
Απολογιζμόρ Έπγος  2ος έηοςρ  
 
 Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε 2 εηώλ από ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ηεο 
ηξέρνπζαο Γηνίθεζεο  ηνπ ΓΝ-ΚΤ Λήκλνπ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξνπζηαζηεί ην 
θπξηόηεξν  έξγν  ην νπνίν έρεη παξαρζεί θαηά ην δεύηεξν έηνο. Βαζηθόο  ζηόρνο 
ηνπ ζρεδηαζκνύ καο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
   
 Από πγεηνλνκηθή άπνςε, ηα γεγνλόηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ην δεύηεξν έηνο, 
ήηαλ ε ζπλέρηζε ηεο παλδεκίαο κε δηάθνξεο ρξνληθέο θνξπθώζεηο, θαζώο θαη ε 
κεγάιε αύμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ζην Ννζνθνκείν θαηά ηελ θαινθαηξηλή 
πεξίνδν,  ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνύκελα έηε. Έηζη, επηγξακκαηηθά ηα θπξηόηεξα 
έξγα ήηαλ: 
 
 1. Πποζυπικό  
  
  Πξνζιήθζεθε ην παξαθάησ κόληκν πξνζσπηθό : 
 

α. Ιαηξηθό Πξνζσπηθό: 
   Μία Παζνιόγνο (Γληξηα)  
   Μία Νεθξνιόγνο  (Γληξηα)  
   Έλαο Αλαηζζεζηνιόγνο  (Γληήο)  
   Γύν  νθζαικίαηξνη (Δ.Β) 
   Γύν Βηνπαζνιόγνη (Δ.Α-Δ.Β) 
 
   γ.  Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό. 
   Μηα λνζειεύηξηα ΣΔ(κεηάηαμε) θαη δύν Βνεζνί ΤΓ  
                            πξνζσπηθνύ. 
 
  δ. Παξαταηξηθό πξνζσπηθό   
   Μία Δκθαλ. Υεηξίζηξηα (κεηάηαμε) 

Μία  ΣΔ ξαδηνινγίαο  
Γύν Δκθ. Υεηξίζηξηεο 
Μία παξαζθεπάζηξηα  
Έλαο κάγεηξαο  
 

ε.  Λνηπό πξνζσπηθό 
Έλαο ηερληθόο κεραλεκάησλ 
Γύν βνεζεηηθό πξνζσπηθό (θύιαμε) 
 
 

  Έγηλαλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη πξνθεξύρζεθαλ νη 



παξαθάησ ζέζεηο ηαηξώλ: 
 
   Παζνιόγνπ-Ογθνιόγνπ 
   Παζνιόγνπ  
   Γπλαηθνιόγνπ. 
 
Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
     

2. Εξοπλιζμόρ 
 
  α.  Παξαιήθζεθε,  εγθαηαζηάζεθε θαη  ιεηηνπξγεί ην λέν 
αθηηλνζθνπηθό κεράλεκα C-ARM από ηελ δσξεά ηνπ θπξίνπ Δπζηαζίνπ, ην 
νπνίν έρεη αλαβαζκίζεη  ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (θπξίσο ηηο νξζνπεδηθέο).   
 
  β. Δγθαηαζηάζεθε λέα γελλήηξηα παξνρήο νμπγόλνπ κεγαιύηεξσλ 
δπλαηνηήησλ. 
  
  γ. Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ  
 
 
   (1) Σνπνζεηήζεθε ζύζηεκα παξνρήο νμπγόλνπ, 
αληηθαηαζηάζεθε ην δάπεδν κε λέν λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, έγηλε αληηκηθξνβηαθή 
βαθή θαη ηνπνζεηήζεθε λέα επίπισζε. 
 
   (2) Παξειήθζεζαλ ηα λέα κεραλήκαηα  αηκνθάζαξζεο (από 
ηελ δσξεά ηνπ Ιδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο), ηνπνζεηεζήθαλ, έγηλε εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηέζεθαλ  άκεζα ζε ιεηηνπξγία .  Δπίζεο παξαιήθζεθε θαη ν 
λένο ηαηξνηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο Μνλάδαο . 
 
