικά ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος, αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη
χειρουργική τεχνική με πλήρη επιστημονική και πειραματική τεκμηρίωση. Με μια πληθώρα ενδείξεων της
κλινικής εφαρμογής της γίνεται ένα αναντικατάστατο εργαλείο στα χέρια έμπειρων Ορθοπαιδικών
χειρουργών. Πρωτοπόρος στην εφαρμογή της ενδομυελικής ήλωσης, τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στην
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Ελλάδα υπήρξε ο πρώην Διευθυντής Στέφανος
Κάλος ο οποίος εκπαίδευσε και άφησε πίσω του
άξιους συνεχιστές.
Εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο
Η
κλινική
χορηγεί
πλήρη
ειδικότητα
Ορθοπαιδικής
και
έχει
10
θέσεις
ειδικευομένων. Πολλοί εκ των ειδικευθέντων
στην Β΄ Ορθ/κή Κλινική διαπρέπουν τόσο στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας όσο και
στο εξωτερικό.
Η κλινική έχει να επιδείξει σημαντική συνεχή
παρουσία και ενεργό συμμετοχή σε Πανελλήνια
και Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (εισηγήσεις, προεδρεία,
στρογγυλά τραπέζια, εκπαιδευτές κλινικών φροντιστηρίων κλπ.)
Άξιος αναφοράς είναι επίσης ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή περιοδικά
όπως και η συμμετοχή μελών της στη συγγραφή βιβλίων της Ορθοπαιδικής.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
2.928
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
3.831
Ημέρες νοσηλείας:
15.436
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
4,09
Πληρότητα:
44,52%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία: 19.481

Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων: 35.921
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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55.402
2.664

Δ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚO ΤΜHΜΑ

Συντονιστής Διευθυντής
Δρ. Ιωάννης Μίχος
Επιμελητής Α΄
Δρ. Γεώργιος Γεωργιάδης
Επιμελητής Β΄
Φωκίων Θεοφανόπουλος
Επικουρικός Επιμελητής
Γεώργιος Χρονάς

Ιστορικό
Η Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική άρχισε να λειτουργεί το 1958 υπό την διεύθυνση του Χρύσανθου Χρυσανθάκη.
Διατελέσαντες διευθυντές Δ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής στο παρελθόν:
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, 1958 – 1966
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 1996-2003
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, 1966 – 1975
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 2003-2004
ΜΑΡΣΕΛΟΣ KΑΡΑΚΩΣΤΑΣ , 1975 – 1991
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ 2004- ΣΗΜΕΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΪΜΑΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ), 1991-1996
Λειτουργία κλινικής
Η Δ΄ Ορθοπαιδική Κλινική περιλαμβάνει 20 κλίνες και οι επεμβάσεις που επιτελούνται αφορούν τόσο την
τραυματολογία όσο και την ψυχρή Ορθοπαιδική, ενώ η πλειονότητα των ψυχρών επεμβάσεων είναι στην
άρθρωση του γόνατος.
Επίσης δύο φορές την εβδομάδα λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Κλινικό έργο
Οι επεμβάσεις που τελούνται καλύπτουν το φάσμα της τραυματολογίας του μυοσκελετικού,
αρθροπλαστικές γόνατος, ισχίου και λοιπών αρθρώσεων, διορθωτικές επεμβάσεις παραμορφώσεων κάτω
άκρου κλπ.
Εξειδίκευση - ειδικό αντικείμενο
Στo πλαίσιο της κλινικής, λειτουργεί ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο «Αθλητικών Κακώσεων Γόνατος» από το
2003 και αντίστοιχη μονάδα από το 2012 (ΦΕΚ 1432, 30/4/12).
Η αρθροσκοπική χειρουργική καθώς και οι ανοικτές επεμβάσεις γόνατος με τις πιο σύγχρονες τεχνικές
αποτελούν το ειδικό αντικείμενο της κλινικής, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον συντονιστή Διευθυντή
κ. Ιωάννη Μίχο, ενώ ο ίδιος έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό ιατρών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
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Το χειρουργείο είναι εξοπλισμένο με ικανό αριθμό αρθροσκοπικών πύργων σύγχρονης τεχνολογίας. Έτσι,
η αρθροσκοπική θεραπεία συνδεσμικών κακώσεων, καθώς και άλλων παθήσεων γόνατος, όπως χόνδρινες
βλάβες, μηνισκικές κακώσεις κλπ, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χειρουργικών δραστηριοτήτων της
κλινικής.
Οι αρθροπλαστικές γόνατος επιτελούνται με τις πλέον
εξελιγμένες τεχνικές, με ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη
χειρουργική (Computerised Assisted Surgery - CAS),
που στην καθομιλούμενη αποκαλούνται από το κοινό
«ρομποτικές».
Επίσης, στις μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές
εφαρμόζεται η μέθοδος ελαχίστης επεμβατικότητας
(MIS), που παρέχει στον ασθενή ταχύτερη
αποκατάσταση και κατά το δυνατόν ανώδυνη
μετεγχειρητική περίοδο, πάντα βέβαια σε

συνεργασία με το Αναισθησιολογικό Τμήμα, που
έχει αναπτύξει την μετεγχειρητική αναλγησία σε
υψηλό επίπεδο.
Επιστημονικό έργο
Από το χειρουργικό υλικό της κλινικής έχουν εκπονηθεί τρείς διδακτορικές διατριβές, αναφερόμενες σε
επεμβάσεις γόνατος (αποκατάσταση προσθίου χιαστού, αρθροπλαστικές γόνατος) και μία σε επεμβάσεις
αρθροπλαστικών ισχίου. Σημαντική υπήρξε η συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην
εκπόνηση των μελετών μας.
Εκπαιδευτικό έργο
Η κλινική χορηγεί πλήρη ειδικότητα Ορθοπαιδικής και έχει 10 θέσεις ειδικευομένων, η κάλυψη των
οποίων κυμαίνεται ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες.
Κάθε χρόνο καταρτίζεται από τον Τομέα πρόγραμμα μαθημάτων, που καλύπτουν όλη την ύλη της
Ορθοπαιδικής, με εκπαιδευτές τα στελέχη όλων των κλινικών και με συμμετοχή τόσο ειδικευμένων όσο
και ειδικευομένων συναδέλφων.
Στόχοι
Όραμά μας είναι η κλινική να γίνει κλινική γόνατος, με αποκλειστική κλινική και ερευνητική
δραστηριότητα όλων των στελεχών της τις επεμβάσεις γόνατος και με δυνατότητα χορήγησης
μετεκπαίδευσης επί των επεμβάσεων γόνατος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

3.163
4.185
20.515
4,92
59,16%
29.470

Εξετασθέντες στο Ιατρείο Αρθροσκοπικής
Χειρουργικής & Αθλητικών Κακώσεων:
1.629
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
31.314
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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62.413
2.668

E΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡOΣ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός
Επιμελητής Α΄
Νικόλαος Σταυρόπουλος
Επικουρικός Επιμελητής
Λεωνίδας Δήμου
Αλέξανδρος Βασιλάκης

Ιστορικό
Το Ε΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με διευθυντή τον αείμνηστο
Κ. Γιώτη (1970-1997). Το 1997 τη διεύθυνση ανέλαβε ο κος Π. Κίννας (1997-2014) και από 2014 και ένθεν
ανέλαβε ο κος Β. Ψυχογιός. Το 1998 ιδρύεται με ενέργειες του κ. Π. Κίννα η Mονάδα Χειρουργικής του
Χεριού (ΦΕΚ 85/Β/9.2.1998). Πέραν των υπηρεσιών στη Χειρουργική του Χεριού εξίσου σημαντικές
υπηρεσίες προσφέρθηκαν στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης από τον κο Θ. Πατσιαούρα, με
καινοτόμες τεχνικές και επεμβάσεις. Στελέχη του Ε΄ Ορθοπαιδικού Τμήματος ανέλαβαν διευθυντικές
θέσεις σε άλλα τμήματα του Ασκληπιείου Βούλας, σε Κλινικές Ορθοπαιδικής του ΕΣΥ άλλων νοσοκομείων,
αλλά και Πανεπιστημιακές θέσεις.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, από ιδρύσεως του
τμήματος μέχρι και σήμερα, πολλά στελέχη του μετεκπαιδεύτηκαν σε διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα
Ορθoπαιδικής του εξωτερικού, με υποτροφίες χορηγούμενες από αυτά (Massachusetts General
Hospital/Harvard Medical School-USA, Nuffield Orthopaedic Centre/Oxford University-UK, Balgrist
Hospital/University of Zurich - Switzerland, Orthopedic Department at Washington University/St Louis USA, Orthopedie Traumatologie Hospital / Erasme Universite Libre de Bruxelles - Belgium, Department of
Orthopedic Surgery New York Presbyterian Hospital /Columbia University-USA)
Διακρίσεις
 Το 2010 η Μονάδα Χειρουργικής Χεριού του
Ασκληπιείου Βούλας αναγνωρίζεται επίσημα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραύματος Χεριού (FESSH) ως ένα
από τα επίσημα Ευρωπαϊκά Κέντρα Τραύματος για το
Χέρι.
 Το 2018 απονέμεται βραβείο από την Ελληνική Εταιρεία
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ),
στο πλαίσιο του 74ου Συνεδρίου της ΕΕΧΟΤ για την
εργασία του τμήματος με τίτλο: Τενοντομετάθεση
Πλατέως Ραχιαίου & Μείζονος Στρογγύλου για την αντιμετώπιση αποτυχημένων συρραφών μαζικών
ρήξεων του τενοντίου πετάλου.
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Κλινικό ΄Εργο
Το κλινικό ενδιαφέρον και η χειρουργική που προσφέρεται από το τμήμα είναι:
 Χειρουργική Παθήσεων Χεριού (Τραύμα Χεριού, Επανορθωτική Χειρουργική Χεριού, Χειρουργική
Τενόντων, Δυσκαμψία Αγκώνος, Παθήσεις Περιφερικών Νεύρων, Όγκοι, Νευρομυϊκά Νοσήματα με
ορθοπαιδική εκδήλωση, Εκφυλιστικές Καταστάσεις κλπ)
 Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου - Γόνατος (Ολική αρθροπλαστική ισχίου-γόνατος, Αναθεώρηση
Ολικής αρθροπλαστικής ισχίου-γόνατος, Οστεοτομίες, έκτοπη οστεοποίηση κλπ)
 Χειρουργική Παθήσεων Άκρου Ποδός (παραμορφωτικές καταστάσεις ποδιού κότσια,
μεταταρσαλγία, αρθρίτιδες αρθρώσεων ποδιού, τραύμα ποδιού κλπ)
Ερευνητικό έργο
Το σύνολο των στελεχών του Ε΄ Ορθοπαιδικού Τμήματος έχει να παρουσιάσει πλούσιο ερευνητικό έργο
διακτινιζόμενο στους εξής τομείς:
 Αναδρομικές μελέτες, εφαρμογή πρωτοκόλλων, πρόδρομες μελέτες
 Πειραματικό ερευνητικό έργο (εκπόνηση διδακτορικών διατριβών)
 Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια (Παρουσίαση κλινικού-ερευνητικού έργου)
 Συγγραφή κεφαλαίων σε ιατρικά βιβλία
 Δημοσιεύσεις σε Ιατρικά Περιοδικά
Στόχοι
Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, μέσω βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου
δυναμικού με ταλαντούχους επιστήμονες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:

5.159
6.194
22.422
3,63
64,66%

Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Άκρας Χειρός:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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25.061
12.130
28.831
66.022
4.285

ΣΤ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Αλέξανδρος Παστρούδης
Διευθυντές
Ανδρέας Γιαννακόπουλος
Γεώργιος Καρατζάς
Επικουρικός Επιμελητής
Δημήτριος Μπέγκας

Ιστορικό
Η ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ξεκινά τη λειτουργία της την 1/9/1966, ως νέα ονομασία της παλαιότερης όλων
Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ασκληπιείου, με Διευθυντή τον αείμνηστο Βασίλειο Πετρόπουλο,
Επιμελητές τους Μαρσέλο Καρακώστα και Παντελέοντα Κοντό, και Βοηθούς τους Κωνσταντίνο Γιώτη,
Ιωάννη Κορναράκη και Κωνσταντίνο Πασχάλογλου (Αεροπορίας).
Ο Β. Πετρόπουλος παρέμεινε Διευθυντής έως και το 1985, οπότε με την έναρξη του Ε.Σ.Υ. ανέλαβε την
διεύθυνση του ΣΤ΄ Ορθοπαιδικού Τμήματος πλέον, ο Γεώργιος Σίννης (1986-1998) και στη συνέχεια ο
Γεώργιος Αδαμόπουλος (1999-2014). Από το 2015 την διεύθυνση του Τμήματος ανέλαβε και κατέχει μέχρι
σήμερα ο Προϊστάμενος Διευθυντής Αλέξανδρος Παστρούδης.
Γενικές πληροφορίες
Το τμήμα χορηγεί πλήρη ειδικότητα Ορθοπαιδικής και έχει 10 θέσεις ειδικευομένων, η κάλυψη των
οποίων κυμαίνεται ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες.
Έχει δυναμικότητα 19 κλινών στο ΕΙΡΗΝΗΣ Β΄ και στο ΡΟΔΟΥΣΑΚΕΙΟ. Επίσης λειτουργεί Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία.
Κλινικό έργο
Οι χειρουργικές επεμβάσεις που τελούνται καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος της
τραυματολογίας του μυοσκελετικού, καθώς και μεγάλο μέρος της επανορθωτικής ορθοπαιδικής
χειρουργικής.
Το τμήμα έχει παράδοση στη χρήση ενδομυελικών ήλων, καθώς στελέχη του υπήρξαν ο Σ. Τυρόπουλος
(από τους πρωτοπόρους στην έρευνα εξωτερικού σκοπεύτρου) και ο Χ. Γαρνάβος, παράδοση την οποία
φροντίζει να διατηρεί και να εξελίσσει. Παράλληλα γίνεται χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης για
περιστατικά που χρήζουν διατατικής οστεογένεσης.
Ως προς την επανορθωτική χειρουργική, οι περισσότερες επεμβάσεις αφορούν αρθροπλαστικές ισχίου,
αρθροπλαστικές γόνατος, αναθεωρήσεις αυτών και διορθωτικές επεμβάσεις άκρων.
Όλα τα στελέχη έχουν εκπαιδευθεί και χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους τόσο στην
τραυματολογία όσο και την επανορθωτική χειρουργική.
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Εξειδίκευση – ειδικό αντικείμενο
Στα πλαίσια του τμήματος λειτουργεί από το 2002
Ειδικό Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Οστεοπόρωσης, με
υπεύθυνο τον Διευθυντή Αλέξανδρο Παστρούδη, και
την υποστήριξη του Ακτινολογικού Τμήματος και του
Βιοχημικού Εργαστηρίου.
Το Ιατρείο Οστεοπόρωσης θεωρείται σημείο
αναφοράς για την περιοχή ευθύνης υγειονομικής
κάλυψης του Ασκληπιείου, και όχι μόνο, και έχει
εκπαιδεύσει ικανό αριθμό ιατρών στο συγκεκριμένο
αντικείμενο.
Εντός του Μαρτίου 2019 το
Τακτικό Ιατρείο
Οστεοπόρωσης διευρύνει τις δραστηριότητές του
καθώς λειτουργεί καθημερινά στο ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ με τη
συνεργασία της Ενδοκρινολόγου Διευθύντριας κ.
Ι.Κώστογλου-Αθανασίου, της Ακτινολόγου Διευθύντριας κ. Α.Μπαλανίκα, του Ορθοπαιδικού Επιμελητή Α΄
κ. Γ. Γεωργιάδη, Φυσιάτρων και Φυσιοθεραπευτών.
Παράλληλα το ΣΤ΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα συμμετέχει με υποτροφία στο πρόγραμμα Υπηρεσίας Ελέγχου
Καταγμάτων στις Ορθοπαιδικές Κλινικές της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών
(Ε.Ε.Μ.Μ.Ο), διετούς διαρκείας για την Καταγραφή των Καταγμάτων Ευθραυστότητας και Ενημέρωση των
ασθενών συγχρόνως με το Αγία Όλγα και το Παπαγεωργίου (Θεσσαλονίκη).
Επιστημονικό έργο
Από τη βάση δεδομένων των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν, έχουν εκπονηθεί την
τελευταία 10ετία δύο Διδακτορικές Διατριβές.
Από το Τμήμα την τελευταία 5ετία έχουν δημοσιευθεί δύο μελέτες σε διεθνή περιοδικά (Pub Med) και μία
περίληψη (abstract), και έχουν ανακοινωθεί 19 προφορικές παρουσιάσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή
Συνέδρια.
Στόχοι
Στόχος είναι να καθιερωθεί, με αφορμή το πρόγραμμα Υπηρεσίας Ελέγχου Καταγμάτων της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο., η
μόνιμη λειτουργία Γραφείου Μητρώου Καταγραφής Καταγμάτων Ευθραυστότητας, τα οποία αποτελούν
μάστιγα για την υγεία ανδρών και γυναικών. Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση του εξοπλισμού του Ιατρείου
Οστεοπόρωσης με τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά μηχανήματα με απώτερο στόχο την πλήρη
ανεξαρτητοποίηση του Ιατρείου από το ΣΤ΄ Ορθοπαιδικό Τμήμα, ώστε το Τμήμα να επικεντρώσει την
χειρουργική του δραστηριότητα στη βαρεία επανορθωτική χειρουργική, η οποία γίνεται όλο και
περισσότερο απαραίτητη.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤ΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:

3.397
4.405
20.733
4,72
59,76%

Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Οστεοπόρωσης:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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21.181
3.376
29.736
54.293
2.753

Η΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚO ΤΜΗΜΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ

Συντονιστής Διευθυντής
Δρ Ιωάννης Χ. Φερούσης
Επιμελητής Β΄
Νικόλαος Μπαρδάκος
Επικουρικός Επιμελητής
Δρ. Δημήτριος Βαρβιτσιώτης

Γενικά
Η Η΄ Ορθοπαιδική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας εντάσσεται στον Α΄ Χειρουργικό Τομέα και λειτουργεί
στην πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα ΡΟΔΟΥΣΑΚΕΙΟ και στο κτήριο ΕΙΡΗΝΗΣ. Από την αρχή της
λειτουργίας της Κλινικής έχουν διατελέσει διευθυντές κατά σειρά οι Ιωάννης Γαλάνης, Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος, και Πάρης Πελέκης, ενώ ο νυν επικεφαλής Δρ. Ιωάννης Φερούσης, ανέλαβε την
διεύθυνση της κλινικής το 2004 ως Συντονιστής Διευθυντής. Λίγο αργότερα, έχοντας ήδη εκτεταμένη
εμπειρία στις παθήσεις του ώμου και πολυετή εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, ο Δρ. Φερούσης ξεκίνησε την πρώτη, και έως σήμερα μοναδική, Μονάδα
Χειρουργικής Ώμου, που είναι αναγνωρισμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
Κλινικό έργο
Η κλινική αντιμετωπίζει καθημερινά ορθοπαιδικές παθήσεις από όλο το φάσμα της ορθοπαιδικής
τραυματολογίας άνω και κάτω άκρων, αλλά και εκφυλιστικές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος,
υπό την μορφή προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων. Η πλειονότητα των περιστατικών
αφορούν παθήσεις του ώμου.
Μονάδα χειρουργικής ώμου
Η Η΄ Ορθοπαιδική Κλινική διατηρούσε από εικοσιπενταετίας Τμήμα
Εξωτερικών Ιατρείων εξειδικευμένο στις παθήσεις της ωμικής χώρας, υπό την
ευθύνη του Δρ. Ιωάννη Φερούση. Το 2008 η κλινική αναγνωρίσθηκε ως
Μονάδα Χειρουργικής Ώμου από το ΚΕΣΥ. Σήμερα θεωρείται κέντρο
αναφοράς στις παθήσεις του ώμου από όλη την Ελλάδα.
Στην Μονάδα αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ασθενών με παθήσεις της
ωμικής ζώνης, ενώ στις χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται
αρθροπλαστικές, αρθροσκοπήσεις, κατάγματα κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στη Μονάδα Χειρουργικής Ώμου έχουν γίνει οι περισσότερες ολικές
αρθροπλαστικές ώμου στην Ελλάδα.
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Επιστημονικό έργο
Η κλινική έχει έντονη δραστηριότητα τόσο στα ελληνικά όσο και στα διεθνή Ορθοπαιδικά Συνέδρια. Μέσα
από την Μονάδα Χειρουργικής Ώμου έχουν εκπονηθεί δύο Διδακτορικές Διατριβές αλλά και πληθώρα
επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Εκπαιδευτικό έργο
Η Η΄ Ορθοπαιδική Κλινική έχει 11 θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο σύνολο των
ορθοπαιδικών παθήσεων, λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις εργασίες της κλινικής. Οι Ιατροί της κλινικής
λαμβάνουν μέρος στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
έργου της κλινικής έχει διοργανωθεί Σεμινάριο Χειρουργικής Ώμου με πρακτική άσκηση σε πτωματικά
παρασκευάσματα.
Στόχος
Οι Ιατροί της Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής έχουν ως στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας
προς τους ασθενείς, με την ταυτόχρονη εκπαίδευση των ειδικευόμενων Ιατρών της στην Ορθοπαιδική
Επιστήμη και την επιστημονική μεθοδολογία και σκέψη. Στόχευση επίσης αποτελεί η εξέλιξη της
επιστημονικής γνώσης γύρω από τις παθήσεις της ωμικής ζώνης και την αντιμετώπιση αυτών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

3.739
4.755
18.718
3,93
51,31%
20.454

Εξετασθέντες στο Ιατρείο Ωμικής Ζώνης: 7.487
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
28.106
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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56.047
3.148

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Προϊστάμενος Διευθυντής

Επιμελήτριες Β΄

Μιχαήλ Ράλλης

Σοφία Απολλωνάτου
Αγγελική Τσαγκαράκη

Διευθύντριες
Αναστασία Κουτσίκου
Αλεξάνδρα Παρίδου

Επικουρικοί Επιμελητές
Σοφία Νικολακοπούλου
Παναγιώτης Πατσαούρας

Επιμελητές Α΄
Αικατερίνη Ιωακειμίδου
Ιλόνα Νικολαΐδου
Αρετή Στεφανίδου
Παναγιώτης Τσιροβασίλης

