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ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Από 26-10-2012 σύμφωνα με την 
αριθ. Υ10β/ Γ.Π.οικ. 103878/ 24-10-
2012 (ΦΕΚ 492/24-10-2012 τ.ΥΟΔΔ) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
ανανέωση από 24-10-2014 
σύμφωνα με την αριθ.Υ10β 
/Γ.Π.93034/ 27-10-2014 (ΦΕΚ 668/ 
30-10-2014 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού. Μέχρι 20-4-
15 σύμφωνα με την αρ. Α2β/ΓΠ. 
οικ.27703/16-4-15 (ΦΕΚ 255/17-4-
15) απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Από 29-10-2012 σύμφωνα με 
την αριθ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 
97861/10-10-2012 (ΦΕΚ 477/ 
τ.ΥΟΔΔ/ 11-10- 2012) 
απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. Ανανέωση της 
θητείας σύμφωνα με την 
A2β/ Γ.Π. οικ.21103/20-3-
2015 (ΦΕΚ 176/27-3-
2015.τ.ΥΟΔΔ) απόφαση 
Υπουργού Υγείας. 

 ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Από 22-1-2014 σύμφωνα με την 
αριθ.Υ10β/ Γ.Π.118303/ 19-12-
2013 (ΦΕΚ 1/ τ.ΥΟΔΔ/ 8-01-2014) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας 
μέχρι 31/3/2015 σύμφωνα με την 
Α2β/Γ.Π.οικ.21106/20-3-2015 
(ΦΕΚ 175/27-03-2015, τ. ΥΟΔΔ) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 

Στη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου διετέλεσε Υποδιοικητής της 7ης ΥΠε Κρήτης, ο κος Γεώργιος 

Νεοφώτιστος (από 29/10/12 μέχρι 14/01/2014). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Τον Οκτώβριο του 2012 ανέλαβα Διοικητής στην 7η ΥΠΕ Κρήτης. Η θητεία μου, ενώ είχε ανανεωθεί τον 

Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, διεκόπη μετά την οικειοθελή παραίτηση που υπέβαλα 

στις 9 Φεβρουαρίου 2015, επειδή πιστεύω ότι η θέση αυτή είναι άκρως πολιτική. 

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου μεταξύ των άλλων, έθεσα δύο σοβαρούς στόχους που ανέπτυξα κι 

ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων και τις δύο φορές που έτυχα της έγκρισής της: 

1) Να μην κλείσει καμία δομή υγείας στην Κρήτη παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της πατρίδας 

μας και, 

2) Να λειτουργήσει η Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, δεδομένου ότι η Κλινική 

αυτή αφορά όλη την Κρήτη κι ήταν όνειρο τόσων ετών του Κρητικού λαού. 

Πιστεύω ότι και οι δυο στόχοι επιτεύχθηκαν. Τον Απρίλιο του 2015, παραδίδοντας τη Διοίκηση, νοιώθω 

ήσυχη τη συνείδησή μου και ικανοποίηση ότι οι βασικοί μας στόχοι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες 

επιτεύχθηκαν. Σε όλες τις αξιολογήσεις που έγιναν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η 7η ΥΠΕ Κρήτης 

ήταν μπροστά. Δεν έκλεισε καμιά δομή υγείας και στα πραγματικά και σοβαρά προβλήματά τους, όσο το 

επέτρεπαν οι δυνάμεις μου και οι οικονομικές δυνατότητες, βοήθησα. 

Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ τώρα και ενάμιση χρόνο λειτουργεί επιτέλους 

και με μία ανοδική πορεία. Οι προσπάθειές μου, ένοιωσα πραγματική ικανοποίηση όταν είδα, ότι έφεραν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, απέκτησε μάλιστα δική της Μ.Ε.Θ. 

Τις ίδιες προσπάθειες κατέβαλα και για τις άλλες κλινικές που λειτουργούν στο Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

και είναι μοναδικές σε όλη την Κρήτη. Ορισμένες φορές μάλιστα συγκρούστηκα διότι έπρεπε να μείνουν 

ανοιχτές, όπως π.χ. σε κάποια φάση δυσκολίας που πέρασε η Παιδοχειρουργική Κλινική. Πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ότι αυτές οι κλινικές δεν είναι υπόθεση μόνον ενός νοσοκομείου (Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ) 

αλλά υπόθεση ΟΛΩΝ των Κρητικών και πολλές φορές μάλιστα, τμήματος πληθυσμού της Νότιας Ελλάδας. 

Επίσης, την ίδια προσπάθεια κατέβαλλα και είμαι ευτυχής γιατί ήδη λειτουργούν οι δύο θάλαμοι ιωδίου 

του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής στο ΠΑΓΝΗ, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τους υπάρχοντες δύο σε 

τέσσερις. Η χρηματοδότηση έγινε με απόφασή μου από την ΥΠΕ Κρήτης. Η ίδια προσπάθεια με θετικά 

αποτελέσματα καταβλήθηκε τα δυόμιση αυτά χρόνια και για άλλες δομές της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

Φεύγοντας, με τις πλούσιες εμπειρίες μου, κάνω και τη σύγκριση με άλλες θέσεις ευθύνης που υπηρέτησα 

κατά καιρούς. Τα θέματα του Νομάρχη και του Προέδρου του ΝΑΤ ήταν πολύ σοβαρά και σπουδαία. Όμως 

τα θέματα της υγείας είναι πάνω απ’ όλα. Η πρώτη ευχή που κάνουμε σαν άνθρωποι είναι «πρώτα απ’ όλα 

η υγεία μας» είναι απόλυτα αλήθεια. Τα άλλα έρχονται μετά. 

Και κάτι τελευταίο. Η προσπάθεια για την υγεία είναι συνεχής. Εύχομαι από την καρδιά μου καλή δύναμη 

και καλή επιτυχία στη νέα Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

Θερμά ευχαριστώ όλους που συνεργασθήκαμε και βοηθήσαμε σ’ αυτό το δύσκολο έργο. 

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Ο  δημόσιος απολογισμός είναι μια διαδικασία ανοικτή στον διάλογο,  στην κριτική και στην 

αξιολόγηση και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι  είναι υποχρέωση όλων όσων αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης  

στη διοίκηση του δημόσιου τομέα.  Το απολογιστικό έργο  της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας  κατά τη 

διάρκεια της θητείας μας,  αφορά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, τόσο λόγω  της δημοσιονομικής  όσο 

και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Στους προϋπολογισμούς των μονάδων υγείας υπήρξε μείωση 22%, 

στο ανθρώπινο δυναμικό σημαντικές απώλειες, ενώ το θεσμικό πλαίσιο ήταν δυσμενές και ανελαστικό λόγω 

των μνημονιακών  περιορισμών.  Από την άλλη οι δείκτες της υγείας χειροτέρευαν, τα προβλήματα της 

ψυχικής υγείας μεγάλωναν και η πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας γινόταν πιο 

δύσκολη λόγω της απώλειας  της  ασφαλιστικής τους ικανότητας.  

Εάν το επιτελούμενο έργο από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια ήταν επαρκές ή όχι βρίσκεται στην 

κρίση των αποδεκτών - χρηστών του: των επαγγελματιών υγείας  και των τοπικών κοινωνιών. Στην κρίση σας 

βρίσκεται και η αξιολόγηση της συμβολής του κάθε κρίκου της διοίκησης και εμένα προσωπικά στην 

προσπάθεια να κρατηθεί το επίπεδο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην Κρήτη σε ένα κατά το δυνατόν 

αξιοπρεπές επίπεδο  για τους ανθρώπους που  τις έχουν ανάγκη.  

Αυτό που προσπάθησα να αναπτύξω κατά τη διετή θητεία μου, στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων και 

των τομέων ευθύνης μου, στη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ ήταν: Ο σχεδιασμός των δράσεων βάσει δεδομένων  και 

στόχων, η εξοικονόμηση πόρων  και η πλήρης  αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η συνεργασία της ΔΥΠε 

και οι προγραμματικές συμφωνίες  με τους τοπικούς φορείς, ώστε μέσα από τη συνέργεια να πετυχαίνουμε 

το καλύτερο  δυνατόν αποτέλεσμα για τον πολίτη. Η κατάρτιση και λειτουργία βάσει πρωτοκόλλου του 

Μητρώου Εθελοντών της  ΔΥΠε.  Η ευαισθητοποίηση για τα θέματα ψυχικής υγείας και η ανασυγκρότηση 

των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας. Η ανάδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και ενός 

νέου συστήματος αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ίδιους τους χρήστες, καθώς η 

ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και άλλων καινοτομιών που μπορούν να εξοικονομούν και να 

αποδεσμεύουν πόρους και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  

To έργο της ΔΥΠε επί της διετούς και πλέον θητείας μας, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στην 

παρούσα έκθεση πεπραγμένων, και αποδείχτηκε σε αρκετές περιπτώσεις πρωτότυπο σε επίπεδο 

Υπουργείου Υγείας,  οφείλεται  στο μεράκι, τον ζήλο  και την τεχνογνωσία των υπαλλήλων της 7ης ΔΥΠε και 

στην προσφορά αξιόλογου αριθμού  συνεργατών που προέρχονται από τα Νοσοκομεία και τις Μονάδες 

Υγείας της περιοχής ευθύνης μας και πλαισίωσαν τις επιτροπές  και  τις ομάδες εργασίας της ΔΥΠε. Μια 

ΔΥΠε κατάλληλα στελεχωμένη και θεσμικά αναβαθμισμένη μπορεί να παίξει τον επιτελικό της ρόλο για  την 

ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας στην υγειονομική μας  περιφέρεια.  

Με αίσθημα ευθύνης αποδέχθηκα την πρόταση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας  και 

συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στη ΔΥΠε, στις νέες και ελπιδοφόρες συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν μετά τις πρόσφατες εκλογές για τη χώρα και τον λαό. Ο δρόμος για να φτάσουμε  στο 

επιθυμητό και κοινωνικά πρέπον, με βάση τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, είναι μακρύς  και δύσβατος. 

Με την ελπίδα ότι το νέο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον που επιδιώκεται να διαμορφωθεί στη χώρα, 

θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών υγείας γενικά και ειδικά στην Κρήτη, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα 

προβλήματα των εργαζομένων στην υγεία και να ικανοποιήσουμε τις υγειονομικές ανάγκες   των πολιτών 

και ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

ΔΡ. ΑΝΝΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-

υπαλλήλους, στελέχη, Προϊσταμένους και Διευθυντές της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με τους οποίους τους τελευταίους 

14 μήνες περάσαμε με πολλή δουλειά, πολύ άγχος, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση όταν πιάναμε τους 

στόχους μας, όταν βλέπαμε ότι πάρα την μεγάλη οικονομική δυσπραγία πετυχαίναμε πράγματα στον 

ευαίσθητο τομέα της υγείας που όλοι μας υπηρετούμε, με στόχο πάντα τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.  

Τεράστια δε ήταν η ικανοποίησή μας όταν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών στο 

Υπουργείο Υγείας και στις υπηρεσιακές κρίσεις, η 7η ΥΠΕ Κρήτης ήταν σχεδόν πάντα πρώτη και παράδειγμα 

για τις υπόλοιπες ΥΠΕ, αφήνοντας έτσι βαριά παρακαταθήκη στην νέα διοίκηση, στην οποία και εύχομαι 

καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο που και αυτή αναλαμβάνει να διατελέσει.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Αρμοδιότητες Διοικητή 

Οι αρμοδιότητες του Διοικητή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει είναι: 

Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, 

με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ., ορίζονται οι 

αρμοδιότητες των Υποδιοικητών κάθε Δ.Υ.ΠΕ.. Ο Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ. υποβάλλει την πρόταση του εντός 

μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας  σχεδιάζει, 

προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας  που εκπονούνται 

και ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υγείας.  

Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 

Οι αρμοδιότητες των υποδιοικητών σύμφωνα με την αρ. Γ.Π. 5916 (ΦΕΚ 240/Β/8-2-2013), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει είναι: 

Α.  Αρμοδιότητες της Υποδιοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, κας Τριχοπούλου Άννας 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Πολιτικών Παροχής Υγείας, που περιλαμβάνει τα τμήματα:  

α. Περιφερειακού Χάρτη Υγείας 

β. Έρευνας και Ανάπτυξης 

γ. Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας  

και η εποπτεία και παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και θεμάτων που 

άπτονται της αρμοδιότητας της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. 

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, 

που περιλαμβάνει τα τμήματα:  

α. Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα: 

 Τη σύνταξη προϋπολογισμού της Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 Την παρακολούθηση, τον έλεγχο στην σύνταξη προϋπολογισμών και των 

τροποποιήσεων όλων των Φορέων της Υ.ΠΕ. Κρήτης και την έγκρισή τους. 

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε μηνιαία και ετήσια βάση της ορθής εκτέλεσης 

των προϋπολογισμών όλων των Φορέων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απολογισμών και των ισολογισμών όλων των 

Φορέων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 Την παρακολούθηση για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος και εφαρμογή 

αναλυτικής λογιστικής. 

 Τον έλεγχο της ορθής καταγραφής των οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων στο 

esynet. 
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β. Προμηθειών. 

3. Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 

4. Την εποπτεία και τον έλεγχο της Δημόσιας Υγείας - Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Σχέδια Εκτάκτων 

Αναγκών. 

5. Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας. 

Β. Αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης  

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος λειτουργίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής που περιλαμβάνει τα 

τμήματα:  

α. Συστημάτων Πληροφορικής. 

β. Υποδομών Πληροφορικής 

2. Από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υγείας την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα φάρμακα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 

3. Η παρακολούθηση και τον έλεγχο των θεμάτων των Κέντρων Υγείας της Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Αρμοδιότητες-Στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας επεκτάθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 4238/14, καθώς σύμφωνα με το 

αρ. 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το Ν.4238/2014 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) συνίσταται 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), που λειτουργεί στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών 

(ΔΥΠΕ). Με την εφαρμογή του Νόμου στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ εντάσσονται τα Κέντρα Υγείας με τις 

αποκεντρωμένες μονάδες τους και οι Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών των ΠΦΥ του ΕΟΠΠΥ. Το προσωπικό που 

υπηρετεί σ’ αυτές, μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις ΔΥΠΕ. 

Συνολικά μεταφέρονται στις ΔΥΠΕ 621 υπάλληλοι και αναλυτικότερα: 

• από τον τέως ΕΟΠΥΥ: 60 ιατρικό και 85 λοιπό προσωπικό και 

• από τα Κέντρα Υγείας: 236 ιατρικό και 240 λοιπό προσωπικό. 

Για την κάλυψη αναγκών του ΠΕΔΥ σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4238/2014, αποσπάσθηκαν –

μετακινήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία 6 άτομα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπηρετούν σε αυτή συνολικά 

43 άτομα.  

• αριθμός υπαλλήλων Κεντρικής υπηρεσίας όλων των ειδικοτήτων πριν την εφαρμογή του Ν. 

4238/14: 37 

• αριθμός υπαλλήλων μετά την εφαρμογή του άρ. 35 του Ν. 4238/14:43 

Στελέχωση Νοσοκομείων:   

ΠαΓΝΗ: 1.902, ΓΝΗ Βενιζέλειο: 1.295, Ιεράπετρα: 197, Σητεία: 198, Αγ. Νικόλαος: 381, Ρέθυμνο: 569, Χανιά: 

1.068 ΣΥΝΟΛΟ: 5.610 

• Διορισμοί Ιατρών ΕΣΥ Ιατρικού προσωπικού: 52 

• Πρόσληψη Επικουρικού προσωπικού σε εφαρμογή:  

• Λοιπό 67 άτομα (Ν 4250/12 αρ.6), Ιατρικό: 113 

• Μετάταξη –Μεταφορά Σχολικών  φυλάκων από τους Δήμους στο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού- Υγειονομικού 

Προσωπικού στα Νοσοκομεία μέσω της διαθεσιμότητας (σε εφαρμογή του Ν. 4172/13 αρ.91): 17 

άτομα. 
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• Μετάταξη-Μεταφορά οδηγών των Νοσοκομείων (σε εφαρμογή του Ν. 4254/14) στο ΕΚΑΒ: 25 άτομα 

Περιφερειακό Συμβούλιο Διοικητών Νοσοκομείων Κρήτης 

Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προκειμένου να επιτύχει στον εποπτικό, συντονιστικό και ελεγκτικό της ρόλο 

σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, καθιέρωσε άτυπο Περιφερειακό Συμβούλιο Διοικητών Νοσοκομείων 

Κρήτης, με τη συμμετοχή των διοικήσεων όλων των νοσηλευτικών μονάδων. Το συμβούλιο αυτό αποτέλεσε 

πολύτιμο θεσμό στην κατεύθυνση της επίτευξης συνεργασίας, ενιαίας αντιμετώπισης προβλημάτων, 

ενιαίου προγραμματισμού δράσεων, συντονισμού και εφαρμογής οριζόντιων πολιτικών υγείας. Βασικό 

εργαλείο στην επίτευξη των παραπάνω δράσεων, και ειδικότερα του συντονισμού και ελέγχου, υπήρξε η 

κατάρτιση βασικών λειτουργικών και οικονομικών δεικτών και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 

νοσηλευτικών μονάδων επί αυτών των δεδομένων.  

Συγκρότηση και λειτουργία επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας 

Κατά τη διάρκεια των ετών στα οποία αναφέρεται ο παρών απολογισμός και προκειμένου για την καλύτερη, 

αποτελεσματικότερη και επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που απασχόλησαν την Υγειονομική 

Περιφέρεια, συστήθηκε πλήθος Επιτροπών, άμισθων, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό στην Κεντρική 

Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, στις μονάδες εποπτείας της, αλλά και από συνεργαζόμενους φορείς. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι επιτροπές - ομάδες:   

• Επιτροπή σύνταξης οργανισμού λειτουργίας των νοσοκομείων και 7ης ΥΠΕ Κρήτης  

• Επιτροπή προετοιμασίας σχεδίου δράσεων και ωρίμανσης των έργων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των 

μονάδων ευθύνης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 

• Επιτροπή Μητρώου εθελοντών 

• Επιτροπή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

• Επιτροπή για την ανάπτυξη θεμάτων ηλεκτρονικής υγείας 

• Επιτροπή οικονομικών θεμάτων για την εισήγηση προτάσεων και προδιαγραφών επί οικονομικών 

θεμάτων, με έμφαση στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής 

• Ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση κριτηρίων και δεικτών καταγραφής δεδομένων των δομών 

ψυχικής υγείας και ηλεκτρονικού φακέλου ψυχιατρικού ασθενούς 

• Επιτροπή χαρακτηρισμού της βαρύτητας χειρουργείων 

• Συντονιστική επιτροπή για τα μέτρα, τους όρους και τις διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνονται για 

την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών 

• Ομάδες εκπαιδευτών στα νοσοκομεία για την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των 

πολυανθεκτικών μικροοργανισμών 

• Ομάδες επαγγελματιών υγείας (ανά νοσοκομείο) για την πιθανή αντιμετώπιση του ιού Έμπολα 

• Ομάδα επιτήρησης και κατανάλωσης αντιβιοτικών ανά νοσοκομείο 

• Επιτροπή διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων 

• Επιτροπές παραλαβής, διαχωρισμού και κατανομής υλικών δωρεάς IOCC 

• Eπιτροπή συντονισμού ενεργειών για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για 

ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer Ν. Ηρακλείου 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2013-2014 
 Ανάπτυξη νέων δομών και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια της Κρήτης 

 Ανάπτυξη του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

 Ανάπτυξη του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Βελτίωση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των υφιστάμενων δομών 

 Εξορθολογισμός δαπανών, έλεγχος των προμηθειών των Μονάδων Υγείας, εξοικονόμηση πόρων  

 Αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων ΕΣΠΑ – αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με φορείς της περιφέρειας  

 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Πρόγραμμα: «Σχετικά με τον ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV), την αντισύλληψη 

και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» 

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες των Μονάδων 

ευθύνης της, ανέπτυξε και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών για την 

αντισύλληψη, τον ιό των ανθρώπινων Θηλωμάτων και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα νοσήματα. Συνολικά 

ενημερώθηκαν περίπου 750 μαθητές, στους οποίους διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό. Οι μαθητές 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετέχοντας ενεργά στο διάλογο και υποβάλλοντας ερωτήματα στους 

ομιλητές.  

Πρόγραμμα: «Βία στα Σχολεία, πως επηρεάζει η βία τα παιδιά, πρόληψη και τρόποι 

αντιμετώπισης» 

 Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανέπτυξε πρόγραμμα με θέμα: «Βία στα σχολεία, πως επηρεάζει η 

βία τα παιδιά, πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης». Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημερώθηκαν 

περίπου 100 γονείς του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτησαν τη συνέχιση 

του προγράμματος.  

Πρόγραμμα: «Προσπάθεια Εφαρμογής Πολιτικής μη Καπνίσματος» 

Σύμφωνα με οδηγίες αναφορικά με την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στα 

σχολεία της χώρας για το κάπνισμα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με καταξιωμένους 

επιστήμονες των Μονάδων ευθύνης της (Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος), ανέπτυξε πρόγραμμα αγωγής 

υγείας στα σχολεία, που απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές. Το πρόγραμμα είχε τίτλο 

«Προσπάθεια Εφαρμογής Πολιτικής μη Καπνίσματος» και στα πλαίσια αυτού πραγματοποιήθηκαν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλους τους νομούς της Κρήτης, όπου δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς.  

Σπιρομέτρηση  

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της παροχής δωρεάν υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, αλλά και της 

ενημέρωσής τους για τα προβλήματα που δημιουργεί το κάπνισμα αφενός και αφετέρου του εντοπισμού 

ατόμων που πάσχουν από τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια πραγματοποιούνται, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, στο ΚΕΠΥΚΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και σε συνεργασία με το ΠΑΓΝΗ-ιατρείο ΧΑΠ, δωρεάν 

εξετάσεις σπιρομέτρησης, με περίπου 80 άτομα -ασθενείς κάθε φορά. 

Ψυχοπροφυλακτική εγκύων  

 Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης παρείχε ενημέρωση και συμβουλευτική αγωγή σε νέες γυναίκες, σε 

θέματα που αφορούν στην περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας. Η ενημέρωση παρεχόταν στο χώρο 

του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη σε θέματα Υγείας (ΚΕΠΥΚΑ). Το πρόγραμμα της Ψυχοπροφυλακτικής 

συνεχίζεται στο ΠΕΔΥ-Μ.Υ. Ηρακλείου με την υποστήριξη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  
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Εξετάσεις πολιτών για καρδιαγγειακά νοσήματα 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, η οποία ήταν αφιερωμένη στα Καρδιαγγειακά 

νοσήματα, υλοποιήθηκε με τη συνεργασία καταξιωμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του 

ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. Βενιζέλειο, στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ εξέταση πολιτών για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η 

προσέλευση των πολιτών ήταν αξιοσημείωτη. 

