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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Θ παροφςα Διοίκθςθ του ΓΝΑ ΚΑΤ ανζλαβε τον Μάιο του 2016, με τον διοριςμό του Διοικθτι, ενϊ 

μζχρι το φκινόπωρο του ίδιου ζτουσ διορίςτθκε θ Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια και ςυγκροτικθκε το 

Δ.Σ. Θ χρονικι περίοδοσ 2015-2019 ιταν δφςκολθ γιατί ταυτίςτθκε, ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ, με τα 

φαινόμενα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τθσ λιτότθτασ, των μεγάλων περιοριςμϊν και τθσ δθμοςιονομικισ 

επιτροπείασ που βαςάνιςαν ολόκλθρθ τθ χϊρα. Οι βαςικοί και απαράβατοι ςτόχοι τθσ πολιτικισ 

θγεςίασ του Υπουργείου Υγείασ για τα Νοςοκομεία του ΕΣΥ ιταν να παραμείνουν «όρκια», 

λειτουργικά, αξιόπιςτα και, κυρίωσ, προςβάςιμα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Σε αυτοφσ τουσ κοινωνικοφσ 

άξονεσ και προτεραιότθτεσ επικεντρϊκθκε θ Διοίκθςθ του ΓΝΑ ΚΑΤ ςε ολόκλθρθ τθ κθτεία τθσ. 

Τα τελευταία τρειςιμιςι χρόνια δρομολογικθκαν πολλζσ παρεμβάςεισ, τα οφζλθ των οποίων είναι 

ορατά ςτθν κακθμερινότθτα του Νοςοκομείου. Δρομολογικθκαν και άλλεσ που αναμζνεται να 

αποφζρουν καρποφσ ςτο μζλλον. Πμωσ, το ςυνολικό ζργο τθσ  παροφςασ Διοίκθςθσ ίςωσ και να 

αποκτά μεγαλφτερθ αξία αν λθφκοφν υπόψθ και οι αντικειμενικζσ δυςκολίεσ από: i) τθν 

προθγθκείςα μείωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ii) τον περιοριςμό των πιςτϊςεων (ορίων αγορϊν) 

πριν το 2015, με τισ ςυνζπειεσ να είναι εμφανείσ μζχρι και ςιμερα, και iii) τισ πεπαλαιωμζνεσ 

εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό του Νοςοκομείου.  

Σίγουρα κα μποροφςε κανείσ να αναδείξει προβλιματα, δυςλειτουργίεσ, παραλείψεισ, και 

ενδεχομζνωσ και λάκθ ςτο ζργο μασ. Ππωσ είχε πει ο Ευρυπίδθσ, «ο πλείςτα πράττων, πλείςθ’ 

αμαρτάνει βροτών» δθλ. όποιοσ επιχειρεί πολλά, κα κάνει και περιςςότερα λάκθ από κάποιον που 

είναι αδρανισ. Ωςτόςο, το ςθμαντικό και αδιαμφιςβιτθτο είναι ότι το ΓΝΑ ΚΑΤ παραμζνει ςιμερα 

όπωσ ιταν πάντα, ςτθν πρϊτθ γραμμι του ΕΣΥ με ανοικτζσ κακθμερινά τισ πφλεσ ειςόδου του για τθν 

εγγυθμζνθ και ευχερι πρόςβαςθ των πολιτϊν, και πάντοτε ζτοιμο να προςφζρει τισ υψθλοφ 

επιπζδου υπθρεςίεσ του για τισ οποίεσ ζχει καταξιωκεί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ κοινωνίασ, χωρίσ 

διακρίςεισ και οικονομικι επιβάρυνςθ, ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ δωρεάν περίκαλψθσ. 

Οι ςτόχοι επιτυγχάνονται όταν είναι κατανοθτοί, αμοιβαία αποδεκτοί, και προϊόν ςυνεργαςίασ. Σε 

αυτι τθν κατεφκυνςθ, επιηθτοφςαμε το διάλογο για τθν εξεφρεςθ ςυναινετικϊν και λειτουργικϊν 

λφςεων ςτα κακθμερινά προβλιματα του Νοςοκομείου, επιηθτοφςαμε επίςθσ τθν, πολλζσ φορζσ, 

ςκλθρι αλλά και εποικοδομθτικι κριτικι, και παραμζναμε πάντοτε κετικοί ςτθν αξιολόγθςθ του 

ζργου μασ από κάκε ενδιαφερόμενο. Το ΓΝΑ ΚΑΤ ιταν από τα πρϊτα νοςοκομεία που 

ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Υγείασ για τθν διοργάνωςθ εκδιλωςθσ δθμόςιου 

απολογιςμοφ του ζργου τθσ Διοίκθςθσ. Για τον ίδιο λόγο άλλωςτε ςυντάχτθκε και θ παροφςα ζκκεςθ. 

Θα ιταν παράλειψθ να μθν ευχαριςτιςω κερμά το ανκρϊπινο δυναμικό του Νοςοκομείου, τα 

διευκυντικά του ςτελζχθ, τουσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, τον κάκε εργαηόμενο που ζκανε με 

ευςυνειδθςία και επαγγελματιςμό τθ δουλειά του. Το ανκρϊπινο δυναμικό που παρά τισ δυςκολίεσ, 

τισ αντιξοότθτεσ, τισ μιςκολογικζσ περικοπζσ, και τθ μεγάλθ επιβάρυνςθ τθν οποία δζχτθκε, ςυνζχιςε 

και ςυνεχίηει να προςφζρει εξαιρετικζσ υπθρεςίεσ. Θ Ρολιτεία, αλλά και ο κακζνασ μασ ξεχωριςτά, 

πρζπει να είμαςτε ευγνϊμονεσ για τουσ ανκρϊπουσ που είναι αφοςιωμζνοι ςτθ δθμόςια περίκαλψθ. 

 

Για τθ Διοίκθςθ 

 

Δρ. Νικόλαοσ Κοντοδθμόπουλοσ 

Διοικθτισ ΓΝΑ ΚΑΤ 2016-2019 
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1. ΣΟ ΓΝΑ ΚΑΣ 

1.1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΤ (ΓΝΑ ΚΑΤ) είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. που υπάγεται ςτον ζλεγχο και τθν 

εποπτεία τθσ 1θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρεια (ΥΡΕ) Αττικισ. Στον Οργανιςμό του Νοςοκομείου 

προβλζπονται 650 κλίνεσ, και ςιμερα 549 από αυτζσ είναι ανεπτυγμζνεσ με αποτζλεςμα να είναι από 

τα μεγαλφτερα τριτοβάκμια νοςθλευτικά ιδρφματα ςτθ χϊρα. Ζχει ςαφι προςανατολιςμό ςτην 

ορθοπαιδική και την τραυματιολογία, και ζχει κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των πολιτϊν ωσ το 

μεγαλφτερο ορκοπαιδικό νοςοκομείο και κζντρο τραφματοσ ςτθ χϊρα, και ςτα ευρφτερα Βαλκάνια.  

Το ΓΝΑ ΚΑΤ διακζτει Ρανεπιςτθμιακι ορκοπαιδικι κλινικι, 6 τμιματα ορκοπαιδικισ χειρουργικισ 

και τραυματιολογίασ, εξειδικευμζνα τμιματα Άκρασ Χείρασ και Μικροχειρουργικισ, Σπονδυλικισ 

Στιλθσ και Σκολίωςθσ, Ακλθτικϊν Κακϊςεων και Ραιδοορκοπαιδικισ.  

Διακζτει επίςθσ τισ περιςςότερεσ από τισ βαςικζσ κλινικζσ ενόσ γενικοφ νοςοκομείου όπωσ Γενικι 

Χειρουργικι, Νευροχειρουργικι, Ρλαςτικι Χειρουργικι, Θωρακοχειρουργικι, Αγγειοχειρουργικι, 

Στοματικι/Γνακοπροςωπικι Χειρουργικι, Ρακολογικι, Καρδιολογικι, Νευρολογικι, ευματολογικι 

και ΦΙΑπ. 

Λειτουργικά, διαςυνδζεται με το Εθνικό Κζντρο Αποκατάςταςησ (ΕΚΑ) με Κοινό Διοικθτι και ενιαίο 

οκταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο (Ν. 3485/2012). 

 

1.2. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Το ΓΝΑ ΚΑΤ λειτουργεί όλο το 24ώρο και 365 ημζρεσ το χρόνο ωσ Νοςοκομείο «Ειδικισ Εφθμερίασ» 

(Υ.Α. Υ4δ/Γ.Ρ.οικ. 53080, ΦΕΚ 740/2005), για περιςτατικά που χριηουν ορκοπαιδικισ αντιμετϊπιςθσ. 

Για το ςκοπό αυτό εφθμερεφουν κακθμερινά μια ορκοπαιδικι κλινικι εκ περιτροπισ, και μόνιμα θ 

Κλινικι Άκρασ Χείρασ και Μικροχειρουργικισ. Κάκε τζςςερισ θμζρεσ το ΓΝΑ ΚΑΤ ςυμμετζχει ωσ 

Νοςοκομείο «Γενικισ Εφθμερίασ» (εφθμερία Δ’ δζςμθσ) ςτο πρόγραμμα εφθμερίασ των 

νοςοκομείων του λεκανοπζδιου Αττικισ. Τισ υπόλοιπεσ μζρεσ (εφθμερία Α’, Β’ ι Γ’ δζςμθσ) 

εφθμερεφουν οι κλινικζσ που προβλζπει θ ανωτζρω Υ.Α.  