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση - αναδιαμόρφωση και
εκσυγχρονισμός των κύριων χώρων της σε έκταση 332m2.
Η παρούσα μορφή αποτελεί την υλοποίηση επιδιώξεων που χρονολογούνται από πολλών ετών. Η νέα
χωροταξική διευθέτηση με ενοποίηση του 3κλινου και 9κλινου χώρου ασθενών συνεπάγεται μεγάλη
λειτουργική βελτίωση και συγχρόνως σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Συνοπτικά πραγματοποιήθηκε
ανακατασκευή των κυρίων χώρων της ΜΕΘ με συγκέντρωση των νοσηλευτικών κλινών σε ένα ενιαίο χώρο
για την πραγματοποίηση του οποίου χρειάστηκαν ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, πολλαπλές
καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιίας, κλπ, ανανέωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση
νέου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού, τοποθέτηση νέας κονσόλας, κλπ, σε αντικατάσταση
παλαιών από 20ετίας.
Η Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι η κλινική που “χτυπά η καρδιά” του
Νοσοκομείου. Αποτελεί μια ανεξάρτητη κλινική σε κάθε Νοσοκομείο, όπου η ομάδα εξειδικευμένων
ιατρών Εντατικολόγων, σε διαρκή και στενή συνεργασία με τους επίσης εξειδικευμένους νοσηλευτές,
αλλά και με τη χρήση των πλέον σύγχρονων συσκευών
παρακολούθησης και μηχανημάτων υποστήριξης των οργάνων
των ασθενών, αντιμετωπίζουν 24 ώρες την ημέρα και 365
ημέρες το χρόνο απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.
Εντατικολόγοι
είναι
οι
εξειδικευμένοι
ιατροί
(αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι, παθολόγοι,
χειρουργοί ή νεφρολόγοι), οι οποίοι μετά από 2 έτη
εκπαίδευσης επιπλέον της βασικής τους ειδικότητας, σε
πιστοποιημένες Κλινικές Εντατικής Θεραπείας, φέρουν
αποκλειστικά την ευθύνη του ασθενούς στη μάχη για τη ζωή.
Είναι οι πλέον κατάλληλοι ιατροί για την αντιμετώπιση της
βαρύτητας της πολυοργανικής ανεπάρκειας - δυσλειτουργίας
οργάνων των ασθενών της Μ.Ε.Θ.
Η Μ.Ε.Θ. του Ασκληπιείου Βούλας άρχισε να λειτουργεί στα
μέσα της δεκαετίας του 1980 και λίγο αργότερα άρχισε να
παίρνει τη σημερινή της μορφή με τους ιατρούς Κουμαδίτη,
Αναστασάκη, Ζαχαρόγιαννη και Καρλή.
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Σταδιακά εκσυγχρονίστηκε και ενισχύθηκε με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σήμερα είναι μια
διεπιστημονική μονάδα δώδεκα κρεβατιών πλήρως ανακαινισθέντων προσφάτως (2018), που νοσηλεύει
και θεραπεύει ενήλικους ασθενείς (προερχόμενους από το νοσοκομείο ή μέσω Ε.Κ.Α.Β. από όλη τη χώρα).
Αντιμετωπίζει νοσήματα όλων των ειδικοτήτων εκτός από την καρδιολογία και την καρδιοχειρουργική,
των οποίων ωστόσο τις επιπλοκές νοσηλεύει.
Δύο ή τρεις ειδικοί γιατροί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας εξειδικευμένος, καθώς και ένας
εξειδικευμένος σε εφημερία ετοιμότητας, καλύπτουν συνεχώς το υπόλοιπο της ημέρας πέραν του
τακτικού ωραρίου, αργίες και καθημερινές.
Οι κλίνες των ασθενών είναι τετράσπαστες, ειδικές για την πρόληψη των κατακλίσεων, με μηχανισμούς
όλων των κλίσεων ηλεκτροκίνητα και εξασφαλίζουν όλες τις επιθυμητές θέσεις. Στον εξοπλισμό
περιλαμβάνονται αναπνευστήρες ικανοί να παρέχουν όλους τους σύγχρονους τρόπους αερισμού εκτός
από HFOV, όργανα πλήρους καρδιακής, αναπνευστικής και νευρολογικής παρακολούθησης, καθώς επίσης
ηλεκτροεγκεφαλογράφοι (EEG), όργανα παρακολούθησης ενδοκρανίου πίεσης και συνεχούς καρδιακής
παροχής (PICCO), βρογχοσκόπια, γαστροσκόπιο, κολοσκόπιο, 3 μηχανές θεραπείας νεφρικής
υποκατάστασης, διακρανιακό Doppler, υπερηχογράφος καρδιάς, αγγείων, κοιλίας, θώρακα, τραχήλου και
πολλές αντλίες χορήγησης υγρών και άλλων διαλυμάτων
κ.λ.π..
Το ιδιαίτερα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό σε μια
αναλογία κρεβατιών/νοσηλευτή 2:1 κατά μέσο όρο το
24ωρο εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο.
Eργαστήριο με μηχανήματα αέριων αίματος και αναλυτές
χημείας είναι διαθέσιμο εικοσιτέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο. Υπάρχουν ειδικοί χώροι αποθήκευσης των
φαρμάκων, των καθετήρων και άλλων υλικών στοιχείων που
μπορεί να είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή.
Περίπλοκες ιατρικές και χειρουργικές πράξεις γίνονται επί
της κλίνης του ασθενούς χωρίς να χρειάζονται επικίνδυνες
μετακινήσεις, συμπεριλαμβανομένων της βρογχοσκόπησης,
των ενδοσκοπήσεων του πεπτικού, του καρδιακού
καθετηριασμού, διοισοφαγικού, κοιλιακού, διαθωρακικού
και διακρανιακού υπερηχογραφήματος, κεντρικού φλεβικού
καθετηριασμού, ανοικτού χειρουργικού ή διαδερμικού
τρόπου οποιασδήποτε τραχειοστομίας, τοποθέτησης
σωλήνων θώρακα, αρτηριακού καθετηριασμού, ενδοτραχειακής διασωλήνωσης κ.λ.π..
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μ.Ε.Θ. λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2016 Τακτικό Εξωτερικό
Ιατρείο πολυπαραγοντικών ασθενών που νοσηλεύθηκαν ή όχι στη Μ.Ε.Θ. Το ιατρείο διαθέτει
υπερηχοτομογράφο, σπιρόμετρο, βρογχοσκόπιο και δυνατότητα μικροεπεμβάσεων. Λειτουργεί σε χώρο
παραπλεύρως της Μ.Ε.Θ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:

313
1.279
15.742

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
12,29
Πληρότητα:
84,96%
Εξετασθέντες στο Πολυπαραγοντικό Ιατρείο:
20
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ TΜΗΜΑ
Συντονίστρια Διευθύντρια

Επιμελητές Α΄

Αργυρούλα Καραμανάκου – Μελά

Αλέξανδρος Μακρής
Μαριάννα Παπαϊωάννου, Ειρήνη Σκλήκα

Διευθυντές

Επικουρικοί Επιμελητές

Ιωάννης Ζουρδός, Εμμανουήλ Αρναουτάκης
Χρυσή Ασματζή, Παναγιώτα Δήμου
Άννα Κουτσουπάκη, Γεωργία Χαλμούκη
Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Βασίλειος Φλαμπουράρης
Βασιλική Αρχοντάκη
Αλεξάνδρα Μουστάκα
Renata Mavragianni

Εισαγωγή – Ιστορικά στοιχεία
Η Αναισθησιολογία, σε σύγκριση με τις
προηγούμενες
δεκαετίες,
έχει
παρουσιάσει αλματώδη πρόοδο, κυρίως
όσον αφορά
την ασφάλεια του
ασθενούς,
την
παρακολούθηση
(monitoring) και την υποστήριξη των
ζωτικών
λειτουργιών,
την
ελαχιστοποίηση των παρενεργειών των
αναισθητικών φαρμάκων και την
πρόληψη
και
αντιμετώπιση
των
επιπλοκών της επέμβασης. Σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα, την τελευταία
δεκαετία, η άμεσα σχετιζόμενη με την
αναισθησία θνητότητα μειώθηκε από 1
ανά 10.000 σε 1 ανά 250.000.
Η φαινομενική ασφάλεια και η ελαχιστοποίηση των επιπλοκών ίσως οδηγεί πολλές φορές στο
«λανθασμένο συμπέρασμα» ότι τα πράγματα είναι απλά. Η πρόοδος όμως ποτέ δεν είναι τυχαία ή απλή.
Η ασφαλής άσκηση της Αναισθησιολογίας απαιτεί υψηλή επιστημονική κατάρτιση, συνεχή εγρήγορση και
αδιάκοπη ενημέρωση.
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας έχει μια πλούσια ιστορία που ξεκινάει από
ιδρύσεως του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) το 1985.
Σήμερα διαθέτει ιατρούς και νοσηλευτές άρτια εκπαιδευμένους σε όλες τις σύγχρονες αναισθησιολογικές
τεχνικές. Οι αναισθησιολόγοι του τμήματος συνεργάζονται άψογα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες
ειδικότητες για την παροχή ασφαλούς και άριστης αναισθησιολογικής φροντίδας.
Κλινικό έργο
Το κλινικό έργο του τμήματος είναι σημαντικότατο με ετήσιο αριθμό επεμβάσεων που κυμαίνεται μεταξύ
6500 και 7000. Οι διενεργούμενες επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα σε 10 χειρουργικές αίθουσες και
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων.
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας παρέχει αναισθησιολογική κάλυψη για όλες τις
χειρουργικές, ιατρικές και διαγνωστικές διαδικασίες που διενεργούνται στο νοσοκομείο. Οι ιατροί του
τμήματος απασχολούνται κυρίως στο χώρο του Χειρουργείου αναλαμβάνοντας τον προεγχειρητικό έλεγχο
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και την προετοιμασία των ασθενών για το χειρουργείο,
τη
χορήγηση
αναισθησίας,
με
ταυτόχρονη
παρακολούθηση (monitoring) και υποστήριξη των
ζωτικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης,
αλλά και τη φροντίδα των ασθενών κατά την άμεση
μετεγχειρητική περίοδο, δίνοντας έμφαση στην
αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου με τις
ενδεδειγμένες για την κάθε περίπτωση μεθόδους.
Αναλαμβάνουν επίσης την ασφαλή μεταφορά των
διασωληνωμένων ασθενών και την υποστήριξη των
ασθενών που υπόκεινται σε διάφορες ιατρικές πράξεις από τις άλλες ειδικότητες.
Στο τμήμα τελούνται όλες οι σύγχρονες, ασφαλείς μέθοδοι αναισθησίας (γενική, περιοχική,
συνδυασμένη), ενώ υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία στην εκτέλεση των διαφόρων περιφερικών νευρικών
αποκλεισμών (blocks).
Λόγω της φύσης των επεμβάσεων, η πλειοψηφία των αναισθησιολογικών μεθόδων αφορούν περιοχικές
τεχνικές στις οποίες το τμήμα διαθέτει πολύχρονη και σημαντική εμπειρία. Οι περιοχικές τεχνικές
αφορούν τόσο κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς (ραχιαία, επισκληρίδια, συνδυασμένη), όσο και
περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς άνω/κάτω άκρου και κορμού, με τη χρήση των ενδεδειγμένων
μεθόδων εντοπισμού νεύρων (νευροδιεγέρτης και υπέρηχος).
Αναισθησιολόγοι του τμήματος στελεχώνουν επίσης το Ιατρείο Πόνου. Το Ιατρείο Πόνου αντιμετωπίζει
ασθενείς με χρόνιο πόνο καλοήθους και κακοήθους αιτιολογίας, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές
φαρμακευτικής και επεμβατικής αντιμετώπισης. Επίσης, αντιμετωπίζει ασθενείς με χρόνιο πόνο που
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Παράλληλα, οι αναισθησιολόγοι συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των πολυάριθμων βαρέων
επειγόντων περιστατικών, τόσο στο Τμήμα Επειγόντων, όσο και στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.
Στην παρούσα φάση το Αναισθησιολογικό τμήμα απασχολεί 14 ειδικευμένους ιατρούς, που
πλαισιώνονται από εξειδικευμένους στο αντικείμενο της Αναισθησίας νοσηλευτές. Διαθέτει 17 θέσεις
ειδικευομένων ιατρών και χορηγεί πλήρη άσκηση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας.
Επιστημονικό έργο
Το επιστημονικό έργο του τμήματος είναι πλούσιο, με διαρκή παρουσία στα Ελληνικά Αναισθησιολογικά
Συνέδρια, Συνέδρια συναφών ειδικοτήτων αλλά και Διεθνείς Ευρωπαϊκές συναντήσεις με Ομιλίες και
Ανακοινώσεις. Το τμήμα πρωτοστατεί στην εκπαίδευση σε Κλινικά Φροντιστήρια και Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια, συμμετέχει στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Αναισθησιολόγων μέσω των C.E.E.A. (Committee
for the European Education in Anaesthesiology) αλλά και των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της Ελληνικής
Αναισθησιολογικής Εταιρείας και της ESRA (European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy) και
ESRA - Hellas.
Οι ιατροί του τμήματος, συμμετέχουν σε πλειάδα ερευνητικών μελετών και πρωτοκόλλων. Σε συνεργασία
με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και την Α΄ Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική, έχουν εκπονηθεί ή
είναι υπό εκπόνηση διδακτορικές διατριβές των ιατρών μας, με πρωτότυπα και ενδιαφέροντα
αναισθησιολογικά θέματα, ενώ τα αποτελέσματα των κυριότερων μελετών έχουν δημοσιευτεί σε
εγκεκριμένες ιατρικές επιθεωρήσεις (peer reviewed journals).

ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΟΝΟΥ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
Εξετασθέντες

2014
383

2015
421

2016
484
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2017
608

2018
755

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AΤΟΜΩΝ
ΜΕ EΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (AMEA)

Συντονίστρια Διευθύντρια
Δρ Φλώρα Ζερβού - Βάλβη
Διευθυντές
Ιωάννης Φανδρίδης
Αικατερίνη Δημητρίου
Επιμελήτριες Β΄
Αγγελική Γιαννοπούλου
Γεωργία Κορνιλάκη

Αντικείμενο-ιστορικά στοιχεία
Η ανάπτυξη της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Ν.Ο.) στην Ελλάδα, άρχισε ουσιαστικά να
πραγματοποιείται από το 1986, με την είσοδο οδοντιάτρων στο Ε.Σ.Υ. Αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής Περίθαλψης στο Ε.Σ.Υ. αποτελεί η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης
στους ειδικούς ασθενείς, στους οποίους περιλαμβάνονται τα άτομα με φυσική αναπηρία ή νοητική
υστέρηση, τα αυτιστικά άτομα, οι ασθενείς με σοβαρά συστηματικά νοσήματα (π.χ. καρδιοπαθείς,
νεφροπαθείς, αιματολογικοί, πολυμεταγγιζόμενοι, ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα), οι ογκολογικοί
ασθενείς και ιδιαίτερα εκείνοι υπό ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, οι μεταμοσχευμένοι, οι
ψυχιατρικοί, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς ή φορείς AIDS, οι μη συνεργαζόμενοι που χρειάζονται γενική
αναισθησία και γενικά όσοι προκειμένου να αντιμετωπισθούν έχουν ανάγκη νοσοκομειακού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, η υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων στο νοσοκομείο, η συμβολή στη διάγνωση, η
υποστήριξη άλλων τμημάτων και η αντιμετώπιση του οδοντιατρικού επείγοντος σε νοσηλευόμενους
άλλων τμημάτων αλλά και στον γενικό πληθυσμό. Ακόμη, η αρχική εκτίμηση και παραπομπή, εάν
χρειάζεται, των γναθοχειρουργικών περιστατικών.
To 1994 προστέθηκε στον Α΄ Χειρουργικό Τομέα του Ασκληπιείου Βούλας Οδοντιατρικό τμήμα - Ειδική
Οδοντιατρική Μονάδα για Α.Μ.Ε.Α, η οποία έμελλε να αποτελέσει στην συνέχεια σημείο αναφοράς στο
είδος της και στην οδοντιατρική αντιμετώπιση, υπό γενική αναισθησία, ενηλίκων ΑΜΕΑ που προσέρχονται
από όλη την Ελλάδα.
Αναπτύχθηκαν συνεργασίες με διάφορα Οδοντιατρικά Τμήματα του Ε.Σ.Υ. (Νοσοκομεία και Κέντρα
Υγείας), την Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και λοιπούς φορείς προς εξυπηρέτηση ασθενών ΑΜΕΑ, προς
εκπαίδευση οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. και φοιτητών, καθώς και προς παραγωγή επιστημονικού έργου,
κυρίως μελετών στο αντικείμενο της οδοντοθεραπείας σε ΑΜΕΑ και σε ασθενείς με επιβάρυνση υγείας,
όπως και μελετών των νόσων του στόματος.
Το Οδοντιατρικό Τμήμα μέχρι το 1998 λειτουργούσε σε χώρο ενός δωματίου μόνο, με ένα μηχάνημα στα
Εξωτερικά Ιατρεία στο ΛΟΥΡΙΔΕΙΟ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αυτόνομο προκατασκευασμένο οίκημα,
σε χώρο περίπου 180 τμ. και εν γένει εμπλουτίσθηκε σημαντικά η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
στα Εξωτερικά Ιατρεία. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων χειρουργείων του Νοσοκομείου,
αναπτύχθηκε αίθουσα χειρουργείου ξεχωριστή για οδοντοθεραπεία, πλήρως εξοπλισμένη με δύο
οδοντιατρικά μηχανήματα. Επιπλέον, διαμορφώθηκε κατάλληλα θάλαμος νοσηλείας, προς καλύτερη και
ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
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Δραστηριότητες
Το κλινικό αντικείμενο του Οδοντιατρικού Τμήματος και της Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ υλοποιείται: στα
εξωτερικά ιατρεία, στο χειρουργείο, όπου αντιμετωπίζονται ΑΜΕΑ με γενική αναισθησία για
προγραμματισμένες κυρίως οδοντιατρικές επεμβάσεις, σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στο
θάλαμο νοσηλείας οδοντιατρικών ασθενών.
Στο πλαίσιο των εξωτερικών ιατρείων οργανώθηκαν και ήδη λειτουργούν δύο εξειδικευμένα ιατρεία:
 Στοματολογικό Ιατρείο, από το 2006,
 Ιατρείο Μικρής Χειρουργικής Στόματος, από το 2016.
Επίσης, πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα Ιατρείο Προληπτικής Οδοντιατρικής για ΑΜΕΑ
Επιστημονικό έργο
Παράγεται σημαντικό επιστημονικό και
ερευνητικό έργο, τόσο σε επίπεδο
επιστημονικών εργασιών όσο και σε
επίπεδο διοργάνωσης και υλοποίησης
επιστημονικών εκδηλώσεων. Για το έργο
αυτό γίνεται κατά περίπτωση συνεργασία
με τις Οδοντιατρικές Σχολές, την Ελληνική
Οδοντιατρική
Ομοσπονδία
και
Οδοντιατρικούς Συλλόγους, την Ελληνική
Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής,
άλλα Οδοντιατρικά Τμήματα του Ε.Σ.Υ.,
Ιατρικά Τμήματα του Ε.Σ.Υ., νοσηλευτές
κ.λ.π.
Παράγεται επίσης σημαντικό εκπαιδευτικό
έργο. Στο Οδοντιατρικό Τμήμα – Ειδική Μονάδα ΑΜΕΑ προσέρχονται για εκπαίδευση, παρακολούθηση
και απόκτηση εμπειρίας στη διαχείριση και οδοντοθεραπεία ατόμων με αναπηρία και με βεβαρημένο
ιατρικό ιστορικό, στα εξωτερικά ιατρεία υπό τοπική αναισθησία και στο χειρουργείο υπό γενική
αναισθησία ή καταστολή, μεταπτυχιακοί φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής και οδοντίατροι από άλλα
οδοντιατρικά τμήματα του Ε.Σ.Υ..

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
1.622
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
1.650
Ημέρες νοσηλείας:
2.642
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
1,60
Πληρότητα:
72,38%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
6.133
Εξετασθέντες στο Στοματολογικό Ιατρείο: 904

Εξετασθέντες στο Ιατρείο Μικρής Χειρουργικής
70
Στόματος:
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
2.640
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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9.747
745

Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τομεάρχης : Αριστείδης Ρόβλιας

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συντονιστής Διευθυντής
Δρ. Μιχαήλ Διγαλάκης
Επιμελητές Α΄
Γεώργιος Καπογιαννάτος
Χρήστος Ιωαννίδης
Καλλιόπη Μπιλίρη
Σωτήριος Αρίδας
Επικουρική Επιμελήτρια
Ιωάννα Γώγουλου

Ιστορικό
Η Χειρουργική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας διαγράφει μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από τις
αρχές της δεκαετίας του ‘80.
Τον Ιούλιο του 2006 ανέλαβε τη Διεύθυνση του τμήματος της Α΄ Χειρουργικής Kλινικής ο Συντονιστής
Διευθυντής Δρ. Μ. Διγαλάκης. Εντός του επομένου έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του και μετά
από προσωπικές του ενέργειες, ξεκίνησε η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Νοσοκομείο.
Λειτουργία
Η Α΄ Χειρουργική Kλινική απαριθμεί είκοσι (20) κλίνες , με κύρια έδρα το κτήριο ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ Α΄. Με
πληρότητα που πλησιάζει το 60%, η κλινική χειρίζεται ικανό αριθμό ασθενών ετησίως, τόσο στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών, όσο και στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου. Με τη δωρεά του κ.
Κ. Μαρτίνου δημιουργήθηκε νέα πτέρυγα στο Κεντρικό Κτήριο όπου θα μεταστεγαστεί άμεσα.
Κλινικό έργο
Στην κλινική πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις μικρής , μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας της γενικής
χειρουργικής , με τη χρήση της λαπαροσκοπικής και της κλασσικής ανοιχτής μεθόδου. Χειρουργεία
μεγάλης βαρύτητας, όπως μείζονες ηπατεκτομές, οισοφαγεκτομές με θωρακοκοιλιακές προσπελάσεις
καθώς και πλήθος ογκολογικών περιστατικών αντιμετωπίζονται επιτυχώς.
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Επιπλέον, εφαρμόζονται με επιτυχία minimal invasive τεχνικές, όπως για παράδειγμα η τεχνική HAL – RAR
για αποκατάσταση της αιμοροϊδοπάθειας.
Στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα, όπως:
 Χρήσης αντιβιοτικών
 Αντιμετώπισης παθήσεων των χοληφόρων ( ERCP, MRCP)
 Αντιμετώπισης κακόηθων όγκων του ορθού
 Αντιμετώπιση αιμορραγιών ανωτέρου – κατωτέρου πεπτικού
 Αντιμετώπιση παγκρεατίτιδος

Στόχοι
Προτεραιότητες της κλινικής είναι:
- Η αμέριστη φροντίδα του ασθενή
- Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών της κλινικής, πλήρους ή μερικής εκπαίδευσης. Σημειωτέο
είναι δε, ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί της πλήρους εκπαίδευσης , καταγράφουν περί τις 1300
επεμβάσεις ως χειρουργοί ή πρώτοι βοηθοί, αριθμός σπάνιος για τα ελληνικά δεδομένα.
Έρευνα - Εκπαίδευση
Η κλινική αναπτύσσει ποικίλες δράσεις στην έρευνα και στην εκπαίδευση:
 Εβδομαδιαίας συχνότητας ενδοκλινικά εκπαιδευτικά μαθήματα, σε συνεργασία με συναδέλφους
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, εντός αλλά και εκτός νοσοκομείου.
 Μαθήματα από αμφιθεάτρου υπό την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 Συμμετοχή σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις εργασιών και μελετών που έχουν
διενεργηθεί στην κλινική, στρογγυλά τραπέζια κ.τ.λ.
 Μετεκπαίδευση επιμελητών και ειδικευομένων ιατρών της κλινικής σε εκπαιδευτικά
προγράμματα προχωρημένης και βασικής λαπαροσκοπικής τεχνικής, όπως και εκπαίδευση στην
λαπαροσκοπική χειρουργική με χρήση εξομοιωτών.
Στην κλινική έχουν εκπονηθεί τρεις (3) διδακτορικές διατριβές και στο επιστημονικό της έργο
συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις εργασιών σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά, οι οποίες
άπτονται σύγχρονων ιατρικών θεμάτων.
Στην Α΄ Χειρουργική Κλινική αναγνωρίζουμε πώς ό,τι κάνουμε αποτελεί αποστολή και ο καθένας από
εμάς, ανεξαρτήτως του ρόλου του, βρίσκεται «σε αποστολή» και εργάζεται σκληρά με σκοπό την επίτευξη
των συλλογικών στόχων μας, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών, αδιακρίτως.
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Όραμά μας, στο πλαίσιο επίτευξης αυτών των στόχων, αποτελεί η αναγνώρισή μας ως μία κλινική αντάξια
της ιστορίας και του ήθους αυτών που την αντιπροσωπεύουν.
Για τον λόγο αυτό ο Διευθυντής έχει ζητήσει εγγράφως συνεργασία με την γραμματεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής ώστε να παραπέμπονται σε εμάς, διαρκώς, πρόσφυγες για αντιμετώπιση, άμεση εκτίμηση,
εισαγωγή και θεραπεία.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