Προληπτικός έλεγχος σε απομακρυσμένες περιοχές  

Συγκροτήθηκε κλιμάκιο ιατρών, αποτελούμενο από ιατρούς των ειδικοτήτων πνευμονολογίας, 

γυναικολογίας, κυτταρολογίας, μικροβιολογίας, παθολογίας, καρδιολογίας, παιδιατρικής και ακτινολογίας 

και οι οποίοι επισκέφθηκαν απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπως το χωριό Ροδάκινο, τα Σφακιά,  τη 

Νήσο Γαύδο και τη Σητεία, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου. Οι επισκέψεις αυτές 

ανέδειξαν την αναγκαιότητα λειτουργία κινητών μονάδων ανά νομό με τις βασικές ιατρικές  ειδικότητες από 

τα Νοσοκομεία ευθύνης μας.  

Εμβολιασμός έτους 2013 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες ημέρες που όλοι διανύουμε και το γεγονός του ολοένα αυξανόμενου 

ανασφάλιστου πληθυσμού, στα πλαίσια της ανάπτυξης προγραμμάτων δημόσιας υγείας και με βασική της 

επιδίωξη την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και την πρόληψη της υγείας του πληθυσμού, η 7Η ΥΠΕ Κρήτης 

προχώρησε στην πραγματοποίηση αντιγριπικών εμβολιασμών σε πολίτες, τόσο στα γραφεία του ΚΕΠΥΚΑ 

της υπηρεσίας μας όσο και μέσω διάθεσης εμβολίων στα Κέντρα Υγείας και λοιπούς κοινωνικούς φορείς. Ο 

αριθμός των εμβολίων που πραγματοποιήθηκαν–διανεμήθηκαν από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης ανέρχεται σε 600. 

Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας & Πρόληψης σε παιδιά πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» με τη συνεργασία της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ηρακλείου και της Περιφέρειας 

Κρήτης διοργανώνεται πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας και πρόληψης για παιδιά πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της περιοχής νομού Ηρακλείου. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης – 

ενεργοποίησης μαθητών πάνω στα θέματα στοματικής υγείας, διδασκαλία στοματικής υγιεινής, συμβουλές 

διατροφής και έλεγχο οδοντιατρικής κατάστασης μαθητών. Στους μαθητές που το επιθυμούν γίνεται 

φθορίωση στους χώρους του σχολείου, με έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, και δίδεται ενημερωτικό 

σημείωμα για πιθανά προβλήματα στοματικής υγείας, ενώ σε μελλοντικό στάδιο εξετάζεται και η 

δυνατότητα παροχής πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας. Το πρόγραμμα έχει βασιστεί στο 

«Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» 

(http://www.oral-health.gr/)  της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 

Παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον 

καρκίνο του τραχήλου της Μήτρας  

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο 2011 – 2015, υλοποιείται και το Πρόγραμμα 

Πληθυσμιακού (Προσυμπτωματικού) Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το οποίο 

εκπονείται υπό τον επιτελικό συντονισμό του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών. Η 

Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της συνεπούς δραστηριότητας του εξειδικευμένου προσωπικού των 

Μονάδων Υγείας αρμοδιότητάς της (Κ.Υ. και Μονάδες ΠΕΔΥ), συνεχίζει αδιάλειπτα το καθορισμένο στα 
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πλαίσια του προγράμματος έργο της, με στόχο την εξέταση όσο τον δυνατόν περισσότερων γυναικών με 

μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας λόγω γεωγραφικών και κοινωνικο-οικονομικών φραγμών.  

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα 17 Κ.Υ. της 7ης Υ.Πε (14 Κ.Υ.  + τα τρία ΓΝ – ΚΥ), καθώς και 2 Μονάδες ΠΕΔΥ 

(Χανίων, Ηρακλείου) από τον Αύγουστο του 2014. Συνολικά 36 μαίες έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα στις 

δράσεις του Προγράμματος (λήψεις test – pap καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις – ομιλίες), ενώ έχουν 

συμβάλει τα μέγιστα τόσο το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΠαΓΝΗ, ως «Νοσοκομείο Αναφοράς» για 

αποστολή των δειγμάτων προς εξέταση από ορισμένα Κ.Υ., όσο και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΠΕΔΥ 

– Μονάδας Υγείας Ηρακλείου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι στατιστικά στοιχεία: 5433 λήψεις test – 

pap διενεργήθηκαν συνολικά το έτος 2012, 5819 το έτος 2013, 5856 το έτος 2014, δεκάδες ενημερωτικές 

ομιλίες και σχετικές εκδηλώσεις έχουν υλοποιηθεί σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, σε αποκεντρωμένα 

διαμερίσματα και κοινότητες. Το σημαντικό αυτό έργο συνεχίζεται ανελλιπώς και στο τρέχον έτος, με ένα 

σύνολο 390 λήψεων pap test μέχρι και το μήνα Φεβρουάριο. 

Συμμετοχή και συντονισμός των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, ως συντονιστής του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας 

σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, βρίσκεται στη φάση δημιουργίας μητρώου επαγγελματιών υγείας, οι 

οποίοι θα απασχοληθούν σε δράσεις του Κοινωνικού Σχολείου. Ήδη την τρέχουσα σχολική χρονιά, 

επαγγελματίες υγείας σε όλη την Κρήτη υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης στα πλαίσια του θεσμού αυτού, 

ενώ την επόμενη σχολική χρονιά και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι 

δράσεις αυτές θα εξαπλωθούν σε περισσότερα σχολεία και περιοχές της Κρήτης.    

Πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης πληθυσμού και συμβουλευτικής για τη Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας από κινητή μονάδα 

Η Κινητή Διαγνωστική Μονάδα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, 

η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «ΠροΣΚΠ» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους, σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια 

Κρήτης, πραγματοποίησε προληπτική εξέταση στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.  Η ανάπτυξη κινητών 

μονάδων παροχής πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας στην κοινότητα και η σύνδεση αυτών με δομές και 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ, μέσω οργάνωσης προγραμμάτων και ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αποτελεί 

βασικό άξονα του σχεδιασμού  της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. Κατόπιν αυτού στις 29/6/2014 υπεγράφη από τη 

Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Σύμφωνο 

Συνεργασίας για την από κοινού συνεργασία, με σκοπό την εξασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας της 

Κινητής Διαγνωστικής Μονάδας για ΣΚΠ σε ολόκληρη την Περιφέρεια της Κρήτης, καθώς και την 

συνεργασία για την από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και έργα που θα συμβάλουν στη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση. 

Πραγματοποίηση δωρεάν ψυχομετρικών τεστ κατάθλιψης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης 

Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη προσέλευση πολιτών διήμεροι προληπτικοί πληθυσμιακοί έλεγχοι στην 7η 

ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Τμήμα και τη Διοίκηση του Βενιζέλειου Γ.Ν.Η. Στα πλαίσια των 

ελέγχων αυτών πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ψυχομετρικές αξιολογήσεις για την κατάθλιψη σε πολίτες 

ηλικίας 19-89 ετών, ενώ παραπέμφθηκαν στις δομές ψυχικής υγείας όσοι εξεταζόμενοι το είχαν ανάγκη.  
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Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης 

Για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, η 7η ΥΠΕ Κρήτης ενίσχυσε 

προγράμματα τηλεϊατρικής. Ειδικότερα, υπάρχει ενεργή ετήσια σύμβαση με την εταιρείας CardioExpress για 

υπηρεσίες τηλεκαρδιολογίας στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου. 

Επίσης, εφαρμόζεται το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας  και του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 11 Μονάδες Υγείας ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Κρήτης: ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Κανδάνου (Χανιά), ΠΕΔΥ-Περιφερειακό Ιατρείο Ζαρού (Ηράκλειο), ΠΕΔΥ-

Περιφερειακό Ιατρείο Χερσονήσου (Ηράκλειο),  ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Ανωγείων (Ρέθυμνο), ΠΕΔΥ- Κέντρο 

Υγείας Κισσάμου (Χανιά), ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Σπηλίου (Ρέθυμνο), ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων 

(Λασιθίου), ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης/ ΠΕΔΥ-Περιφερειακό Ιατρείο Λούμα (Λασιθίου), ΠΕΔΥ-Περιφερειακό Ιατρείο 

Τουρλωτής (Λασιθίου), ΠΕΔΥ-Περιφερειακό Ιατρείο Χανδρά (Λασιθίου), ΠΕΔΥ-Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο Σφακίων (Χανιά). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από 01/02/2015 έως 28/02/2015, έχουν σταλεί 17 

εξετάσεις (ΗΚΓ, σπιρομέτρηση, αρτηριακή πίεση, γλυκόζη) σε σύνολο 8 εξετασθέντων από τις 11 ενταγμένες 

Μονάδες Υγείας μέσω του προγράμματος Τηλεϊατρικής της Vodafone στο Κέντρο Τηλεϊατρικής. Συνολικά 

για το έτος 2014 εξετάστηκαν 170 ασθενείς μέσω του Προγράμματος Τηλεϊατρικής της Vodafone, για τους 

οποίους στάλθηκαν για τηλεσυμβουλευτική  607 εξετάσεις. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η 7η ΥΠε έθεσε υπό την αιγίδα της και στις περισσότερες περιπτώσεις υποστήριξε ενεργά και με 

χρηματοδότηση,  δράσεις ενημέρωσης και επιστημονικές εκδηλώσεις-διοργανώσεις σε θέματα υγείας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

Δράσεις για το AIDS 

Έγινε ενημέρωση σχετικά με το AIDS και διανεμήθηκε έντυπο υλικό στους πολίτες του Ηρακλείου σε δύο 

κεντρικές πλατείες.  

Εκδηλώσεις πρόληψης ενημέρωσης ευαισθητοποίησης διημερίδας στη Σητεία 

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Σητείας, 

τα Γενικά Νοσοκομεία Νομού Λασιθίου και το ΠΑΓΝΗ, πραγματοποίησαν διημερίδα με θέμα «Διατροφή & 

Ευεξία», «Διατροφή, Παιδί και Οικογένεια», με παράλληλες δράσεις  πρόληψης και προαγωγής υγείας (πχ 

πληθυσμιακό έλεγχο) απευθυνόμενες στον παιδικό πληθυσμό της Σητείας. 

Εκδήλωση για την αντιμετώπιση του Καρκίνου σε παιδιά και εφήβους 

Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και η Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, σε συνεργασία 

με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» διοργάνωσαν 

εκδήλωση με θέμα την Αντιμετώπιση Καρκίνου σε Παιδιά και Εφήβους στην Αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με μεγάλη συμμετοχή του κοινού. 

Ημερίδα Ψυχικής Υγείας  

H 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Διαβούλευση για την Ψυχική Υγεία 

στην Κρήτη. Προτάσεις- Προοπτικές», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ», στο 
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Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στόχος της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, με την πρωτοβουλία αυτή της 

διοργάνωσης, αποτέλεσε η διαβούλευση για την ανάγκη Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 

διαμόρφωσης ενός νέου χάρτη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις 

ανάγκες που διαμορφώνονται, στο πλαίσιο αναθεώρησης του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», αλλά και ο 

Προγραμματισμός Δράσεων κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που θα συμβάλλουν στην 

πρόληψη και την ψυχική υγεία των πολιτών. 

Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών από την 7η ΥΠΕ Κρήτης για τη χορήγηση Πιστοποιητικών 

Υγείας στους μαθητές 

Σε εφαρμογή της υπ. αρ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, για τη 

λήψη των πιστοποιητικών Υγείας, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε στη συγκρότηση ειδικών 

κλιμακίων ιατρών, με ειδικότητες Οδοντιάτρων, Καρδιολόγων, Οφθαλμιάτρων και Παιδιάτρων, που θα 

εξυπηρετούν τους προσερχόμενους γονείς στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων καθώς και 

στα Κέντρα Υγείας της Κρήτης. 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 

Υπό την αιγίδα και της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης,  πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου το 7ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας,. Το συνέδριο φιλοξένησε η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. 

