
Απολογισμόρ Έπγος  1ος έτοςρ Νέαρ  Διοίκησηρ Νοσοκομείος 

 
 Μεηά ηελ παξέιεπζε ελόο θαη πιένλ  έηνπο  από ηελ αλάιεςε ηεο λέαο 
Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θξίλεηαη ζθόπηκν λα γίλεη απνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 
πνπ παξάρζεθε. Αλαιπηηθά ινηπόλ : 
 
 1. Οπγάνωση. 
 
   α. Έγηλε ε αλεμαξηεηνπνίεζε από ην Ννζνθνκείν ηεο Μπηηιήλεο. 
  
  β. Σπγθξνηήζεθε ην λέν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ην νπνίν άξρηζε 
άκεζα ηηο ζπλεδξηάζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ρξόληδαλ (ιόγσ 
έιιεηςεο δηνηθήζεσο) θαζώο θαη ησλ ηξερόλησλ ζεκάησλ. 
 
  δ. Σπγθξνηήζεθαλ , αλαλεώζεθαλ θαη άξρηζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 
όιεο νη πξνβιεπόκελεο επηηξνπέο ηνπ Ννζνθνκείνπ(Δπηηξνπή ρεηξνπξγείνπ, 
θαξκάθσλ θιπ). 
 
  ε. Δπαλαιεηηνύξγεζε ην Υπεξεζηαθό Σπκβνύιην θαη δξνκνιόγεζε 
κεγάιν αξηζκό ζεκάησλ ηα νπνία παξέκεηλαλ αλεπίιπηα γηα αξθεηά ρξόληα.    
 
  ζη. Γεκηνπξγήζεθε λέα ζύγρξνλε θαη ελεκεξσκέλε Ιζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
  δ. Αμηνπνηήζεθαλ ηα ρξήκαηα ηεο αδειθόηεηαο «Ηθαηζηνο» 
(Πνζό ύςνπο πεξίπνπ 20.000 επξώ ην νπνίν παξέκεηλε αλαμηνπνίεην πάλσ 
από 7 ρξόληα) κε ηα νπνία αγνξάζηεθε εμνπιηζκόο εγθαηαζηάζεσλ. 
 
  ζη.  Δπηιύζεθε κεγάινο αξηζκόο ρξνληδόλησλ ιεηηνπξγηθώλ  
πξνβιεκάησλ. 
    
  ε. Δγθαηαζηάζεθε ζύγρξνλν software ζηνλ server Ννζνθνκείνπ. 
 
 2. Πποσωπικό 
 
  α. Έγηλαλ άκεζα νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαη πξνζιήθζεθε ην 
παξαθάησ ηαηξηθό πξνζσπηθό: 
 
   1/ Μόληκν 
   Έλαο πλεπκνλνιόγνο  
   Έλαο ρεηξνπξγόο 
   Έλαο θαξδηνιόγνο  



   Έλαο αθηηλνιόγνο 
   Μία νθζαικίαηξνο  
 
   2/ Δπηθνπξηθό  
   Μία νθζαικίαηξνο 
   Έλαο Μηθξνβηνιόγνο 
 
  β. Έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεξύρζεθαλ νη 
παξαθάησ ζέζεηο: 
 
   Αλαηζζεζηνιόγνπ 
   Νεθξνιόγνπ 
   Μηθξνβηνιόγνπ 
  αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
   γ.  Πξνζιήθζεθε κηα βνεζόο θαξκαθείνπ σο επηθνπξηθό 
πξνζσπηθό.  
 
 

3. Πεπιοςσία Νοσοκομείος 
 
   α. Οινθιεξώζεθαλ ηα ηνπνγξαθηθά όισλ ησλ αθηλήησλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
   β. Γηεπζεηήζεθαλ όιεο νη ζπκβνιαηνγξαθηθέο εθθξεκόηεηεο 
ησλ αθηλήησλ νη νπνίεο ρξόληδαλ. 
 
   γ. Δγγξάθεθαλ ζην Κηεκαηνιόγην όια ηα αθίλεηα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
   δ. Μεηά από έγθξηζε ηνπ ΓΣ μεθίλεζαλ όιεο νη αλαγθαίεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πξνο όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
   

4. Κτιπιακά – Κατασκεςαστικά 
 
   α. Δπηζθεπάζηεθε ην παιαηό ζπξσξείν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε  
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παλδεκίαο (αξρηθά σο εκβνιηαζηηθό θέληξν θαη αξγόηεξα γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο  ΚΟΜΥ γηα ηελ δηελέξγεηα RAPID TEST). 
 
   β. Γεκηνπξγήζεθε πιήξσο εμνπιηζκέλν εκβνιηαζηηθό 
θέληξν. 
 



   δ. Απνθαηαζηάζεθαλ όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ 
ρώξνπ από ηελ παιαηά είζνδν . 
Γειαδή: 
 
    1/ Πιεξώζεθε ν βόζξνο κε ρώκα, (ελέξγεηα ε νπνία 
έπξεπε λα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ ζύλδεζε ζηνλ βηνινγηθό) ζθξαγίζηεθε κε 
κπεηόλ θαη ζηε ζέζε δεκηνπξγήζεθε παξηέξη γηα ινπινύδηα. 
 
    2/ Απνθαηαζηάζεθε ε ιεηηνπξγία ηε εμσηεξηθήο ζύξαο. 
 