5.070
6.141
19.539
3,20
53,50%
11.451

Εξετασθέντες στο Θωρακοχειρουργικό Ιατρείο: 153
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
15.003
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:

26.607
2.942

Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Μαρία Α. Χατζηπέτρου
Διευθυντής
Κωνσταντίνος Τσόλιας / Αγγειοχειρ/γός
Επιμελητές Α΄
Νικόλαος Τζανάκης
Επαμεινώνδας Κελλάρης
Επικουρικός Επιμελητής
Ιωάννης Επαγγέλης

Ιστορικό
Η Β' Χειρουργική Κλινική ιδρύθηκε το 1985, οπότε και το Ασκληπιείο Βούλας εντάχθηκε στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Στεγάζεται στο κτήριο ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ Β', χτισμένο το 1939 και έχει δυναμική 19 κλινών.
Με τη δωρεά του κ. Κ. Μαρτίνου δημιουργήθηκε πρόσφατα νέα πτέρυγα στο Κεντρικό Κτήριο όπου θα
μεταστεγαστεί άμεσα.
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Χειρουργικές Τεχνικές - Εξειδίκευση
Στην κλινική εκτελούνται επεμβάσεις ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, για την αντιμετώπιση
καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του πεπτικού, χοληφόρων, παγκρέατος, ενδοκρινών αδένων, μαστού,
αποκατάστασης κηλών κοιλιακού τοιχώματος, αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και επεμβάσεις
επείγουσας χειρουργικής και τραύματος. Από το 2015, και κατόπιν εξειδίκευσης χειρουργών της κλινικής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο εξωτερικό, εκτελούνται με μεγάλη επιτυχία επεμβάσεις προηγμένης
λαπαροσκοπικής χειρουργικής: λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στομάχου, παχέος εντέρου, αποκατάστασης
κηλών κοιλιακού τοιχώματος, όπως και επείγουσες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αντιμετώπισης
διάτρησης στομάχου /12λου, σκωληκοειδεκτομές κλπ. Επίσης, εκτελούνται επεμβάσεις σύγχρονης και
ανώδυνης αντιμετώπισης για την αιμορροϊδοπάθεια (HAL-RAR).
Δράσεις
 Εξασφάλιση δωρεάς σύγχρονου λαπαροσκοπικού πύργου τελευταίας τεχνολογίας, που
περιλαμβάνει δυνατότητα για την αναγνώριση κακοήθους ιστού κατά την επέμβαση, από το
Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, αξίας 80.000€.
 Πρωτοβουλία και ενεργός συμμετοχή στο αίτημα για δωρεά προς δημιουργία νέας πτέρυγας για
μεταστέγαση της κλινικής.
Εκπαίδευση
Παρέχεται πλήρης ειδικότητα (6 έτη) στη Γενική Χειρουργική. Οι ειδικευόμενοι Ιατροί εκπαιδεύονται στην
Κλινική, στα Ιατρεία και στο Χειρουργείο. Γίνονται εβδομαδιαία εκπαιδευτικά μαθήματα και συναντήσεις.
Ιατροί της Κλινικής συμμετέχουν σε:
 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική».
 Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών «Χειρουργική Ανατομία».
 Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια CLASS Courses, ΙΕΒΕΑ και Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ».
Έρευνα
Κλινικά Πρωτόκολλα Λαπαροσκοπικών Επεμβάσεων Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της
Κλινικής μας.
Στόχοι
Εξέλιξη και εισαγωγή των πλέον νεότερων και σύγχρονων λαπαροσκοπικών τεχνικών, με απόλυτη
κατάρτιση και εξειδίκευση, ώστε να καταστεί το Νοσοκομείο πόλος έλξης για τους πολίτες της
Νοτιοανατολικής Αττικής και συνολικότερα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της προσφοράς στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:

Εξετασθέντες στο Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο: 1.558
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
9.082

6.138
7.049
16.202
2,42
46,70%
9.793

Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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20.433
3.279

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Αριστείδης Ρόβλιας
Διευθυντής
Γεώργιος Μακρυγιαννάκης
Επικουρικοί Ιατροί
Γεράσιμος Φραγκάκης
Δημήτριος Παπουτσάκης

Ιστορία – Αντικείμενο
Η Νευροχειρουργική Κλινική
του
Ασκληπιείου
Βούλας
αποτελεί την 5η σε αρχαιότητα
Νευροχειρουργική Κλινική της
Ελλάδος και, 50 έτη μετά την ίδρυσή της (1968), εξακολουθεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε 1,5
περίπου εκατομμύριο κατοίκους των Νοτίων Προαστίων της Πρωτεύουσας εμμένοντας στις Αρχές και τις
Αξίες της Ιπποκρατικής Ιατρικής. Η χειρουργική της δραστηριότητα αφορά τόσο τις προγραμματισμένες
περιπτώσεις ασθενών με παθολογίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και της Σπονδυλικής Στήλης,
όσο και την αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι διακομίζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
Νοσοκομείου και χρήζουν άμεσης Νευροχειρουργικής φροντίδας. Η φιλοσοφία της Κλινικής είναι η
εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες της
πάθησής τους, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων, με στόχο την όσο δυνατόν υψηλού επιπέδου παροχή
ιατρικών υπηρεσιών με σεβασμό στον ασθενή.
Λειτουργία
Η Νευροχειρουργική Κλινική βρίσκεται στον 3ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου του Νοσοκομείου και
διαθέτει 18 κλίνες, σε θαλάμους των δύο κλινών. Εκτός από τους κοινούς θαλάμους ασθενών, διαθέτει και
θάλαμο Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς που χρειάζονται στενή παρακολούθηση
και φροντίδα και υποστηρίζεται για τα
βαρύτερα περιστατικά από την
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκομείου. Επιπλέον, συμμετέχει
στο κυκλικό σύστημα εφημεριών των
νοσοκομείων
του
λεκανοπεδίου,
αντιμετωπίζοντας μεγάλο αριθμό
επειγόντων περιστατικών, καλύπτοντας
τόσο το Νομό Αττικής όσο και την
Περιφέρεια. Η Νευροχειρουργική Κλινική εφημερεύει κάθε τέσσερις ημέρες και λειτουργούν τακτικά
εξωτερικά νευροχειρουργικά ιατρεία δύο φορές εβδομαδιαία. Επιπρόσθετα, πρόκειται να λειτουργήσει,
στο πλαίσιο της επιστημονικής ευθύνης της κλινικής, εξειδικευμένο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Χρόνιου
Πόνου και Σπαστικότητας.
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Κλινικό Έργο
Η Νευροχειρουργική Κλινική διαθέτει εξοπλισμένη χειρουργική αίθουσα με χειρουργικό μικροσκόπιο και
ακτινοσκοπικό μηχάνημα, με δυνατότητα χρήσης υπερηχητικού αναρροφητήρα όγκων και νευροπλοηγού
για εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη. Η ασφαλής εξαίρεση των παθολογιών εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού
και σπονδυλικής στήλης εξασφαλίζεται με την εφαρμογή πλήρους νευροφυσιολογικού ελέγχου
διεγχειρητικά. Η κλινική αντιμετωπίζει ένα ευρύτατο φάσμα των νευροχειρουργικών παθήσεων. Πιο
συγκεκριμένα:
 Παθήσεις εγκεφάλου:
Όγκοι εγκεφάλου (καλοήθεις - κακοήθεις), βάσεως κρανίου, κοιλιακού συστήματος και κρανιοαυχενικής
συμβολής.
Παθήσεις ενδοκρανιακών αγγείων.
Τραυματικές βλάβες - κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις .
Διαταραχές κυκλοφορίας εγκεφαλονωτιαίου υγρού (υδροκεφαλία).
Αυτόματα ενδοεγκεφαλικά αιματώματα (αιμορραγικά εγκεφαλικά).
Λοιμώδεις παθήσεις (αποστήματα, εμπυήματα).
 Παθήσεις σπονδυλικής στήλης:
Εκφυλιστικές παθήσεις αυχενικής, θωρακικής και οσφυικής μοίρας.
Όγκοι εξωσκληρίδιοι, ενδοσκληρίδιοι και ενδομυελικοί.
Τραυματικές βλάβες, αστάθεια και οστεοπορωτικά κατάγματα σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης.
Λοιμώδεις παθήσεις.
Διαταραχές κυκλοφορίας εγκεφαλονωτιαίου υγρού (συριγγομυελία).
Ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες πόνου.
 Παθήσεις περιφερικών νεύρων:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
Σύνδρομο ωλενίου νεύρου.
Όγκοι (νευρινώματα).
 Λειτουργική Νευροχειρουργική:
Θεραπείες σπαστικότητας και χρόνιου πόνου με αντλίες έγχυσης φαρμάκων.
Θεραπείες νευροπαθητικού πόνου με συστήματα νευροδιέγερσης νωτιαίου μυελού και περιφερικών
νεύρων.
Επιστημονικό Έργο
Οι ιατροί της κλινικής, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, συμμετέχουν τακτικά σε συνέδρια και σεμινάρια,
ελληνικά και διεθνή, με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
1.540
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
2.143
Ημέρες νοσηλείας:
14.978
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
6,93
Πληρότητα:
47,39%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία: 3.347

Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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7.522
10.869
579

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συντονιστής Διευθυντής

Επιμελητής Α΄

Δημήτριος Δελακάς

Ανδρέας Φιλντίσης
Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Νικόλαος Μακρής

Διευθυντής
Εφραίμ Σεραφετινίδης

Επικουρικός Επιμελητής
Αχιλλέας Καραφωτιάς

Το Ουρολογικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1985.
Ανήκει στο Β΄ Χειρουργικό Τομέα του Νοσοκομείου και συμμετέχει κανονικά στις Γενικές Εφημερίες και
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
Είναι η μόνη Ουρολογική Κλινική στην ΝΑ Αττική με μεγάλη
παράδοση
στην
Ογκολογία
και
την
αντιμετώπιση της Λιθίασης με όλους τους σύγχρονους
τρόπους. Με απόφαση του ΚΕΣΥ παρέχει πλήρη ειδικότητα
στην Ουρολογία, ενώ συμμετέχει ενεργά στις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας και της Ένωσης Ουρολόγων Πειραιά. Το
προσωπικό της συμμετέχει ενεργά σε Ελληνικά και Διεθνή
Συνέδρια, ενώ συνεργάζεται με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για
την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. Το κλινικό έργο
της Κλινικής είναι σημαντικότατο.
Η λειτουργία του Εξωσωματικού Λιθοτρίπτη, ο αριθμός
και η ποικιλία των χειρουργικών επεμβάσεων, ο αριθμός
των εξεταζόμενων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς
και η κάλυψη των Γενικών Εφημεριών αποτελούν
αδιάψευστο μάρτυρα για την αυξανόμενη δυναμική της
κλινικής.
Το προσωπικό της κλινικής συμμετέχει σε προγράμματα
συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και προσπαθεί να
ακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της Ουρολογίας.
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Η κλινική σήμερα διαθέτει 19 κλίνες. Με τη δωρεά του κ. Αθ. Μαρτίνου δημιουργείται νέα πτέρυγα
(όροφος ) στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών όπου και θα μεταστεγαστεί μαζί με όλη
της την Εργαστηριακή υποδομή και δραστηριότητα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
13.019
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
13.732
Ημέρες νοσηλείας:
26.522
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
1,97
Πληρότητα:
111,79%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία: 7.258
Εξετασθέντες στο Ιατρείο Λιθοτριψίας: 1.489

Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων: 10.346
Παραγόμενο έργο Ειδική Μονάδας
Εξωτερικής Λιθοτριψίας:
4.504
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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19.093
4.288

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Ανέστης Καζόπουλος
Διευθυντής
Δημήτριος Ασλάνης
Επιμελητές Α΄
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Χρήστος Πίτσας
Επιμελήτρια Β΄
Όλγα Ζέλου

Το Οφθαλμολογικό Ιατρείο λειτουργεί στο Ασκληπιείο Βούλας προ συστάσεως του ΕΣΥ.
Πραγματοποιούνται δύο Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εβδομαδιαίως, καθώς και Απογευματινά Ιατρεία
κατόπιν ραντεβού.
Πραγματοποιούνται επεμβάσεις και μικροεπεμβάσεις του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού, Yag laser
περιφακιοτομής καθώς και ενδοϋαλοειδικές ενέσεις.
Εξετάζονται ασθενείς με παθήσεις οφθαλμών του προσθίου και οπισθίου ημιπόρου που αφορά στην
διάγνωση, διερεύνηση και παρακολούθηση αυτών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ
(2014-2018)
Εισαγωγές:
2.106
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
2.163
Ημέρες νοσηλείας:
2.737
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
1,32
Πληρότητα:
74,96%
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
5.099
Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
3.057
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Σύνολο Εξετασθέντων:

8.156

Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:

1.864

ΤΜΗΜΑ Ω.Ρ.Λ.

Προϊστάμενος Διευθυντής
Ευστράτιος Παπαγεωργίου
Διευθυντές
Γεώργιος Καρατζιάς
Αλέξανδρος Ευσταθίδης
Επικουρική Επιμελήτρια
Δέσποινα Μπέκα

Η Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Γ.Ν.
«Ασκληπιείο
Βούλας»
ξεκίνησε
τη
λειτουργία της το 1985. Ως η μοναδική δημόσια ΩΡΛ κλινική των νοτίων προαστίων, εξυπηρετεί
καθημερινά πλήθος ασθενών. Για τις ανάγκες των ασθενών διαθέτει τμήμα νοσηλείας παθολογικών και
χειρουργικών ΩΡΛ περιστατικών, Ακοολογικό Εργαστήριο, όπου πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος
παθήσεων ακοής και ιλίγγου, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Το τμήμα απασχολεί τρεις έμπειρους ειδικούς ιατρούς στο βαθμό του Διευθυντή και τέσσερις
ειδικευόμενους ιατρούς, που εργάζονται καθημερινά με ζήλο και σεβασμό προς τον ασθενή.
Η κλινική συμμετέχει με επιστημονικές εργασίες τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή συνέδρια,
δημοσιεύει εργασίες σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά και παρακολουθεί τις εξελίξεις της διεθνούς και
ελληνικής ΩΡΛ κοινότητας.
Η κλινική καλύπτει όλα τα περιστατικά παθήσεων ρινός, ωτός και τραχήλου και όλο το φάσμα των ΩΡΛ
χειρουργικών επεμβάσεων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εισαγωγές:
Νοσηλευθέντες ασθενείς:
Ημέρες νοσηλείας:
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας:
Πληρότητα:
Εξετασθέντες στα Εξωτερικά Ιατρεία:
Εξετασθέντες στο Ακοολογικό Ιατρείο:

2.208
2.338
4.929
2,12
22,49%
12.041
813

Εξετασθέντες στο Τμήμα Επειγόντων:
21.906
Εξετασθέντες στο Ακοολογικό Εργαστήριο: 6.077
Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων:
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34.760
1.393

ΙΑΤΡΕΙO ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Κυριακή Μπαρδοπούλου

Εξωτερικά Ιατρεία
Στο πλαίσιο της μονήρους ειδικότητας
Πλαστικής
Χειρουργικής
λειτουργεί
Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο.
Εκεί εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις
μικρής και μεσαίας βαρύτητας πού άπτονται της Επανορθωτικής Πλαστικής. Επίσης, συνεχίζεται η
παρακολούθηση των χειρουργημένων ασθενών μέχρι την πλήρη ίαση τους ή αν κριθεί απαραίτητο
παραπέμπονται για συνέχιση θεραπείας σε άλλη ειδικότητα όπως Ογκολογία, Ακτινοθεραπευτική κλπ.
Όπου χρειάζεται γίνονται χειρουργικοί καθαρισμοί, όπως σε τραύματα, κατακλίσεις και εγκαύματα και
ακολουθείται η κατάλληλη θεραπεία σύγκλισης του δέρματος κατά δεύτερο σκοπό.
Επίσης, κατόπιν αίτησης στην Γραμματεία Τακτικών Ιατρείων γίνεται έκδοση πιστοποιητικών που
αφορούν την πλαστική ειδικότητα.
Κλινικές του Νοσοκομείου
Από τις Κλινικές του Νοσοκομείου ζητείται παρακολούθηση κατακλίσεων με χειρουργικούς καθαρισμούς,
οδηγίες πρόληψης νέων επεισοδίων και επανεκτίμηση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία όταν η μεταφορά
των ασθενών είναι εφικτή.
Επίσης, γίνεται εκτίμηση, βιοψία και παράλληλη θεραπεία σε περιστατικά με χρόνια έλκη είτε διαβητικά
είτε αγγειολογικής ή ρευματολογικής αιτιολογίας.
Ακόμη, αξιολογούνται και θεραπεύονται τραυματικές κακώσεις, διαπυήσεις δέρματος και υποκείμενων
ιστών μετά από ατυχήματα, εκεί όπου ενδείκνυται επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.
Συνεργασία με την ΜΕΘ στην περιποίηση μεγάλων εγκαυματικών επιφανειών με χειρουργικούς
καθαρισμούς και σχάσεις σε επείγουσα βάση.
Στα Χειρουργεία ο Πλαστικός Χειρουργός καλείται συχνά να παράσχει τη συμβουλευτική του γνώμη,
κυρίως σε επανεγχειρήσεις, ενώ ζητείται και η παρέμβασή του όπου χρειάζεται κάλυψη ελλειμμάτων
δέρματος με ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα μερικού και ολικού πάχους.
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Στο Τμήμα Επειγόντων υπάρχει παρέμβαση πλαστικής χειρουργικής σε περιστατικά που δύναται να
συρραφούν κατά πρώτο σκοπό, κυρίως όταν αφορούν πρόσωπο και τραυματικούς κρημνούς.
Επίσης αντιμετωπίζονται εγκαύματα και εκτιμώνται περιστατικά που αφορούν την πλαστική ειδικότητα.
Δίδονται οδηγίες και παρέχεται υγειονομική κάλυψη μέχρι την μεταφορά με το ΕΚΑΒ σε κλινική πλαστικής
χειρουργικής των ασθενών για τους οποίους ενδείκνυται εισαγωγή για πολλαπλά ή/και μεγάλης
βαρύτητας χειρουργεία, για μικροχειρουργικές επεμβάσεις είτε για νοσηλεία

ΚΙΝΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι ΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
Εξετασθέντες

2014
490

2015
486

2016
655
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2017
763

2018
927

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τομεάρχης : Δημήτριος Γεωργιάδης

Στον Ψυχιατρικό Τομέα λειτουργούν σήμερα 5 δομές τις οποίες στελεχώνουν περί τους πενήντα (50)
εργαζόμενοι.






Οι δομές αυτές είναι:
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων στο Νοσοκομείο
Κοινοτικό Κέντρο για Ενήλικες στο Κ.Η.Π. Φαλήρου
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου στο Νοσοκομείο
Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΚΟΚΕΨΥΠΕ) στη Νέα Σμύρνη
Επιμελήτριες Α : Ολυμπία Πολάκη, Καλλιόπη Δετοράκη



Από τις αρχές του 2015 φιλοξενείται πιλοτικά Ιατρείο Εφήβων στο Κέντρο Ημέρας Π. Φαλήρου

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (δομές Α και Β, από το 1986 )

Προϊστάμενος Διευθυντής

Επιμελήτριες Β΄

Γεώργιος Γκολφινόπουλος

Ειρήνη Θεοχάρη,
Ειρήνη Κατσίνη

Επιμελητής Α΄
Ζήσης Ντόβας

Το Ψυχιατρικό Τμήμα λειτουργεί στο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» από το 1986, έτος κατά το οποίο το νοσοκομείο
διατέθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο Ε.Σ.Υ.. Το τμήμα έχει αναπτύξει από το 1998 κοινοτική
δομή στο Παλαιό Φάληρο, το Κέντρο Ημέρας Παλαιού Φαλήρου, σε ανεξάρτητο ιδιόκτητα τριώροφο
κτήριο, στο πλαίσιο του «Ψυχαργώς».
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ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ ( δομές Γ, Δ, Ε, από το 2011).