Ρεθύμνου, ενώ από το 2008 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί άλλα έξι αντίστοιχα σε διάφορες πόλεις 

της Ελλάδας.   

Εκδήλωση - Μητρικός Θηλασμός ΤΕΙ Κρήτης  

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο διοργάνωσε σειρά ομιλιών 

για τον μητρικό θηλασμό με θέμα «ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε». 

Εκδηλώσεις και Λαϊκοί αγώνες δρόμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό (2 Απριλίου), η ΜΚΟ ΜΕΡΙΜΝΗ®, η 

Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χερσονήσου και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, υπό την αιγίδα 

και με τη συνεργασία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, διοργάνωσαν  αγώνες λαϊκού δρόμου πέντε (5) και δέκα (10) χλμ, 

καθώς και ειδικό αγώνα δρόμου ενός (1) χλμ για παιδιά και οικογένειες με πολλή μεγάλη συμμετοχή 

πολιτών. 

10η και 11η Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ  

Η ΕΠΑ (Εβδομάδα Πρόληψης για το Αλκοόλ) είναι μία δράση που ξεκίνησε το 2005 ως μία παρέμβαση 

πρωτογενούς πρόληψης της κατανάλωσης αλκοόλ. Με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε έτσι ώστε να 

καταλήξει να αποτελεί πλέον θεσμό, ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις πρόληψης που λαμβάνουν 

χώρα κάθε άνοιξη, προσελκύοντας όλο και περισσότερους συμμετέχοντες, εθελοντές, συλλόγους και 

φορείς, μεγιστοποιώντας έτσι την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που έχουν σχέση με το αλκοόλ 

στο σύνολο της κοινωνίας μας. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης έθεσε υπό την αιγίδα και υποστήριξή της την 10η και 11η 

Εβδομάδα Πρόληψης Αλκοόλ. Με εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, οι 10η και 11η ΕΠΑ είναι 

πρωτοβουλίες που διοργανώθηκαν από το Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠαΓΝΗ, σε συνεργασία με το Σύλλογο 

στήριξης ατόμων με προβλήματα από το αλκοόλ «Η Επιστροφή». 
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ΑΛΛΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Βράβευση εθελοντών –εθελοντικών συλλόγων  

 Την 11η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση βράβευσης εθελοντικών συλλόγων και εθελοντών 

που συνεργάζονται με τις Μονάδες Υγείας της 7ης ΥΠΕ. Συνολικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης 

βραβεύτηκαν 53 εθελοντικοί σύλλογοι-εθελοντές, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία και 

περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων με όλους τους εθελοντές. Αποτέλεσμα αυτής της εκδήλωσης ήταν η 

αναγνώριση και η ενίσχυση του ρόλου των εθελοντών, καθώς και η δημιουργία στην 7η ΥΠΕ «Μητρώου 

Εθελοντών», στο οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν άνω των 200 αιτήσεων εθελοντών. 

Δημιουργία μητρώου εθελοντών 

Από τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας 

Μητρώου Εθελοντών Υγείας και Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων, στην ευρύτερη περιοχή της 

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010), 

άρθρα 11 και 12, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου εθελοντών, που θα προσφέρουν 

ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους, τις δεξιότητες και τη γνώση τους, πάνω στους τομείς που 

δραστηριοποιούνται, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 

περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, την αξιολόγησή τους από 

ορισθείσες επιτροπές, την τοποθέτησή τους στα τμήματα των υγειονομικών δομών σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά τους, τα προσόντα τους και τις δεξιότητές τους, την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού και 

την εκπαίδευσή τους. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί άνω των 200 αιτήσεων ενδιαφερομένων πολιτών για το 

Μητρώο Εθελοντών της 7ης Υπε Κρήτης, η πλειοψηφία των οποίων προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στις 

μονάδες υγείας. Για την εκπαίδευση αυτών έχουν πραγματοποιηθεί 3 τετραήμερες εκπαιδεύσεις σε 

Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. Οι εκπαιδεύσεις αυτές, βασιζόμενες αποκλειστικά στην εθελοντική 

προσφορά των επαγγελματιών και επιστημόνων υγείας της Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την επιλογή των εθελοντών υγείας που έχουν μέχρι στιγμής υποβάλλει 

αιτήσεις για τις μονάδες υγείας, ως προϋπόθεση ένταξης των εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών Υγείας της 

7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.  

Διοργάνωση διαγωνισμού μαντινάδας, ρίμας, ριζίτικου στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας 

από την 7η ΥΠΕ Κρήτης και έκδοση βιβλίου 

Τον Ιούνιο του 2013 η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με δομές του Προγράμματος 

ΨΥΧΑΡΓΩΣ και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Καλειδοσκόπιο» διοργάνωσαν διαγωνισμό 

μαντινάδας, ρίμας, ριζίτικου με θέμα την ψυχική υγεία. Η παρουσίαση των έργων έγινε σε ειδικές 

εκδηλώσεις, τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στην Αθήνα. Το υλικό του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν 

άνθρωποι από κάθε σημείο της Ελλάδας, συλλέχθηκε και κυκλοφορεί σε έντυπη έκδοση, που αποτελεί 

γεγονός παιδευτικής σημασίας για όλους, σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, θετικής στάσης και αποδοχής 

της διαφορετικότητας. Στόχος των ως άνω δράσεων και της έκδοσης ήταν και είναι ο περιορισμός των 

προκαταλήψεων, του στίγματος και των διακρίσεων, η καταπολέμηση της άγνοιας και η αλλαγή των 

απόψεων και στάσεων του κοινού απέναντι στην ψυχική νόσο. Τα «Αποτυπώματα Καρδιάς», όπως 

ονομάζεται η έκδοση, αποτελούν την αποτύπωση του επιγραμματικού, απέριττου, ειλικρινή, γνήσιου και 

λυρικού τρόπου με τον οποίο φορείς και φυσικά πρόσωπα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση μας, 
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επέλεξαν να μιλήσουν για την ψυχική υγεία, εκφράζοντας μέσα από τη ρίμα, τον ορισμό, το δρόμο, τον 

πόνο, μα και την προοπτική, με το δικό τους μοναδικό τρόπο ο καθένας. 

Διάθεση παιδιατρικών εμβολίων 

Στα πλαίσια του 41ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) που 

έλαβε χώρα στη Χερσόνησο και ως παράλληλη κοινωνική δράση με την υποστήριξη της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και 

την ευγενική συμμετοχή καλλιτεχνών, στις 6.5.2014 πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση στον 

κινηματογράφο ΑΣΤΟΡΙΑ. Τα έσοδα της συγκεκριμένης εκδήλωσης, συνολικού ποσού 2.172,50€, διατέθηκαν 

στην αγορά εμβολίων για τον εμβολιασμό του ανασφάλιστου παιδικού πληθυσμού της Κρήτης. Με την 

συμβολή και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τα εμβόλια παραδόθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου, στο 

Κοινωνικό Ιατρείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου, στο ΓΝ Αγ. Νικολάου και 

στο ΓΝ Σητείας προκειμένου να προχωρήσουν σε εμβολιασμό του ανασφάλιστου παιδικού πληθυσμού της 

ευρύτερης περιοχής τους. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις 

του Νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές 

διατάξεις», τα Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα και Περιφερειακά 

ιατρεία), καθώς και οι τοπικές μονάδες υγείας ΙΚΑ (πρώην ΕΟΠΥΥ) εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή της 

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς επίσης και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά 

Περιφερειακά Ιατρεία που είχαν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των ΓΝ-ΚΥ. Έως την έκδοση του 

παραπάνω σχετικού νόμου, τα Κέντρα Υγείας ανήκαν και λειτουργούσαν ως αποκεντρωμένες μονάδες των 

Νοσοκομείων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.  

• Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ξεκίνησε η καταγραφή των αναγκών των Κέντρων Υγείας για τις νέες 

οριοθετήσεις των ΠΙ και τις περιοχές ευθύνης κάλυψης αυτών, καθώς και η επαναξιολόγηση των χώρων 

στέγασης των εξεταστηρίων. Όπου διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα των χώρων ζητήθηκε η συνεργασία 

των αρμοδίων τοπικών αρχών. 

• Συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Απαρτίζεται 

από 5 μέλη. Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Υποδιοικητής 

της 7ης Υ.ΠΕ., τρία μέλη ως εκπρόσωποι των ιατρών, υπευθύνων για τον Συντονισμό Επιστημονικής 

Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και ένας εκπρόσωπος του προσωπικού πλην ιατρών, οι οποίοι 

εκλέγονται κατόπιν ανάδειξης αυτών με εκλογικές διαδικασίες.  

• Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4238/2014 και στα πλαίσια προετοιμασίας της πλήρους ένταξης των 

φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

• Έγινε η παραλαβή των μονάδων υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ) και του υπάρχοντος κτιριακού και 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

• Ορίσθηκαν οι ελεγκτές ιατροί στις μονάδες υγείας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Κέντρα Υγείας και 

Μονάδες Υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 των υπ’ αριθ. 

Υ3/Γ.Π./οικ. 23726/17-3-2014 και  Υ3/Γ.Π./οικ. 34408/16-4-2014 Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας, 

καθώς και οι ιατροί υποδοχής των μονάδων υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

παρ. 7 της υπ’ αριθ. Υ3/Γ.Π./οικ. 23726/17-3-2014 εγκυκλίου. 

• Προσδιορίσθηκε το ωράριο λειτουργίας των μονάδων υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της παρ. 3 της υπ’ αριθ. Υ3/Γ.Π./οικ. 23726/17-3-2014 εγκυκλίου. 

• Διατέθηκαν οι αναγκαίες ειδικότητες ιατρών από τις μονάδες υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ) και τα 

νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων 

(διοικητικοί, νοσηλευτές κλπ), για την συγκρότηση των Α΄ βάθμιων και Β΄ βάθμιων Υγειονομικών 

Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ, καθώς και της Επιτροπής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και της Επιτροπής 

Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. 

• Εντάχθηκε στο «Πιλοτικό Δίκτυο Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και 

Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού» του Υπουργείου Υγείας, α) το Κέντρο Οικογενειακού 

Προγραμματισμού ΠαΓΝΗ, με υπεύθυνο τον Δ/ντή της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του 
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ΠΑΓΝΗ Αναπλ. Καθηγητή Κ. Ρελάκη, β) το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού του ΓΝ 

«Βενιζέλειο», με  υπεύθυνο τον Δ/ντή της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΓΝ «Βενιζέλειο» 

Αναπλ. Καθηγητή κ. Ι. Ματαλλιωτάκη και γ) Ο Σταθμός Προστασίας Μητέρας Παιδιού και Εφήβου 

της μονάδας υγείας Π.Φ.Υ. Ηρακλείου.    

• Προτάθηκαν και καθορίστηκαν επιπρόσθετα οι περιοχές που εντάχθηκαν στον χαρακτηρισμό 

άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών  και προβληματικών περιοχών,  για την παροχή κινήτρων 

στους επικουρικούς ιατρούς (ΦΕΚ 2050/29-7-2014, τ. Β). Οι περιοχές που εντάχθηκαν είναι η Άνω 

Βιάννος, ο Χάρακας, η Ιεράπετρα, η Σητεία, το Τζερμιάδο, η Αγία Φωτεινή, τα Ανώγεια, το Σπήλι, το 

Πέραμα, η Βάμος και η Κάνδανος. Επιπρόσθετα δίδονται κίνητρα στους επικουρικούς ιατρούς των 

χαρακτηρισμένων ως άγονων περιοχών, σύμφωνα με τα οποία, η προϋπηρεσία επικουρικού ιατρού 

στις άγονες  περιοχές υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα 

νοσοκομεία για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού ΕΣΥ. 