 

1.3. ΟΡΓΑΝΑ & ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

Λειτουργοφν τα εξισ κεςμοκετθμζνα όργανα και επιτροπζσ: 

 Επιςτθμονικό Συμβοφλιο 

 Νοςθλευτικι Επιτροπι 

 Επιτροπι Χειρουργείου 

 Ογκολογικό Συμβοφλιο (αναφζρεται ωσ «ογκολογικι επιτροπι») 

 Επιτροπι Φαρμακείου 

 Επιτροπι Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 

 Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων Υγειονομικισ Μονάδασ 
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 Επιτροπι Χωροταξίασ 

 Ομάδα Εκτίμθςθσ & Ελζγχου τθσ Εφθμερίασ (ΟΕ3) 

 

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Θ μαηικι αποχϊρθςθ εργαηομζνων από το ΕΣΥ μεταξφ 2010-2015 επθρζαςε όπωσ είναι φυςικό και το 

ΓΝΑ ΚΑΤ. Από το 2016 άρχιςε θ, ζςτω και μικρι αρχικά, «ειςροι» προςωπικοφ ςτο ςφςτθμα υγείασ θ 

οποία, παρόλο που δεν καλφπτει ακόμθ τισ «απϊλειεσ» του προθγοφμενου διαςτιματοσ, και δεν 

αποκακιςτά και το επικυμθτό «1 προσ 1» (δθλ. μια πρόςλθψθ για κάκε αποχϊρθςθ), ζδωςε νζα πνοι 

ςτο Νοςοκομείο. Ζτςι, με βάςθ και τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1, φαίνεται να 

ςταθεροποιείται το ανθρώπινο δυναμικό ςτην τριετία 2016 - 2019, παρόλο που υπάρχουν ακόμθ 

ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ. Σε αυτό ςυντζλεςε και θ αποτελεςματικι διοικθτικι 

υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν προςλιψεων (όςων εκκρεμοφςαν, αλλά και νζων), από τισ υπθρεςίεσ 

του Νοςοκομείου. 
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Θ ςθμαντικότερθ ζλλειψθ προςωπικοφ ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ αφορά ςτο νοςθλευτικό προςωπικό, λόγω και 

των μετακινιςεων προςωπικοφ τα προθγοφμενα ζτθ. Τθν τελευταία τριετία υπιρξαν πάλι πολλά 

αιτιματα από το νοςθλευτικό προςωπικό για μετακινιςεισ ι άδειεσ άνευ αποδοχϊν. Θ Διοίκθςθ και 

θ Νοςθλευτικι Δ/νςθ κράτθςαν ςτακερι και αμερόλθπτθ ςτάςθ, κζτοντασ ωσ πρϊτο και 

αδιαμφιςβιτθτο ςτόχο τθν μθ αποδυνάμωςθ του Νοςοκομείου και τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

Επιπλζον θ Διοίκθςθ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, πραγματοποίθςε: 

 Ανάκεςθ κακθκόντων προςωρινϊν προϊςταμζνων Διεφκυνςθσ, Υποδιεφκυνςθσ και Τομζα, μζχρι 

τθν πλιρωςθ των κζςεων, κακϊσ και τοποκζτθςθ προϊςταμζνων ςε τμιματα και γραφεία του 

Νοςοκομείου. 

 Μετακινιςεισ νοςθλευτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ με ςτόχο, τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

Νοςοκομείου, αλλά και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των προςόντων των εργαηομζνων. 

 

 

3. ΠΡΟΒΑΗ 

Το ΓΝΑ ΚΑΤ, όπωσ άλλωςτε και κάκε Νοςοκομείο του ΕΣΥ, ζχει τρεισ πφλεσ ειςόδου ςτισ οποίεσ 

προςζρχονται οι εξωτερικοί αςκενείσ: 

1. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) 

2. Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν (ΤΕΡ) 

3. Ολοιμερθ Λειτουργία (πρϊθν Απογευματινά Ιατρεία)  

Οι πφλεσ αυτζσ δίνουν ουςιαςτικά τθν πρϊτθ εικόνα του Νοςοκομείου ςτον αςκενι που το 

επιςκζπτεται και, ωσ εκ τοφτου, θ εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τουσ είναι πάντα 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ, και αντανακλά ςτο ςφνολο τθσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. H προςζλευςθ 

εξωτερικϊν αςκενϊν ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ από το 2015 μζχρι ςιμερα αποτυπϊνεται ςτον Ρίνακα 2. 

 

Πίνακασ 2: H προςζλευςθ εξωτερικϊν αςκενϊν ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ 

Πφλη ειςόδου  2015 2016 2017 2018 
2019 

(Ιοφνιοσ) 
μεταβολή 
2015-2018 

Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  92.722 98.456 101.231 109.138 52.456 +17.7% 

Σμήμα Επειγόντων Περιςτατικών 98.467 95.683 95.954 98.438 50.531 --- 

Απογευματινά Ιατρεία* 20.919 23.537 40.192 39.429 21.387 +88.5% 

* Από το 2017 προςμετροφνται ςτο ςφνολο των ΑΙ και τα ιατρεία του Ακτινολογικοφ τμιματοσ 

 

3.1. ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

Ζγιναν παρεμβάςεισ που βοικθςαν ςτθ μείωςθ του χρόνου αναμονισ για το 1ο ραντεβοφ (κάτω από 

20 μζρεσ) και μείωςθ του χρόνου αναμονισ ςτο χϊρο των ΤΕΙ για εξζταςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
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 Ζκδοςθ δυο εςωτερικϊν εγκυκλίων που ρυκμίηουν λειτουργικά ηθτιματα για τθ βελτίωςθ τθσ 

λειτουργίασ των ΤΕΙ. 

 Καταβλικθκε ςυνεχισ προςπάκεια εφαρμογισ των διατάξεων του Ν.3868/2010 περί 

υποχρεωτικισ παρουςίασ ειδικευμζνων ιατρϊν, με κοινοποίθςθ των μθνιαίων προγραμμάτων 

των κλινικϊν ςτθ Διοίκθςθ και ςτθ γραμματεία ΤΕΙ για καλφτερθ παρακολοφκθςθ. 

 Αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν προγραμματιςμοφ των ραντεβοφ, τεχνικι αναβάκμιςθ του 

τθλεφωνικοφ κζντρου και ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ γραμματείασ ΤΕΙ. 

 Ζκδοςθ θλεκτρονικϊν παραπεμπτικϊν για αξονικζσ και μαγνθτικζσ, και άλλεσ εξετάςεισ. 

 Καταγραφι ραντεβοφ ανά ιατρό (διαςφνδεςθ με απογευματινά ιατρεία και προςφάτωσ και με τθ 

λίςτα χειρουργείου). 

 

Επίςθσ:  

 Εντάχκθκε το Αιμοδυναμικό Εργαςτιριο ςτο πρόγραμμα 

επεμβατικισ αντιμετϊπιςθσ οξζοσ εμφράγματοσ 

μυοκαρδίου (πρωτογενισ αγγειοπλαςτικι). 

 Δθμιουργικθκε, ςτο Νοςοκομείο, ομάδα ΚΑΡΑ και 

Κωδικοφ ΜΡΛΕ για περιπτϊςεισ καρδιακισ ανακοπισ.  

 Ζγινε προμικεια απινιδωτϊν για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν όλων των κλινικϊν. 

 

Ξεκίνθςε και θ λειτουργία των εξισ νζων τακτικών εξωτερικών ιατρείων: 

 Διαβθτολογικό ιατρείο 

 Λοιμωξιολογικό ιατρείο 

 Ιατρείο υπεριχων ιςχφων νεογνϊν 

 Ιατρείο καρδιακισ ανεπάρκειασ 

 Ιατρείο νόςου Parkinson’s και ςυναφϊν κινθτικϊν διαταραχϊν 

 

3.2. ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 

Ρραγματοποιικθκαν παρεμβάςεισ που βοικθςαν ςτθ μείωςθ του μζςου χρόνου αναμονισ των 

αςκενϊν μζχρι τθν τελικι διεκπεραίωςθ. Συγκεκριμζνα:   

 Λόγω ζλλειψθσ Διευκυντι, ανάκεςθ τθσ διοικθτικισ και επιςτθμονικισ υπευκυνότθτασ του ΤΕΡ 

ςτον Δ/ντθ τθσ Β’ ΜΕΘ με παράλλθλα κακικοντα, μζχρι τον διοριςμό τθσ ςθμερινισ 

Διευκφντριασ δυόμιςθ χρόνια αργότερα. 
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 Ζκδοςθ δυο εςωτερικϊν εγκυκλίων που 

ρυκμίηουν λειτουργικά ηθτιματα, π.χ. 

ειςαγωγι και διαλογι αςκενϊν, χριςθ 

αίκουςασ αναηωογόνθςθσ, λειτουργία 

χειρουργείου ΤΕΡ, ζναρξθ λειτουργίασ 

Βραχείασ Νοςθλείασ, τιρθςθ θλεκτρονικοφ 

αρχείου, κ.α.  

 Ανακαινίςεισ και αιςκθτικι βελτίωςθ των 

χϊρων (εξεταςτιρια, διαλογι, χϊροι 

αναμονισ, κ.α.). 