Συντονιστής Διευθυντής
Δημήτριος Γεωργιάδης
Διευθυντής
Εμμανουήλ Τσαλαμανιός
Επιμελήτρια Α΄
Κωνσταντία Αποστολοπούλου
Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθμισης
(Πρόγραμμα
«Ψυχαργώς»), σχεδιάστηκε η
λειτουργία
Παιδοψυχιατρικού
Τμήματος στο Νοσοκομείο, μέσω
της μεταφοράς του προσωπικού
της Γ’ Κλινικής του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Π.Ν.Α.). Στο τέλος του 2011, το τμήμα
εγκαταστάθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, στο ΚΤΗΡΙΟ 22, όπου στεγάζεται έως σήμερα. Στο τμήμα, με
συντονιστή Διευθυντή τον παιδοψυχίατρο Δ. Γεωργιάδη, απασχολούνται 22 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 4
παιδοψυχίατροι, 5 ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός,
εργοθεραπεύτρια, επισκέπτης υγείας και τρεις ειδικευόμενοι παιδοψυχίατροι, στους οποίους οφείλει να
δίδει πλήρη χρόνο ειδικότητας.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την 2η Υγειονομική Περιφέρεια,
ενέκρινε την υλοποίηση του έργου: «Αναδιαρρύθμιση & Μετατροπή Ωτονευρολογικού Εργαστηρίου, σε
χώρο της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής». Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με
φορέα υλοποίησης τη 2η Υ.Πε. και προκηρύχθηκε με την υπ αριθμ πρωτ: 44204 την 2 η Αυγούστου 2019.
Έτσι λήγει ένα πάγιο αίτημα του Παιδοψυχιατρικού Tμηματος του Ασκληπιείου Βούλας, με νέους χώρους,
αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού και νοσηλείας παίδων και εφήβων, δυναμικότητας 7 κλινών,
καλύπτοντας άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της περιοχής.
Παρούσα κατάσταση – παρεχόμενο έργο
Σύμφωνα με την Τομεοποίηση, οι υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας, ως
υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, καλούνται να υποστηρίξουν σε θέματα ψυχικής υγείας τον ενήλικα
πληθυσμό του 11ου Τομέα Ψυχικής Υγείας (από το Π. Φάληρο μέχρι την Σαρωνίδα) και τον παιδικό και
εφηβικό πληθυσμό του 4ου Τομέα Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων Αττικής, από την Ν. Σμύρνη μέχρι
το Λαύριο (ένας πληθυσμός της τάξης των 700.000 κατοίκων των Νοτίων προαστίων). Στις εφημερίες
οφείλει να εξυπηρετεί τον πληθυσμό της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά και Νήσων.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής του Ψυχιατρικού Τομέα, το «Ασκληπιείο» έχει οριστεί ως έδρα
του 4ου Παιδοψυχιατρικού Τομέα Παιδιών & Εφήβων Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, δηλαδή
υπεύθυνο συντονισμού των υπηρεσιών για το ένα τέταρτο του παιδικού πληθυσμού της Αττικής. Επίσης
το Τμήμα ενηλίκων έχει οριστεί ως έδρα του 11ου Τομέα Ψυχικής Υγείας (Ενηλίκων).
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Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του νοσοκομείου, στις δομές του Τομέα Ψυχικής Υγείας στο
Γ.Ν.Α.Β., παρέχεται σημαντικό έργο προς του πολίτες, σε επίπεδο τακτικών ιατρείων, διασυνδετικής και
κοινοτικής ψυχιατρικής. Εξάλλου, σημειώνεται μεγάλη αύξηση των αιτημάτων του πληθυσμού σε όλο το
φάσμα της ψυχιατρικής ψυχοπαθολογίας, πολλά με επείγοντα χαρακτήρα. Στα νέα αιτήματα τηρείται
λίστα αναμονής.
Το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα συμμετέχει στην ανοικτή εφημερία του Νοσοκομείου, υποστηρίζει σε
πρόγραμμα διασυνδετικής παιδοψυχιατρικής την Παιδιατρική και τις άλλες κλινικές του νοσοκομείου,
λειτουργεί Απογευματινά Παιδοψυχιατρικά Ιατρεία, έχει αναπτύξει κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης
των σχολείων της περιοχής και άλλων ιδρυμάτων και φορέων του Τομέα που φιλοξενούν παιδιά και
εφήβους.
Από την αρχή της λειτουργίας του, διαθέτει ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό με
εσωτερικούς και προσκεκλημένους ομιλητές, και πραγματοποιεί εβδομαδιαίες κλινικές συναντήσεις.
Οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες, ενώ πολλά μέλη του συμμετέχουν ενεργά σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια και δημοσιεύουν τις εργασίες τους σε ξένα και ελληνικά έγκυρα περιοδικά.
Από τις αρχές του 2015 το Τμήμα έχει αναπτύξει πιλοτικό πρόγραμμα Ιατρείου Εφήβων, στο οποίο
παρακολουθούνται έφηβοι με σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Το Ιατρείο φιλοξενείται
στο Κέντρο Ημέρας Π. Φαλήρου ( υπεύθυνος ο παιδοψυχίατρος Ε. Τσαλαμανιός).
Εδώ και δύο χρόνια έχει αναπτύξει Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεψυχιατρικής για την υποστήριξη του παιδικού
πληθυσμού των νησιών της Δωδεκανήσου, της Ίου και των Κυθήρων, μέσω του Εθνικού Δικτύου
Τηλεϊατρικής (υπεύθυνος η παιδοψυχίατρος Κ.Αποστολοπούλου), στο οποίο απευθύνεται αυξανόμενος
αριθμός αιτημάτων.
Το παρεχόμενο έργο προβλέπεται να είναι πολύ μεγαλύτερο εφόσον εξασφαλισθεί η κατάλληλη
κτηριολογική υποδομή, με δυνατότητα νοσηλείας εφήβων ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα και υπό
κατάλληλες συνθήκες το προσωπικό.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
2014

2015

2016

2017

2018

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1668

2379

2849

2526

2185

ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

360

383

400

350

375

ΣΥΝΟΛΟ

2028

2762

3249

2876

2560

Προσχολικής ηλικίας (έως 6 ετών)

660

719

768

601

499

Σχολικής ηλικίας (7-13 ετών)

902

1118

1255

1185

1004

Εφήβων (14 - 18 ετών)

466

925

1226

1090

1057

2028

2762

3249

2876

2560

Rv με γονείς

557

775

800

651

545

Rv με παιδιά

1471

1987

2447

2225

2015

Σύνολο εργατοωρών- συνεδριών

2323

2762

3249

2876

2560

Περιστατικά εφημερίας

639

699

575

451

465

Περιστατικά Α.Ε.Ι.

440

861

979

940

1219

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Αξιολόγηση /Διάγνωση
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Αξιολόγηση /Διάγνωση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

2014

2015

2016

2017

Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση

425

827

1077

1080

648

Ψυχολογική Εκτίμηση

413

436

395

385

475

Εκπαιδευτική-Παιδαγωγική - Αξιολόγηση

250

227

188

160

194

59

105

101

0

30

Κοινωνική Διερεύνηση

274

290

215

310

366

Διεπιστημονικές Ομάδες

260

493

576

618

504

Ατομική Ψυχοθεραπεία

241

358

560

709

624

Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία

173

356

354

439

366

Συμβουλευτική Γονέων

329

332

332

387

485

89

168

133

131

156

708

1014

596

689

918

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Συνταγογραφήση - Φαρμακοθεραπεία
Τηλεφωνική Επικοινωνία για Διαχείριση
Τηλεψυχιατρική

2018

78
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τομεάρχης: Ζαφειρούλα Αλεξανδροπούλου
Προϊστάμενος Παραϊατρικού Προσωπικού: Γιώργος Χαραλαμπούδης

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Προϊστάμενος Διευθυντής

Επιμελήτρια Α΄

Κωνσταντίνος Ρούμπης

Δέσποινα Τοσονίδου

Διευθυντές

Επικουρικός επιμελητής

Ελένη Λυκάκη
Παναγιώτης Βασιλείου
Φωτεινή Κολαΐτη
Βασιλεία Παπαδάκη

Ιωάννης Γαβριηλίδης
Ακτινοφυσικός
Δέσποινα Παπαδοπούλου

Ιστορικό
Το Ακτινοδιαγνωστικό είναι ένα από τα πιο
ζωτικά Τμήματα του Νοσοκομείου. Ο ρόλος του
είναι από τους πλέον σημαντικούς για τη
λειτουργία του Νοσοκομείου καθ’ όλη την
υπεραιωνόβια ύπαρξή του, από την εποχή που
νοσήλευε αποκλειστικά παιδιά με φυματίωση
των οστών με έναν απλό ακτινογραφικό θάλαμο,
έως σήμερα με την ανάπτυξη πολλαπλών
εργαστηρίων που καλύπτουν σχεδόν όλο το
φάσμα των ακτινοδιαγνωστικών και επεμβατικών
πράξεων.

Υπηρεσίες
Το τμήμα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων των ασθενών που νοσηλεύονται στις Κλινικές, που
αντιμετωπίζονται στο τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και των προσερχομένων στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, πρωινά και απογευματινά.
Περιληπτική αναφορά, μέθοδοι και τεχνικές
Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Εργαστήριο κλασσικής ακτινολογίας, όπου εκτελούνται πάσης φύσεως ψηφιοποιημένες
ακτινογραφίες (θώρακος, κοιλίας, ΝΟΚ, κρανίου, άκρων, ΑΜΣΣ, ΟΜΣΣ, λεκάνης-ισχίων κ.λ.π.) στους
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δύο ακτινολογικούς θαλάμους (Siemens Multix Compact K και BMI BRG-100R), καθώς και στον
τραυματολογικό θάλαμο (Villa Moviplan με ανάρτηση οροφής).
Επίσης,
στο
εργαστήριο
κλασσικής
ακτινολογίας λειτουργεί ένα τηλεχειριζόμενο
ψηφιακό σύστημα ακτινοσκόπησης (Opera
DFR, GMM), όπου εκτελούνται ειδικές
ακτινοσκοπικές εξετάσεις (όπως βαριούχο
γεύμα, βαριούχος υποκλυσμός, ουρογραφίες,
εντοπιστικές
και
δυναμικές
λήψεις,
συριγγογραφίες κλπ).
Η ψηφιοποίηση των ακτινογραφιών εκτελείται
από 4 μονάδες ψηφιοποίησης οι οποίες
συμβάλλουν στην επιτάχυνση της εξέτασης,
στη βελτιστοποίηση της απεικόνισης και στην
παροχή των απαιτούμενων διαγνωστικών
πληροφοριών στον ασθενή, με τη μικρότερη
δυνατή ακτινική επιβάρυνση.
 Εργαστήριο υπερήχων σώματος, όπου πραγματοποιούνται υπέρηχοι άνω κάτω κοιλίας,
θυρεοειδούς, μαλακών μορίων κ.λ.π., με υπερσύγχρονο υπερηχογράφο τελευταίας γενιάς Logic P9 της
GE.
 Εργαστήριο έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας (Triplex) αγγείων, όπου πραγματοποιούνται
εξετάσεις έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας Doppler αγγείων (triplex καρωτίδων, σπονδυλικών αρτηριών,
αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων, λαγονίων, νεφρικών αρτηριών κ.λ.π.).
Στα ως άνω υπερηχοτομογραφικά εργαστήρια διενεργούνται επίσης επεμβατικές πράξεις με
υπερηχογραφική καθοδήγηση.
 Εργαστήριο απεικόνισης μαστού, με ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας γενιάς Selenia
Dimensions, Hologic, καθώς και υπερηχοτομογράφο, για τον πλήρη διαγνωστικό έλεγχο του μαστού με
υπερηχογράφημα και ψηφιακή μαστογραφία.
 Εργαστήριο οστικής πυκνομετρίας με οστεοπυκνόμετρο σύγχρονης τεχνολογίας fan beam,
Prodigy Advance της GE, με το οποίο πραγματοποιούνται με ακρίβεια μετρήσεις οστικής πυκνότητας
αυχένα – μηριαίου (ισχίου) και ΟΜΣΣ.
 Θάλαμος ορθοπαντογράφου εγκατεστημένος στα εξωτερικά ιατρεία, για τη διενέργεια
πανοραμικών ακτινογραφιών οδόντων- γνάθου. Εκτός των εξωτερικών περιστατικών, εξυπηρετεί άτομα
με ειδικές ανάγκες, που αντιμετωπίζονται χειρουργικά στην εξειδικευμένη οδοντιατρική μονάδα του
Νοσοκομείου μας.
 Εργαστήριο επεμβατικής ακτινολογίας εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό
αγγειογράφο Phlips Allura Xper FD20 και υπερηχοτομογράφο, όπου εκτελούνται διαγνωστικές και
θεραπευτικές αγγειακές (αγγειογραφίες και αγγειοπλαστικές επεμβάσεις περιφερικών αγγείων κ.τ.λ.)
και μη αγγειακές (εμβολισμοί , επεμβατικές πράξεις ήπατος-χοληφόρων, ουροποιητικού συστήματος
κ.λ.π.) επεμβατικές πράξεις με ελάχιστα τραυματικές τεχνικές.
Προσφάτως ξεκίνησε η αντιμετώπιση φλεβικών παθήσεων (κιρσοί κάτω άκρων) με τη νέα μέθοδο του
ενδοαγγειακού θερμοκαυτηριασμού (RF, Laser) και η μέθοδος σκληροθεραπείας foaming.
 Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική: Στο τμήμα υπηρετεί μόνιμη Ακτινοφυσικός, η οποία
εξασφαλίζει την ακτινοπροστασία των εργαζομένων, των ασθενών και του κοινού με αποτέλεσμα την
ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Τέλος, στον εξοπλισμό του Ακτινολογικού Τμήματος περιλαμβάνονται τέσσερα ακτινοσκοπικά
μηχανήματα τύπου c-arm στις αίθουσες χειρουργείου, τα οποία συνεπικουρούν στη διενέργεια πάσης
φύσεως χειρουργικών επεμβάσεων και έξι τροχήλατα ακτινογραφικά μηχανήματα για διενέργεια επί
κλίνης ακτινογραφιών στα ΤΕΠ, στις μονάδες και τις κλινικές.
Εκπαίδευση
Το Ακτινολογικό Τμήμα εκπαιδεύει ειδικευόμενους ιατρούς Ακτινοδιαγνωστικής, χορηγώντας πλήρη
πενταετή ειδικότητα, ειδικευόμενους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, για τους οποίους απαιτείται
εκπαίδευση στην ακτινοδιαγνωστική, καθώς και ειδικευμένους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (το Τμήμα
μας είναι αποκλειστικό κέντρο εκπαίδευσης ειδικευμένων Παθολόγων στο αντικείμενο της
υπερηχογραφίας).
Επίσης, παρέχει πρακτική άσκηση σε ΤΕ τεχνολόγους ακτινολόγους και ΔΕ χειριστές ιατρικών συσκευών
απεικόνισης.
Επιστημονικό έργο
Το τμήμα συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ομιλίες, προφορικές ανακοινώσεις και
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις .
Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα του Νοσοκομείου και δημοσιεύσεις σε
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2018
Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΛΗΨΕΙΣ ή ΠΡΑΞΕΙΣ)

2018

1

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ)

2

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ)

3

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΓΕΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΙ ΚΛΠ)

4

ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΡΙΓΓΟΓΡΑΦΙΕΣ -ΤΟΠΟΘ. ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑΣ

5

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΥΡΗΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΛΠ)

6

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

1081

7

ΟΣΤΕΟΠΥΚΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1219

8

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2160

9

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ

10

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

11

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

12

FNA/FNB ΒΙΟΨΙΕΣ - ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

35

13

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΕΣ - PIG-TAIL (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ)

16

14

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΑΡΤΗΡΙΩΝ-ΦΛΕΒΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ)ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

29

242047
49697
68
5
13

494
14823
1582
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ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT UNIT)

Συντονίστρια Διευθύντρια
Γεωργία Κάτσου
Διευθυντές
Γεωργία Γαλάνη
Αλεξία Μπαλανίκα
Graeme Hesketh
Επιμελητής Β΄
Γεράσιμος Κρεμμύδας
Εξοπλισμός
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε
στην παρούσα Διοίκηση ήταν η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου που χρονολογείτο από το 2004 και
ο οποίος το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η λύση δόθηκε με τη δωρεά του Αθανάσιου
Μαρτίνου –ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ η οποία αφορούσε έναν νέο Αξονικό Τομογράφο της εταιρείας SIEMENS, 16
τομών, με ριζική ανακαίνιση των κύριων και βοηθητικών χώρων του Αξονικού και με νέα θωράκιση
ακτινοβολίας του χώρου. Ο Αξονικός αυτός, τον Ιούνιο του 2019, απεγκαταστάθηκε και δόθηκε από τον
δωρητή στο Νοσοκομείο Νάξου.
Στο Ασκληπιείο Βούλας έχει ήδη τοποθετηθεί και λειτουργεί νέος Αξονικός Τομογράφος 64 τομών
GENERAL ELECTRIC από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, «Εξοπλισμοί Νοσοκομείων».
Το τμήμα εφαρμόζει πρωτόκολλα χαμηλής δόσης ακτινοβόλησης για τη μέγιστη δυνατή προστασία των
ασθενών και του προσωπικού.
Εξετάσεις
 Εγκεφάλου
 Σπλαγχνικού κρανίου
 Λιθοειδών Οστών
 Τραχήλου
 Θώρακος
 Κοιλίας
 Άνω και Κάτω Άκρων
 Σπονδυλικής Στήλης και Οστών Πυέλου
 Αξονομέτρηση
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Αγγειογραφία Εγκεφαλικών Αρτηριών
Αγγειογραφία
Πνευμονικών
Αρτηριών
(CTPA)
Αγγειογραφία Θωρακικής και Κοιλιακής
Αορτής
Φλεβογραφία Κάτω Άκρων (CTV)
Αγγειογραφία Αρτηριών Κάτω Άκρων

Ειδικές Εξετάσεις
 Ογκομετρική Ποσοτική Υπολογιστική Τομογραφία για τη μέτρηση οστικής πυκνότητας
(Ογκομετρική οστική πυκνότητα στο σπογγώδες και το φλοιώδες οστό QCT) Dental Scan
 CT Εντερογραφία
 Παιδιατρική Απεικόνιση με πρωτόκολλα χαμηλής δόσης (Low Dose CT)
 Επεμβατικές πράξεις όπως βιοψία δια λεπτής βελόνης ( FNB, FNA), παροχετεύσεις συλλογών για
διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς) κ.α.
Επιπλέον, στο πλαίσιο ειδικής εμπειρίας του τμήματος στο μυοσκελετικό σύστημα, λειτουργεί και ειδικό
Iατρείο Διάγνωσης Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος με Υπερήχους (Υπεύθυνη Κα Μπαλανίκα). Το
ιατρείο λειτουργεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Ρευματολογικής Κλινικής.
Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν Απογευματινά Ιατρεία Αξονικής Τομογραφίας καθώς και Συμβουλευτικό
Ιατρείο Ιατρικής Απεικόνισης.

ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ

2014

2015

2016

2017

2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

3890

4399

4463

4572

3975

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

5800

5863

5435

6385

5585

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1379

2094

1918

1748

1544

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

300

507

612

856

701

ΣΥΝΟΛΟ

11360

12863

12428

13562

11805
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προϊσταμένη Διευθύντρια

Χημικός

Όλγα Μάσχα

Σπύρος Μπαζιωτόπουλος

Επιμελήτρια Α΄

Βιολόγος

Παρθένα Σαλωμίδου

Χρυσάνθη Κατσιλιέρη

Βιοχημικοί
Διονύσιος Αρβανιτάκης,
Μυρσίνη Σαμίου
Γενική Περιγραφή –Σκοπός Τμήματος
Το Βιοχημικό Τμήμα του νοσοκομείου, αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα, που
καθημερινά παράγει μεγάλο όγκο πληροφοριών με καθοριστική σημασία για τη πρόγνωση, διάγνωση και
τη θεραπεία του κάθε ασθενούς.
Καθημερινά διεκπεραιώνονται όλες οι εξετάσεις που
ζητούνται από τους κλινικούς ιατρούς, για όλους τους
ασθενείς του νοσοκομείου (νοσηλευόμενους εντός του
νοσοκομείου, ασθενείς του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών και εξωτερικούς ασθενείς, κατόπιν ραντεβού).
Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην όσο το δυνατόν ταχύτερη
παραγωγή των αποτελεσμάτων, ώστε να διευκολύνεται το
έργο της έγκαιρης και ορθής διάγνωσης των προβλημάτων
υγείας των ασθενών και να περιορίζεται ο χρόνος νοσηλείας
αυτών.
Το Βιοχημικό Εργαστήριο εφημερεύει καθημερινά και επί
24-ώρου βάσεως, καλύπτοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου.
Στο Βιοχημικό Εργαστήριο λειτουργούν βιοχημικοί και ανοσοχημικοί αναλυτές, στους οποίους
διενεργούνται περίπου 7.500 εξετάσεις μηνιαίως (≈ 90.000 εξετάσεις ετησίως).
Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται προγράμματα
καθημερινού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (υλικά
αναφοράς – calibrators και controls) καθώς και
εξωτερικού διμηνιαίου ποιοτικού έλεγχου, που
διενεργούνται από το ΕΣΕΑΠ, με άριστα αποτελέσματα
ως προς την ορθότητα, την ακρίβεια και την
επαναληψιμότητα των μετρήσεων.
Τα αποτελέσματα που εκδίδονται στο ηλεκτρονικό
δίκτυο του νοσοκομείου για να χρησιμοποιηθούν από
τις κλινικές είναι έγκυρα εφ’ όσον έχουν θεωρηθεί από
το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος. Τιμές που
βρίσκονται σε όρια επικίνδυνα για την υγεία του ασθενούς επισημαίνονται τηλεφωνικά στους κλινικούς
γιατρούς (τιμές πανικού).
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Το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου, συμμετέχει στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων που
αποσκοπούν στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων Βιοπαθολόγων, αλλά και στην συνεχιζόμενη
εκπαίδευση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του εργαστηρίου.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προϊσταμένη Διευθύντρια

Βιολόγος

Όλγα Μάσχα

Αικατερίνη Πιτσικάλη

Επικουρικοί Επιμελητές
Αντώνιος Βαβίτης
Ποθητός Χαλκίτης
Το Αιματολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου,
στο οποίο διενεργούνται εξετάσεις που
αφορούν τις παθήσεις του αίματος και είναι
θεμελιώδεις για την πρόγνωση, διάγνωση,
θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών,
αποτελεί μέρος του ευρύτερου Εργαστηριακού
Τομέα.
Στόχος του Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι η
παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών προς τους ασθενείς και το ιατρικό
προσωπικό του νοσοκομείου χρησιμοποιώντας
έγκυρες και σύγχρονες μεθόδους διενέργειας
εξετάσεων, βασισμένες σε αναλυτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.
Το Αιματολογικό εργαστήριο καλύπτει σε καθημερινή 24ώρη βάση τις ανάγκες:
 των νοσηλευόμενων ασθενών
 των ασθενών που εξετάζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
 των εξωτερικών ασθενών που προσέρχονται για αιμοληψία κατόπιν ραντεβού
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στις κλινικές του νοσοκομείου, μέσω του LIS (σύστημα
μηχανοργάνωσης) έγκυρα και έγκαιρα, κατόπιν κλινικής επικύρωσης από το επιστημονικό προσωπικό του
εργαστηρίου.
Στο Εργαστήριο διενεργείται καθημερινά εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος και περιοδικός εξωτερικός
ποιοτικός έλεγχος σε ετήσια βάση (ανά δίμηνο) τόσο από ελληνικούς φορείς (ΕΣΕΑΠ), όσο και από φορείς
του εξωτερικού (Instand Ger.).
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Το προσωπικό του εργαστηρίου παρακολουθεί ενεργά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Επιπροσθέτως
συμμετέχει στην εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και σπουδαστών
ΙΕΚ.
Το Αιματολογικό Εργαστήριο για λόγους οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας χωρίζεται σε επιμέρους
τμήματα:
Τμήμα γενικής αίματος
Διαθέτει 4 υπερσύγχρονους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές συνεχούς φόρτωσης (δύο Cell Dynn
3700 /Abbott και δύο Cell Dynn Sapphire /Abbott)
Εξετάσεις:
 Γενική αίματος 43 παραμέτρων
 ΤΚΕ
 ΔΕΚ
 Ανίχνευση ψυχροσυγκολλητινών
Τμήμα μικροσκοπίας
Διενεργείται η μικροσκόπηση των αιματολογικών επιχρισμάτων του περιφερικού αίματος μετά από
κατάλληλη χρώση αυτών.
 Εξάγεται ο λευκοκυτταρικός τύπος
 Ελέγχεται ο αριθμός και η μορφολογία των ερυθροκυττάρων και αιμοπεταλίων.
 ΔΕΚ
 Laveran
Τμήμα αιμόστασης
Το Τμήμα της Αιμόστασης εντάσσεται στο
πλαίσιο
λειτουργίας
του
Αιματολογικού
Εργαστηρίου και παίζει ζωτικό ρόλο στη
λειτουργία του νοσοκομείου.
Διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν στον
προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών, στην
παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν
αντιπηκτική αγωγή και στον έλεγχο ασθενών για
θρομβοφιλία.
Το
Τμήμα
Αιμόστασης
διαθέτει
δυο
υπερσύγχρονους
αυτόματους
αναλυτές
συνεχούς ροής BCS XP και Siemens
Τμήμα αιμοσφαιρινοπαθειών
Διαθέτει έναν αυτόματο αναλυτή HPLC (Biorad), ο οποίος σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται
μέθοδος αναφοράς στην ηλεκτροφόρηση των αιμοσφαιρινών και στη διάγνωση των
αιμοσφαιρινοπαθειών.
Εξετάσεις:
 Ηλεκτροφόρηση και ποιοτική ανίχνευση αιμοσφαιρινών Α2, F, S, C, H, D, O, J, Lepore
 Ηλεκτροφόρηση A1C ( Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προϊσταμένη Διευθύντρια