• Εστάλησαν στο Υπουργείο Υγείας κατάλογος ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης των 

εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται από τις μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, καθώς και 

πίνακας με τις πραγματοποιούμενες εργαστηριακές εξετάσεις ανά Κέντρο Υγείας και Μονάδα 

Υγείας. Προτάθηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα πρέπει να προστεθούν στις 

πραγματοποιούμενες εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις που θα έπρεπε να εξαιρεθούν.   

• Κατατέθηκε πρόταση από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης  για τον τρόπο της  επιστημονικής, 

νοσηλευτικής και εκπαιδευτικής διασύνδεση των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ που 

αποτελούν το ΠΕΔΥ, με τα νοσοκομεία αναφοράς. Επ’ αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Γ3α/οικ.3579/14-

1-2015 Υπουργική απόφαση αναφορικά με την «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική 

διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που αποτελούν το ΠΕΔΥ, με τα 

Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς» 

(ΦΕΚ 93/20-1-2015). Μετά την ένταξη στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. ως αποκεντρωμένες 

μονάδες αυτής, των Π.Ι., των Π.Π.Ι. και των Ε.Π.Ι. τα οποία είχαν συσταθεί ως αποκεντρωμένες 

μονάδες των Νοσοκομείων και των ΓΝ-ΚΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. Β) του Ν. 

4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α/24-12-2014), σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται ανάλογη πρόταση για την 

επιστημονική, νοσηλευτική, και εκπαιδευτική διασύνδεση των δομών αυτών, προκειμένου η 

πρόταση να υποβληθεί αρμοδίως στο Υπουργείο Υγείας.       

• Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του υγειονομικού χάρτη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α/17-2-2014), η 

Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε προτάσεις αναφορικά με την ανακατανομή των 

υγειονομικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και τον καθορισμό Τομέων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.). Για την υποβολή των προτάσεων ελήφθησαν υπόψη γεωγραφικά, 

πληθυσμιακά και οικιστικά κριτήρια καθώς επίσης και η ιδιαίτερα  πληθυσμιακή και τουριστική 

κίνηση κάποιων περιοχών. Προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού 

οι προτάσεις που υπεβλήθησαν βασίσθηκαν κατά κύριο λόγο στις υφιστάμενες δομές Π.Φ.Υ.  

• Σε διαδικασία εξέλιξης βρίσκεται η καταγραφή των εμβολιαστικών αναγκών των απόρων πολιτών, για 

τον προγραμματισμό προμήθειας εμβολίων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ., για 

την εμβολιαστική κάλυψη αυτών και την αρμοδίως υποβολή των αναγκών αυτών προς το Υπουργείο 

Υγείας. 
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• Αναμένεται άμεσα η έναρξη λειτουργίας των νέων Περιφερειακών και Πολυδύναμων Περιφερειακών 

Ιατρείων που κατασκευάστηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ. Το ΠΠΙ Σφακίων αναμένεται να λειτουργήσει στις 

αρχές Ιουνίου 2015 με τη μεταφορά της υφιστάμενης δομής σε νέο, υπερσύγχρονο κτίριο, ενώ 

προτεραιότητα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης είναι η άμεση μεταστέγαση του ΠΠΙ Τυμπακίου στο νέο κτήριο. Για 

το λόγο αυτό, σε προτεραιότητα  είναι οι εργασίες διαμόρφωσης της εισόδου του νέου κτηρίου στο ΠΠΙ 

Τυμπακίου, προκειμένου να μεταστεγαστεί άμεσα το παλιό ιατρείο στο νέο κτήριο του ΠΠΙ Τυμπακίου, 

μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που ήδη υπάρχει. Άμεσα αναμένεται και η έναρξη λειτουργίας 

των ΠΙ Βενεράτου και ΠΙ Γαζίου, τα οποία βρίσκονται σε φάση αποπεράτωσης (σύνδεση με δίκτυα 

κοινής ωφέλειας). Η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση 

των παραπάνω δομών με ανθρώπινο δυναμικό.     

• Με την απόφαση παραχώρησης τμήματος του νεοανεγερθέντος πρώην Δημοτικού Κτηρίου του πρώην 

Δήμου Γεωργιούπολης στον Καβρό Τοπικής Κοινότητας Κουρνά για τριάντα (30) χρόνια στην 7η Υ.ΠΕ 

Κρήτης, δρομολογούνται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης οι διαδικασίες μεταστέγασης και εγκατάστασης του 

Περιφερειακού Ιατρείου Κουρνά, το οποίο υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Βάμου, σε νέο σύγχρονο κτήριο 

με άμεση προσβασιμότητα στην Νέα Εθνική Οδό και τη δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στο ίδιο κτήριο. 

Επίσης, αναμένεται η μετατροπή του 2θεσιου ΠΙ Κουρνά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Την 

ευθύνη μελέτης διαμόρφωσης των χώρων και μεταστέγασης αναλαμβάνει άμεσα η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, ενώ 

μέρος του τμήματος του κτηρίου που παραχωρείται θα χρησιμοποιηθεί για τη διαμονή του ιατρικού και 

επιστημονικού προσωπικού.  

• Στο πλαίσιο εξοικονόμησης οικονομικών πόρων, η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει δρομολογήσει, σε συνεργασία με 

το ΙΚΑ Ηρακλείου, τη μεταφορά των υπηρεσιών του Ιατρείου ΠΕΔΥ Αλικαρνασσού στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

Αλικαρνασσού, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της Μονάδας Υγείας Μοιρών στο 

Κέντρο Υγείας Μοιρών με την αποδέσμευση του χώρου που ενοικιαζόταν για τη λειτουργία της ΜΥ του 

πρώην ΕΟΠΥΥ . 

• Για την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Ιατρείων, είδη ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού, όπως καρδιογράφοι και οξύμετρα, παραδόθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελίου για τις 

ανάγκες των Περιφερειακών του ιατρείων (Μαλίων –Μοχού). Το δεύτερο μέρος της προμήθειας με είδη 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως καρδιογράφοι, οξύμετρα, νεφελοποιητές, χειρουργικά σετ 

εργαλείων κ.α., παραδόθηκαν στους Δ/ντές των Κέντρων Υγείας Χάρακα και Βιάννου για τις ανάγκες των 

Περιφερειακών τους ιατρείων, ενώ μέρος του εξοπλισμού παραδόθηκε επίσης και στο ΚΥ Καστελίου. Η 

προμήθεια του εξοπλισμού έγινε με ίδιες δαπάνες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας 

(προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.500 €).   

• Διεβιβάσθη και επίσημα στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η Απόφαση 

για την παραχώρηση της χρήσης του δημόσιου ακινήτου με Α.Β.Κ. 547, αρμοδιότητας Κ.Υ. Ν. Χανίων στο 

Υπουργείο Υγείας, για την κάλυψη στεγαστικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη στέγαση του ΠΙ 

Κολυμβαρίου. Η Απόφαση υπεγράφη μετά από σχετικό  αίτημα που υπέβαλε η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, η οποία 

ολοκλήρωσε και όλες τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, όπως σύνταξη και διαβίβαση 

του σχετικού φακέλου, σεβόμενη  την ανάγκη αλλά και το δίκαιο αίτημα των κατοίκων και φορέων της 

περιοχής, σχετικά με το θέμα στέγασης του Περιφερειακού Ιατρείου Κολυμβαρίου και δεδομένης της 

αδυναμίας εξεύρεσης άλλου κατάλληλου οικήματος στην περιοχή. 

Με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, η7ης ΥΠΕ 

Κρήτης ενίσχυσε με ιατρικό προσωπικό  το ΠΕΔΥ –ΜΥ Ηρακλείου και αναπτύχθηκαν τα κάτωθι ιατρεία:  
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• Διαβητολογικό ιατρείο  

• Ιατρείο  Κολποσκοπήσεων  

• Ιατρείο Άσθματος   

Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε το Ιατρείο Υποδοχής της ΠΕΔΥ-ΜΥ Ηρακλείου με ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο σε 

ένα χρόνο λειτουργίας έχει επιδείξει πολύ υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών 

(21.000 επισκέψεις στους 11 μήνες λειτουργίας του). Επιπλέον με την υποστήριξη  και την παρότρυνση της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης στο ΠΕΔΥ-ΜΥ Ηρακλείου πραγματοποιούνται μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής σε εγκύους, 

κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας, μαθήματα μητρικού θηλασμού, γίνεται λήψη test-pap και ο στόχος μας 

είναι να δημιουργηθεί ιατρείο οικογενειακού προγραμματισμού. 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Υπερσύγχρονη Μονάδα Εντατικής Παίδων στο ΠΑΓΝΗ 

Τον Νοέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκαν από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τη Διοίκηση του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της 

υπερσύγχρονης Μονάδας Εντατικής Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Ο εκσυγχρονισμός της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας Παίδων στο ΠΑΓΝΗ αποτελεί ευγενική δωρεά και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια του προγράμματος αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

Παίδων. Η νέα ΜΕΘ είναι εφάμιλλη των πολυδύναμων ΜΕΘ Παίδων μεγάλων Πανεπιστημιακών Κέντρων 

του εξωτερικού και παράλληλα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Ο σχεδιασμός και τα δομικά στοιχεία της 

Μονάδας είναι σύμφωνα με τις τελευταίες αυστηρές προδιαγραφές των διεθνών εταιρειών Εντατικής 

Θεραπείας, και εγκεκριμένα από ειδική επιτροπή πιστοποίησης του Υπουργείου. Διαθέτει επτά κλίνες, εκ 

των οποίων η μία είναι ημερήσιας νοσηλείας για μικροεπεμβάσεις και άλλες βραχείες επεμβάσεις σε 

παιδιά που απαιτείται ήπια καταστολή. Έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και αποτελεί ένα έργο πολυσήμαντο για όλα τα παιδιά της Κρήτης και των νήσων Αιγαίου.  

Το έργο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του Σωματείου ΠΝΟΗ – 

Σωματείο Φίλων Εντατικής Νοσηλείας Παίδων. Σημαντική επίσης ήταν η υποστήριξη με δωρεές του 

Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για την ανανέωση του κινητού μηχανικού ιατρικού 

εξοπλισμού, καθώς και η συμπαράσταση της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ και του Προέδρου του Επιστημονικού 

Συμβουλίου-Διευθυντή της ΜΕΘ Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ  που φιλοξένησαν την περιορισμένη λειτουργία της 

Μονάδας Εντατικής Παίδων στις εγκαταστάσεις της ΜΕΘ Ενηλίκων έως και την ολοκλήρωση και εξοπλισμό 

του έργου μέσω της δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.   

Ξενώνας Φιλοξενίας Παιδιών με Νεοπλασία της ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ στο ΠΑΓΝΗ 

Το Νοέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκαν από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τον Παγκρήτιο 

Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία η «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»,  τα εγκαίνια του Παιδικού Ξενώνα 

Φιλοξενίας του Συλλόγου, ο οποίος βρίσκεται εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Η ανέγερση του Παιδικού Ξενώνα Φιλοξενίας «Η Ηλιαχτίδα» στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου αποτέλεσε μεγάλο όραμα του Συλλόγου, το οποίο ξεκίνησε το έτος 2008 και ολοκληρώθηκε το 

2013. Το έργο αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την άψογη συνεργασία με τη Διοίκηση 

του ΠΑΓΝΗ, ενώ ολοκληρώθηκε και εξοπλίσθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Ξενώνας 

προορίζεται για τη δωρεάν φιλοξενία των οικογενειών και των παιδιών που νοσηλεύονται στην Κλινική 
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Αιματολογίας - Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και αποτελεί δωρεά του 

Συλλόγου ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ στο ΠΑΓΝΗ. Διαθέτει 6 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 

12 άτομα. Περιλαμβάνει επίσης, πλήρως εξοπλισμένη κοινόχρηστη κουζίνα, χώρους αναψυχής και 

ξεκούρασης για τους ενήλικες, παιδότοπο για την ψυχαγωγία των μικρών ασθενών, αίθουσα διδασκαλίας- 

internet, οργανωμένο χώρο πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, όπως επίσης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 

εξυπηρέτησης των αναγκών δράσης της εθελοντικής Ομάδας της Ηλιαχτίδας.  