 Τοποκζτθςθ ςθμάνςεων για τθν διευκόλυνςθ τθσ κίνθςθσ των αςκενϊν και των ςυνοδϊν τουσ. 

 Εγκατάςταςθ και λειτουργία νζου και υπερςφγχρονου αξονικοφ τομογράφου, δωρεά Ιδρφματοσ 

Σταφροσ Νιάρχοσ.  

 Ολοκλιρωςθ θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ ΤΕΡ - Εργαςτθρίων - Κλινικϊν. 

 

3.3. ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΑ ΙΑΣΡΕΙΑ 

Ραρεμβάςεισ με ςτόχο τθν αποδοτικότερθ οργάνωςθ και λειτουργία των Απογευματινϊν Ιατρείων: 

 Συγκρότθςθ επιτροπισ ελζγχου για παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ με 

ςκοπό τθν ποιοτικι βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Επανεξζταςθ υπάρχοντοσ ςχεδιαςμοφ των πρωινϊν και απογευματινϊν ιατρείων και αποτίμθςθ 

τθσ λειτουργίασ των απογευματινϊν ιατρείων με δείκτεσ απόδοςθσ και κόςτουσ. 

 Εκπόνθςθ μελζτθσ βελτίωςθσ των υποδομϊν τθσ Ολοιμερθσ Λειτουργίασ. 

 Επικαιροποίθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των Απογευματινϊν Ιατρείων, ςε εφαρμογι των 

ςχετικϊν διατάξεων. 

 

 

4. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 

Ραρουςιάηονται βαςικά ςτοιχεία νοςθλευτικισ κίνθςθσ του ΓΝΑ ΚΑΤ, όπωσ καταχωροφνται μθνιαία 

ςτο ςφςτθμα Επιχειρθςιακισ Ευφυΐασ (ΒΙ) του Υπουργείου Υγείασ. 

 

4.1. ΕΙΑΓΩΓΕ, ΝΟΗΛΕΤΘΕΝΣΕ & ΗΜΕΡΕ ΝΟΗΛΕΙΑ 

Στον Ρίνακα 3 φαίνονται ςυνοπτικά οι ειςαγωγζσ αςκενϊν, ο αρικμόσ νοςθλευκζντων αςκενϊν και 

οι ςυνολικζσ θμζρεσ νοςθλείασ κατά διάςτθμα 2015 - 2019 (α’ εξάμθνο). 
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Πίνακασ 3: Ειςαγωγζσ, Νοςθλευκζντεσ και Θμζρεσ Νοςθλείασ 

 2015 2016 2017 2018 
2019 

(Ιοφνιοσ) 

Ειςαγωγζσ 24.776 24.750 24.193 24.825 12.584 

Νοςηλευθζντεσ 30.730 29.194 28.627 29.434 14.796 

Ημζρεσ Νοςηλείασ 170.286 136.511 130.378 135.147 67.937 

 

Πςον αφορά ςτισ ειςαγωγζσ αςκενϊν αξίηει να τονιςτοφν τα εξισ: 

 Ζκδοςθ εςωτερικισ εγκυκλίου, και ςυμπλθρωματικισ τθσ, που ρυκμίηουν λειτουργικά ηθτιματα 

τθσ ειςαγωγισ αςκενϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. Υαδ/ΓΡ/οικ.53080 (ΦΕΚ 740Β’/01-06-

2005) που αφορά τθν «εναλλαςςόμενθ κακθμερινι εφθμερία των νοςοκομείων λεκανοπεδίου 

Αττικισ», λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κακθμερινι εφθμερία του Νοςοκομείου και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του. 

 Ραρακολοφκθςθ από τθ Διοίκθςθ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Κίνθςθσ, τθσ εφαρμογισ των 

ανωτζρω από κάκε κλινικι ξεχωριςτά, και επιβράβευςθ των καλϊν πρακτικϊν με αυξθμζνο 

χειρουργικό χρόνο ςτο πρόγραμμα του επόμενου μινα. 

 

4.2. ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ 

Στο ΓΝΑ ΚΑΤ λειτουργοφν κακθμερινά 10-11 χειρουργικζσ αίκουςεσ για προγραμματιςμζνα 

χειρουργεία (δθλ. αίκουςεσ «τακτικϊν» ι «ψυχρϊν» περιςτατικϊν), 2-3 για τα ζκτακτα χειρουργικά 

περιςτατικά τθσ εφθμερίασ, κακϊσ και 3 ακόμθ ωσ αίκουςεσ ελάςςονοσ τραφματοσ. Στισ παραπάνω 

αίκουςεσ πραγματοποιοφνται ςυνολικά περίπου 15.000 επεμβάςεισ το χρόνο, καλφπτοντασ όλο το 

φάςμα τθσ βαρφτθτασ των περιςτατικϊν. 

Με αποφάςεισ προθγοφμενων Διοικιςεων του ΓΝΑ ΚΑΤ, 

κακιερϊκθκε θ “αίκουςα τραφματοσ” ςτα χειρουργεία του 

Νοςοκομείου, θ οποία διατίκεται ςτα ορκοπαιδικά 

τμιματα για τθν αντιμετϊπιςθ τραυματιϊν που 

ειςήχθηςαν ςτην εφημερία τουσ. Επίςθσ, για να μθν 

χάνεται χειρουργικόσ χρόνοσ, επετράπθ ςτισ ορκοπαιδικζσ 

κλινικζσ να χειρουργοφν και προγραμματιςμζνα (ψυχρά) 

περιςτατικά ςτισ αίκουςεσ αυτζσ όταν, για οποιοδιποτε 

λόγο, δεν είχαν για χειρουργείο περιςτατικά που 

χαρακτθρίηονται ωσ «τραφμα». 

Θ παροφςα Διοίκθςθ, μετά από ζξι μινεσ παρακολοφκθςθσ 

και ελζγχου τθσ χριςθσ των αικουςϊν τραφματοσ, όπωσ και των υπολοίπων χειρουργικϊν αικουςϊν 

(ψυχρϊν και εφθμερίασ), προχϊρθςε ςε μια ςειρά από παρεμβάςεισ με ςτόχο την αποδοτικότερη 

αξιοποίηςή του χειρουργικοφ χρόνου. Συγκεκριμζνα, εφαρμόςτθκαν τα εξισ: 

 Εφεξισ, χριςθ των αικουςϊν τραφματοσ του ορκοπαιδικοφ χειρουργικοφ τομζα αποκλειςτικά 

και μόνο για τραυματίεσ που ειςήχθηςαν ςτην εφημερία. 
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 Μείωςθ του χειρουργικοφ χρόνου των αικουςϊν «τραφματοσ» κατά 25%, και αντίςτοιχθ αφξθςθ 

των «τακτικϊν» αικουςϊν, ϊςτε θ αποκλειςτικι χριςθ των αικουςϊν τραφματοσ για ζκτακτα 

περιςτατικά να μθν επθρεάςει το χρόνο αναμονισ των προγραμματιςμζνων. 

 Καθιζρωςη ενιαίασ λίςτασ τραφματοσ τθν οποία διαχειρίηεται θ Επιτροπι Χειρουργείου, δια τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ Χειρουργείου. Πταν μια ορκοπαιδικι κλινικι ολοκλθρϊςει τα χειρουργεία 

τραφματοσ, ο τυχόν περιςςεφον χειρουργικόσ χρόνοσ δίνεται ςε άλλθ κλινικι προκειμζνου να 

εξυπθρετιςει δικά τθσ περιςτατικά τραφματοσ, τα οποία δεν πρόλαβαν να χειρουργθκοφν.  

 υγκρότηςη επιτροπήσ αξιολόγηςησ τραφματοσ θ οποία ςυγκαλείται από τθν Ρροϊςταμζνθ 

Χειρουργείου όταν υπάρξει διαφωνία για το αν ζνα περιςτατικό τθσ λίςτασ τραφματοσ πλθροί τα 

ιατρικά κριτιρια να χαρακτθριςτεί «τραφμα», και να αντιμετωπιςτεί ςε αίκουςα τραφματοσ. 

Τα παραπάνω ζχουν επιδράςει θετικά ςτη μείωςη του χρόνου αντιμετώπιςησ του «τραφματοσ» το 

οποίο πλζον δεν «λιμνάηει», προσ όφελοσ του Νοςοκομείου, αλλά κυρίωσ των αςκενϊν και τθσ 

κοινωνίασ γενικότερα. Οι ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ζχουν βοθκιςει να μειωκεί και ο χρόνοσ 

αναμονισ για τα χειρουργεία χρόνιων περιςτατικϊν (τθσ Λίςτασ Χειρουργείου). Στον Ρίνακα 4 

παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι του αρικμοφ των τακτικϊν και ζκτακτων χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που πραγματοποιικθκαν ςτο Νοςοκομείο μεταξφ 2015 και 2019 (α’ εξάμθνο). 