Επιμελητές Β΄

Δρ. Μαρία Οικονόμου

Χρήστος Κονσολάκης,
Καλλιόπη Παντελή

Διευθυντές

Βιολόγος

Δημήτριος Καΐρης,
Αικατερίνη Ζήβα

Χαρά Δουλαλά

Επιμελήτρια Α΄
Σοφία Βαρβεράκη

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο διαθέτει τα εξής επιμέρους τμήματα:
 Ορολογικό, στο οποίο εκτελούνται ορολογικές εξετάσεις για την διάγνωση των λοιμώξεων από
βακτήρια, παράσιτα και ιούς.
 Τμήμα ούρων και παρασίτων
◦ ερμηνεία και αξιολόγηση των ευρημάτων στο ίζημα των ούρων
◦ αναζήτηση παρασίτων στα κόπρανα
◦ Mayer κοπράνων
 Τμήμα καλλιέργειας ούρων
 Τμήμα αιμοκαλλιεργειών και κοπράνων
Ειδικά υλικά για την αναζήτηση όλων των εντεροπαθογόνων στα κόπρανα (Salmonella,
Campylobacter, Shigella κλπ) καθώς και υλικό για απομόνωση και αναζήτηση αντιγόνου (GLDH)
και τοξίνης (Α και Β) Clostridium difficile
 Τμήμα καλλιέργειας πύων
Ειδική σειρά υλικών για την απομόνωση των αναερόβιων βακτηρίων σε κλινικά δείγματα, όπου
ενδείκνυται

71






Τμήμα καλλιεργειών κολπικών και τραχηλικών δειγμάτων (καλλιέργεια για Streptococcus group
B, Mycoplasma, Ureaplasma κλπ) πτυέλων, βρογχικών εκκρίσεων, υγρών (ασκιτικό, αρθρικό,
πλευριτικό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό).
Τμήμα παρασκευής καλλιεργητικών υλικών (Muller-Hinton, MacConkey, Blood Agar κλπ)
Αντιβιόγραμμα και φαινοτυπικές δοκιμασίες για την ανίχνευση και ερμηνεία των μηχανισμών
αντοχής

Συνεργασίες με άλλους φορείς
 Συμμετοχή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο πρόγραμμα καταγραφής βακτηριαιμιών από
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
 Αποστολή στο ΚΕΕΛΠΝΟ δεδομένων που αφορούν στην μικροβιακή αντοχή και αποτελούν δείκτη
επιτήρησης του νοσοκομείου μας .
 Συμμετοχή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο πρόγραμμα επιτήρησης αντιμικροβιακής
αντοχής WHONET (Κέντρο Μελέτης της Μικροβιακής Αντοχής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας).
 Συμμετοχή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στον ετήσιο ποιοτικό έλεγχο του EARS-Net
(European Antimicrobial Resistance Surveillance Network), o οποίος χορηγείται από την
Υγειονομική Σχολή δωρεάν.
 Συμμετοχή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου σε πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας
μικροβιολογικών εξετάσεων σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία - εναρμόνιση με
το ISO 15189, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 919/16.2.16. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι
υποχρεωτικός, διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού, τα δε
προγράμματά του είναι ετήσια και μπορούν να εναλλάσσονται και να επανεκτιμώνται ώστε να
ελέγχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των πραγματοποιούμενων εξετάσεων.
 Συστηματική ενεργητική επιτήρηση αποικισμών των ασθενών της ΜΕΘ για πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς σε τραχειακό έκκριμα.
 Η συμμετοχή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
(ΕΝΛ) θεσμοθετείται σε όλες τις εγκυκλίους που αφορούν στις ΕΝΛ, με την ανάθεση καθηκόντων
Προέδρου ή Αντιπροέδρου στο Διευθυντή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
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ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Ζαφειρούλα Αλεξανδροπούλου
Διευθύντρια
Ελισάβετ Σπανούδη
Επιμελήτρια Β΄
Ευμορφία Βαμβακά
Επικουρική Επιμελήτρια
Παναγιώτα Κόκκορη
Βιολόγος
Ελένη Μαρσέλλου

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας λειτούργησε για πρώτη φορά στο Ασκληπιείο τον Απρίλιο του 1956 με υπεύθυνο
ιατρό τον γενικό χειρουργό Στυλιανό Γαλάνη. Οι μεταγγίσεις που πραγματοποιήθηκαν την επόμενη κιόλας
χρονιά έφτασαν τις 519 ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 1960 πρόσφεραν αίμα 613 αιμοδότες.
Μέσα στις επόμενες δεκαετίες η Αιμοδοσία αναπτύχθηκε και επέκτεινε τις δραστηριότητές της, ενώ από
το 1988 και μετά, οπότε και ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος η Δρ. Όλγα Μαραντίδου, το τμήμα της
Αιμοδοσίας προόδευσε σημαντικά και έφτασε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες Αιμοδοσίες της
χώρας, τόσο σε αριθμό εθελοντών αιμοδοτών όσο και ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Το έτος 2006 η Αιμοδοσία του Ασκληπιείου έλαβε για πρώτη φορά πιστοποιητικό ποιότητας με βάση το
πρότυπο ISO 9001:2000 για όλες τις δραστηριότητές της, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κύριο
στόχο της, που είναι η κατοχύρωση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αιμοληψίας, επεξεργασίας, ελέγχου
και διάθεσης αίματος και παραγώγων.
Προέχων σκοπός κάθε Αιμοδοσίας είναι η
εξασφάλιση επαρκούς, ασφαλούς και
ποιοτικού αίματος και παραγώγων αυτού,
στους ασθενείς που το χρειάζονται.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2018
πραγματοποιήθηκαν 9.906 αιμοληψίες.
Από το σύνολο των αιμοδοτών, το 57,3%
ήταν Εθελοντές, ενώ οι αιμοδότες
συγγενικού περιβάλλοντος αποτέλεσαν το
42,7%. Θεμελιώδης επιδίωξή μας είναι η
διαρκής αύξηση της δεξαμενής των
Εθελοντών Αιμοδοτών.
Η Αιμοδοσία μας εκτός από την πλήρη
κάλυψη των εσωτερικών ασθενών του
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Ασκληπιείου σε αίμα και παράγωγα αυτού, εφοδιάζει σε καθημερινή βάση ιδιωτικές κλινικές αλλά και
ενισχύει άλλες Αιμοδοσίες δημόσιων νοσοκομείων, όπου υπάρχει ανάγκη.
Η διάθεση αίματος και παραγώγων για το έτος 2018 ήταν η εξής:
Συμπυκνωμένα
ερυθρά

Φρέσκο κατεψυγμένο
πλάσμα

Αιμοπετάλια

Ασκληπιείο

5.257

914

629

Ιδιωτικές Κλινικές

2.246

845

889

Άλλα νοσοκομεία

2.359

500

2.285

Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου διαθέτει:
 Χώρο αναμονής και Αίθουσα αιμοληψίας
 Τμήμα επεξεργασίας Αίματος και Παραγώγων
 Εργαστήριο Ομάδων - Συμβατοτήτων
 Τμήμα Διακίνησης αίματος
 Τμήμα Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών /Γραμματεία
Τμήμα Προσέλκυσης και Διατήρησης Εθελοντών Αιμοδοτών / Γραμματεία
 Πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες σε πληθυσμιακές ομάδες
 Προγραμματίζει εξορμήσεις σε συλλόγους/ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών. Το 2018
πραγματοποιήθηκαν 84 εξορμήσεις σε συνεργασία με 39 συλλόγους
 Φροντίζει για την Εγγραφή των Εθελοντών Αιμοδοτών στο Εθνικό μητρώο Αιμοδοτών και την
έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας του εθελοντή αιμοδότη. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η
δυνατότητα στον εθελοντή να ενημερώνεται σχετικά με τις αιμοδοτήσεις του και να εξυπηρετείται
από οποιαδήποτε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας επιθυμεί
 Παρέχει έντυπο ενημερωτικό υλικό
 Αναλαμβάνει τη βράβευση Εθελοντών Αιμοδοτών
Το τμήμα στελεχώνεται από Ιατρούς, Βιολόγο, Νοσηλευτές, Τεχνολόγους, Παρασκευαστές, Επισκέπτες
Υγείας και Γραμματέα.
Οι ώρες που μπορεί να μας επισκέπτεται το αιμοδοτικό κοινό είναι:
Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 – 15.00
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προϊσταμένη Διευθύντρια
Σταυρούλα Χρανιώτη
Επιμελητής Α΄
Αλέξανδρος Νομικός

Γενικά
Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, διατηρείται αρχείο ιστολογικών
εξετάσεων καθώς και αρχείο κύβων παραφίνης και ιστολογικών πλακιδίων από 20ετίας.
Το Εργαστήριο διεκπεραιώνει τις τρέχουσες ιστολογικές εξετάσεις (βιοψίες, χειρουργικά
παρασκευάσματα, ταχείες βιοψίες) και πραγματοποιεί ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις.
Επιπροσθέτως, το Νοσοκομείο βρίσκεται για πρώτη φορά σε διαδικασία προμήθειας ενός αυτόματου
μηχανήματος ιστοχρώσεων – επικάλυψης πολλαπλών πρωτοκόλλων, για τις ανάγκες του Τμήματος
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.000 €

Εκπαίδευση-Έρευνα
Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο συμμετέχει κάθε χρόνο σε αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα και
πραγματοποιεί δημοσιεύσεις άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Επιπλέον, η εκπαιδευτική
δραστηριότητα του τμήματος επεκτείνεται στην εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών (Rotation) από άλλα
νοσοκομεία στο εξειδικευμένο υλικό του νοσοκομείου μας (ορθοπεδικό, νευροχειρουργικό και υλικό
μαλακών μορίων).
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ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπεύθυνη τμήματος
Ασημίνα Δασαργύρη
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Γενικού
Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» είναι από
τα αρχαιότερα (έτος ιδρύσεως 1961 από τον κ.
Καραντώνη)
και
πλήρως
οργανωμένα
Φυσικοθεραπευτήρια της Ελλάδας .
Το 2004 ανακαινίσθηκε και εξοπλίστηκε με τον
τελευταίου τύπου εξοπλισμό καθώς το
νοσοκομείο
χαρακτηρίστηκε
Ολυμπιακό
Νοσοκομείο.
Έκτοτε, με διοικητικές παρεμβάσεις και
ενίσχυση από δωρεές, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και γίνεται ανανέωση συνεχώς του εξοπλισμού
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες αποκατάστασης των ασθενών.
Σκοπός είναι να προάγει την υγεία του πολίτη όσον αφορά νευρολογικά - μυοσκελετικά - ορθοπεδικά πνευμονολογικά - χειρουργικά - παιδιατρικά προβλήματα. Το τμήμα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλες
τις Kλινικές, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Καρδιολογική Μονάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες των
ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και επιπλέον προσφέρει πρωτοβάθμια τις υπηρεσίες του σε
χιλιάδες εξωτερικούς ασθενείς που παραπέμπονται για φυσικοθεραπεία και εξυπηρετούνται κατόπιν
ραντεβού.
Δεδομένο είναι ότι η Φυσικοθεραπευτική Αγωγή παρέχεται ισότιμα στους πολίτες ανεξάρτητα από
οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση και στη λίστα των εξωτερικών ασθενών για
επικείμενο προγραμματισμό προτεραιότητα έχουν τα επείγοντα περιστατικά κι έπονται τα χρόνια.
Στο τμήμα λειτουργεί άριστα εξοπλισμένο γυμναστήριο, χώρος υδροθεραπείας με θερμαινόμενη πισίνα
και δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, χώρος ηλεκτροθεραπείας, χώρος κινησιοθεραπείας με
απόλυτη κάλυψη όλων των σύγχρονων φυσικοθεραπευτικών μέσων, καθώς και τμήμα καρδιακής
αποκατάστασης, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική και με χρήση όλων των διεθνών
πρωτοκόλλων καρδιαγγειακών παθήσεων (καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, βαλβιδοπάθειες,
εμφράγματα). Εξάλλου, το τμήμα διαθέτει χώρο υποδοχής, χώρο αναμονής και γραμματεία.
Το εξαιρετικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία και συνεχόμενη επιμόρφωση, συμμετέχει σε όλες τις
παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις με εργασίες, ομιλίες, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και
παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, προβάλλοντας το έργο του τμήματος. Διοργανώνει μαθήματα και
επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου.
Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης και εφαρμόζονται
διεθνή πρωτόκολλα αποθεραπείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: Mckenzy, Malligan, Bobath, PNF,
προγράμματα αποκατάστασης πρόσθιου χιαστού, ολική αρθροπλαστική ισχίου - γόνατος - ωμού,
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αποκατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας - αξιολόγηση και αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων μέσω
ισοκίνησης - αντιμετώπισης και παροχέτευση λεμφικού οιδήματος, ασβεστοποιού τενοντίτιδας με
κρουστικό υπέρηχο (shock wave).
To Φυσικοθεραπευτήριο του Νοσοκομείου μας υποστηρίζει την προσπάθεια της εθνικής παραολυμπιακής
ομάδας, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις υπό την αιγίδα της Διεθνούς
Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ΤΕΙ συμμετέχει και συμβάλλει στην
εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών Φυσικοθεραπείας. Αναλαμβάνει την πρακτική εξάσκηση και
επιστημονική κατάρτισή τους, προσφέροντας καθοδήγηση και εργασιακή επίβλεψη προκειμένου να
αποκτήσουν επιστημονική κλινική εμπειρία. Υπάρχουν 24 θεσμοθετημένες θέσεις φοιτητών ανά εξάμηνο
έτους.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας υποστηρίζει την συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείο
Βούλας για να προσφέρει υψηλό επίπεδο υγείας στους ασθενείς.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Φ ΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 5 ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εξωτερικοί Ασθενείς:
Συνεδρίες Εξωτερικών Ασθενών:

4.744
47.901

Εσωτερικοί Ασθενείς:
Συνεδρίες Εσωτερικών Ασθενών:
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14.050
104.498

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Υπεύθυνος Τμήματος
Γιώργος Σαββόπουλος

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Ασκληπιείου
Βούλας, είναι από τα αρχαιότερα στην Ελλάδα,
ίσως το πρώτο που ιδρύθηκε.
Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό σε θεραπευτικά μέσα,
αξιοποιώντας όλη την σύγχρονη τεχνολογία για
τη θεραπευτική πρακτική.
Χρήση πόρων -Εργαλεία
 Εξοπλισμένη αίθουσα θεραπευτικών δραστηριοτήτων.
 Εξοπλισμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικοακουστικών μέσων.
 Χώρος αυτόνομης διαβίωσης- «έξυπνο σπίτι» με πλήρη εξοπλισμό Υποστηρικτικής Τεχνολογίας.
 Περιβάλλων χώρος.
Οι συχνότερες περιπτώσεις ασθενών που αντιμετωπίζονται από το τμήμα μας είναι ασθενείς με:
 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Ημιπληγία)
 Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
 Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 Σκλήρυνση Κατά Πλάκας,
 άλλες νευρολογικές παθήσεις και
 περιφερικές βλάβες (νευρομυϊκή επανεκπαίδευση σε κινητικό - αισθητηριακό επίπεδο), καθώς και
 ασθενείς με ρευματικά νοσήματα
Ο εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους
αξιολόγησης όπως: παρατήρηση, συνέντευξη,
σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ,
ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες
του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του
έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και τους
παράγοντες που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε
συνεργασία με το άτομο και την οικογένειά του,
αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Επιλέγει, αναλύει, διαβαθμίζει και προσαρμόζει
θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
Στο Tμήμα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και παρέχονται ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολυνθεί η
συμμετοχή του ατόμου στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Επίσης, εκτιμάται και
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τροποποιείται το περιβάλλον της επιλογής του ατόμου με σκοπό να ενθαρρύνουμε την ενεργητική
συμμετοχή του σε αυτό.
Οι Εργοθεραπευτές του τμήματος επιλέγουν και εφαρμόζουν θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους
σχετικές με την Εργοθεραπεία, εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα και στοχεύοντας στη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς τους.
Στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Ασκληπιείου
Βούλας
προσφέρεται
εκπαίδευση
σε
τελειόφοιτους Φοιτητές, σε συνεργασία με
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.
Εξάλλου το τμήμα εφαρμόζει θεσμοθετημένες
συνεργασίες με Νοσοκομεία, Θεραπευτικά
Ιδρύματα καθώς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Τέλος, οι Εργοθεραπευτές του τμήματος
συμμετέχουν σε Ιατρικά συνέδρια, συνέδρια
του κλάδου και συναφών ειδικοτήτων.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΕΣΩΤ.
ΕΞΩΤ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΩΤ.
ΕΞΩΤ.
ΣΥΝΟΛΟ

2014
86
370
456
849
1395
2244

2015
147
352
499
1331
1407
2738
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2016
86
196
282
761
778
1539

2017
80
159
239
722
638
1360

2018
121
124
245
906
494
1400

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)

Προϊστάμενος Διευθυντής
Αλέξανδρος Σαλταμαύρος / Παθολόγος
Επιμελητές Β΄
Σπυρίδων Θανέλλας / Παθολόγος
Επικουρικός Επιμελητής
Σωτήριος -Φαίδων Χριστόπουλος
/Ορθοπαιδικός

Γενικά
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) το ΤΕΠ είναι το τμήμα του
νοσοκομείου που έχει στόχο «την υποδοχή, αναζωογόνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με
αδιαφοροποίητα, επείγοντα και οξέα προβλήματα, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων,
κακώσεων και διαταραχών της συμπεριφοράς, καθώς και τη διαχείρισή τους ως τη στιγμή του εξιτηρίου ή
της ανάληψης περαιτέρω φροντίδων από άλλο ιατρό». Το ΤΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο και έναν
αποτελεσματικό σύνδεσμο (interface) μεταξύ του ασθενούς και της οριστικής του αντιμετώπισης, καθώς
και το σημείο επαφής μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της οξείας νοσοκομειακής φροντίδας.
Ιστορικό
Η ίδρυση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου ανάγεται στον προηγούμενο αιώνα
και στην ουσία ήταν ταυτόχρονη με την ίδρυση του Νοσοκομείου το 1917, που υπαγορεύτηκε από την
ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών των Νοτίων προαστίων.
Πεπραγμένα
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) εξυπηρετεί κατά
μέσο όρο περί τους 80.000 ασθενείς, κατ΄έτος και αποτελεί την
μοναδική τριτοβάθμια νοσοκομειακή δομή των νοτίων
προαστίων. Ως εκ τούτου εξυπηρετεί καθημερινά ένα μεγάλο
αριθμό ασθενών προερχομένων από τον ευρύτερο πληθυσμό
που εκτείνεται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή από τον
Πειραιά ως το Σούνιο, που λόγω εγγύτητας το έχουν ως σημείο
αναφοράς και πρώτης καταφυγής σε περίπτωση ανάγκης.
Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, για πρώτη φορά,
ενισχύεται με 13 άτομα μόνιμο ιατρικό προσωπικό:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
1
1
1
2
2
1
2
1
2
13

Αρμοδιότητες
 Υποδοχή, αντιμετώπιση, διάγνωση και θεραπεία του υπερ-επείγοντος περιστατικού και αυτού που
απαιτεί άμεση αναζωογόνηση ή χαρακτηρίζεται υψηλής βαρύτητας (εκτίμηση και σταθεροποίηση
απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων).
 Σταθεροποίηση και ανάλογη διάγνωση ή/και θεραπεία του επείγοντος περιστατικού πριν
προωθηθεί, ή όχι, για οριστική διάγνωση ή θεραπεία σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα του
νοσοκομείου.
 Κατεύθυνση των ασθενών με μη-επείγοντα προβλήματα σε άλλες υπηρεσίες ή στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Πρόσφατες δράσεις - επιστημονικό έργο
«Πρώτες Βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά στο χώρο του σχολείου» σεμινάριο για καθηγητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΠ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
Εξετασθέντες σε Μερική Εφημερία:
Εξετασθέντες σε Γενική Εφημερία:

146.749
193.067

Σύνολο Εξετασθέντων:
Σύνολο Εισαγωγών:

339.816
78.705 (23,16 % των προσερχομένων ασθενών)
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Επιστημονικά υπεύθυνη - Επικουρική Επιμελήτρια
Άννα Ράζου
Σκοπός / Στόχος
Στην Κλινική Ιατροδικαστική ο στόχος του ιατροδικαστή
είναι να πιστοποιήσει ότι έχει επέλθει πραγματικά κάποια
κάκωση (ανατομική και λειτουργική διαταραχή σε ιστούς,
όργανα και οργανισμό) και να προσδιοριστεί το είδος της, η
εντόπιση της, η έκταση της, ο τρόπος παραγωγής της,
καθώς και οι συνέπειες της.
Ιδιαίτερο καθήκον είναι ο προσδιορισμός του μέσου
παραγωγής, ο χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας, καθώς
και οι τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις στη γενική υγεία του θύματος.
Τονίζεται ότι ο μόνος ιατρός που διαθέτει ειδικές γνώσεις, συνεπεία συγκεκριμένης εκπαίδευσης, για την
πιστοποίηση των σωματικών βλαβών είναι ο ιατροδικαστής.
Σκοπός του Ιατροδικαστικού Ιατρείου του Ασκληπιείου Βούλας είναι η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών της
νοτιοανατολικής Αττικής για άμεση και αποτελεσματική εξέταση, καθώς και η άμεση συνεργασία με τις
προανακριτικές αρχές για τη διευκόλυνση της δικαιοσύνης.
Το Ιατροδικαστικό Ιατρείο δείχνει ειδική μέριμνα στα ανήλικα άτομα τα οποία έχουν πέσει θύματα
κακοποίησης σωματικής ή σεξουαλικής και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Σε συνεργασία με την
Παιδιατρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας, τα παιδιά που εξετάζονται στο Ιατροδικαστικό Ιατρείο
παραπέμπονται για πλήρη παιδιατρικό έλεγχο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της κατάστασης της
υγείας τους και αν κριθεί αναγκαίο να παραπεμφθούν και για παιδοψυχιατρική εκτίμηση.
Παρεχόμενες υπηρεσίες / Λειτουργία / Οργάνωση δομής
Μέλημα του ιατροδικαστή είναι η καταγραφή του ιστορικού, η λήψη των φωτογραφιών (με φωτογραφική
μηχανή), η αρχειοθέτηση των περιστατικών, η σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων και τέλος η αποστολή
των εκθέσεων στα αρμόδια Α.Τ. και τις εισαγγελικές αρχές.
Το Ιατροδικαστικό Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 έως τις 15.00.
Σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου το ιατρείο λειτουργεί έως της 21.00.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 2018
Το Ιατροδικαστικό Ιατρείο μόνο το 2018 εξέτασε 414 περιστατικά βίας. Σε όλα τα περιστατικά έχει
ολοκληρωθεί η δικογραφία και έχει αποσταλεί στις δικαστικές αρχές, χάρη στην άμεση εξέταση των
πολιτών και στη συγγραφή των αντίστοιχων ιατροδικαστικών εκθέσεων. Από αυτά, τα 36 περιστατικά
αφορούσαν ανήλικα παιδιά με ηλικίες 4-13 ετών εκ των οποίων το 60% ήταν αγόρια. Εξετάστηκαν 12
περιστατικά βιασμού ενηλίκων και 3 απόπειρες ανθρωποκτονίας με αιχμηρά όργανα.
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Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μιχαήλ Κουράκος
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ
Αικατερίνη Γκούμα
Ευαγγελία Μαχαίρα
Θεοδώρα Χασίωτου
Θεοδώρα Λάζου

Σκοπός
Σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς
βασιζόμενη στους σύγχρονους κανόνες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Δεοντολογίας, θέτοντας ως
επίκεντρο τον άνθρωπο.
Στόχοι