Δημιουργία 2 επιπλέον θαλάμων ιωδίου στο ΠΑΓΝΗ 

Από την 7η ΥΠΕ Κρήτης εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου «Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής-Θάλαμοι 

Θεραπείας Ιωδίου Ι-131», σύμφωνα με τη μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 

από τους αρμόδιους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας και της Απόφασης του Ενιαίου Διοικητικού 

Συμβουλίου Πα.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «Βενιζέλειο». Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που αφορούσε στην κατασκευή 

δύο επιπλέον θαλάμων ιωδίου στο Πα.Γ.Ν.Η., την υλοποίηση του οποίου ενέκρινε η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ 

Κρήτης σεβόμενη της αυξημένες και επιτακτικές ανάγκες θεραπείας των ασθενών που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με το θυρεοειδή αδένα. Το έργο κατασκευής των δύο Θαλάμων Ιωδίου Πυρηνικής Ιατρικής, είναι 

συνολικού προϋπολογισμού 99.781,37€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότησή του έγινε 

από ιδία έσοδα του νοσοκομείου με αύξηση του προϋπολογισμού του από το Υπουργείο Υγείας. Ως φορέας 

υλοποίησης του έργου ήταν η Τεχνική Υπηρεσία του Πα.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν. «Βενιζέλειο». Η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει 

προγραμματίσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση και λειτουργία των θαλάμων.  

Έναρξης λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ  

Από τους βασικούς στόχους της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, που ήταν και όνειρο του κρητικού λαού, ήταν 

να λειτουργήσει η Καρδιοχειρουργική Κλινική. Με τεράστιες προσπάθειες έγινε η κατ΄εξαίρεση πρόσληψη 

του Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής κου Λαζόπουλου, τον Μάιο 2013 και η κλινική ξεκίνησε να 

λειτουργεί τον Σεπτέμβριο 2013. Παράλληλα, με προσπάθειες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, διορίστηκε επικουρικός 

καρδιοχειρουργός και ειδικός εντατικολόγος, ούτως ώστε να αποκτήσει η Καρδιοχειρουργική Κλινική δική 

της ΜΕΘ στον 4ο όροφο του ΠΑΓΝΗ. Παράλληλα, με επανειλημμένα έγγραφα προς το Υπουργείο Υγείας, ο 

Διοικητής ζήτησε νοσηλευτικό προσωπικό  για τη μόνιμη στελέχωση της κλινικής. Σήμερα λειτουργεί ΜΕΘ 

στον 4ο όροφο αποκλειστικά για τις ανάγκες της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και η πορεία της είναι 

συνεχώς ανοδική με την αύξηση των χειρουργικών περιστατικών. 

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στη Νεάπολη  

Η δημιουργία του πρώτου δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης στην Περιφέρεια Κρήτης του ΓΝ-ΚΥ Νεάπολη 

«Διαλυνάκειο» αποτελεί έργο υψίστης σημασίας για την περιφέρειά μας και εντάχθηκε στα έργα 

προτεραιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Το Κέντρο Αποκατάστασης που σχεδιάζεται έχει ενταχθεί στον 

οργανισμό του νοσοκομείου ως Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης και το ΓΝ-ΚΥ 

Νεάπολης πέτυχαν τον Δεκέμβριο 2013 την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία επανήλθε το 

νοσοκομείο ως αυτοτελές ΝΠΔΔ, που ήταν και η βασική προϋπόθεση για την προώθηση του Κέντρου. 

Επίσης, κατόπιν ενεργειών της, εγκρίθηκε η ένταξη των απαιτούμενων επιπλέον 30 κλινών στον οργανισμό 

του νοσοκομείου, καθώς και η έγκριση σκοπιμότητας ολοκλήρωσης της μελέτης και υλοποίησης του έργου. 

Πηγή χρηματοδότησης του έργου θα είναι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και η αξιοποίηση των 

κληροδοτημάτων του νοσοκομείου.  
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Παράδοση και λειτουργία νέας πτέρυγας Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 

Παραδόθηκε η νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου και το κτήριο ήδη φιλοξενεί στις νέες εγκαταστάσεις του 

την Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και τη ΜΕΘ, ενώ άμεσα θα μεταφερθούν σε αυτό και τα  Χειρουργεία. 

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, που στις άμεσες προτεραιότητες της όλο το τελευταίο διάστημα ήταν και η ολοκλήρωση-

παράδοση του έργου μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί, χρηματοδότησε και διενήργησε 

την προμήθεια μέρους του εξοπλισμού των χειρουργείων, ο οποίος βρίσκεται στη φάση της παράδοσης.   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ 

Μια από τις σημαντικές προτεραιότητες της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, ήταν εκείνη της αποτροπής του 

κινδύνου απένταξης, σχετικά με τη λειτουργία του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο ΠΑΓΝΗ, λόγω της 

μεγάλης καθυστέρησης που είχε σημειωθεί ως προς την έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του 

έργου. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες και αλλεπάλληλες συναντήσεις της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ 

Κρήτης με το Διοικητή του ΠαΓΝΗ, τον Καθηγητή και Δ/ντή της Ψυχιατρικής κλινικής και όλων των άλλων 

εμπλεκόμενων με το θέμα στελεχών, υλοποιήθηκε η Πράξη, «Έναρξη λειτουργίας του Αργούντος 

Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου», η οποία είχε εγκριθεί 

μέσω ΕΣΠΑ και ήταν σε διαδικασία απένταξης. Από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου εξασφαλίστηκε το 

ποσό των 59.984,64€ για τη διαμόρφωση του χώρου που στέγασε  την κλινική και υπογράφηκε η σύμβαση 

για τις κτιριακές βελτιώσεις. Αρχικά η κλινική έχει ξεκινήσει με την ανάπτυξη πέντε κλινών και θα αναπτύξει 

και τις υπόλοιπες πέντε κλίνες. Η  Παιδοψυχιατρική κλινική είναι η μοναδική του είδους κλινική στην Κρήτη 

και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του νησιού, γεγονός που καθιστά άμεση την αναγκαιότητα της λειτουργίας 

της σχετικά με τη νοσηλεία  εφήβων με ψυχιατρικά προβλήματα, που μέχρι πρόσφατα στην πλειονότητα 

τους μετακινούνταν  στην Αθήνα μαζί με τις οικογένειες τους ή μέρος αυτών εξυπηρετούνταν  από την 

Ψυχιατρική Κλινική του ΠαΓΝΗ. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει προγραμματίσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

στελέχωση και μόνιμη λειτουργία της κλινικής μετά το τέλος της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΠΑΓΝΗ 

 Η πιλοτική Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ παρέχει υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας στους κατοίκους της περιφέρειας. Από το Σεπτέμβριο του 2014, η Κινητή Μονάδα επέκτεινε τις 

δραστηριότητές της και στο Δήμο Αρκαλοχωρίου-Καστελίου, με καταρχήν λειτουργία ψυχιατρικού ιατρείου 

στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου. Πιο συγκεκριμένα, η Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα της Ψυχιατρικής 

Κλινικής του ΠΑΓΝΗ επισκέπτεται τακτικά ανά 15ήμερο τα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Χάρακα και 

Αρκαλοχωρίου, με στόχο την επί τόπου παροχή υπηρεσιών, την ευαισθητοποίηση του ιατρικού και μη 

προσωπικού σε θέματα ψυχικής υγείας και την αποστιγματοποίηση της νόσου στην κοινότητα. Η παραπάνω 

δραστηριότητα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα και στον αριθμό των υποτροπών που χρειάζονται 

ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 

Κινητή μονάδα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο νομό Ρεθύμνου 

Πρόκειται για μια δράση που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με απώτερο στόχο να εξυπηρετήσει και να 

καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες ανθρώπων που ζουν στην περιφέρεια και δεν έχουν τη δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η μονάδα ξεκίνησε αρχικά τη λειτουργία της στα τέσσερα κέντρα 

υγείας του νομού, πραγματοποιώντας ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, με το υπάρχον προσωπικό του 
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Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια έγιναν οι προσλήψεις έξι συνολικά ατόμων 

(κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας και νοσηλευτών) μέσω του προγράμματος, με συνέπεια να 

επεκταθούν τα δρομολόγια αλλά και οι επισκέψεις της μονάδας στην ύπαιθρο. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου και το ΓΝ Ρεθύμνου δρομολογεί όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη συνέχιση της λειτουργίας της κινητής μονάδας με τη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό μετά 

το τέλος της χρηματοδότησης (Οκτώβριος 2014). 

Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 15 Ψυχιατρικά Ασθενών στο Ρέθυμνο 

Το έργο «Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής 15 Ψυχιατρικά Ασθενών στο Ρέθυμνο» εντάχθηκε στο 

ΕΣΠΑ και αποτέλεσε μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, η οποία οδηγεί τον ασθενή στην ομαλή μετάβαση 

στην κοινότητα και μειώνει τον κίνδυνο της χρονιοποίησης και του ιδρυματισμού. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στον ξενώνα αφορούν κυρίως τη φαρμακευτική αγωγή, την ψυχολογική στήριξη στους ενοίκους 

και στις οικογένειές τους, την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της δομής, τη 

συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη γραπτών 

προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας, καθώς και τα 

προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των 

προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το ΓΝ 

Ρεθύμνου δρομολογεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της λειτουργίας του ξενώνα με τη 

στελέχωση με μόνιμο προσωπικό μετά το τέλος της χρηματοδότησης (Οκτώβριος 2014). 

Λειτουργία Ιατρείου Παιδιών και Εφήβων στο Ρέθυμνο 

Η 7η Υ.Πε Κρήτης, ανταποκρινόμενη στις δίκαιες απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και στις επιτακτικές 

ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων και 

εφήβων δρομολογεί, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, τη λειτουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 

και Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων στο Ρέθυμνο, με σκοπό την κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Κέντρου, σ’ ένα 

μεταβατικό στάδιο, κρίθηκε σημαντική όσο και άκρως απαραίτητη η λειτουργία Ιατρείου Παιδιών κι 

Εφήβων, που θα καλύψει το ενδιάμεσο κενό λαμβάνοντας χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου. Η λειτουργία του εν λόγω Ιατρείου, που υλοποιείται με τη συνδρομή της 

Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν Βενιζέλειο, ξεκίνησε τον Απρίλιο 2015. 

Δημιουργία από την 7η ΥΠΕ Κρήτης Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους 

ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου. 

Με στόχο την εξυπηρέτηση των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους, η 7η ΥΠΕ Κρήτης δρομολογεί τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με 

άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου. Η δομή θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του δημοσίου 

ακινήτου με Α.Β.Κ. 9, επί των οδών Μαλικούτη, Δουκός Μποφώρ, Μεραμβέλου και Υγείας (πρώην ΠΙΚΠΑ) 

στο Ηράκλειο, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Ψυχικής Υγείας (παροχή φιλοξενίας και υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς με 

άνοια- νόσο Alzheimer). Για τη λειτουργία της δομής έγινε σύμπραξη των κάτωθι φορέων: ΠΑΓΝΗ-ΓΝ 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» μέσω των κλινικών: Παθολογικής, Ψυχιατρικής, Νευρολογικής και Κοινωνικής Οικογενειακής 

Ιατρικής και της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 
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Στόχος των ενεργειών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των συνεργαζόμενων φορέων είναι η εν λόγω δομή να 

αποτελέσει κέντρο αριστείας (centre of excellence) για θέματα άνοιας και τη νόσο Alzheimer, 

ολοκληρώνοντας σε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τις υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο 

αναφοράς για την άνοια και τη νόσο Alzheimer σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι υπηρεσίες που 

ενδεικτικά θα παρέχονται είναι: Προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης και λογοθεραπείας, ενημέρωση και 

ψυχολογική υποστήριξη των περιθαλπόντων και οικογενειών αυτών, λειτουργία ιατρείων μνήμης, 

εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. 