 3. Μεγάλα έπγα 
 
  α. Σν έξγν κε ηίηιν ΄΄Οινθιεξσκέλν Φπρηαηξηθό ηκήκα 
Δλειίθσλ΄΄ ύςνπο πεξίπνπ 1,5 εθαη. επξώ (ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
πιήξεο  αλαθαίληζε ηνπ παιηνύ θηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ) βξίζθεηαη ζην ζηάδην 
ηεο κειέηεο θαη ζα νινθιεξσζεί ζύληνκα. 
 
  β. Σν έξγν ηεο κειέηεο  ηεο πιήξεο θηηξηαθήο θαη ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο  ηνπ Ννζνθνκείνπ βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ από ηελ 2ε ΓΤΠΔ. 
  
 



 
 4. Παπαγόμενο έπγο- Σηαηιζηικά Σηοισεία 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο παλδεκίαο  είλαη πνιύ θαιύηεξα από ηνλ 
κέζν όξν ηεο ρώξαο καο. Αλαιπηηθά γηα ην δηάζηεκα επη 2021- Απγ 2022 
είρακε :  
 
   α. Ννζειεπζέληεο: 214 
  
  β. Απνβηώζαληεο  : 9 
 
  γ. Ο εκβνιηαζκόο ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ πιεζηάδεη ην 80% . Σν 
ηειεπηαίν έηνο έγηλαλ 13.707 εκβνιηαζκνί. 
 
  Δπείγνληα : Αύμεζε θαηά 20 % ηεο πξνζέιεπζεο ζηα επείγνληα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ ηνπξηζηώλ).   
 

        Αζζελείο ζηελ Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ : 21 κόληκνη θαη 21 
θηινμελνύκελνη θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 
 
 5. Δυπεέρ 
 
  Άξρηζαλ θαη πξνρσξνύλ όιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο κεγάιεο δσξεάο ύςνπο 400.000 επξώ γηα αγνξά 
ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, ηνπ θπξίνπ Αγνξαζηνύ Λαβδαξά. 
 

6.   Ακίνηηη Πεπιοςζία Νοζοκομείος 
 
       Πξνρσξνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο όθεινο  ηνπ Ιδξύκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 
λνζειεπνκέλσλ ηνπ. 
 

7. Μελλονηικά ζσέδια  
 
         Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο ζα 
μεθηλήζεη εληόο ηνπ επηεκβξίνπ 2022 ην ζύζηεκα ηεο                                    
΄΄on line – αηκνθάζαξζεο ΄΄  ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε πνζόζησζε, ην 
νπνίν έρεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ησλ αηκνθαζαξόκελσλ. Δπηπιένλ 
έρεη μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκόο γηα ηελ επέθηαζε ηεο Μνλάδαο (επηπιένλ 3-5 
ζέζεηο) θαζώο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ώζκσζεο κε λέν 
ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.     
 



          Έγηλε δηεξεύλεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο δεκηνπξγίαο Μόληκνπ 
ηαζκνύ Αηκνδνζίαο ζην Ννζνθνκείν θαη ζα αθνινπζήζνπλ νη αλαγθαίεο 
ελέξγεηεο πξνο ηνπο αξκνδίνπο κε ζθνπό ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
 Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο(κέζσ ΔΠΑ), ε παξαιαβή , 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λένπ ςεθηαθνύ αθηηλνινγηθνύ κεραλήκαηνο ζην 
αθηηλνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ . 
 

8. Σςνεπγαζίερ  
 

 Ξεθίλεζε κηα απνδνηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ γπλαηθνινγηθή – καηεπηηθή 

Κιηληθή ηνπ ΓΝ Πεηξαηά «Σδαλείνπ»  από ηνλ Ινύλην 2022 (κε ηελ βνήζεηα 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο ΤΠΔ). Μέρξη ηώξα έρνπλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο  

ν Γληήο ηεο Κιηληθήο θαη 4 γπλαηθνιόγνη. Έρεη εμεηαζζεί κεγάινο αξηζκόο 

πεξηζηαηηθώλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Δπίζεο 

ζνβαξόηεξα πεξηζηαηηθά παξαπέκπνληαη πξνο αληηκεηώπηζε  ζην ΓΝ 

Πεηξαηά «Σδάλεην». 