Η εξασφάλιση της ορθής νοσηλευτικής φροντίδας σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον
Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας παροχής φροντίδας με την τυποποίηση των νοσηλευτικών
πράξεων μέσω διαδικασιών και πρωτοκόλλων
Η διεπιστημονική συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου για ποιοτική παροχή
υπηρεσιών Υγείας

Αρχές Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 Ο Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας διέπει την τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα που
παρέχεται στους ασθενείς και η τήρηση των αρχών λειτουργίας συντελείται από τον Εσωτερικό
Κανονισμό του νοσοκομείου, τις Αποφάσεις του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου και τις
νομοθετικές διατάξεις
 Η Νοσηλευτική Επιστήμη και Έρευνα αποτελεί το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα από όπου
εκπορεύονται όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες

83





Η νοσηλευτική κλινική πράξη διέπεται από τις κατευθυντήριες αρχές και τις επικαιροποιημένες
δέσμες μέτρων του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων του Γ.Ν.
«Ασκληπιείο» Βούλας, εγκεκριμένο από τη 2η Δ.Υ.Π.Ε Κανονισμό τον Νοέμβριο του 2018 και
σύμφωνα με τη νομοθεσία Υ1Γ.Π. 114971/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 388/18-2-2014)
Η νοσηλευτική διοικητική δράση εφαρμόζει την ορθή διοικητική συμπεριφορά απέναντι στους
πολίτες και οι βιοηθικές αρχές της αυτονομίας, της μη βλαπτικότητας, της ευεργεσίας και της
δικαιοσύνης διαμορφώνουν τη νοσηλευτική πράξη, που προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα σύμφωνα με τους κανόνες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο εκπαίδευσης
Το
γραφείο
εκπαίδευσης
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει
στόχους τα εξής:








της
ως

Την
Επιμόρφωση
των
εργαζομένων του νοσοκομείου
διεπιστημονικά και στοχευμένα
στο Νοσηλευτικό Προσωπικό,
προκειμένου να αναπτύξουν
νέες
δεξιότητες
και
να
αποκτήσουν εξειδικευμένη και
επικαιροποιημένη γνώση
Την Εισαγωγική Εκπαίδευση και
προσανατολισμό των νεοεισερχόμενων νοσηλευτών καθώς και τη διαμόρφωση του απαραίτητου
περιβάλλοντος συνεργασίας για την κλινική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών της νοσηλευτικής
Την κατεύθυνση των διαδικασιών τυποποίησης νοσηλευτικών πράξεων καθώς και της σύνταξης
επιστημονικών πρωτοκόλλων
Την προώθηση διεξαγωγής Νοσηλευτικών Ερευνητικών Μελετών για την προαγωγή και τη
συμβολή στη νέα επιστημονική γνώση
Τον σχεδιασμό στρατηγικής διαχείρισης και άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων,
καταστροφών και κρίσεων

Επισκέπτες υγείας
Η ενδονοσοκομειακή ενασχόληση των επισκεπτών υγείας εκτείνεται στην πρόληψη και την προαγωγή της
υγείας, τον εμβολιασμό, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική ασθενών για το σακχαρώδη διαβήτη, την
καταγραφή νεοπλασιών και την προάσπιση δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας. Το πλαίσιο δράσης
του έργου τους στην κοινότητα διαμορφώνεται με τη διεξαγωγή προγραμμάτων αγωγής υγείας,
αιμοληψιών καθώς και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.
Υπό τη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίες υπάγονται συνολικά 418 μόνιμοι υπάλληλοι.
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ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Ιωάννης Χιωτέλης
Βαΐα Χατζηκουκούτση
Όλγα Γεωργιάδου
Αλεξάνδρα Μήτση
Αναστασία Δούλη
Βασιλικη Λεμονάκη
Αδαμαντία Κοντζαμάνη
Φωτεινή Λάμπρη
Ελένη Καρυτινού
Ευαγγελία Μαντατζή
Θωμάς Παπανικολάου
Ελένη-Σάμπναμ Αλιχάν
Καλλιόπη Νάσιου
Αγγελική Κανατά
Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου
Μαριάννα Πρασιανάκη
Κωνσταντίνος Υφαντίδης
Παρασκευή Γεωργίου
Νικολέττα Μαραγκού
Καλλιόπη Πιταροκοίλη
Αγγελική Mατσούκα

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ -ΚΟΝΙΑΛΙΔΕΙΟ Α’
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΑΤΖΑ ( Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
ΝΙΚΟΛΟΥΔΕΙΟ Γ΄
ΝΙΚΟΛΟΥΔΕΙΟ Δ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ Β2
ΕΙΡΗΝΗΣ Β1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΙΡΗΝΗΣ Α1
ΕΙΡΗΝΗΣ Α2
ΤMHMA ΕΠEIΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνη τμήματος
Κυριακή Καπλάνη

Είναι αυτόνομο Τμήμα στο οποίο
εργάζονται Κοινωνικοί Λειτουργοί και
υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία του
Νοσοκομείου.
Σκοπός
H παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο, συμβάλλοντας στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ως μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Υγείας του Νοσοκομείου, παρεμβαίνουν
εξατομικευμένα, με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αυτοδιάθεσης, της
τήρησης των προσωπικών δεδομένων, του σεβασμού της προσωπικής ζωής και της αξιοπρέπειας
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:
 Συναισθηματική υποστήριξη και συμβουλευτική σε ασθενείς και τις οικογένειές ασθενών που
αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ως απόρροια της ασθένειας, του
τραύματος ή της αναπηρίας (που έχουν υποστεί)
 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ασθενείς χωρίς περιβάλλον
 Αναζήτηση περιβάλλοντος και διερεύνηση κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης που
επηρεάζουν θέματα της υγείας ασθενών
 Ενημέρωση, κινητοποίηση και βοήθεια, όπου απαιτείται, για τις προνοιακές - ασφαλιστικές
παροχές στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας
 Ενεργοποίηση – Υποστήριξη – Κινητοποίηση - Συνηγορία των ασθενών και των οικείων τους ώστε
να κάνουν καλή χρήση των υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης, τόσο μέσα στο Νοσοκομείο
όσο και στην Κοινότητα
 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί προετοιμάζουν την επανένταξη του ασθενή
στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον
 Παραπομπή - Διασύνδεση των ασθενών σε κατάλληλες
υποστηρικτικές Κοινοτικές υπηρεσίες, Οργανισμούς, Συλλόγους και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο για επιπρόσθετη υποστήριξη και φροντίδα μετά το εξιτήριο
 Οργάνωση μετάφρασης και διερμηνείας προσφύγων - μεταναστών και
τουριστών.
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Επικοινωνία μεταξύ ασθενούς, νοσοκομείου, και τρίτων (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ΔΟΜ,
Αεροπορικές Εταιρίες, Πρεσβείες κ.λ.π.), για τον συντονισμό και την υποστήριξη της οργάνωσης
του ταξιδιού ή του Επαναπατρισμού
Συμβολή στην εξεύρεση δομών Μετανοσοκομειακής Φροντίδας και Αποκατάστασης για τους
ασθενείς εάν η επανένταξη στην Κοινότητα δεν είναι δυνατή (Κλινικές - Ιδρύματα Xρόνιων
Παθήσεων – Γηροκομεία - Κέντρα Αποκατάστασης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων - Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης)
Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες της Ψυχιατρικής Παιδιών - Εφήβων και Ενηλίκων με
εξειδικευμένο αντικείμενο που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και πρόγραμμα Τηλε-Ψυχιατρικής,
από τον Νοέμβριο του 2016
Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ημερίδες του Νοσοκομείου μας
Μακροχρόνια φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα
Υποστήριξη φροντιστών ασθενών με μακρά νοσηλεία
Οικονομική υποστήριξη - ενίσχυση οικονομικά αδύναμων ασθενών με έσοδα που προέρχονται
από τον Ι.Ν. «Άγ. Παντελεήμων» του Νοσοκομείου μας και άλλες προσφορές εθελοντών για
προμήθεια ιατρικών βοηθημάτων, φιλοξενία συγγενών ασθενών -φροντιστών σε ξενοδοχείο κ.α
Ιματιοθήκη με ρούχα πρώτης ανάγκης
Οργάνωση και Αξιοποίηση Εθελοντικών ομάδων. 110 Εθελοντές της «Ομάδας Αγάπης» του Ι.Ν «Ο
Άγ. Παντελεήμων» του Νοσοκομείου μας και 10 Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ.
πλαισιώνονται ώστε να δρουν επικουρικά και να εντάσσονται στα πλαίσια των προσφερόμενων
υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, σε αγαστή συνεργασία με τις υποδείξεις και συστάσεις των
Επαγγελματιών Υγείας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και εκδηλώσεις για τους Εθελοντές μας, στοχεύοντας σε αξιόπιστους,
καταρτισμένους και οριοθετημένους εθελοντές

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος και Εθελοντισμός
Το 1958 κτίστηκε με δωρεά του αείμνηστου Θεόδωρου
Γαροφαλίδη,
καθηγητή
ορθοπαιδικής,
ένα
παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και
Ιαματικού Παντελεήμονος. Ο μικρός αυτός ναός δεν
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του ιδρύματος και έτσι
κατεδαφίστηκε και στη θέση του, το 1996
ανοικοδομήθηκε νέος, υπό την ίδια ονομασία, υπό του
κτήτορος κ. Νικολάου Αλεξιά. Στις 11 Μαΐου 2003
έγιναν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού, υπό του
Μακαριστού Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου.
Ο Ιερός Ναός έχει τις εξής ανθρωπιστικές και
εθελοντικές δραστηριότητες:
 Ξενώνα για συνοδούς ασθενών του Νοσοκομείου
 Διάθεση Αποκλειστικών νοσοκόμων σε άπορους ασθενείς και ασθενείς χωρίς οικογενειακό
περιβάλλον
 Οικονομική ενίσχυση σε άπορους ασθενείς
 Γεύματα σε συνοδούς ασθενών κατά τις γιορτές
 Ομάδες «Προσφοράς Αγάπης» και Δανειστικής Βιβλιοθήκης
 Επισκέψεις εθελοντικής ομάδας ανδρών «Ο Μέγας Βασίλειος»
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προϊστάμενος Διευθυντής
Νικόλαος Λάκκας
Το Φαρμακευτικό Τμήμα
του
νοσοκομείου
έχει
τις
εξής
αρμοδιότητες:
 Την
προμήθεια,
αποθήκευση,
συντήρηση και διάθεση φαρμάκων
στα
διάφορα
τμήματα
του
νοσοκομείου και στους λοιπούς
δικαιούχους, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις
 Τον έλεγχο της συνταγογραφίας προς αποφυγή φαρμακευτικών σφαλμάτων
 Την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διάθεσης και γενικώς διακίνησης και παρακολούθησης του
φαρμακευτικού υλικού, για την ασφαλή χορήγηση και χρήση από τους ασθενείς και την καλή φύλαξη
και συντήρηση στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου
 Τον έλεγχο των αιτουμένων ποσοτήτων φαρμάκων από τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, με
βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους
 Την εφαρμογή υπηρεσιών κλινικής φαρμακευτικής με παροχή της αναγκαίας φαρμακευτικής
πληροφόρησης
 Τη συμβουλευτική ενημέρωση για τη σωστή χρήση φαρμάκων και συσκευών, αρμοδιότητας του
φαρμακείου
 Τη διακίνηση φαρμάκων για την διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων
 Τη συμβολή στην καθιέρωση σωστής, επωφελέστερης για τον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσας
φαρμακευτικής πολιτικής
Το Φαρμακευτικό Τμήμα:
 Χορηγεί τα φάρμακα στους εσωτερικούς ασθενείς με
ηλεκτρονικές ατομικές on line συνταγές, με σύστημα
εξατομικευμένων δόσεων και για φαρμακευτική
αγωγή ενός εικοσιτετραώρου
 Χορηγεί φάρμακα με ηλεκτρονική συνταγή σε
εξωτερικούς ανασφάλιστους ασθενείς, δικαιούχους
του ν. 4368/2016
 Χορηγεί φάρμακα για την θεραπεία σοβαρών
ασθενειών του ν. 3816/2010 με ηλεκτρονική συνταγή, σε εξωτερικούς ασθενείς των
ασφαλιστικών ταμείων, στο πλαίσιο της λειτουργίας του απογευματινού φαρμακείου
 Συμμετέχει στην διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων
 Βελτιώνει και αναβαθμίζει με νέες εφαρμογές το Πληροφοριακό Σύστημα του νοσοκομείου, με
πιο πρόσφατο παράδειγμα την εγκατάσταση των Οκτώβριο του 2018 νέας εφαρμογής για την
ηλεκτρονική επιτήρηση των «αντιβιοτικών υπό περιορισμό».
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Εκπαιδεύει φοιτητές της Φαρμακευτικής στο πλαίσια της τρίμηνης πρακτικής τους άσκησης,
για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εκπαιδεύει σπουδαστές ΙΕΚ στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, για την
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος «Βοηθού Φαρμακείου»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5ΕΤΙΑΣ Φ ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣ (2014-2018)
ΕΤΟΣ
2014
2015
2016
2017
2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
73.862
71.282
74.642
70.686
67.676

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
4.457.782
3.608.798
4.437.092
3.975.852
3.956.328

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Προϊσταμένη Τμήματος
Αγγελική Μαριακάκη
Το Τμήμα Διατροφής του νοσοκομείου έχει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων με στόχο την
διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε αυτοί
νοσηλεύονται είτε αυτοί επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών που το νόσημά τους χρήζει συστηματικής διαιτητικής
φροντίδας (σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία κ.α)

Την εκτίμηση θρέψης, την ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου των ασθενών και την συστηματική
εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης

Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Λειτουργία Συμβουλευτικού Γραφείου Παχυσαρκίας

Εκπαίδευση φοιτητών Διαιτολογίας - Διατροφής
Το Τμήμα Διατροφής είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, την προετοιμασία, την
παρασκευή και την διανομή των γευμάτων τόσο των νοσηλευομένων ασθενών
όσο και του εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού.
Το Διαιτολογικό Ιατρείο διαθέτει Λιπομετρητή (Tanita BC – 420 MA) με τον
οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη ανάλυση του σώματος
(ποσοστό λιπώδους μάζας, μυϊκής μάζας, ενυδάτωσης, οστικής μάζας, βασικό
μεταβολικό ρυθμό, μεταβολική ηλικία, σπλαχνικό λίπος, δείκτη μάζα σώματος),
καθώς και Υψομετρικό Ζυγό (μέτρηση ύψους - βάρους).
Το ιατρείο εξυπηρετεί τόσο ασθενείς, όσο και υγιή άτομα που χρήζουν εξειδικευμένης διαιτητικής
παρακολούθησης (έγκυες, θηλάζουσες, αθλητές κ.λ.π.).
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι βασικές αρμοδιότητες του Επόπτη Δημόσιας Υγείας στο Νοσοκομείο είναι η εφαρμογή της
υγειονομικής νομοθεσίας με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι οι εξής:
Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων
 Έλεγχος για την τήρηση των Αρχών Υγιεινής και Ασφάλειας των
τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σίτισης των
ασθενών και εργαζομένων (πρώτες ύλες, παρασκευή, αποθήκευση,
διανομή γευμάτων) με καθημερινούς μακροσκοπικούς ελέγχους,
δειγματοληψίες πρώτων υλών και τροφίμων και αποστολή δειγμάτων
στο ΚΕΔΥ και στο ΓΧΚ. Καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων και
προτάσεις διορθωτικών μέτρων όπου και όταν απαιτείται.
 Έλεγχος τήρησης φακέλων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα
του HACCP και συμμετοχή στην ομάδα ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
 Έλεγχος των ατομικών πιστοποιητικών υγείας και των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων του
προσωπικού υγειονομικού ενδιαφέροντος, την καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού των χώρων.
 Εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εμπλέκεται με τα τρόφιμα σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΦΕΤ.

Δημόσια & Περιβαλλοντική Υγιεινή
 Παρακολούθηση για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και εξασφάλιση της υγιεινής
των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, με δειγματοληψίες νερού για μικροβιολογικό και
χημικό έλεγχο σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ και το Γενικό Χημείο του Κράτους, καταγραφή και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προτείνοντας διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με την Τεχνική
Υπηρεσία για αποκαταστάσεις στο δίκτυο ύδρευσης.
 Οργάνωση προγραμμάτων δειγματοληψιών νερού για την πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων
σε συνεργασία με το ΚΕΔΥ.
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Μέλος της ομάδας των Υπεύθυνων Διαχείρισης αποβλήτων. Έλεγχος για την ορθή διαχείριση των
αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (στερεών και υγρών, επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων, την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες της Ε.Ε..
Σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης αποβλήτων και του οδηγού για την ορθή
διαχείριση αποβλήτων. Εκπαίδευση του προσωπικού για τον ασφαλή τρόπο διαχείρισής τους.
Οργάνωση και έλεγχος των προγραμμάτων, εφαρμογών απολύμανσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας
και καταπολέμησης ξενιστών και διαβιβαστών στο χώρο του νοσοκομείου.
Έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων καθαριότητας και απολύμανσης σε όλους τους χώρους του
νοσοκομείου (μαγειρεία, χειρουργεία, ΜΕΘ κλπ).
Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ε.Ν.Λ.)
Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια
Αγγελική Διπλού
Ρόλος
 Η ΕΝΛ είναι το πλέον εξειδικευμένο θεσμικό όργανο που
σχετίζεται με την πρόληψη των λοιμώξεων στο νοσοκομειακό
χώρο. Η ύπαρξη της και η λειτουργία της είναι υποχρεωτική
σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση (ΥΙ. ΓΠ. 114971/18-22014) « Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον
έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των
ασθενών στου Χώρους Παροχής Υγείας » (ΦΕΚ 388/18-2-2014).
 Ο ρόλο της είναι συντονιστικός, επιστημονικός, εποπτικός και
εκτελεστικός. Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ Διοίκησης και
επαγγελματιών υγείας καθώς και του νοσοκομείου και φορέων
δημόσιας υγείας (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ).
 Η ΕΝΛ λαμβάνει γνώση και γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο των
νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου
Λοιμώξεων καθώς και το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της
αντίστοιχης πολιτικής και στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και την πρόληψη
των λοιμώξεων που συνδέονται με την νοσηλεία των ασθενών στο χώρο του Νοσοκομείου.
Σκοπός
Η εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανόνων για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η
βελτίωση των δεικτών ελέγχου λοιμώξεων με στόχο την ασφάλεια των ασθενών.
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Αρμοδιότητες
 Επιτήρηση και καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 Αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης και επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών και πρωτοκόλλων
για την μείωση της μετάδοσης και διασποράς των νοσοκομειακών παθογόνων και την ορθή χρήση
των αντιβιοτικών.
 Συνεχής επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 Αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων.
 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων για την
πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και των ιατρών στην ορθολογική
χρήση των αντιβιοτικών.
Δράσεις
 Σχεδιασμός μέτρων για την πρόληψη εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τον
περιορισμό της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών.
 Λήψη μέτρων για την πρόληψη έκθεσης του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες.
 Επιτήρηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για
την διασπορά των παθογόνων.
 Επιτήρηση της εφαρμογής των διεθνών και εθνικών διαδικασιών απολύμανσης, αποστείρωσης και
αντισηψίας.
 Επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζόμενους τους
νοσοκομείου.
 Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών και της κατάστασης καθαριότητας στο
νοσοκομείο.
 Επιτήρηση των δεικτών ελέγχου λοιμώξεων.
 Επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών και της ορθής χρήσης τους στο νοσοκομείο.
 Επιτήρηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην υγιεινή των χεριών.
 Αποστολή στοιχείων στο ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με λοιμώδη νοσήματα, ποσοστά νοσοκομειακών
λοιμώξεων, αντοχές παθογόνων μικροοργανισμών.
 Διενέργεια εμβολιασμών του προσωπικού (έναντι της γρίπης, ηπατίτιδας β )
 Αντιμετώπιση ατυχημάτων προσωπικού από αιχμηρά αντικείμενα.
 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του
Γ.Ν.
«Ασκληπιείο
Βούλας»
στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο στο
κτήριο του Αμφιθεάτρου και
λειτουργεί από την δεκαετία του
‘50.
Ο
ρόλος
του
είναι
γνωμοδοτικός και η σύστασή του
αποτελείται
από
Ιατρικό,
Νοσηλευτικό
και
λοιπό
Επιστημονικό προσωπικό.
Συνεδριάζει δύο έως τρείς φορές το
μήνα με θέματα Επιστημονικού
ενδιαφέροντος. Καταγράφονται οι
συζητήσεις των θεμάτων από τη
Γραμματεία, που στη συνέχεια εκδίδει το πρακτικό της συζήτησης και το καταθέτει στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου.
Αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τα μηναία προγράμματα των Ιατρικών Τμημάτων
(εφημερίες ιατρών), τα οποία κατατίθενται κάθε μήνα, όπου γίνεται καταχώρηση σε ηλεκτρονική μορφή
και επεξεργασία αυτών σε καθημερινή βάση για την έκδοση του ημερήσιου δελτίου εφημεριών
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Επίσης είναι οι διάφορες επιτροπές του Νοσοκομείου (Επιτροπή Φαρμάκων, Επιτροπή Μεταγγίσεων,
Επιτροπή Χειρουργείου, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Συντακτική
Επιτροπή Περιοδικού « ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»)
Η Επιτροπή Εκπαίδευσης διοργανώνει μηνιαίες διαλέξεις ημερίδες επιστημονικού περιεχομένου στο χώρο του
Αμφιθεάτρου με μεγάλη επιτυχία.
Η Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού επιμελείται την έκδοση του
περιοδικού «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», το οποίο εκδίδεται από
την δεκαετία του ‘50 με ενδιάμεσες διακοπές. Επανεκδόθηκε το
έτος 2017 μετά διακοπή από το έτος 2002. Η έκδοσή του είναι
6μηνιαία. Σκοπός είναι η ενημέρωση και η ανάδειξη του
επιστημονικού έργου που επιτελείται στο Νοσοκομείο όπως
επίσης και το Επιστημονικό Έργο που επιτελείται σε άλλα
Νοσοκομεία και Μονάδες υγείας. Η συνεχιζόμενη έκδοση από το
έτος 2017 είναι απρόσκοπτη, με αποτέλεσμα να γίνονται ήδη και
δημοσιεύσεις άρθρων έγκριτων συναδέλφων ιατρών και άλλων
επιστημόνων και από άλλα Νοσοκομεία.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο επιμελείται τη λειτουργία των δύο
Αμφιθεάτρων, ενός μικρού και ενός μεγάλου, όπου γίνονται
διάφορα μαθήματα και ομιλίες. Τα τελευταία δύο χρόνια
πραγματοποιήθηκαν πολλά σεμινάρια και παρουσιάσεις ιατρικού περιεχομένου, κυρίως από ιατρούς
όλων των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου αλλά και από επισκέπτες ιατρούς άλλων Νοσοκομείων και
Πανεπιστημίων της Χώρας.
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Σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Πρόεδρος

Μιχαήλ Διγαλάκης - Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής

Αναπληρωματικός Προέδρου Αριστείδης Ρόβλιας - Διευθυντής Νευροχειρουργικής
Τακτικά Μέλη

Αλέξανδρος Παστρούδης - Διευθυντής Ορθοπαιδικής
Θεοδώρα Λούφα - Διευθύντρια Παθολογίας