Υποστήριξη των ΚΟΙΣΠΕ στην 7η ΥΠΕ Κρήτης 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης στα πλαίσια προώθησης του επιτελούμενου έργου και της σημασίας των ΚΟΙΣΠΕ 

(Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης) συνέβαλε στη λειτουργία αυτών με την 

πραγματοποίηση συναντήσεων με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων για την ανάθεση υπηρεσιών, τη 

μεσολάβηση για παραχώρηση χώρων, την παραχώρηση εξοπλισμού. Στα πλαίσια αυτά, φιλοξενήθηκε στα 

γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (28/11/2014) εργαστήριο για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 

της Κρήτης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.. Στο εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της 

υπηρεσίας και μέλη των Δ.Σ. των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε των τεσσάρων Νομών της Κρήτης, κατεγράφησαν και 

συζητήθηκαν τα προβλήματα που σημειώνονται, προτάσεις επίλυσης τους καθώς και οι προοπτικές για την 

ανάπτυξη δράσεων που αφορούν και στην απασχόληση των χρηστών ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της 

αποσυλοποίησης. 

Σύσταση Επιτροπής Ψυχικής Υγείας στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με την ενεργή συμμετοχή ληπτών 

Την απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Ψυχικής Υγείας με την ενεργό συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών 

ανακοίνωσε η Διοίκηση της 7η ΥΠΕ Κρήτης, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με το Σωματείο ενάντια στην 

προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές ΥΠΕΡΒΑΣΗ, το Σύλλογο Φίλων & Συγγενών Ψυχικά Ασθενών 

ΚΡΙΚΟΣ και εκπροσώπους του ΚΟΙΣΠΕ Ηρακλείου. Για πρώτη φορά σε επιτροπή ψυχικής υγείας στην 

Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετέχουν ενεργά λήπτες υπηρεσιών υγείας, με στόχο την καλύτερη 

δυνατή προάσπιση και προαγωγή του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα των ψυχικά ασθενών (Δ.Υ.Ψ.Α.), στο οποίο συχνά παρατηρούνται ελλείψεις ως προς την γνώση 

των πολιτειακών υποχρεώσεων, της τήρησης και της σωστής εφαρμογής των διατάξεων του. Αρμοδιότητες 

της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας θα είναι ακόμα ο συντονισμός, σχεδιασμός και η κατάθεση προτάσεων και 

εισηγήσεων σε ότι αφορά έργα και δράσεις ανάπτυξης θεμάτων ψυχικής υγείας σε όλη την Κρήτη, η 

επίλυσης προβλημάτων που παρατηρούνται. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ψυχική Υγεία 2014-2020  

Με στόχο την ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών  ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης 

και τη δικτύωση – διασύνδεσή τους ανά νομό και γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η 7η ΥΠΕ Κρήτης 

έχει θέσει τις βάσεις για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος για την Ψυχική Υγείας στο διάστημα 

2014-2020. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον την ανάπτυξη και λειτουργία σε κάθε νομό: 

Ψυχιατρικής κλινικής, Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, Κινητών μονάδων ψυχικής 

υγείας, Μετανοσοκομειακών ξενώνων, Προστατευμένων διαμερισμάτων, ΚΟΙΣΠΕ. Επίσης, περιλαμβάνει 

σχέδιο για την άμεση στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό των δομών ψυχικής υγείας. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών 

υγείας σε θέματα ποιότητας. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ήταν οι εξής :  

• Εκπαιδευτικό  σεμινάριο  στο ΠΑΓΝΗ (Απρίλιος του 2013) αναφορικά με τη διαπίστευση των κλινικών 

εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189. Το ενδιαφέρον των Δ/ντών των Κλινικών εργαστηρίων 

ήταν μεγάλο αναγνωρίζοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου τους, όταν είναι 

διαπιστευμένο με το συγκεκριμένο πρότυπο.    

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Γ.Ν Ρεθύμνου και Γ.Ν. Ηρακλείου (Ιούνιος 2013) με εισηγητές από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  αναφορικά με τη διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων. 

• Συντονισμός ενεργειών και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  κατά  το ISO 9001:2008 όλων 

των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Εξωτερικών Ιατρείων, των Τμημάτων Επειγόντων 

Περιστατικών  και των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού όλων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ 

της Κρήτης, καθώς και πιλοτικό Σύστημα ποιότητας κατά ISO15189 για το τμήμα Βιοχημικού του 

Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν Λασιθίου (Γ.Ν Αγίου Νικολάου) στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου 

έργου ΕΣΠΑ. 

• Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 του Γραφείου Κίνησης και του Γραφείου Ποιότητας του 

ΠΑΓΝΗ και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πιστοποίησης η ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ και η Ογκολογική Κλινική. 

• Συλλογή και επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Ικανοποίησης  Εσωτερικών και Εξωτερικών ασθενών. 

Προγραμματίζεται επέκταση του προγράμματος έρευνας ικανοποίησης των πολιτών που αναπτύχθηκε 

στο ΓΝ Ρεθύμνου το 2011, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, σε όλη την Κρήτη.  

• Εκπόνηση οδηγού ο οποίος διανεμήθηκε σε όλα τα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ με τίτλο 

«Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές». 

• Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Ποιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης» που 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 στα Χανιά, στο οποίο αναπτύχθηκαν οι βέλτιστες 

πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στα Νοσοκομεία 

αρμοδιότητας αυτής. Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο παρουσιάστηκαν 34 πρακτικές από καταξιωμένους 

ομιλητές και αναρτήθηκαν  9 εισηγήσεις  σε γραπτή μορφή (poster). 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικού προγράμματος για την καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε όλα τα 

Νοσοκομεία της Κρήτης. Εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Νοσοκομείων για τα μέτρα και τους όρους 

περιορισμού των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.  

• Σύνταξη πρότυπου Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης σύμφωνα με τη νομοθεσία και διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων σε νοσοκομεία σε θέματα 

ορθής διαχείρισης των αποβλήτων τους.   

Λειτουργία οργανωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην 7η ΥΠΕ Κρήτης 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης άρχισε ουσιαστικά και 

επίσημα την λειτουργία του, με καταγραφή των σχετικών αιτημάτων και με την υποστήριξη δυο υπαλλήλων 

(πρώην επαγγελματιών υγείας) τον Ιανουάριο του 2015. Στον επισυναπτόμενο πίνακα αποτυπώνεται κατά 
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κατηγορία το παραγόμενο έργο, όπως  καταγράφηκε βάση αρμοδιοτήτων του ΚΕΠΥΚΑ, ενώ εκκρεμούν 

ακόμα προς υλοποίηση  προτάσεις διοικητικής οργάνωσης γα την καλύτερη και πιο σφαιρική εξυπηρέτηση 

των πολιτών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α’ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

2015 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ/ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΠΦΥ) 
/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΦΥ 

25 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΚΑΒ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ  10 

ΕΥΡΕΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΟΠΥΥ) 20 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΠΑ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ) 

6 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 10 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ (ΜΚΦ,ΟΚΑΝΑ,ΚΕΘΕΑ, ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ) * 

30 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΟΦ & ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

3 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

2 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  * 125 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   &  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΕΠ * 

160 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ( ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ κ.α) 10 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

10 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»  50 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 7ης Υ.ΠΕ 20 

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  300 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 4 

Για την καλύτερη λειτουργία του ΚΕΠΥΚΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της υπηρεσίας, 

δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή ερωτήσεων 

και παραπόνων, καθώς και έντυπα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Πολιτών και Έντυπα Υποβολής 

Παραπόνων. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ  

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) εντάχθηκαν έργα που αφορούσαν στη 

βελτίωση  κτιριακών υποδομών των υφιστάμενων δομών. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν έργα 

για: 

• τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών των Κέντρων Υγείας Αγίας Βαρβάρας, Μοιρών, Χάρακα, 

Αρκαλοχωρίου, Βιάννου και Καστελίου    

• τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών –εγκαταστάσεων των Γ.Ν.-Κ.Υ Νεάπολης «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

• τη βελτίωση των  κτιριακών υποδομών  και Η/Μ εγκαταστάσεων  των Κέντρων Υγείας Κισσάμου, Βάμου, 

Κανδάνου, Περάματος και Αγίας Φωτεινής  

• τη βελτίωση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας 

Σπηλίου και Ανωγείων   

• τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων  

• την κατασκευή των Περιφερειακών Ιατρείων Γαζίου, Βενεράτου, Άρβης (Ολοκλήρωση οικοδομικών και 

Η/Μ εγκαταστάσεων)  

• την κατασκευή των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων Τυμπακίου και Σφακίων  

• την κατασκευή και εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων  

• την κατασκευή Νέων Πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο –Πανάνειο» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν έργα που 

αφορούσαν στην προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των  μονάδων  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

Ειδικότερα, χρηματοδοτήθηκαν οι:  

• Προμήθεια ενός Ψηφιακού ακτινοσκοπικού Μηχανήματος και δύο μηχανημάτων Ψηφιακής 

Ακτινογραφίας για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου   

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μηχανήματος Κρυοθεραπείας/κρυοκαταστροφής συμπαγών όγκων 

για το ΠΑΓΝΗ 

• Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου στο ΠΑΓΝΗ 

• Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού εξοπλισμού για το ΠΑΓΝΗ  

Υποέργα :  

• Θερμοκοιτίδες  

• 14 Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού – Φορητές Συσκευές όσμωσης – 1 Μηχάνημα συνεχούς 

αιμοκάθαρσης – πλασμαφαίρεσης  

• 8 Αναπνευστήρες συμβατικοί -2 αναπνευστήρες για μη  επεμβατικό μηχανικό αερισμό -2 

αναπνευστήρες νεογνών -5 αναπνευστήρες αναισθησιολογικού 

• Κρεβάτια Μονάδων Εντατικής  
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• 1 Βρογχοσκόπιο -1 σύστημα ενδορινικής οισοφαγοσκόπησης  

• Διφασικοί απινιδωτές με βηματοδότη  

• 1 Συσκευή Υπερήχων -1 Υπέρηχος -1 Φορητός Υπερηχοτομογράφος  

• 1 Κεντρικός σταθμός Παρακολούθησης -1 Πολυσωματοκαταγραφικό σύστημα  

• 1 Χειρουργικός Ενδοσκοπικός πύργος -1 χειρουργικό οστεογλύφανο  

• 4 Μόνιτορ νεογνών -1 σύστημα διακομιδής ασθενών – 6 μόνιτορ  

• Προμήθεια ενός μηχανήματος πανοραμικής (ψηφιακής) ακτινοραφίας με 3D απεικόνιση  

• Προμήθεια 1 Laser CO2-1Συσκευή ραδιοσχνοτήτων -1 συσκευή ραδιοσυχνοτήτων -1 χειρουργικό 

μικροσκόπιο  

• Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο» 

• Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο-Πανάνειο» 

• Προμήθεια Μαγνητικό τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 

• Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 

«Ο Άγιος Γεώργιος» 

• Προμήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού  του Γ.Ν. Ρεθύμνου  

• Προμήθεια  ιατρικού εξοπλισμού Γ.Ν. Αγίου Νικολάου  

• Προμήθεια ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού (3 αξονικοί τομογράφοι) για το Γ.Ν Ηρακλείου, για το Γ.Ν 

Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και για το ΠΑΓΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, μέσω της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, προέβη σε τεχνικά έργα στους ακόλουθους άξονες: 

Α. Σύνταξη μελετών και υλοποίηση έργων  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Βελτιώσεις κτιριακών – ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων & προμήθεια  

εξοπλισμού των παλαιών κτιρίων του Σανατορίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων 

Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού 

του Θ.Χ.Π. Λασιθίου, μέσω του ΕΣΠΑ.  