 

 Τπνγξάθεθε ζρεηηθό κλεκόλην θαη μεθίλεζε ζπλεξγαζία  κε ην ΓΙΔΚ Λήκλνπ 

κε ζθνπό ηελ πξαθηηθή  εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ  θαη ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ  ζηα αληηθείκελα ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο 

(καγεηξηθή ηέρλε θαη θπζηνζεξαπεία).  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεξγαζία ζην πξόγξακκα καζεηεία κε ηα ΔΠΑΛ 

Μύξηλαο θαη Μνύδξνπ  θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζαλ πξαθηηθή 

εμάζθεζε 5 καζεηεπόκελνη. 

 πλερίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ ζην πξόγξακκα «Ιαηξηθή 

Απόβαζε» κε ηε θηινμελία θαη εθπαίδεπζε θνηηεηώλ Ιαηξηθήο ζην 

Ννζνθνκείν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 

 ην πιαίζην ηεο δηαξθνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πξνζσπηθό  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπκκεηείρε κε παξνπζηάζεηο θαη εξγαζίεο ζε 

Παλειιήληα Ιαηξηθά θαη Ννζειεπηηθά πλέδξηα. 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο επηζθέςεηο παηδνςπρίαηξνπ από ην Κέληξν 

Τγείαο Υαιαλδξίνπ, γηα ηελ εμέηαζε πεξηζηαηηθώλ ηεο εηδηθόηεηαο ηεο. 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θιηκαθίνπ  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην λεζί ηνπ 



Αγίνπ Δπζηξαηίνπ, απνηεινύκελν από παηδίαηξν, ςπρίαηξν θαη επηζθέπηξηα 

πγείαο,  ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ θαηνίθσλ, 

θαζώο θαη εκβνιηαζκό παηδηώλ.  

 
9. Επιζκέτειρ  

 
Ο πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο, θύξηνο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο 

επηζθέθζεθε ην Ννζνθνκείν Λήκλνπ ηελ 6 Ιαλ 2022 θαη πεξηεγήζεθε ζηνπο 
ρώξνπο ηνπ εθθξάδνληαο ηελ επαξέζθεηά ηνπ γηα ην έξγν ην νπνίν επηηειείηαη. 
 
         Ο πξόεδξνο ηνπ ΚΙΝΑΛ-ΠΑΟΚ, θύξηνο Αλδξνπιάθεο Νηθόιανο 
επηζθέθζεθε ην Ννζνθνκείν Λήκλνπ ηελ 6 Ιαλ 2022 θαη ελεκεξώζεθε από ηνλ 
Γηνηθεηή γηα ην έξγν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδεη.  
  
        Ο αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο θύξηνο Αζαλαζίνπ  Υαξάιακπνο καδί κε ηνλ 
Γηνηθεηή ηεο 2εο ΤΠΔ  θύξην Ρντιό Υξήζην επηζθέθζεθαλ ην Ννζνθνκείν Λήκλνπ 
ηελ 22  Φεβ 2022 θαη αθνύ πεξηεγήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ  ελεκεξώζεθαλ 
από ηνλ Γηνηθεηή γηα ην έξγν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδεη.  
   
       Ο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΙΕΑ θύξηνο Ξάλζνο Αλδξέαο επηζθέθζεθε ην 
Ννζνθνκείν Λήκλνπ ηελ 28 Ινπι 2022 θαη ελεκεξώζεθε από ηνλ Γηνηθεηή γηα ην 
έξγν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. 
  
 

10. Σςμπεπάζμαηα  
 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπκε, ηα νπνία πνιιέο θνξέο 
δελ είλαη ζπκβαηηθά, ζεσξνύκε όηη έγηλε αθόκε έλα βήκα πξνο ηνλ ζηόρν ηεο 
επαύμεζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πγεηνλνκηθήο αζθαιείαο  ησλ θαηνίθσλ ηνπ 
λεζηνύ καο. 
 
 Σν παξαπάλσ έξγν έρεη παξαρζεί κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ βνήζεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηεο Γηνίθεζεο ηεο 2εο ΤΠΔ θαζώο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Β. 
Αηγαίνπ (ζηα έξγα πνπ αθνξνύλ πξνγξάκκαηα). 
 

Σέινο , θύξηνο ζηόρνο παξνύζαο Γηνίθεζεο είλαη λα  ΄΄κηιά΄΄ κε έξγα θαη 
όρη κε ιόγηα! 
 