Αναπληρωματικά Μέλη Κωνσταντίνος Ρούμπης - Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής
Αναστασία Κόκκωνα - Διευθύντρια Νεφρολογίας
Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Γεωργιάδης - Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής

Αναπληρωματικό Μέλος Ευτυχία Χαμόδρακα - Επιμελήτρια Α΄ Καρδιολογίας
Τακτικό Μέλος

Φωκίωνας Θεοφανόπουλος - Επιμελητής Β΄ Ορθοπαιδικής

Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Τσιροβασίλης - Επιμελητής Β΄ ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας
Τακτικό Μέλος

Μιχαήλ Τσαγκάρης - Ειδικευόμενος Ιατρός Αναισθησιολογίας

Τακτικό Μέλος

Ελένη Μαρσέλλου - ΠΕ Βιολόγος

Τακτικό Μέλος

Βασιλική Τασιοπούλου - ΠΕ Νοσηλευτικής

Αναπληρωματικό Μέλος Ευαγγελία Σχορτσιανίτη - ΠΕ Νοσηλευτικής
Τακτικό Μέλος

Γεώργιος Χαραλαμπούδης - ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτα Σπηλιωτακοπούλου - ΤΕ Ραδιοακτινολογίας
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΙΔΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΑΒΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΚΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΔΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

-

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΔΑΒΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Κτηριακή Ανακαίνιση-Αναδιαμόρφωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού-Προμήθεια & Εγκατάσταση
νέου Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού (Δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ-Αθανάσιος Μαρτίνος) 390
m2
Αντικατάσταση Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού με νέο σύγχρονων προδιαγραφών για
παραγωγή υπερκάθαρου νερού. Λειτουργική Αναδιάταξη-Αναδιαμόρφωση και ριζική ανακαίνιση του
κτηρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Ριζική Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός των πάσης φύσεως
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Κλιματισμός, Κονσόλες Ασθενών, αντικατάσταση πάσης φύσεως
Δαπέδων, αντικατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, δημιουργία νέας Στάσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
δημιουργία χώρου Εφημερίας, Αποθηκών, Γραφεία Ιατρών, κλπ συνολικής έκτασης 390 m2
Από τη παραπάνω αναδιαρρύθμιση, προέκυψε:
 Επιπλέον χώρος τεσσάρων θέσεων αιμοκάθαρσης με την προσθήκη φορητού μηχανήματος
αντίστροφης όσμωσης
 Ο συνολικός αριθμός θέσεων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σήμερα ανέρχεται
από δεκατέσσερις (14) σε δεκαοκτώ (18)

2. Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής Έργου: Αναδιαρρύθμιση και
Μετατροπή ΩΡΛ Εργαστηρίου σε χώρο Παιδοψυχιατρικής Κλινικής δυναμικότητας επτά κλινών.
Προϋπολογισμός 806.000,00€.
Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας
Φορέας Υλοποίησης Έργου: 2η ΔΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου.
Πρόκειται για το διώροφο κτήριο «ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», κτισμένο προ του 1955, με υφιστάμενη
χρήση ΩΡΛ Εργαστηρίων-Παιδικής Στέγης στο Ισόγειο και Γραφείων Παιδοψυχιατρικού στον 1ο όροφο. Το
κτήριο είναι συνολικού εμβαδού 463 m2.
Για τη στέγαση και λειτουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατικής
επάρκειας και εκπονήθηκε μελέτη εφαρμογής από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
(Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική) και ήδη προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη
αναδόχου κατασκευής του έργου, συνοπτικής περιγραφής:
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Στο ισόγειο, στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου, 311 m2, αναπτύσσεται νοσηλευτικό τμήμα επτά
(7) κλινών με υποστηρικτικούς εσωτερικούς χώρους και εξωτερικό αύλειο χώρο αποκλειστικής
χρήσης ασθενών
 Στο δυτικό τμήμα, αναπτύσσονται τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού με
υποστηρικτικούς χώρους
 Στον 1ο όροφο 152 m2 αναπτύσσονται γραφεία ιατρών και χώροι συνάντησης προσωπικού
Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με τοποθέτηση εξωτερικής
θερμοπρόσοψης. Όλες δε οι Η/Μ εγκαταστάσεις θα είναι νέων προδιαγραφών.
Πριν

Μετά

3. Στατική Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού, Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων
Αποστείρωσης 4ου ορόφου (Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης: 2ος όροφος, 554
m2, 3ος όροφος, 707 m2, 4ος όροφος, 646 m2
Τα παραπάνω Έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αφορούν:
 την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού του πενταόροφου Κεντρικού Κτηρίου
(Κονιαλιδείου) και την Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης (4ου
Ορόφου). Σημειωτέον ότι ο 2ος και 3ος όροφος ήταν εκτός λειτουργίας από το 1998
 έχουν ήδη αποδοθεί οκτώ (8) κλίνες στον 2ο όροφο, στην Καρδιολογική Κλινική μετά των
Εργαστηρίων της (υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας, ιατρείο στεφανιαίων συνδρόμων
και ιατρείο βηματοδότη)
 στον ίδιο όροφο έχουν αναπτυχθεί χώρος χειρουργικής προετοιμασίας Οφθαλμολογικών
και Ουρολογικών περιστατικών, Ιατρείο Πόνου καθώς και βοηθητικοί χώροι για το σύνολο
των λειτουργιών του 2ου ορόφου
 στον 3ο όροφο έχουν ήδη αναπτυχθεί είκοσι πέντε (25) κλίνες για την Α΄ & Β΄ Κλινική
Γενικής Χειρουργικής
2ος όροφος πριν
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3ος όροφος πριν

2ος όροφος μετά

3ος όροφος μετά
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4. Αναδιάταξη – Αναδιαμόρφωση και Εκσυγχρονισμός ΜΕΘ/Χ 332 m2 (Δωρεά Κωνσταντίνου
Μαρτίνου)
Έχει επιτευχθεί ριζική ανακαίνιση των κύριων χώρων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
Η παρούσα μορφή αποτελεί την υλοποίηση επιδιώξεων που χρονολογούνται από πολλών ετών. Η νέα
χωροταξική διευθέτηση με ενοποίηση του 3κλινου και 9κλινου χώρου ασθενών συνεπάγεται μεγάλη
λειτουργική βελτίωση και συγχρόνως σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Συνοπτικά στο έργο ολοκληρώθηκαν οι εξής εργασίες:
 ανακατασκευή των κυρίων χώρων της ΜΕΘ με συγκέντρωση των νοσηλευτικών κλινών σε
ένα ενιαίο χώρο και μεταφορά του Γραφείου Ιατρών σε νέα θέση (έργο, για την
πραγματοποίηση του οποίου χρειάστηκαν ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, πολλαπλές
καθαιρέσεις και ανακατασκευές τοιχοποιίας), συνολικής έκτασης: 332 m2
 ανανέωση και αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 τοποθέτηση νέου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού
 τοποθέτηση νέας κονσόλας
 τοποθέτηση νέας ψευδοροφής
 δημιουργία χώρου για στέγαση του Ιατρείου Πολυπαραγοντικών Ασθενών
 δημιουργία νέων βοηθητικών χώρων (εφημερείου, κλπ)

5. Αναδιάταξη – Αναδιαμόρφωση Χώρου Αποστείρωσης (Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου)
Πριν την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού και την Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου Κονιαλιδείου
κτηρίου, στον 4ο όροφο στεγάζονταν η Κεντρική Αποστείρωση του Νοσοκομείου σε 128 m2. Μετά την
ανακατασκευή του κτηρίου κατασκευάστηκε νέα Κεντρική Αποστείρωση η οποία στεγάζεται πλέον σε
646 m2.
 Πρόκειται για πλήρως οργανωμένη Αποστείρωση με πρόσβαση μέσω pass-through, για
τον απόλυτο έλεγχο κίνησης αποστειρωμένων υλικών
 Προμήθεια εξοπλισμού (μέσω δωρεάς του ιδίου) Κλιβάνου Αποστείρωσης οκτώ
αποστειρωτικών μονάδων, ο οποίος ενσωματώθηκε με τους δύο παλαιούς υφιστάμενους
κλιβάνους, οι οποίοι αποτελούν πλέον ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο
 Κατασκευάστηκε χώρος και εξοπλίστηκε αναλόγως με νέο σύστημα επεξεργασίας νερού
τροφοδοσίας κλιβάνων
 Δημιουργήθηκε ένα πλήρως οργανωμένο Τμήμα κεντρικής διαχείρισης ενδοσκοπίων που
περιλαμβάνουν παραλαβή-πρόπλυση με μηχάνημα ελέγχου
 Προμήθεια και εγκατάσταση δύο πλυντηρίων ενδοσκοπίων
 Προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης ενδοσκοπίων με σύστημα κασέτας
 Προμήθεια τροχήλατων με κασέτες αποθήκευσης για την ασφαλή μεταφορά
 Δημιουργήθηκε ανεξάρτητος χώρος προετοιμασίας ιματισμού χειρουργείων με ειδικό
σύστημα εξαερισμού
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Δημιουργήθηκε ανεξάρτητος χώρος συσκευασίας και αποθήκευσης αποστειρωμένου
υλικού
Δημιουργήθηκαν βοηθητικοί χώροι προσωπικού και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και
χώροι στέγασης συνεργείου συντήρησης χειρουργείων και ανάπτυξης εργαστηρίου τους
Η Αποστείρωση υποστηρίζεται από σύστημα κλιματισμού με απόλυτα φίλτρα για
ελεγχόμενο περιβάλλον
Τέλος, το αποστειρωμένο υλικό μεταφέρεται από το 5ο επίπεδο προς τους λοιπούς
ορόφους και το υπόλοιπο νοσοκομείο, μέσω του νέου ανελκυστήρα αποκλειστικής χρήσης
αποστείρωσης

6. Αναδιαμόρφωση – Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού 4ου Ορόφου Νικολουδείου Δ’,
είκοσι οκτώ (28) κλινών (Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης 650 m2
7. Αναδιαμόρφωση – Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού Νικολουδείου Γ’, είκοσι οκτώ
(28) κλινών (Δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) συνολικής έκτασης 650 m2
Τα δύο παραπάνω Έργα (Νο. 6 -7), βρίσκονται σε εξέλιξη, από τις αρχές του 2019 και θα ολοκληρωθούν
στο τέλος του ιδίου έτους. Θα αναπτύξουν στο μεν Νικολούδειο Γ’ είκοσι οκτώ (28) κλίνες χρήσης
Νευροχειρουργικής και Ουρολογικής Κλινικής στο δε Νικολούδειο Δ’ είκοσι έξι (26) κλίνες Ορθοπαιδικών
Κλινικών και δύο (2) κλίνες Οδοντιατρικής Κλινικής για ΑμεΑ (συνολικής έκτασης 1.300 m2).
8. Κατασκευή Έργου: Νέο Κτήριο Τ.Ε.Π., Ουρολογικής Κλινικής και Εργαστηρίων και Ανακατασκευή –
Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Κτηρίου Τ.Ε.Π., Τμήματος Απεικονίσεων και Αιμοδοσίας (Δωρεά
Αθανάσιου Μαρτίνου, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ) (συνολικής έκτασης 2.600 m2)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ – Αθανάσιος Μαρτίνος, η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση
του κτηρίου Σταθατείου, εφαπτόμενο του σημερινού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στη θέση του
οποίου ανεγείρεται νέα τριώροφη πτέρυγα. Η Μελέτη Εφαρμογής έχει εγκριθεί από το Νοσοκομείο και
έχει εκδοθεί Άδεια Δόμησης. Το έργο ξεκινά άμεσα τις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικά:
 στο Υπόγειο θα λειτουργεί Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός
Τομογράφος) και λοιποί χώροι υποστήριξης
 στο Ισόγειο αναπτύσσεται το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και
 στον 1ο όροφο νέα Ουρολογική Κλινική με τον Εργαστηριακό της Τομέα
 ριζική Ανακαίνιση του Υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με αλλαγή
λειτουργίας του συνολικής έκτασης 1.300m2 καθώς και
 Ανακαίνιση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος
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9. Πλήρης Ανακαίνιση του κτηρίου ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ για χρήση του ως ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(δωρεά Εταιρείας ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)

10. Επισκευή –Ανακαίνιση των δαπέδων του Χειρουργείου του Νοσοκομείου, 1.100 m2
Προμήθεια και αντικατάσταση, από 20ετίας, δαπέδων Χειρουργείου επιφανείας 1.100 m2
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.000€
Πριν

Μετά

11. Αντικατάσταση Κεντρικού Συγκροτήματος Κλιματισμού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (από
15ετίας), κάλυψης 1.000m2
Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρω
12. Ασφαλτόστρωση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του Νοσοκομείου (δεν είχε
πραγματοποιηθεί τα τελευταία 30 χρόνια).
Πριν
Μετά
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13. Εκπόνηση, για πρώτη φορά, Μελέτης για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας κτηριακών
εγκαταστάσεων Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας και Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παλαιού ΦαλήρουΕπικαιροποιημένου προϋπολογισμού δαπάνης : 150.509,00€

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Συνεργείο του Νοσοκομείου στην τελευταία τριετία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις
στο σύνολο των υποδομών του Νοσοκομείου. Οι παρεμβάσεις αυτές αν πραγματοποιούνταν από
εξωτερικά Συνεργεία θα προσέγγιζαν μία προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.000.000€ περίπου.
Συμβολικά και συνοπτικά αναφέρονται :
 Επισκευή και αντικατάσταση του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της νέας Μονάδος
Εντατικής Θεραπείας
 Ανακατασκευή χώρων και εξοπλισμού Τμήματος Αξονικού Τομογράφου
 Πλήρης εσωτερική ανακατασκευή με ανακαίνιση όλων των δομών του Βενιζελείου
Κτηρίου όπου στεγάζεται η Παιδιατρική Κλινική
 Ανακατασκευή στεγάστρου στην είσοδο της Νεφρολογικής Κλινικής
 Ανακαίνιση του χώρου του Αμφιθεάτρου
 Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών με νέου τύπου Led σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου
 Αισθητική παρέμβαση – συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου (από
3ετίας) με δενδροφύτευση ήδη 400 δέντρων και 100 καλλωπιστικών φυτών
ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Σύναψη εταιρικής σύμβασης προσωπικού, διάρκειας ενός (1) έτους, όπου θα επιμεληθεί τον
ελαιοχρωματισμό του συνόλου των κτηρίων του Νοσοκομείου
2. Ασφαλτόστρωση λοιπών κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος του Νοσοκομείου
3. Σχεδιασμός επιπλέον δενδροφύτευσης 300 δενδρυλλίων
4. Προμήθεια και Αντικατάσταση (από 15ετίας), Αερόψυκτού Ψυκτικού Συγκροτήματος Κλιματισμού
στο Κτήριο «ΕΙΡΗΝΗ» έκτασης 2.750 m2
5. Ανακαίνιση Πρόσοψης Κτηρίου «Οίκου Αδελφών» κάλυψης 1.100 m2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του
Νοσοκομείου αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Διοίκηση την τελευταία τριετία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου που χρονολογείτο
από το 2004. Το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η λύση δόθηκε από την δωρεά του
Αθανασίου Μαρτίνου - ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με ένα νέο Αξονικό Τομογράφο της εταιρείας SIEMENS, 16 τομών, με
ριζική ανακαίνιση των κύριων και βοηθητικών χώρων του Αξονικού και με νέα θωράκιση ακτινοβολίας του
χώρου. Ο Αξονικός αυτός τον Ιούνιο του 2019, απεγκαταστάθηκε και εδόθη από τον ίδιο δωρητή στο
Νοσοκομείου Νάξου, με δαπάνη μεταφοράς του ιδίου και ανακαίνισης του εκεί χώρου.
Στο Ασκληπιείο Βούλας έχει ήδη τοποθετηθεί και εγκατασταθεί νέος Αξονικός Τομογράφος 64 τομών
GENERAL ELECTRIC από το “Πρόγραμμα” της Περιφέρειας Αττικής, «Εξοπλισμοί Νοσοκομείων»,
προϋπολογισμού 4,6 εκατ.€.
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Με το ίδιο “Πρόγραμμα” εγκαταστάθηκαν:


Νέο Ψηφιακό Ακτινολογικό – Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα αξίας 300.000€ και



Δέκα (10) Αναισθησιολογικά Συγκροτήματα για τις ανάγκες του Χειρουργείου αξίας 200.000€.

Την τελευταία τριετία, έγινε πλήρης αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος και του
εξοπλισμού του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000€, εκ των οποίων 50.000,00€ δωρεά Αθανασίου
Μαρτίνου και τα υπόλοιπα από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Επίσης, την τελευταία διετία, έχει προχωρήσει τμηματικά η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
των Κλινικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, με διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών από τον
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, αξίας 1.500.000€. Ενδεικτικά: μηχανήματα αναισθησίας, ενδοσκόπια,
μηχανήματα αιμοκάθαρσης, οπτικές ίνες, απινιδωτές, ουρολογικός πύργος, υπερηχογράφοι,
αναπνευστήρες, πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, κρεββάτια ΜΕΘ, συγκρότημα ουροδυναμικών μελετών,
χειρουργικά εργαλεία, κλπ.
Επίσης, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, διατέθηκε δαπάνη αξίας 200.000€ για
ηλεκτρομηχανολογικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Σημειωτέον ότι, στην κτηριακή υποδομή του ΓΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας λειτουργούν τριάντα δύο (32) διαφορετικά κτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται:
συγκρότημα κλιματισμού Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πίνακες αερίων, πίνακες και μηχάνημα
απαγωγής αναισθητικών αερίων, ογδόντα (80) κλιματιστικά μηχανήματα, κλπ. Επισημαίνεται, ότι το
νοσοκομείο είχε να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό και ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό πέραν της 10ετίας.
Προμήθεια μέσω δωρεάς Αθανασίου Μαρτίνου - ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Συγκροτήματος Μαστογραφίας αξίας
120.000,00€.
Προμήθεια μέσω δωρεάς Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ ενός Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικών
Κλινικών αξίας 80.000,00€.
Προμήθεια μέσω δωρεάς Συστήματος Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου από την ιδιώτη Χριστινάκη Μαρία
αξίας 20.000,00€.
Προμήθεια μέσω δωρεάς εξοπλισμού για το Τμήμα Αιμοδοσίας (φυγόκεντρος, ψυγεία ασκών, πολυθρόνες
αιμοδοτών, κλπ) και Ανακατασκευή Υποδομών Εργαστηριακού Τομέα από τον ιδιώτη Γεώργιο Α.
Στασινόπουλο αξίας 140.000,00€
Η παρούσα Διοίκηση προχωρά σταδιακά σε Συμβόλαια Συντήρησης του υπάρχοντος Βιοϊατρικού και
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως των μεγάλων μηχανημάτων, των μηχανημάτων του
Χειρουργείου, των μηχανημάτων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, της Καρδιολογικής Μονάδας, του
Ακτινολογικού Τμήματος, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού κλπ, που επί το πλείστον δεν υπήρχαν στο
παρελθόν.
Η προσπάθεια αυτή σαφώς και συνεχίζεται.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Διαγωνισμοί
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 2010-2018
ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
<60.000€

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
60.000€ 209.000€

2010

10

9

6

25

6.160.410,00 €

1.917.507,97 €

2011

2

0

1

3

965.000,00 €

3.203.870,07 €

2012

24

7

2

33

3.299.628,56 €

1.115.625,81 €

2013

27

0

2

29

1.257.729,38 €

853.502,67 €

2014

26

2

0

28

843.113,79 €

2.260.173,27 €

2015

8

0

0

8

115.105,94 €

131.175,95 €

2016

24

1

0

25

620.123,70 €

241.279,80 €

2017

39

5

2

46

2.285.979,12 €

1.535.035,14 €

2018

35

9

10

54

8.851.258,56 €

2.347.560,08 €

ΔΙΕΘΝΗΣ
>209.000 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον παραπάνω Πίνακα αποτυπώνεται η ροή της διαγωνιστικής διαδικασίας των λειτουργικών δαπανών
του Νοσοκομείου, με υγειονομικό υλικό, υπηρεσίες, κλπ., διαγωνισμοί ανά κατηγορία, προϋπολογιζόμενη
δαπάνη και συμβασιοποιηθείσα δαπάνη. Σημειωτέον ότι, το λειτουργικό κόστος υλικών και υπηρεσιών
ανέρχεται σε 12–14 εκατ.€ ετησίως. Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν 26 μεγάλοι ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί προϋπολογιζόμενης δαπάνης περίπου 11 εκατ.€ εκ των οποίων συμβασιοποιήθηκαν περίπου
4 εκατ.€. Όλοι οι μεγάλοι (διεθνείς) διαγωνισμοί που αποτελούν το 80% των λειτουργικών δαπανών,
υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, αντιδραστηρίων, συντήρηση εγκαταστάσεων, καθαρισμού
κτηρίων, σίτισης ασθενών, ιατρικών αερίων κλπ βρίσκονται στο τελικό στάδιο ή έχουν ήδη
συμβασιοποιηθεί. Έχουν κατακυρωθεί και συμβασιοποιηθεί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί μεγάλης
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, όπως: Ιατρικών Αερίων 280.072,00 € (προηγούμενη σύμβαση 2005), Υλικών
Αγγειοπλαστικής 199.978,00 €, (δεν υπήρξε στο παρελθόν προηγούμενη σύμβαση), Συστημάτων
Διέγερσης 90.849,00 € (δεν υπήρξε στο παρελθόν προηγούμενη σύμβαση), Χημικών Αντιδραστηρίων
343.621,00 € (προηγούμενη σύμβαση 2013), Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ 208.841,00 €
(προηγούμενη σύμβαση 2014), Υπηρεσιών Αποκομιδής –Μεταφοράς Νοσοκομειακών Αποβλήτων
374.790,00 €, Παρασκευής Γευμάτων 951.669,00 € (προηγούμενη σύμβαση 2011), Παράδοσης Γευμάτων
(Τραπεζοκομία) 113.330,00 € (προηγούμενη σύμβαση 2011), Συντήρηση Χειρουργικού Εξοπλισμού (μπλοκ
χειρουργείου) 389.999,00 € (προηγούμενη σύμβαση 2005).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, όσον αφορά την προμήθεια ιατρικών αερίων, κατακυρώθηκε ετήσια
σύμβαση μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία αντί ποσού 63.240,00 €, ενώ η προηγούμενη μέση
ετήσια δαπάνη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ήταν 280.072,00 €. Επισημαίνεται επίσης ότι,
οι διαγωνισμοί για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 760.637,00 € και
ορθοπαιδικού υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.356.539,00 €, βρίσκονται στο στάδιο της
οικονομικής αξιολόγησης, ενώ η προηγούμενη σύμβαση για το μεν υγειονομικό υλικό υπεγράφη το 2007
για δε το ορθοπαιδικό υλικό δεν υπήρχε στο παρελθόν.
Όσον αφορά τη σύμβαση καθαριότητας του Νοσοκομείου έχει λήξει από το 2006. Ηδη βρίσκεται σε
εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία. Η Εταιρεία Καθαριότητας που παραμένει από τότε, κατόπιν συμφωνίας
με το Νοσοκομείο, μείωσε το ετήσιο λειτουργικό κόστος από 1.398.500€ σε 1.187.000 €, ήτοι μείωση της
τάξης των 211.500,00 € ετησίως.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν συμβασιοποιηθεί μικροί διαγωνισμοί, μικρής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης οι οποίοι ναι μεν δεν επηρεάζουν την συνολική εικόνα ως αξία, αλλά διαχειρίζονται μία άναρχη
κατάσταση των λειτουργιών του Νοσοκομείου.
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2. Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής έρευνας αγοράς – Συλλογής – Διαχείρισης προσφορών για εξωσυμβατικές
παραγγελίες», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-Supplies)
Με την εφαρμογή αυτή υπήρξε αύξηση αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εμφάνιση
τελευταίας στιγμής μειοδοσίας του κάθε είδους, διατήρηση ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε έρευνα αγοράς ή αίτημα προμήθειας, μείωση
λειτουργικού κόστους, κλπ.