 

Πίνακασ 4: Ρρογραμματιςμζνα και ζκτακτα χειρουργεία ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ 

Χειρουργεία 2015 2016 2017 2018 
2019 

(Ιοφνιοσ) 

Μεταβολή 
2015-2018 

Προγραμματιςμζνα  9.286 9.886 8.479 8.884 4.613 -4.3% 

Ζκτακτα 6.144 6.071 5.647 6.368 2.700 +3.6% 

φνολο 15.430 15.957 14.126 15.252 7.313 -1.2% 

 

Επίςθσ, όςον αφορά τθν εφοδιαςτική αλυςίδα υλικοφ χειρουργείου, θ Διοίκθςθ ενίςχυςε και 

παρείχε ςυνεχι ςτιριξθ ςτθν Ομάδα Διαχείριςησ Εμφυτεφςιμου Υλικοφ Χειρουργείου, που λειτουργεί 

ςτο Νοςοκομείο από το 2010, ωσ ανεξάρτθτθ ομάδα από νοςθλευτικό προςωπικό, εγκατεςτθμζνθ 

ςτο χειρουργείο και ςυνδζεται με τισ χειρουργικζσ ειδικότθτεσ, και τισ ςυναφείσ διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ. Διαχρονικά, θ Ομάδα ζχει επιτφχει ςημαντικότατεσ μειώςεισ ςτισ δαπάνεσ ςε 

ορκοπαιδικό και υγειονομικό υλικό, φάρμακα και βθματοδότεσ. Συνοπτικά, θ δράςθ τθσ είναι: 

 Ζλεγχοσ τθσ διακεςιμότθτασ των υλικϊν ςτθν αγορά, τθσ επιτρεπόμενθσ ποςότθτασ και του 

είδουσ τουσ, βάςει των εγκυκλίων των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων. 

 Επιβεβαίωςθ τθσ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του αςκενι. 

 Συνεργαςία με το τμιμα προμθκειϊν για τθν ζγκαιρθ παραλαβι των υλικϊν.  

 Επιβεβαίωςθ τθσ χριςθσ του υλικοφ ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ. 

 Σωςτόσ προγραμματιςμόσ, φφλαξθ και χοριγθςθ του υλικοφ από τθν παρακατακικθ και θ 

ζγκαιρθ αντικατάςταςθ τθσ. 

 Θ καταγραφι των επεμβάςεων και θ χρζωςθ του υλικοφ ανά αςκενι ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα νοςοκομείων Θ.Δ.Ι.Κ.Α. 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Δεδομζνθσ τθσ δφςκολθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ θ Διοίκθςθ, με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τθσ, 

ζκεςε ωσ πρωταρχικό ςτόχο τη διαςφάλιςη τησ λειτουργίασ του Νοςοκομείου, με την ταυτόχρονη 

οικονομική του ιςορροπία. Για τθν ομαλι εκτζλεςθ των προχπολογιςμϊν και τθ χρθςτι οικονομικι 

διαχείριςθ, θ Διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν Οικονομικι Υπθρεςία:  

 Ζλαβε τα απαραίτθτα μζτρα και πρωτοβουλίεσ ϊςτε να καταρτίηεται ό προχπολογιςμόσ με 

ακρίβεια και ειλικρίνεια. 

 Μερίμνθςε για τθν ανάπτυξθ και τιρθςθ λειτουργικοφ μθτρϊου δεςμεφςεων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016.  

 Ζκεςε και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ μθνιαίασ παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. 

 Εφάρμοςε ζγκαιρα, όταν διαφαίνονταν πικανζσ αποκλίςεισ, τισ απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ 

παρεμβάςεισ, με ταυτόχρονθ αποςτολι ςχετικισ ζκκεςθσ ςτον Γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Υγείασ και ςτθν 1θ ΥΡΕ. 

 

5.1. ΔΑΠΑΝΕ 

Στθν  πενταετία 2010-2015, ο προχπολογιςμόσ του Νοςοκομείου ιταν περίπου 40% υψθλότεροσ από 

τον ςθμερινό. Λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ εφαρμογισ των Μνθμονίων, υπιρξε υποχρεωτικι 

μείωςθ των ορίων αγορϊν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ δαπανϊν, κάτι που προφανϊσ δυςχεραίνει τθ 

λειτουργία του. Το Υπουργείο Υγείασ, ςτο μζτρο των δυνατοτιτων του, ςυνικωσ παρζχει πρόςκετεσ 

πιςτϊςεισ προσ το τζλοσ του ζτουσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου. Στον 

Ρίνακα 5 παρουςιάηονται οι ετιςιοι προχπολογιςμοί του ΓΝΑ ΚΑΤ από το 2016, ζωσ και τθν πιο 

πρόςφατθ (4θ) τροποποίθςθ του 2019, για τισ βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν (κωδικοί αρικμοί εξόδων 

- ΚΑΕ) για τισ οποίεσ τα όρια των πιςτϊςεων προκακορίηονται από το Υπουργείο Υγείασ και τθ 1θ ΥΡΕ. 

Ρρόκειται για τθν εξωτερικι ανάκεςθ υπθρεςιϊν (outsourcing), μιςκοδοςία (επικουρικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ), υγειονομικό και ορκοπαιδικό υλικό, φάρμακο και αντιδραςτιρια. Οι τελικοί 

προχπολογιςμοί διαμορφϊνονται από τισ μεταφορζσ πιςτϊςεων μεταξφ των ΚΑΕ μζςα ςτο ζτοσ (δθλ. 

τροποποιιςεισ) ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. 

 

Πίνακασ 5: Αρχικοί και τελικοί προχπολογιςμοί ΓΝΑ ΚΑΤ 2016-2019 

 2016 2017 2018 2019 

ΚΑΕ Αρχικόσ Σελικόσ Αρχικόσ Σελικόσ Αρχικόσ Σελικόσ Αρχικόσ 4
η
 Σροπ/ςη 

Outsourcing 5.000.000  5.429.500  4.460.000  6.730.455  6.201.615  6.327.831  6.350.000  6.980.500  

Μιςθοδοςία 1.357.000  1.535.685  2.675.000  1.751.700  4.137.445  1.975.701  2.150.000  2.946.373  

Τγειονομικό υλικό 7.000.000  6.829.815  6.150.000  5.924.115  4.197.313  6.112.582  5.800.000  5.800.000  

Φάρμακο 9.000.000  7.800.000  6.800.000  6.850.000  6.018.173  7.718.173  7.100.000  7.100.000  

Ορθοπαιδικό υλικό 12.900.000  9.761.800  11.344.000  10.913.599  9.823.480  12.090.795  10.280.000  10.015.627  

Αντιδραςτήρια 1.200.000  1.670.000  1.500.000  1.480.000  1.377.610  1.409.849  1.300.000  1.300.000  

Λοιποί ΚΑΕ 1.200.000  4.080.200  1.843.300  2.479.131  2.696.438  2.592.728  2.500.000  2.337.500  

φνολο 37.657.000 37.107.000 34.772.300 36.129.000 34.452.074 38.227.658 35.480.000 36.480.000 
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5.2. ΕΟΔΑ 

Στον πίνακα 6 παρουςιάηεται, πάλι για τθν τριετία 2016-2019, ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ εςόδων 

του ΓΝΑ ΚΑΤ, ανά πθγι προζλευςθσ.  

 

 

 

5.3. ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΟΠΤΤ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ 

Στον πίνακα 7 παρουςιάηονται, ανά ζτοσ από το 2015, οι απαιτιςεισ του ΓΝΑ ΚΑΤ από τον ΕΟΡΥΥ, οι 

πλθρωμζσ του φορζα (δθλ. του ΕΟΡΥΥ) προσ το Νοςοκομείο, κακϊσ και οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ 

(τακτικζσ και ειδικζσ).  

 

 

Να ςθμειωκεί ότι: 

 Οι χρθματοδοτιςεισ απορροφϊνται άμεςα, με αποτζλεςμα το ΓΝΑ ΚΑΤ να εμφανίηεται ςυνεπζσ 

ςτισ πλθρωμζσ των προμθκευτϊν του, οι οποίεσ γίνονται με εντολζσ πλθρωμισ (όχι επιταγζσ). 

 Οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του Νοςοκομείου μειϊκθκαν ςθμαντικά τθν τελευταία τριετία 

λόγω τθσ αφξθςθσ των ειςπράξεων από τον ΕΟΡΥΥ, των ςυνεχϊν τακτικϊν επιχορθγιςεων από 

τον κρατικό προχπολογιςμό, κακϊσ και των ειδικϊν επιχορθγιςεων για τθν εξόφλθςθ 

λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων με ςθμαντικότερο αυτό του 2016. 

 

5.4. ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Στον πίνακα 8 παρουςιάηονται τα ςυνολικά πραγματοποιθκζντα ζςοδα και ζξοδα του ΓΝΑ ΚΑΤ ςε 

ταμειακι βάςθ, μεταξφ 2015-2019.  
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Πίνακασ 8: Ταμειακά ζςοδα / ζξοδα  

 2015 2016 2017 2018 Α’ εξαμ. 2019 

ΕΣΟΔΑ (ειςπράξεισ) 40.298.661 69.405.165 51.158.281 47.832.819 17.022.768 

ΕΞΟΔΑ (πλθρωμζσ) 39.270.181 65.092.871 43.545.841 48.045.147 16.633.867 

 

5.5. ΣΜΗΜΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Θ Διοίκθςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Οικονομικι Υπθρεςία, θζτει ωσ διαρκή ςτόχο την αποδοτική 

διαχείριςη και κατανομή των πιςτώςεων αγοράσ υλικών (ορκοπαιδικοφ, υγειονομικοφ, κ.α.), βάςει 

του παραγόμενου ζργου και των πραγματικϊν αναγκϊν των κλινικϊν. Ζτςι οι κλινικζσ και τα τμιματα 

του Νοςοκομείου ενθμερϊνονται: 

 Στθν αρχι του ζτουσ για τθν πρόβλεψθ τθσ κατανομισ των 

πιςτϊςεων του τρζχοντοσ ζτουσ, όπωσ ζχει προκφψει από τον 

προχπολογιςμό του Νοςοκομείου και τα απολογιςτικά ςτοιχεία 

αναλϊςεων υλικϊν του προθγοφμενου ζτουσ.  

