
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με αφορμή την παρέλευση του 2022 σας 
ενημερώνει επιγραμματικά για μερικές από τις δράσεις που έλαβαν χώρα κατά το 
περασμένο έτος, στοχεύοντας στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας για 
ασθενείς που επισκέφθηκαν ή νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο.  
 
Ενδεικτικά : 
 

1. Εκπαιδευτικές δράσεις επεμβάσεων ολικών αποφράξεων στεφανιαίων 

αγγείων από την Μονάδα  Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου 

2. Λειτουργία Εμβολιαστικού Κέντρου Ενηλίκων και Παιδιατρικού από   Ιανουάριο 

2022 

3. Λειτουργία ιατρείου Νεογνών από Ιανουάριο 2022   

4. Ολοκλήρωση επέκτασης βραχείας νοσηλείας στα ΤΕΠ με δυναμικότητα 8 

θέσεων  

5. Δωρεά οργάνων από 2 δότες  

6. Δημιουργία νέου χώρου κυστεοσκοπήσεων εκτός χειρουργείων  και αγορά 

σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Ουρολογικό τμήμα του 

Νοσοκομείου  

7. Αναδιαρρύθμιση αίθουσας Ακτινολογικού τμήματος και μεταφορά και 

λειτουργία συγχρόνου  Ακτινολογικού  μηχανήματος  με ταυτόχρονη απόσυρση 

παλαιών μηχανημάτων 

8. Έγκριση νέου Οργανισμού Νοσοκομείου ΦΕΚ 3349/29.6.22 με ένταξη του 

Πολυδύναμου Κέντρου, δημιουργία ενιαίου τμήματος Ακτινοδιαγνωστικού -  

Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων, αύξηση οργανικών κλινών σε 359, 

δημιουργία αυτοτελούς τμήματος  Προμηθειών  

9. Επαναλειτουργία DETOX  από 1 Απριλίου 2022 με λειτουργία  12 κλινών και 

συνέχιση λειτουργίας Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων  covid 19 δυναμικότητας 

12 κλινών  

10. Προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ 18 ατόμων (πρόγραμμα 55 έως 67)  (10 ΔΕ και 8 ΥΕ) 

11. Προκήρυξη 18 θέσεων  Νοσηλευτών (ΑΣΕΠ 7Κ) , ΤΕ και  ΔΕ κατηγορίας 

12. Προκήρυξη νέου κυλικείου με αυτοχρηματοδότηση (ΣΔΙΤ) 

13. Εγκατάσταση νέας ατμογεννήτριας για την αδιάλειπτη παροχή ατμού  
14. Ευπρεπισμός –βαφή  Παθολογικού τμήματος με χρήση ειδικών  αντιικών 

χρωμάτων  

15. Επικαιροποίηση μελέτης Πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  

 



 

 

16. Εγκατάσταση  συστήματος  κατάσβεσης με υδρονέφωση για τους επικίνδυνους 

χώρους φύλαξης εύφλεκτων υλικών (οινόπνευμα κλπ). Τα συστήματα αυτά 

ανιχνεύουν και κατασβήνουν την πυρκαγιά αυτόματα 

17. Επικαιροποίηση μελέτης για αναδιαρρύθμιση του τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών του Νοσοκομείου και ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης  

18. Νοσηλεία 507 ασθενών (46 θάνατοι) στην Μονάδα ειδικών Λοιμώξεων Covid 

και 19 ασθενών στην ΜΕΘ Covid (12 θάνατοι) έως 30/6/2022 (αναστολή 

λειτουργίας ) 

19. Πρόσληψη  28 ατόμων (επικουρικό προσωπικό) εκ των οποίων 22 

νοσηλευτικό, 1 διοικητικό , 2 ιατρικών ειδικοτήτων και 3 ιατρικό προσωπικό. 

 

                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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