3. Εφαρμογή ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-Banking) με κατάργηση μπλοκ επιταγών
4. Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής στις Βεβαιώσεις φόρου
5. Ηλεκτρονική ενημέρωση προμηθευτών για πληρωμές
6. Τροποποίηση εργασιών με εξοικονόμηση 70% του χρόνου προετοιμασίας των αρχείων pdf για
ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7. Εφαρμογή του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR),
για την προστασία προσωπικών δεδομένων
8. Εφαρμογή Ιατρο-νοσηλευτικού συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης πρακτικού χειρουργείου
στον ατομικό φάκελο του ασθενούς
9. Εφαρμογή Ιατρο-νοσηλευτικού συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρησης υλικών χειρουργείου στον
ατομικό ατομικό φάκελλο του ασθενούς
10. Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας προκειμένου να απομακρυνθεί προς καταστροφή –
ανακύκλωση, ανενεργό αρχείο τουλάχιστον τριών δεκαετιών, που εμπεριέχει φακέλους ασθενών
(γνωματεύσεις, ακτινογραφίες, cd, dvd, κλπ), από τους χώρους του Νοσοκομείου
11. Απογραφή όλου του πάγιου εξοπλισμού του Νοσοκομείου (βιοϊατρικός - ξενοδοχειακός εξοπλισμός,
κλπ) ανά τμήμα και κλινική και Καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα ως Μητρώο Παγίων
12. Αναβάθμιση – Ανανέωση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου
13. Προγραμματισμός Εγκατάστασης Ηλεκτρονικού Κεντρικού Πρωτοκόλλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τελευταίας 10ετίας
ΔΑΠΑΝΕΣ
Έσοδα από ασφαλιστικά Ταμεία
(α+β)

2010

2012

2013

2014

11.580.826,35

8.923.898,16

2.654.861,50

8.960.755,83

8.512.694,32

6.366.826,35

4.871.078,98

848.819,15

1.055.594,14

1.070.847,16

α) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ
β) ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Βεβαιωθέντα Έσοδα

2011

5.214.000,00

4.052.819,18

1.806.042,35

7.905.161,69

7.441.847,16

10.590.195,64

16.389.259,48

10.594.940,00

20.225.256,44

17.634.916,46

ΔΑΠΑΝΕΣ
Έσοδα από ασφαλιστικά Ταμεία
(α+β)
α) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ
β) ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Βεβαιωθέντα Έσοδα

2015

2016

2017

2018

2.093.737,88

6.597.768,69

3.810.994,12

9.385.785,54

804.138,28
1.289.599,60
15.161.826,51

606.881,80
5.990.886,89
31.879.357,25

468.109,95
3.342.884,17
29.787.264,86

476.092,64
8.909.692,90
21.258.702,07

Παρατηρούμε το Σύνολο εσόδων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία την τελευταία 10ετία. Υπάρχει διακύμανση
από το 2012 και εντεύθεν λόγω εισπράξεων από τον ΕΟΠΥΥ. Από το 2018 αρχίζει η αποκατάσταση των
εσόδων στα προ κρίσης επίπεδα, με σαφή όμως απόκλιση από τα βεβαιωθέντα έσοδα. Παρατηρούμε
επίσης και τα Βεβαιωθέντα Έσοδα από πλευράς Νοσοκομείου, με μεγάλες εκκρεμότητες έως το 2015, που
αποκαταστάθηκαν και διπλασίασαν τα αντίστοιχα μεγέθη τα έτη 2016, 2017 και 2018. Τα Βεβαιωθέντα
Έσοδα ανά μήνα προσεγγίζουν το ποσό του 1.800.000 €, με τελευταίο μήνα υποβολής στον ΕΟΠΥΥ τον
Ιούνιο του 2019. Αυτό αποτελεί μια άριστη κατάσταση.
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ΔΑΠΑΝΕΣ
Κόστος μισθοδοσίας από
προυπολογισμό Νοσοκομείου
Κόστος μισθοδοσίας Μόνιμου
Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.030.437 €

2.453.960 €

1.222.285 €

692.895 €

1.058.713 €

5.275.369 €

5.378.385 €

4.549.466 €

4.932.951 €

32.698.871 € 30.661.242 € 35.927.637 € 25.502.403 € 24.398.321 € 22.504.700 € 22.076.267 € 22.504.959 € 22.881.286 €
33.729.308 € 33.115.201 € 37.149.923 € 26.195.298 € 25.457.035 € 27.780.069 € 27.454.652 € 27.054.425 € 27.814.238 €

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας σαφώς μειώθηκε από το 2010 με την συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού
προσωπικού, κυρίως τα πρώτα χρόνια της κρίσης και αντικαταστάθηκε εν μέρει από κόστος μισθοδοσίας
μονίμου προσωπικού σε κόστος μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού από τον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου.

Η συνολική αγορά υγειονομικών υλικών, φαρμάκων, κλπ, ως σύνολο αλλά και ως μέσος όρος, έχουν
σαφώς μειωθεί, που ερμηνεύεται κατ’ ελάχιστον από μικρή μείωση της νοσηλευτικής κίνησης, που δεν
είναι σημαντική σε όλα τα σημεία (πχ υπάρχει σταθερή εξέλιξη χειρουργικών επεμβάσεων), αλλά κυρίως
από βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των λειτουργιών του Νοσοκομείου. Είναι ένα σημαντικό θέμα
που βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη μείωση
δαπανών, με καίριες παρεμβάσεις στη διαδικασία οικονομικής διαχείρισης του Νοσοκομείου. Βέβαια, ο
αναγνώστης βγάζει τα συμπεράσματά του αν συγκρίνει τη χρονολογική σειρά από το 2007 έως το 2018
στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών.
Για παράδειγμα, σε μία κατηγορία δαπάνης που δεν θεωρείται και η πλέον σημαντική σε σύγκριση με τις
άλλες, η δημιουργία ετήσιων συμβολαίων συντήρησης με σταθερό τίμημα, μείωσε το μέσο όρο αγορώνσυντηρήσεων σε σχέση με τις εργασίες συντήρησης με κατ' αποκοπήν αναθέσεις σε περίπτωση βλάβης
και αύξησε τον όγκο των συμβολαίων συντήρησης μηχανημάτων βιοιατρικής τεχνολογίας του
Νοσοκομείου.
Υποχρεώσεις προς Τρίτους τέλος έτους (σε εκατ. €)
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

3.281

4.244

8.629

11.544

8.724

9.748

23.171

18.806

32.108

85.538

87.233

64.149

34.874

Παρουσιάζοντας τις υποχρεώσεις του Νοσοκομείου προς Τρίτους, σε μια χρονολογική σειρά από το 2006
έως σήμερα, αποτυπώνεται η βέλτιστη κατάσταση το 2018, σε όλα τα έτη προ και μετά κρίσης.
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Υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου το Νοσοκομείο όφειλε περίπου 90.000.000€ σε προμηθευτές
(εξοφλήθηκαν με Ομόλογα κατά την περίοδο 2010-2011), με αντίστοιχη συνέπεια στις τιμές προμήθειας.
Η κρίση μας «έμαθε» να ακολουθήσουμε διαφορετική οικονομική πολιτική, που το συμφέρον μας είναι να
έχει συνέχεια.
Καθαρό αποτέλεσμα, Ζημία (-) ή Κέρδος τέλος έτους (σε εκατ. €)
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

4.059

-2.193

301

17.594

23.267

37.763

5.504

-2.273

-1.201

-20.107

-21.139

-24.965

-12.838

Παρουσιάζοντας το καθαρό αποτέλεσμα του Νοσοκομείου, σε μια χρονολογική σειρά από το 2006 έως
σήμερα, αποτυπώνεται και εδώ σημαντική διακύμανση. Το Νοσοκομείο συνεργάζεται ανέκαθεν με
εξωτερική εταιρεία σύνταξης ισολογισμού. Στα έτη 2013-2015 που παρουσιάζεται σημαντικό κέρδος,
ερμηνεύεται ως μη δόκιμη Εγγραφή των Κρατικών Επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων και
παρελθόντων ετών) στα Αποτελέσματα Χρήσης, ως Έσοδο, ενώ θα έπρεπε να εμφανισθεί στα
Αποθεματικά του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εκλογίκευσης της απεικόνισης των
Εγγραφών και των οικονομικών μεγεθών, όπως αποτυπώνεται από το 2015 και μετά. Το γεγονός αυτό
συνέπεσε με διαγραφή Απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία ύψους 55.000.000€, λόγω των
αντίστοιχων επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη Απολογισμού με Δημόσιο Λογιστικό το έτος 2018 και ολοκληρώθηκε και η
σύνταξη Ισολογισμού έτους 2018 με τη Γενική Λογιστική.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ
ΗΜ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90.193

79.973

75.839

77.756

69.794

63.226

62.667

66.373

62.175
152.368
17.648
21.259
80.112
3,77
-

69.706
149.679
17.489
20.983
78.420
3,74
-

71.097
146.936
17.317
21.197
74.868
3,53
1.778

72.498
150.254
17.354
21.038
75.942
3,61
2.947

75.816
145.610
15.788
19.288
72.804
3,78
3.957

74.489
137.715
14.399
17.695
69.908
3,95
4.855

76.454
139.121
15.532
19.194
71.431
3,72
5.619

76.230
142.603
15.632
19.329
68.668
3,55
6.468

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

2011
78.037
195.623
792.701
258.582
4.455

2012
68.497
156.502
804.557
245.500
5.967

2013
62.732
152.588
927.172
244.066
5.088

2014
64.172
139.803
800.058
228.078
262

2015
63.305
131.529
748.627
226.013
0

2016
64.257
133.573
756.811
166.891
0

2017
65.977
139.771
778.442
158.495
0

2018
72.513
146.661
775.332
157.404
0

6.664

7.099

6.403

6.173

5.562

5.953

11.106

12.125

1.336.062

1.288.122

1.398.049

1.238.546

1.175.036

1.127.485

1.153.791

1.164.035

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

176.960

255.266

279.036

298.854

335.895

345.151

314.385

313.459

ΑΞΟΝΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

8.178

8.945

10.394

11.360

12.863

12.428

13.562

11.805

6.664

7.099

6.403

6.173

5.562

5.953

11.106

12.125
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.896

3.690

3.719

3.589

3.572

3.639

3.757

3.671

3.591

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

2.393

2.275

2.341

2.431

2.580

2.555

2.616

2.730

2.745

ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6.289

5.965

6.060

6.020

6.152

6.194

6.373

6.401

6.336

Παρουσιάζεται η κίνηση του Νοσοκομείου από το 2011 έως σήμερα με αυξομείωση κάποιων μεγεθών. Ο
αναγνώστης μπορεί να κρίνει τις κατ’ έτος διακυμάνσεις. Στις εργαστηριακές εξετάσεις που υπάρχει μια
μικρή μείωση, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη σημαντικότατη μείωση δαπανών που επετεύχθη. Οι
χειρουργικές επεμβάσεις υπήρξαν ανοδικές την τελευταία τριετία.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
124
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
138
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
34
ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΠΑ
1
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΘ
5
ΣΥΝΟΛΟ
302

Υπηρετούντες
Υπηρετούντες
Ιατροδικαστής
Εξειδικευόμενοι

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2010
6
8
ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
2011
9
10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ: 6 ΙΑΤΡΟΙ
2012
2
15
Τροποποίηση Οργανισμού
2013
5
19
Τροποποίηση Οργανισμού
2014
2
13
18
2015
4
8
24
2016
8
8
38
2017
9
9
36
2018
13
8
22
2019
6
9
10
Παρουσιάζονται παραπάνω οι προσλήψεις και αποχωρήσεις του ιατρικού προσωπικού κατά την
τελευταία δεκαετία.
Επιπρόσθετα:
Κατά την τριετία Ιούνιο 2016 – Ιούνιος 2019 και μέσω του Συμβουλίου Προσλήψεων – Κρίσεων
Επιλογής Ιατρικού Προσωπικού (ΣΚΕΙΟΠΝΙ) έγιναν δέκα τρεις (13) προσλήψεις ιατρών ΕΒ΄ διαφόρων
ειδικοτήτων, τρεις (3) μετατάξεις ιατρών και μία (1) ένταξη.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
(Μετατάξεις, Αποσπάσεις)
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

3

5

4

19

20

9

6

10

38
43

34
40

28
31

47
52

28
32

8
27

9
29

3
12

5
11

15

24

23

6

3

4

5

25

17

14

4

25

Παρουσιάζονται οι προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού
κατά την τελευταία δεκαετία.
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ΝΕΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΝΕΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (2016-2019)
Α.ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Στο Ασκληπιείο λειτουργούν σήμερα 44 εξωτερικά ιατρεία (21 Ιατρεία Ειδικοτήτων και 14 Ειδικά
Ιατρεία, καθώς και αντίστοιχα Ιατρεία ολοήμερης λειτουργίας)
-προστέθηκαν Ιατρεία νέων Ειδικοτήτων Πνευμονολογικό, Σπειρομέτρησης, Οδοντιατρείο Πρόληψης
(ΑΜΕΑ), Οδοντιατρείο Μικροχειρουργικής (ΑΜΕΑ), Χρόνιου πόνου και σπαστικότητας
(Νευροχειρουργικό Τμήμα), Πρόληψης στεφανιαίας νόσου, Καρδιολογικής Ανεπάρκειας, Λοιμώξεων (Α΄
Παθολογικό Τμήμα),Πρόωρων και υψηλού κινδύνου νεογνών (Παιδιατρικό Τμήμα) , Ενδοκρινολογικό,,
Ιατροδικαστικό
-στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας προστέθηκε η διενέργεια εξετάσεων dental-scan και qct.
-το Ιατρείο Οστεοπόρωσης λειτουργεί πλέον καθημερινά και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Υπηρεσίας
Ελέγχου Καταγμάτων (ΤΕΚ) σε Ορθοπαιδικές Κλινικές & της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών
-αυξήθηκαν σε πολλά ιατρεία οι ώρες λειτουργίας με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου αναμονής
και την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ασθενών.
Β. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο από τον Φεβρουάριο 2019 λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επεκτείνοντας την
λειτουργία του και μετά τις 8.00 μ.μ. για την κάλυψη περιστατικών πρωτογενούς αγγειοπλαστικής
Γ. ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
-Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Πρόσληψη 13 Νέων Ιατρών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία (Δ/ντής
και Επιμελητής Παθολογίας) ενώ αναμένεται η ανακοίνωση στο ΦΕΚ για τους 11 λοιπούς.
-Ενδοκρινολόγος
Από το 2016 στο Νοσοκομείο προσφέρει υπηρεσίες Ενδοκρινολογίας οι οποίες είχαν διακοπεί για σειρά
ετών.
-Ιατροδικαστής
Από το 2016 προσφέρει υπηρεσίες στο Νοσοκομείο, αλλά και στην κοινότητα της Νοτιοανατολικής
Αττικής, για περιστατικά της ειδικότητάς του.
Δ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΣΩΝ
Το Ακτινολογικό Τμήμα πραγματοποιεί «ενδοαγγειακή αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του επιπολής
φλεβικού δικτύου των κάτω άκρων». Πρόκειται για μια αποτελεσματική και ανώδυνη τεχνική για τη
θεραπευτική αντιμετώπιση των κιρσών των κάτω άκρων με την διαδερμική εισαγωγή στη σαφηνή
φλέβα υπό την καθοδήγηση υπερήχων, εντός καθετήρα ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
-Επαναλειτουργία τριάντα τριών (33) νέων κλινών που ήταν κλειστές από το 1998
-Πενήντα έξι (56) αναβαθμισμένες κλίνες Ορθοπαιδικών και Χειρουργικών κλινικών
-Είκοσι τρεις (23) νέες κλίνες Ουρολογικής Κλινικής
-Αναβάθμιση της λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
 Σύνταξη Τυποποιημένων Οδηγιών προς ανασφάλιστους ασθενείς για τις
διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής τους κάλυψης
 Συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα
του ανθρώπου, την Εθνική Επιτροπή Βοηθητικής
-Εφαρμογή Λίστας Χειρουργείου
 Ηλεκτρονική καταγραφή ασθενών και ηλεκτρονική συμπλήρωση εντύπου ένταξης
στη λίστα χειρουργείου
 Σύνταξη λίστας χειρουργείου μέσω του πληροφοριακού συστήματος του
νοσοκομείου
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Τήρηση και παρακολούθηση της λίστας ηλεκτρονικά
Ηλεκτρονική καταγραφή του πρακτικού χειρουργείου
Μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις ανεξαρτήτως ειδικότητας
3 μήνες
 Εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών μέσω του πληροφοριακού συστήματος απευθείας
-Υπηρεσίες τηλεϊατρικής
 Από τον Νοέμβριο του 2016, διεπιστημονική ομάδα του Τμήματος Ψυχιατρικής
Παιδιού και Εφήβου, έχει αναπτύξει ειδικό πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής μέσω του
Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, σε εβδομαδιαία βάση για την υποστήριξη του
παιδικού πληθυσμού στα :
Δωδεκάνησα, την Ιο και τα Κύθηρα
-Επιστημονική διασύνδεση
 Με το νοσοκομείο Ρόδου για οδοντοθεραπείες ΑμεΑ υπό γενική αναισθησία.
 Με το νοσοκομείο Λήμνου για την υποστήριξη του με ιατρό Αναισθησιολόγο
 Με το νοσοκομείο Κω για την υποστήριξη του με ιατρό Νεφρολόγο
-Έλεγχος Λοιμώξεων
 -Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων .Ο
Κανονισμός εγκρίθηκε από την 2η ΥΠε από το Νοέμβριο 2018
-Έλεγχος Κατανάλωσης Αντιβιοτικών
 Εφαρμογή ηλεκτρονικής επιτήρησης των αντιβιοτικών υπό περιορισμό. Η
παραγγελία των αντιβιοτικών γίνονται από τα Ιατρικά Τμήματα προς το Φαρμακείο
μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου σε χωριστή ειδική φόρμα.
Ο χρόνος χορηγήσεως αντιβιοτικών υπό περιορισμό παρακολουθείται ανά επτά (7)
ημέρες με τον Λοιμωξιολόγο του Νοσοκομείου
Μέσω της εφαρμογής το Νοσοκομείο εναρμονίζεται με την γενική κατάθεση της
σύγχρονης Ιατρικής για τον έλεγχο και περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών.
-Περιβαλλοντική Διαχείριση
 Σύνταξη Εσωτερικών Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Εγκρίθηκε από την 2η ΥΠε το 2018 και έχει τριετή διάρκεια.
 Εφαρμογή διπλού συστήματος διαχωρισμού Νοσοκομειακών Αποβλήτων σε αμιγώς
μολυσματικά προς αποστείρωση και μεικτά επικίνδυνα απόβλητα προς
αποτέφρωση. Με τον διπλό διαχωρισμό πετύχαμε την ορθολογική οικονομικά
διαχείριση των αποβλήτων ταυτόχρονα με την τήρηση όλων των όρων προστασίας
του Περιβάλλοντος.
 Σύνταξη ανανεωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
( έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής και έχει δεκαετή διάρκεια ) αποκλειστικά από τις
υπηρεσίες του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα από την Τεχνική Υπηρεσία σε
συνεργασία με την Επόπτρια Υγείας.
 Η Μελέτη εγκρίθηκε το 2018.
 Εφαρμογή Ελέγχου Ποιότητας με την Συμμετοχή της Επόπτριας Υγείας
 Έλεγχος τήρησης φακέλων για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με το
πρότυπο του HACCP.
-Εφαρμογές Πληροφορικής
 Επέκταση του δικτύου στο Ακτινολογικό Τμήμα και στα ΤΕΠ με αποτέλεσμα την
άμεση διανομή αποτελεσμάτων απεικονιστικών εξετάσεων στα εξεταστήρια των
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
 Εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής ασθενούς στα Εξωτερικά Ιατρεία
Ρευματολογικού, Παιδιατρικού και Ψυχιατρικού τμήματος.
 Εγκατάσταση server(εξυπηρετεί) για την αποθήκευση αποτελεσμάτων (PACS)
αξονικού τομογράφου.
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Εγκατάσταση πολλαπλής ηλεκτρονικής πρόσβασης στις θέσεις εργασίας των ιατρών
του αξονικού τομογράφου
Ολοκλήρωση της Εγκατάστασης του συστήματος ATLAS.
Εγκατάσταση της εφαρμογής αυτόματης αποστολής παραπεμπτικών παρακλινικών
εξετάσεων στο ΕΟΠΥΥ.
Σύνδεση για αποστολή και ασφαλή αποθήκευση των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων στο DATACENTER του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΔΕΤ) στην ΚΡΗΤΗ μέσω της υπηρεσίας Harmoni Chigh Performance Archiving and
Retrieval or Medical On-line imaging)
Συμμετοχή στη σχεδίαση και εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης
κατανάλωσης αντιβιοτικών
Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Εξωτερικά Ιατρεία μερική
Εφαρμογή στο Τμήμα Επειγόντων
Προμήθεια καινοτόμων εφαρμογών με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων
και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπολογιστικών δομών (domain
server, firewall, barcode εκτυπωτές).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
-Σύνταξη Εγχειριδίων επτά (7) προτυποποιημενων Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων και σημαντική
αύξηση των Ερευνητικών Νοσηλευτικών Μελετών
-Πραγματοποίηση δύο (2) εκπαιδευτικών πενθημέρων προγραμμάτων στον χώρο του
Νοσοκομείου από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή 65 υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών
-Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Β Βαθμιας Εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων
βοηθειών σε σχολεία
-Πρακτική εκπαίδευση φοιτητών/σπουδαστών (σύνολο εκπαιδευομένων 372)
-Επιμορφωτικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το προσωπικό του Νοσοκομείου
(Σύνολο συμμετεχόντων 1.434)
-Διεξαγωγή Επιχειρησιακής Άσκησης ετοιμότητας και μερικής εκκένωσης του Νοσοκομείου λόγω
σεισμού και φωτιάς, σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ, την Πυροσβεστική, το ΥΠΕΘΑ και την ΕΛΑΣ
(Σχέδιο ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ)
-Επανέκδοση του Ιατρικού Περιοδικού ¨ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ¨ με την εποπτεία του
Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
-Οι Επισκέπτες Υγείας του Νοσοκομείου διενήργησαν προγράμματα αγωγής υγείας, με σκοπό
την ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής της Νότιας Αθήνας
-Ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου, όλων των ειδικοτήτων για τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ορισμός Data protection officer (DPO)
Καταλήγοντας, η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, διότι όλα τα παραπάνω
έλαβαν χώρα με την απόλυτη στήριξη και συνεισφορά τους. Επίσης ευχαριστεί τα Μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων στη διάρκεια της τριετίας, που συνέβαλαν με την ψήφο τους στην εύρυθμη λειτουργία του.
Τέλος, ευχαριστεί θερμά τους Δωρητές για την συνολική τους προσφορά στο Νοσοκομείο.

Θεόδωρος Αθ. Ρούπας
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.
Ρουμπίνη Ηλ. Τσαμασίρου
Αναπληρώτρια Διοικήτρια
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