 Ανά δίμθνο για τθν ανάλωςθ των πιςτϊςεων που ζχουν 

πραγματοποιιςει για τισ βαςικζσ κατθγορίεσ υλικϊν του 

προχπολογιςμοφ (υγειονομικό και ορκοπαιδικό υλικό, 

αντιδραςτιρια, φάρμακο), βάςει πραγματικϊν ςτοιχείων (όχι 

πρόβλεψθ).  

 Για τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία εξάντλθςθσ των πιςτϊςεων τουσ, για κάκε κατθγορία 

δαπάνθσ, βάςει τθσ υπόκεςθσ αναλογικισ κατανάλωςθσ ςε όλο το ζτοσ.  

Ζτςι, οι κλινικζσ και τα τμιματα του Νοςοκομείου αποκτοφν οικονομική ςυνυπευθυνότητα, αφοφ 

μποροφν να παρακολουκοφν τακτικά τθν ανάλωςθ των πιςτϊςεων τουσ, και να ενθμερϊνουν τθ 

Διοίκθςθ και τθν Οικονομικι Υπθρεςία για κάκε πρόβλθμα που διαπιςτϊνουν. 

 

 

6. ΕΡΓΑ / ΤΠΟΔΟΜΕ / ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Ραρουςιάηονται ανά πθγι χρθματοδότθςθσ. 

 

6.1. ΕΠΑ 2014-2020 

 Ζνταξθ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον 

& Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020», για υλοποίθςθ ςτοχευμζνων 

παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο 

κεντρικό κτιριο του Νοςοκομείου, ςυνολικοφ εγκεκριμζνου 

προχπολογιςμοφ €4.215.842, με ζναρξθ πράξθσ 31/07/2018 και λιξθ 

31/12/2023. Οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ είναι:  
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Ενεργειακή αναβάθμιςη κτηριακοφ κελφφουσ και ςφνοδεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ:  

- Αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων με νζα ενεργειακά 

- Θερμοχγρομόνωςθ του δϊματοσ  

Ενεργειακή αναβάθμιςη των Η/Μ εγκαταςτάςεων:  

- Αναβάκμιςθ τθσ εγκατάςταςθσ ατμοφ ςτο ατμοςτάςιο 

- Εγκατάςταςθ κεντρικοφ θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ 

- Αντικατάςταςθ ψυκτϊν 

- Αντικατάςταςθ των ΚΚΜ με νζεσ υψθλισ απόδοςθσ 

- Θερμομόνωςθ αεραγωγϊν και ςωλινων 

- Εγκατάςταςθ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου εγκαταςτάςεων (BMS) 

- Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ και επιτιρθςθσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων 

- Αντικατάςταςθ παλαιϊν κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν διαιροφμενου τφπου με νζα ςυςτιματα VRF Inverter 

- Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζα τεχνολογίασ LED 

Με τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων, το Νοςοκομείο κα αναβακμιςτεί κατά δφο τουλάχιςτον 

ενεργειακζσ κατθγορίεσ, επιτυγχάνοντασ εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε ποςοςτό ζωσ 

40%, και ςθμαντικι μείωςθ του λειτουργικοφ του κόςτουσ, τθ μείωςθ των εκπομπϊν του CO2, 

κακϊσ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

 Ζνταξθ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν προμικεια ενόσ φορθτοφ C-

arm και ενόσ αναιςκθςιολογικοφ ςυγκροτιματοσ με προχπολογιςμό πράξθσ €115.000 (βρίςκεται 

ςτο ςτάδιο τθσ προκιρυξθσ). 

 

6.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 Μικτό καρδιοαγγειογραφικό ςυγκρότθμα, ςυνολικισ δαπάνθσ €600.000 (ζχει υπογραφεί θ 

ςφμβαςθ και εκκρεμεί θ διαμόρφωςθ του χϊρου για τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ). 

 Ψθφιακό ακτινογραφικό δφο ανιχνευτϊν, ςυνολικισ δαπάνθσ €220.000 (ζχει υπογραφεί θ 

ςφμβαςθ και εκκρεμεί θ διαμόρφωςθ του χϊρου για τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ). 

 

6.3. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ / 1η ΤΠΕ 

 Δεκατρία αναιςκθςιολογικά μθχανιματα ςυνολικισ δαπάνθσ €516.000 με πόρουσ του Υπ. Υγείασ 

(ζχει διενεργθκεί ο διαγωνιςμόσ, βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ). 

 Ζνταξθ του ζργου τθσ ανακαίνιςθσ τθσ Ρακολογικισ και Νευροχειρουργικισ κλινικισ, τθσ 

προμικειασ 2 τροχιλατων C-arm για ορκοπεδικζσ επεμβάςεισ και 25 θλεκτρικϊν κλινϊν 

ρυκμιηόμενου φψουσ, ςυνολικισ δαπάνθσ €500.000 ςε ΡΔΕ (ςε εκκρεμότθτα ςτο Υπ. Υγείασ). 

 Ζνασ κλίβανοσ ατμοφ κεντρικισ αποςτείρωςθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ €120.000 (ζχει ολοκλθρωκεί θ 

παραλαβι) με πόρουσ τθσ ΥΡΕ. 
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6.4. ΔΩΡΕΕ 

 Συγκρότθμα αξονικισ τομογραφίασ 128 ταυτόχρονων 

τομϊν, ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ ιατρικϊν εικόνων-

εξετάςεων (PACS), υπερθχοτομογράφοσ γενικϊν 

ακτινολογικϊν και αγγειολογικϊν εφαρμογϊν (triplex), 

ςυνολικισ αξίασ €800.000 (Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, 

2017). 

 Μικροςκόπιο διπλισ παρατιρθςθσ, ακτινοςκοπικό (C-

arm) χεριοφ, εργαλεία μικροχειρουργικισ, ςυνολικισ 

αξίασ €250.000 (Κδρυμα Σταφροσ Νιάρχοσ, 2018). 

 Μόνιτορ φυςιολογικϊν παραμζτρων αξίασ €7.000 από τον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν, και 

Βρογχοςκόπιο αξίασ €6.000 από τον Δικθγορικό Σφλλογο Ρειραιϊσ για τθν κλινικι Ρλαςτικισ 

Χειρουργικισ (2018). 

Αποδοχι δωρεάσ (ΑΡ ΔΣ 431/14-05-2019) ςυνολικισ αξίασ €1.500.000 από το Κοινωφελζσ Κδρυμα 

Ιωάννθ Σ. Λάτςθ που τον πλιρθ εξοπλιςμό για: 

- Tθν ζναρξη λειτουργίασ τησ ΜΑΦ: 9 αναπνευςτιρεσ με καπνογράφο και οξυγονοκεραπεία ροισ, 1 

αναπνευςτιρα φορθτό, 7 κλίνεσ νοςθλείασ με αντλίεσ αεροςτρωμάτων, 8 μόνιτορ παρακολοφκθςθσ με 

κεντρικό ςτακμό και μόνιτορ μεταφοράσ, 1 απινιδωτι διφαςικό με βθματοδότθ, 1 12κάναλο 

θλεκτροκαρδιογράφο, 1 υπερθχοτομογράφο γενικισ ακτινολογίασ και καρδιολογίασ, 4 τροχιλατα 

νοςθλείασ, 7 φωτιςτικά ςϊματα επιτοίχια, 1 βιντεολαρυγγοςκόπιο και εφκαμπτο βιντεοβρογχοςκόπιο με 

τροχιλατο. 

- Εξοπλιςμό ΣΕΠ: 2 ςτακερά ψθφιακά ακτινογραφικά ςυςτιματα, 1 τροχιλατο ψθφιακό ακτινογραφικό 

ςφςτθμα, 1 ςφςτθμα υπερθχοτομογραφίασ, 2 ςυςτιματα αυτόματθσ εγγραφισ εκτφπωςθσ, 10 

διαγνωςτικοί ςτακμοί. 

- Εξοπλιςμό ΜΕΘ: 4 αναπνευςτιρεσ ΜΕΘ, 1 βιντεολαρυγγοςκόπιο, 1 ςφςτθμα υπερθχοτομογραφίασ. 