    3/ Δπηζθεπάζηεθε ην εμσηεξηθό ηνηρίν έκπξνζζελ ηνπ 
θηεξίνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ην ΔΚΑΒ.   
 
   ε. Γηεπζεηήζεθε πξνζσξηλά ην επηθίλδπλν ηνηρίν ζηελ πίζσ 
πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
   ζη. Έγηλαλ κηθξνπαξεκβάζεηο γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε 
ησλ πνιηηώλ (ιόγσ ηεο Παλδεκίαο) από ηελ είζνδν ησλ  επεηγόλησλ. Γειαδή 
δεκηνπξγία ρώξνπ αλακνλήο θαη ζθέπαζηξνπ πξνζηαζίαο από ηνλ ήιην. 
 
  5.  Νέα τμήματα- Εξοπλισμόρ 
 
   α.  Παξαιήθζεθε,  εγθαηαζηάζεθε θαη  έγηλαλ όιεο νη 
πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο αδεηνδόηεζεο ηνπ λένπ ςεθηαθνύ καζηνγξάθνπ. 
Δθπαηδεύηεθε πξνζσπηθό θαη άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2021. 
 
   β. Παξαιήθζεθε εγθαηαζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί λένο 
ιαπαξνζθνπηθόο πύξγνο γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 
 
   δ. Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δσξεάο 
ελόο λένπ αθηηλνζθνπηθνύ κεραλήκαηνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 
νξζνπεδηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο . 
 
  6. Μεγάλα έπγα 
 
   α. Δπαλελεξγνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα 
Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ην Δπαξρείνπ  Λήκλνπ ην έξγν κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλν 
Ψπρηαηξηθό ηκήκα Δλειίθσλ» ύςνπο πεξίπνπ 1,5 εθαη. επξώ (Σην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πιήξε αλαθαίληζε ηνπ παιηνύ θηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ) . 
Αλακέλεηαη ε αλάζεζε  θαη έλαξμε ηεο κειέηεο. 
 
   β. Δίλαη ζηε δηαδηθαζία  ππνβνιήο πξόηαζεο θαη θαθέινπ 



δεκόζηαο ζύκβαζεο  κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζε  όισλ ησλ αλαγθαίσλ 
κειεηώλ γηα ηελ πιήξε θηηξηαθή θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 
ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 
 
   γ. Μνλάδα Τερλεηνύ Νεθξνύ.  
 
    1/ Δγθξίζεθε δσξεά γηα ηελ αγνξά 15 ζύγρξνλσλ  
κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο θαη όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ από ην Ίδξπκα Σηαύξνο 
Νηάξρνο. 
 
    2/ Δγθαηαζηάζεθε ζύζηεκα  παξνρώλ νμπγόλνπ. 
 
    3/ Δγθαηαζηάζεθε λέν πδξαπιηθνύ δίθηπν. 
 
    4/ Δπξέζεθαλ νη  αλαγθαίεο πηζηώζεηο γηα ηελ 
αληηκηθξνβηαθή βαθή ηεο Μνλάδαο θαη ηελ  αιιαγή ηνπ δαπέδνπ θαη νη εξγαζίεο 
αξρίδνπλ άκεζα. 
 
  7. Παπαγόμενο έπγο- Στατιστικά Στοισεία 
 
   α. Τξηπιαζηάζηεθαλ νη απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο 
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία(απνηεινύλ ηελ  θύξηα έλδεημε ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ). 
 
   β. Μεηώζεθαλ νη αεξνδηαθνκηδέο ζην κηζό. 
 
   γ.  Tξηπιαζηάζηεθαλ νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 
 
   δ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 20.000 εκβνιηαζκνί θαηά 
ηνπ covib -19. 
 
   ε.  Ννζειεύηεθαλ πεξίπνπ 100 αζζελείο κε covid -19. 
 

8. Σςντήπηση 
 
    Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ηνπ παξαθάησ 
εμνπιηζκνύ: 
   α. Ηιεθηξηθνύ ζηαζκνύ κέζεο ηάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο. 
   β. Γεηώζεσλ δαπέδσλ ρεηξνπξγείσλ θαη θξηζίκσλ ρώξσλ. 
   γ. Ππξνζβεζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
   δ. Καπζηήξσλ   
 



 
9. Διασείπιση Υλικού 

 
α. Γηαγξάθεθαλ 6  νρήκαηα ζύκθσλα κε ηηο  

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο  (3  αζζελνθόξα, 2 επηβαηηθά θαη έλα βπηηνθόξν). 
Ήηαλ άρξεζηα θαη ρξόληδε ε παξακνλή ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

β. Γηαγξάθεθε κεγάιε πνζόηεηα αρξήζηνπ πιηθνύ ε νπνία 
ζπζζσξεπόηαλ ζην ππόγεην θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο ιεγκέλνπ 
πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη θαξκάθσλ.  
 
    
 Τέινο έγηλε ζεκαληηθόο αξηζκόο δηνηθεηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ 
παξεκβάζεσλ κε ζθνπό ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
 
 Η Γηνίθεζε επραξηζηεί όινπο όζνπο ζηήξημαλ ην έξγν ηεο θαη ππόζρεηαη  λα 
ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ξπζκό ώζηε ζύληνκα λα είκαζηε όινη ππεξήθαλνη γηα ην 
Ννζνθνκείν καο.    
  