 

6.5. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Ρρομικεια ορκοπαντογράφου (€30.000) 

 Αντικατάςταςθ monitor και κεντρικοφ ςτακμοφ ςτθν καρδιολογικι ΜΕΘ (€32.300) 

 Ρρομικεια 5 κλινϊν καρδιολογικισ κλινικισ (€24.000) 

 Ρρομικεια 13 απινιδωτϊν για τισ υπόλοιπεσ κλινικζσ του Νοςοκομείου (€62.000) 

 Ρρομικεια υπερθχογράφου για τθν καρδιολογικι κλινικι (€24.000)  

 Ρρομικεια υπερθχογράφου για τθν αγγειοχειρουργικι κλινικι (€18.600) 

 Ρρομικεια ιςτοκινζτασ, μικροτόμου & φυγοκζντρου πακολογοανατομικοφ εργ/ριου (€76.000) 

 Ρρομικεια 10 αντλιϊν αεροςτρωμάτων για τισ ΜΕΘ (€12.400) 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ξθραντϊν ιατρικοφ αζρα (€30.000) 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ UPS για τον αξονικό του ΤΕΡ (€29.000) 

 Ανακαταςκευι / αναβάκμιςθ τθλεφωνικοφ κζντρου (€34.000). 
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 Ανακαταςκευι χϊρου κλιβάνων (€24.000) 

 Ανακαταςκευι ενόσ κλιβάνου ατμοφ (€60.000) 

 Αντικατάςταςθ 2 ψυκτϊν κλιματιςμοφ χειρουργείων (€100.000) και ενόσ ςτο ΤΕΡ (€90.000) 

 Αντικατάςταςθ εναλλακτϊν ατμοφ-νεροφ (€30.000) 

 Επιςκευι μθχανθμάτων κεντρικοφ κλιματιςμοφ (€60.000). 

 Επιςκευι πλυντθρίων/ςτεγνωτθρίων/ςιδερωτθρίων που ζχουν ξεπεράςει το όριο ηωισ τουσ. 

 Βελτίωςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων δικτφων και εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων. 

 Συμβάςεισ ςυντιρθςθσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και ανελκυςτιρων 

 Συμβάςεισ ςυντιρθςθσ για κιπουσ, κλιματιςτικά, κ.α. 

 Διαρκισ προςπάκεια ευπρεπιςμοφ χϊρων (π.χ. ελαιοχρωματιςμόσ ΤΕΡ, ΤΕΙ, κ.α.) 

 

 

7. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΤΚΛΙΩΝ 

Ραρουςιάηεται εν ςυντομία θ ανταπόκριςθ τθσ Διοίκθςθσ του ΓΝΑ ΚΑΤ για τθν υλοποίθςθ τριϊν 

ςθμαντικϊν πολιτικϊν αποφάςεων του Υπουργείου Υγείασ, δθλ. τθν κάλυψθ αναςφάλιςτων, τθ Λίςτα 

Χειρουργείου και το Γραφείο  Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων Λθπτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ: 

 

7.1. ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΩΝ 

 Ρλιρθ εφαρμογι των διατάξεων του N.4368/2016 και τθσ Κ.Υ.Α. Α3(γ)/ΓΡ/οικ.25132/4-4-2016 
για τθν υγειονομικι κάλυψθ αναςφάλιςτων & ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων. 

 Συγκρότθςθ Επιτροπισ για τθν Κάρτα Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ Αλλοδαπϊν.  

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Γραφείου Κίνθςθσ και του Γραφείου Ελζγχου Νοςθλίων, το ΤΕΡ και τα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΓΝΑ ΚΑΤ ζχουν επιςκεφκεί από το 2016 και μζχρι ςιμερα περίπου 

53.000 αναςφάλιςτοι αςθενείσ, και οι δαπάνεσ κάλυψισ τουσ είναι περίπου €10.000.000. 

 

7.2. ΛΙΣΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 

 Ζκδοςθ εςωτερικισ εγκυκλίου, και ςυμπλθρωματικισ, που ρυκμίηουν λειτουργικά ηθτιματα για 

τθν εφαρμογι τθσ «Λίςτασ Χειρουργείου» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4368/2016, τθσ Υ.Α. 

Α3δ/Γ.Ρ.οικ.10976 και τθσ Εγκυκλίου Α3α/οικ.4121/19-01-2017. 

 Ειςαγωγι ςτοιχείων τθσ Λίςτασ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου και δυνατότθτα 

άμεςθσ εξαγωγισ αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν. 

 

7.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΛΗΠΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 Αναβάκμιςθ και ςτελζχωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4368/2016 και τθσ Υ.Α. 

Α3δ/Γ.Ρ.οικ.10976. 
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 Επιμόρφωςθ των υπαλλιλων του Γραφείου για τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, τεχνικζσ 

επικοινωνίασ. 

 Εκπόνθςθ οδθγιϊν προσ αναςφάλιςτουσ αςκενείσ για τισ διαδικαςίεσ υγειονομικισ και 

φαρμακευτικισ τουσ κάλυψθσ. 

 Συνεργαςία με τον Συνιγορο του Ρολίτθ, τθν Εκνικι Επιτροπι για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου 

και τθν Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ. 

 Δρομολογικθκε θ δθμιουργία θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για κατάκεςθ προτάςεων βελτίωςθσ 

των υπθρεςιϊν, από τουσ πολίτεσ. 

 

7.4. ΑΛΛΕ ΑΠΟΦΑΕΙ & ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ 

Εκδόκθκαν κατά τθν τελευταία τριετία και άλλεσ ςθμαντικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ και Εγκφκλιοι. 

 

7.4.1. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το ΓΝΑ ΚΑΤ ςυμμορφϊκθκε πλιρωσ με τον Κανονιςμό 2016/679 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), 

γνωςτόσ ωσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΓΚΡΔ), που τζκθκε ςε υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ςτισ 25/5/2018. Για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ των 

αςκενϊν και των εργαηομζνων, το Νοςοκομείο ζλαβε όλα τα απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά 

μζτρα για να διαςφαλίςει τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και το κατάλλθλο επίπεδο αςφάλειασ: 

 Ορίηοντασ Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO). 

 Εκπαιδεφοντασ και ενθμερϊνοντασ ςυνεχϊσ το προςωπικό. 

 Δθμιουργϊντασ ομάδα εργαςίασ για το ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων τθσ επεξεργαςίασ. 

 Ενθμερϊνοντασ τθν ιςτοςελίδα του νοςοκομείου. 

 Τθρϊντασ αρχείο δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ. 

 Εφαρμόηοντασ μζτρα αςφαλείασ. 

 Εκπονϊντασ, όπου χρειαςτεί, εκτίμθςθ αντίκτυπου ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων. 

 Τθρϊντασ τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ τθσ παραβίαςθσ δεδομζνων. 

 Ενκαρρφνοντασ τθν υιοκζτθςθ κωδίκων δεοντολογίασ και μθχανιςμϊν πιςτοποίθςθσ και 

προςταςίασ δεδομζνων. 

 

 

7.4.2. ΤΜΒΑΕΙ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

Θ εξζλιξθ τθσ προςπάκειασ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου (ΣΟΧ) για τισ υπθρεςίεσ 

διανομισ γευμάτων, φφλαξθσ και κακαριότθτασ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτον Ρίνακα 10. 
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7.4.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΧΩΝ»  

Εφαρμογι των διατάξεων των Ν. 4369/2016 και Ν.3230/2004 για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

«Διοίκθςθ μζςω Στόχων». Συνοπτικά, τα ςτάδια που ακολουκικθκαν ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ για τον 

προςδιοριςμό τθσ ςτοχοκεςίασ και του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τθσ είναι:  

 Γνωςτοποίθςθ ςτουσ Διευκυντζσ των υπθρεςιϊν, από τθ Διοίκθςθ, των προτεινόμενων 

ςτρατθγικϊν αξόνων και ςτόχων.  

 Κατάκεςθ ειςθγιςεων ςτθ Διοίκθςθ από τουσ Διευκυντζσ και οριςτικοποίθςθ των ςτρατθγικϊν 

αξόνων και τομζων ςτόχευςθσ. 

 Κατανομι των ςτόχων ςτισ Διευκφνςεισ για εξειδίκευςι και προςδιοριςμό δεικτϊν μζτρθςθσ και 

χρονικοφ ορίηοντα υλοποίθςθσ.  

 Ενθμζρωςθ των τομζων / υποδιευκφνςεων, τμθμάτων και υπαλλιλων για τθ ςτοχοκεςία. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων και ανατροφοδότθςθ. 
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7.4.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΚΠΑ) 

Το Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ (ΚΡΑ) αποτελεί το ευρωπαϊκό 

εργαλείο διαχείριςθσ ποιότθτασ που ζχει αναπτυχκεί από το 2000 

ειδικά για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Είναι ζνα απλό, οικονομικό και 

εφχρθςτο εργαλείο για να βελτιϊςουν οι δθμόςιοι οργανιςμοί τθν 

διοικθτικι τουσ ικανότθτα και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ. 

Στο ΓΝΑ ΚΑΤ: 

 Συγκροτικθκε εννεαμελισ Ομάδα Εργαςίασ (2017) για τθν 

εφαρμογι του ΚΡΑ, που αντιπροςωπεφει όλεσ τισ υπθρεςίεσ 

και τα ιεραρχικά επίπεδα τθσ δομισ του Νοςοκομείου, και τισ 

κατθγορίεσ προςωπικοφ του. 

 Θ Ομάδα Εργαςίασ, υπό τισ κατευκφνςεισ του Οδθγοφ Εφαρμογισ και ςε ςυνεργαςία με τθν 

Διεφκυνςθ Οργανωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

υλοποίθςε το ΚΡΑ ςτο ΣΕΠ, ςτα Απογευματινά Ιατρεία και ςτο Λογιςτήριο του ΓΝΑ ΚΑΤ. 

 Για τθν οργανωςιακι ανάλυςθ των διοικθτικϊν πρακτικϊν των παραπάνω δομϊν και τθν 

αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων τουσ, διανεμικθκαν περίπου 1100 ειδικά ερωτθματολόγια του 

ΚΡΑ, τα δεδομζνα αναλφκθκαν ςφμφωνα με τθν τυποποιθμζνθ μεκοδολογία του ΚΡΑ. 

 Θ Διοίκθςθ ςτόχευςε ςτθν τακτικι ενςωμάτωςθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτο ςχεδιαςμό των 

εργαςιϊν για τθ ςυςτθματικι διαμόρφωςθ των αλλαγϊν για τθ Διοικθτικι βελτίωςθ και τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν με άλλεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ ομοειδείσ υπθρεςίεσ 

που ζχουν εφαρμόςει το ΚΡΑ. 

 Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ με ςυμπεράςματα και προτάςεισ βελτίωςθσ κοινοποιθκικαν ςτθν 

Διεφκυνςθ Οργανωτικϊν Μεταρρυκμίςεων του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ενϊ 

βρίςκονται αναρτθμζνεσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 

 

7.5.4. ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ 

Εκπόνθςθ και εφαρμογι ςχεδίου ελζγχου του καπνίςματοσ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ΚΥΑ 

Δ2β/Γ.Ρ.οικ.80727/15.11.2019 (ΦΕΚ 4177/τ.Β’/15.11.2019). Στο εν λόγω Σχζδιο αναφζρονται οι 

διαδικαςίεσ και δράςεισ που απαιτοφνται για να αντιμετωπιςτεί το κάπνιςμα ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ και για να 

εφαρμοςτεί θ ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

8. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

Ρραγματοποιικθκαν δράςεισ με ςτόχο το ΓΝΑ ΚΑΤ να προςεγγίςει περιςςότερο τον θλεκτρονικό 

τρόπο παραγωγισ και διανομισ υπθρεςιϊν, όπωσ επιτάςςει ςιμερα θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 
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8.1. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΗ ΗΔΙΚΑ 

Το ΓΝΑ ΚΑΤ εντάχτθκε ςτο ΕΡΣΜΥ τθσ ΘΔΙΚΑ, ςτο οποίο καλφπτονται οι τομείσ:  

 Διοικητικοφ/Οικονομικοφ που περιλαμβάνει τα τμιματα Μιςκοδοςίασ, Λογιςτιριο, Διαχείριςθσ 

Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ υλικοφ, Διατροφισ, Κίνθςθσ Αςκενϊν και 

Νοςιλια, Γραμματείασ Εξωτερικϊν Ιατρείων, Απογευματινά Ιατρεία, Φαρμακείο. 

 Ιατρονοςηλευτικό που περιλαμβάνει τον Ιατρικό Φάκελο Αςκενοφσ και παραγγελίεσ φαρμάκων 

και υλικϊν. 

 Εργαςτηριακά Πληροφοριακά υςτήματα (LIS) που περιλαμβάνει παραγγελίεσ εξετάςεων από 

τα τμιματα, διαχείριςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων των αναλυτϊν, και παραλαβι 

αποτελεςμάτων από τα τμιματα. 

 Ολοκληρωμζνο Ακτινολογικό Πληροφοριακό φςτημα RIS/PACS που περιλαμβάνει 

παραγγελίεσ απεικονιςτικϊν εξετάςεων από τα τμιματα, παρακολοφκθςθ και επεξεργαςία 

απεικονιςτικϊν δεδομζνων, αρχειοκζτθςθ - αποκικευςθ τοπικά ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ και υπθρεςία 

εφεδρικισ αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ απεικονιςτικϊν δεδομζνων ςτο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, 

μζςω του δικτφου τθσ ΕΔΕΤ. 

 

8.2. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ 

  Ζχει ολοκλθρωκεί θ καταγραφι των υποδομϊν 

και αναγκϊν του ΓΝΑ ΚΑΤ, και αναμζνεται θ 

ζνταξθ του νοςοκομείου ςτο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ ΙΙ». 

 Επικφρωςθ και ανακεϊρθςθ των προδιαγραφϊν 

Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου και Διακίνθςθσ 

Θλεκτρονικϊν εγγράφων. 

 Αναβάκμιςθ, επιςκευι και ανανζωςθ 

ςθμαντικοφ μζρουσ των πλθροφοριακϊν 

υποδομϊν (νζοι Θ/Υ, οκόνεσ, εκτυπωτζσ, κ.α.). 

 Δθμιουργία και διαχείριςθ νζου ιςτοςελίδασ για το νοςοκομείο (www.kat-hosp.gr). 

 

 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Οι παρακάτω εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ δεν αναφζρονται ςτο ςφνολο των δράςεων των κλινικϊν 

και των άλλων τμθμάτων του Νοςοκομείου, οι οποίεσ άλλωςτε πραγματοποιοφνται ςε ςχεδόν 

κακθμερινι βάςθ, αλλά ςε αυτζσ που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλίεσ τησ Διοίκηςησ και του 

Σ.Ε.Π.Ε..Ε (Τμιμα Ελζγχου Ροιότθτασ, Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ) που υπάγεται ςε 

αυτι, και του οποίου ο ρόλοσ ζχει αναβακμιςτεί αιςκθτά τα τρία τελευταία χρόνια. 

http://www.kat-hosp.gr/
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9.1. ΤΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕ 

 1ο Ρολυκεματικό Επιςτθμονικό Συνζδριο ΚΑΤ, 1-3 Δεκεμβρίου 2017 ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ. Αρικμόσ 

εγγεγραμμζνων: 1020. 

 2ο Ρολυκεματικό Επιςτθμονικό Συνζδριο ΚΑΤ, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018 ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ. 

Αρικμόσ εγγεγραμμζνων: 1280. 

 3ο Ρολυκεματικό Επιςτθμονικό Συνζδριο ΚΑΤ, 28-30 Νοεμβρίου 2019 ςτο ΓΝΑ ΚΑΤ. Αρικμόσ 

εγγεγραμμζνων: 1650. 

 Θμερίδα με κζμα «Το Κοινωνικό Ρρόςωπο τθσ Δθμόςιασ Υγείασ» (9 Μαΐου 2019). 

 

  

 

 

9.2. ΕΜΙΝΑΡΙΑ  

Το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΡ.) Δθμοςίων Υπαλλιλων πραγματοποίηςε ςτο ΓΝΑ ΚΑΣ τα 

ακόλουκα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειασ μιασ εβδομάδασ: 

 «Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ» (Δεκζμβριοσ 2016) 

 «Εφαρμογι τθσ Ρεικαρχικισ διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Τομζα» (Φεβρουάριοσ 2017) 

 «Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ» (Απρίλιοσ 2017) 

 «Δθμόςια Διοίκθςθ και Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ» (Μάιοσ 2017) 

 «Βελτίωςθ Κοινωνικϊν Ικανοτιτων: Επικοινωνιακζσ Δυςλειτουργίεσ και θ Τζχνθ τθσ Ρεικοφσ» 

(Οκτϊβριοσ 2017) 

 «Δθμόςια Διοίκθςθ και Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ: Ροιότθτα Ραρεχομζνων Υπθρεςιϊν» 

(Ιανουάριοσ 2018). 

 

Επίςθσ, υποβλικθκε πρόταςθ ςτο ΙΝ.ΕΡ. για τθ δθμιουργία επιμορφωτικοφ προγράμματοσ με βαςικό 

άξονα τθν κατάργηςη του προληπτικοφ ελζγχου και τθν πρόςκτθςθ γνϊςθσ για τον καταςταλτικό 

ζλεγχο, λόγω τθσ αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ από 1-1-2019. 
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9.3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ 

 Συνεργαςία με το ΙΝ.ΕΡ για παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου «Ανάκεςθ και Εκτζλεςθ Δθμοςίων 

Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Γενικϊν Υπθρεςιϊν», από υπαλλιλουσ του Οικονομικοφ Τμιματοσ 

και του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν (2018). 

 Συνεργαςία με το ΙΝ.ΕΡ για παρακολοφκθςθ υπαλλιλων του ΓΝΑ ΚΑΤ, ωσ προτεραιότθτα 

επιλεγζντων επιμορφωμζνων, των ςεμιναρίων: «Αρχζσ και Kαλζσ Ρρακτικζσ για τθν Ροιοτικι 

Εξυπθρζτθςθ του Ρολίτθ» & «Βελτίωςθ Κοινωνικϊν Ικανοτιτων: Επικοινωνιακζσ Δυςλειτουργίεσ 

και θ Τζχνθ τθσ Ρεικοφσ», διαδικαςία θ οποία άρχιςε τον Μάιο 2019 και κα εξελίςςεται ωσ το 

τζλοσ του ζτουσ. 

 Ζγγραφθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ του ΓΝΑ ΚΑΤ (Μάρτιοσ 2019) προσ το Ερευνθτικό Κζντρο 

Βιοπολιτικισ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, για ςυμμετοχι ςτο προσ ζγκριςθ από το 

Ι.Κ.Υ. ζργο “Proper handling of patients with intellectual disability by medical staff - Equal 

Treatment” (πρόγραμμα ERASMUS+ 2019), που αφορά τθν εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν υγείασ 

ςτα προβλιματα ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ και των οικογενειϊν τουσ, ςτοχεφοντασ ςτθν 

βζλτιςτθ ςυνεργαςία αςκενϊν με νοθτικι υςτζρθςθ και επαγγελματιϊν υγείασ του ΓΝΑ ΚΑΤ. 

 

9.4. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 Υπογραφι διετοφσ μνθμονίου ςυνεργαςίασ (2018-2020) με τον Αμερικανικό οργανιςμό 

“Atlantis” που διοργανϊνει προγράμματα παρακολοφκθςθσ και άςκθςθσ φοιτθτϊν προ-

ϊατρικϊν πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν των ΘΡΑ, ςε νοςοκομεία ςε όλο τον κόςμο. Το ΓΝΑ-ΚΑΤ 

δζχεται τουλάχιςτον δυο φορζσ το χρόνο, και για διάςτθμα περίπου τριϊν εβδομάδων κάκε 

φορά, ομάδεσ 15-20 φοιτθτϊν που κατανζμονται ςτισ κλινικζσ που ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον 

και παρακολουκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ. Οι φοιτθτζσ εναλλάςςονται μεταξφ των κλινικϊν 

και τμθμάτων. Το πρόγραμμα ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα επιτυχθμζνο και οι κριτικζσ των 

φοιτθτϊν για το ΓΝΑ-ΚΑΤ και τουσ ιατροφσ-εκπαιδευτζσ τουσ (ςε επίςθμθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν) είναι εξαιρετικζσ, κακιςτϊντασ το ΓΝΑ-ΚΑΤ ωσ ζναν από 

τουσ πλζον ελκυςτικοφσ εκπαιδευτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα για τουσ φοιτθτζσ του 

Atlantis. Το Νοςοκομείο δεν αποκομίηει άμεςο οικονομικό όφελοσ από τθ ςυνεργαςία, αλλά 

κάποιεσ μικρζσ «επιχορθγιςεισ» από τον Atlantis για εκπαιδευτικοφσ κυρίωσ ςκοποφσ του 

ιατρικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και τθ κεμελίωςθ μακροπρόκεςμων ςυνδζςμων και ςχζςεων με 

άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ και διεκνι ιδρφματα υγειονομικισ περίκαλψθσ. 

 Αδιάλειπτθ ςυνζχιςθ του Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ «ΑΤΛΑΣ», μζςω του οποίου φοιτθτζσ ΙΕΚ 

και Δθμοςίων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων εκπαιδεφονται ςτισ δομζσ του Νοςοκομείου ΚΑΤ, 

κακϊσ και θ απρόςκοπτθ εκπαίδευςθ φοιτθτϊν μζςω ERASMUS.  
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10. ΑΛΛΕ ΔΡΑΕΙ  

10.1. ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΝΑ ΚΑΣ Ε «ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΑμεΑ 

 Εξετάςτθκε θ προοπτικι το ΓΝΑ-ΚΑΤ να είναι το νοςοκομείο επιλογισ για αςκενείσ ΑμεΑ για 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων υγείασ ι ατυχθμάτων ςχετικϊν ι μθ με τθν αναπθρία τουσ.  

 Ρραγματοποιικθκε ευρεία ςφςκεψθ με τουσ κεςμικοφσ παράγοντεσ του Νοςοκομείου, και 

ςυμμετείχε και ο εκπρόςωποσ τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ ΑμεΑ ςτο ΔΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ. Ακολοφκθςαν 

αρκετζσ ςυςκζψεισ με τουσ παραπάνω και άλλουσ παράγοντεσ. 

 Εξετάςτθκαν και μια ςειρά παρεμβάςεων ϊςτε το ΓΝΑ ΚΑΤ να γίνει ακόμθ πιο «φιλικό» για το 

κοινό (π.χ. επιςκζπτεσ αςκενϊν) και για το ίδιο το προςωπικό του που είναι ΑμεΑ. 

Θ δράςθ ξεκίνθςε με πρωτοβουλία του Υπουργοφ Υγείασ και ολοκλθρϊκθκε με τθν υποβολή 

ζγγραφήσ πρόταςησ (ςτον Υπουργό) τον Μάρτιο 2018, ςτθν οποία καταγράφονται τα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα του ΓΝΑ ΚΑΤ που του επιτρζπουν να παίξει τον ρόλο του «Νοςοκομείου Αναφοράσ» 

για ΑμεΑ, αλλά και οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ για να υλοποιθκεί το ςχζδιο. Συμπεραςματικά, το 

εγχείρθμα φαίνεται εφικτό, και κα μποροφςε να γίνει προςπάκεια υλοποίθςθσ του αρχικά ςτθν 

εφθμερία Δ’ δζςμθσ, και ςταδιακά να επεκτακεί κακθμερινά. Απαιτείται εκπόνθςθ οικονομοτεχνικισ 

μελζτθσ προςβαςιμότθτασ για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, βάςει τθσ οποία κα κοςτολογθκοφν οι 

αναγκαίεσ τεχνικζσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να αναηθτθκοφν ςτθ ςυνζχεια οι ανάλογοι πόροι.  

 

10.2. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ Ε.Ε.Π.Μ.. «ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗ» 

Το Εργαςτιριο Ζρευνασ Ρακιςεων Μυοςκελετικοφ Συςτιματοσ «Θεόδωροσ Γαροφαλίδθσ» του 

Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ανικει ςτον Οργανιςμό του ΓΝΑ ΚΑΤ. Μεταξφ του 

ΕΕΡΜΣ και του Νοςοκομείου ζχει αναπτυχκεί, εδϊ και πολλά χρόνια, μια αμοιβαία επωφελήσ ςχζςη 

ςυνεργαςίασ θ οποία διαφυλάχτθκε και ενιςχφκθκε τθν τελευταία τριετία. Από το ΓΝΑ ΚΑΤ παρζχεται 

ςτιριξθ ςτο διδακτικό και ερευνθτικό ζργο του ΕΕΡΜΣ, τόςο με προςωπικό όςο και υλικοτεχνικά. 

Από τθν πλευρά του, το ΕΕΡΜΣ διατθρεί αρμονικι ςυνεργαςία με όλεσ τισ κλινικζσ και τα τμιματά 

του Νοςοκομείου, και δίκαια κεωρείται αναπόςπαςτο μζροσ του. Τα οφζλθ για το ΚΑΤ, και δια μζςω 

αυτοφ για τθν Ελλθνικι κοινωνία, είναι εξίςου ςθμαντικά. Για παράδειγμα: 

 Το ιατρείο Οςτεοπόρωςθσ και Μεταβολικϊν Νοςθμάτων των Οςτϊν ςτεγάηεται ςτον χϊρο 

των εξωτερικϊν ιατρείων του Νοςοκομείου ΚΑΤ, και παρακολουκεί περιςςότερουσ από 1000 

αςκενείσ ετθςίωσ. 

 Το τμιμα εκπαίδευςθσ ςτθ Μικροχειρουργικι ςτεγάηεται ςτο πειραματικό χειρουργείο του 

ΕΕΡΜΣ και ςυνεπικουροφμενο από τθν Κλινικι Χεριοφ-Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικισ 

του ΓΝΑ ΚΑΤ, παρζχει ςυνεχι εκπαίδευςθ νζων χειρουργϊν και ορκοπαιδικϊν ςτθν τεχνικι 

τθσ μικρό-αγγειακισ χειρουργικισ. 

 

Το ΕΕΡΜΣ ςτιριξε ζμπρακτα το ΓΝΑ ΚΑΤ ςτθ διοργάνωςθ των τριϊν πρϊτων πολυκεματικϊν 

ςυνεδρίων του, παρζχοντασ τθν αίκουςα «Γεϊργιοσ Λυρίτθσ» για τισ ανάγκεσ του ςυνεδρίου. Ο 

Διοικθτισ και θ Αναπλθρϊτρια Διοικιτρια του ΓΝΑ ΚΑΤ ζχουν προςκλθκεί για επιςτθμονικζσ 
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διαλζξεισ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν μακθμάτων που διοργανϊνει το ΕΕΡΜΣ. Τον Απρίλιο του 

2019, το ΕΕΡΜΣ γιόρταςε τα 40 χρόνια λειτουργίασ του με εκδιλωςθ που διοργανϊκθκε ςτο ΕΚΡΑ, 

και ςτθν οποία απεφκυνε χαιρετιςμό ο Διοικθτισ του ΓΝΑ ΚΑΤ.  

 

10.3. ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Τον ΓΝΑ ΚΑΤ αδειοδοτικθκε (Ιοφλιοσ 2019) από τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (Ε.Ε.Α.Ε.) 

για τισ πρακτικζσ με χριςθ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν που διενεργοφνται ςτο Νοςοκομείο. 

 

10.4. ΑΚΗΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ «ΑΚΣΕΤ» 

Με τθ ςυνεργαςία του ΕΚΕΡΥ, τθσ Ρυροςβεςτικισ, τθσ Αςτυνομίασ και του Στρατοφ, διεξιχκθ με 

επιτυχία ζλεγχοσ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και άςκθςθ μερικισ εκκζνωςθσ του ΓΝΑ ΚΑΤ μετά 

από ςειςμό / φωτιά, με εφαρμογι των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων «ΣΩΣΤΑΤΟΣ» και «ΡΕΣΕΑΣ» 

(4/3/2019).  

 