Επισκευή και συντήρηση της ξύλινης στέγης και των κεραμιδιών με τη πλήρη στεγάνωση της Δυτικής 

πτέρυγας του Κεντρικού κτιρίου της Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου. 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 

Έγκριση, χρηματοδότηση, δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου: «Επεκτάσεις – διαρρυθμίσεις – 

βελτιώσεις  υπάρχοντος κτιρίου ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου (Γηροκομείο) – Α’ φάση. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Μοιρών. 

Εκτέλεση του έργου στεγάνωσης του κτιρίου  Κ.Υ. Βάμου. 
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 Ανακαίνιση και επισκευές του κτιρίου Κ.Υ. Καστελίου. 

Β. Εγκρίσεις σκοπιμότητας, χρηματοδοτήσεις, μελέτες, έκδοση Οικοδομικών Αδειών και 

υλοποίηση έργων από 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΕ: 

Άρβη, Μοίρες, Νεάπολη, Καστέλι Πεδιάδος, Χάρακας, Βιάννος, Αγίας Φωτεινής, Κάνδανος, Ανώγεια, 

Πέραμα, Σπήλι, Βάμος, Κισσάμος, Τζερμιάδο, Αρκαλοχώρι, Αγία Βαρβάρα 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

Βενεράτο, Γάζι, Τυμπάκι, Σφακιά 

Γ. Σύνταξη Προδιαγραφών 

•  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κλιματισμού, επισκευής κτιρίων, Η/Μ 

εξοπλισμού.  

• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κλιματισμού, επισκευής κτιρίων, Η/Μ 

εξοπλισμού των Φ.Π.Υ.Υ. της Υ.Πε. Κρήτης. 

Δ. Συντήρηση Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Από τις αρχές του 2015, η 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ανέλαβε την πλήρη ευθύνη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

αρμοδιότητα που μέχρι πρότινος ανήκε στα Νοσοκομεία του εκάστοτε νομού. Στα πλαίσια της νέας αυτής 

αρμοδιότητας, η 7η ΥΠΕ Κρήτης παρέχει πλήρη τεχνική στήριξη με προληπτικές και επανορθωτικές 

επεμβάσεις στα κτίρια του Π.Ε.Δ.Υ., τα Π.Π.Ι. και τα Π.Ι. Η ανάληψη της ευθύνης αυτής συνέπεσε με μία 

πρωτοφανή κακοκαιρία, που δημιούργησε σωρεία σημαντικών προβλημάτων στα κτίρια. Επίσης, 

αντιμετωπίστηκαν τα κάτωθι θέματα: 

• Σύνταξη και υποβολή αιτήματος για τον επαναπροσδιορισμό της Γραμμής Αιγιαλού στην Κάτω Ζάκρο 

και συγκεκριμένα σε σημείο που βρίσκεται ακίνητο- κληροδότημα του Νοσοκομείου Σητείας. Το αίτημα 

περιλαμβάνει πλήρη νομική τεκμηρίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η έγκριση του αιτήματος είναι 

απαραίτητη για την αξιοποίηση του ακινήτου. Εκκρεμεί αυτοψία της Κτηματικής Υπηρεσίας. 

• Σύνταξη και υποβολή αιτήματος για την εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης της μελέτης «Κέντρο 

Αποκατάστασης Νεάπολης» από τον Υπουργό Υγείας προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Η έκθεση απαντά 

βάσει της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας, αλλά και της Νομοθεσίας που αφορά στην ανάθεση Δημοσίων 

Έργων αναφορικά με διάφορα θέματα που θίγει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας. 

• Σύνταξη και υποβολή αιτήματος για την έγκριση της μελέτης «Π.Π.Ι. Μακρύ Γυαλού» από τον Υπουργό 

Υγείας. Η έκθεση απαντά βάσει της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας σε διάφορα θέματα που θίγει ως 

αντιρρήσεις η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

• Πιστοποίηση Υποδομών Ιδιωτικών Κέντρων για Ψυχικά ασθενείς (πχ Ζωοδόχος Πηγή, Κέντρο Ημέρας 

Νεάπολης και Ιεράπετρας κλπ) 
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Σύνταξη Στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με τις Υποδομές Υγείας στην Κρήτη  

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης καταρτίζει πλήρες και αναλυτικό σχέδιο αναφορικά με τις κτιριακές, 

ηλεκτρομηχανολογικές, αλλά και βιοϊατρικές υποδομές στην Κρήτη. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι ακόλουθοι στόχοι: 

1 Κατάρτιση σχεδίου αξιοποίησης των Κοινοτικών Κονδυλίων του Νέου ΕΣΠΑ, με ιεράρχηση των 

αναγκών των υποδομών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

2 Παροχή πλήρους στήριξης στις υποδομές Βιοϊατρικής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσω 

της σύναψης σχετικών συμβάσεων (πχ εμφανιστήρια) και τη μείωση του λειτουργικού κόστους με 

την αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού.  

3 Κατάρτιση σχεδίου ενεργειακής αυτονομίας στα Κέντρα Υγείας με αναβάθμιση των κτιριακών και 

ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, καθώς επίσης και την εγκατάσταση τεχνολογιών αξιοποίησης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

4 Σύνταξη μελετών και παροχή τεχνικής στήριξης σε εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν 

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Π.Ε.Δ.Υ. (πχ μεταφορά Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Χορήγηση 

αδειών Ακτινοπροστασίας, οικοτροφείων κ.λ.π.) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κατά την περίοδο 2012 -2014 είχαμε μείωση των εξόδων κατά 19,76%  με  μείωση ημερών νοσηλείας κατά 

3,23% και αύξηση των νοσηλευόμενων ασθενών κατά   1,82%, όπως προκύπτει από τους παρατιθέμενους  

πίνακες.  Η μείωση των δαπανών έγινε σε συνεργασία με τους διοικητές των νοσοκομείων, κατόπιν συχνών 

συναντήσεων και αξιολόγηση των λειτουργικών  και οικονομικών στοιχείων.  

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι δαπάνες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ετών 2012-2013-2014 και η μεταβολή 

αυτών.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    
2012 

ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    
2013 

ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    
2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
2012-14 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
2013-14 

ΦΑΡΜΑΚΟ 54.082.554,00 39.862.638,43 32.768.487,28 -39,41% -17,80% 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

27.486.737,48 25.648.709,49 25.169.548,53 -8,43% -1,87% 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

3.495.099,90 3.540.983,27 3.623.364,30 3,67% 2,33% 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 11.688.217,88 10.689.534,66 10.568.091,67 -9,58% -1,14% 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 

(ΛΟΓ.60) 

6.862.231,01 3.861.057,89 4.936.872,61 -28,06% 27,86% 

OUTSOURCING 18.037.495,76 17.796.989,17 20.091.504,79 11,39% 12,89% 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

25.262.533,81 22.866.366,70 20.721.014,74 -17,98% -9,38% 

ΣΥΝΟΛΟ 146.914.869,84 124.266.279,61 117.878.883,92 -19,76% -5,14% 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ημέρες νοσηλείας και οι νοσηλευθέντες ασθενείς ετών 2012-2014 

και η μεταβολή αυτών. 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

2012 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2013 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2012-
2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 2013-
2014 

515.707,00 503.960,00 499.065,00 -3,23% -0,97% 

ΝΟΣ-ΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

2012 

ΝΟΣ-ΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2013 

ΝΟΣ-ΝΤΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΝΟΣ-
ΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

2012-2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΝΟΣ-
ΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

2013-2014 

149.061 149.027 151.776 1,82% 1,84% 



Σελίδα 39 

     

Κατά το έτος 2014 η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  διεκδίκησε στο ΚΕΣΥΠΕ και πέτυχε έκτακτη επιχορήγηση 

του Υπουργείου για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων της Κρήτης ύψους  8.000.000 €. 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πέτυχε την αύξηση του ταμειακού υπολοίπου 

της ΔΥΠε από: 60.024€ (Ταμειακό Υπόλοιπο για δαπάνες λειτουργίας  31/12/2012) σε: 2.308.882,10€  

(Ταμειακό Υπόλοιπο για δαπάνες λειτουργίας 31/12/2014). Το σημαντικό αυτό ταμειακό υπόλοιπο 

προέκυψε από την καταβολή του 1%  του προϋπολογισμού των εσόδων από τα Νοσοκομεία στη ΔΥΠΕ και 

από τη μείωση λειτουργικών δαπανών της ΔΥΠε (ενοίκιο, δαπάνες τηλεπικοινωνιών). Έγινε μείωση του 

ενοικίου του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η 7η ΥΠΕ Κρήτης από 11.699,90€  σε 6.500€. 

Η αναλυτική λογιστική λειτουργεί στα νοσοκομεία της Κρήτης με πλήρη εφαρμογή στο Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ  και  

ΠΑΓΝΗ εκτός ορισμένων εξαιρέσεων όσον αφορά τα βοηθητικά κέντρα κόστους (εργαστήρια) λόγω της 

δυσκολίας καταμερισμού του κόστους. Άμεσα θα επεκταθεί η πλήρης εφαρμογή της στο σύνολο των 

νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

Το έτος 2013 η ΔΥΠε Κρήτης διέθεσε ποσόν ύψους 100.000 από την έκτακτη επιχορήγηση των 200.000€ από 

το Υπουργείο Υγείας  για την ανάπτυξη δύο θαλάμων ιωδίου στο ΠΑΓΝΗ. 

Κατά το έτος 2014 χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΕ και αγοράστηκε εξοπλισμός της 

τάξεως των 15.000€, που διατέθηκε στα Περιφερειακά Ιατρεία Ψαρής Φοράδας (ΚΥ Βιαννού), Μοχού (ΚΥ 

Καστελίου), Τριών Εκκλησιών (ΚΥ Χάρακα) και Π.Ι. Γαύδου (ΚΥ Κανδάνου)  και εξοπλισμός αξίας 45.000€ για 

την λειτουργία της νέας πτέρυγας του Γ.Ν. Λασιθίου. Επιχορήγηση δόθηκε επίσης για τα έτη 2013 και 2014 

σε νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των υφιστάμενων δομών  

H 7η ΥΠΕ Κρήτης προέβη στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από ιδίους πόρους για την 

ενίσχυση λειτουργίας των υφιστάμενων δομών της. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια: 

• Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νέας πτέρυγας Γ.Ν Αγίου Νικολάου, δαπάνης 42.315,07€ 

• Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Π.Ι Γαύδου, δαπάνης 5.152,47€  

• Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Π.Ι Ψαρής Φοράδας, Μοχού, Τριών εκκλησιών, δαπάνης  8.284,18€ 

Κατάρτιση - Τροποποίηση των προγραμμάτων προμηθειών  των Μονάδων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ 2011-2014) σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) 

της Ε.Ε 

Κατόπιν μεταβολής του τρόπου κατάρτισης των Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) 

με αντικατάσταση της Κωδικοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις (CPV) της Ε.Ε, η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης προέβη στην κατηγοριοποίηση των υλικών και υπηρεσιών 

σύμφωνα με την νέα κωδικοποίηση κατά CPV. Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η κοινή αντιμετώπιση και 

κατάταξη των προμηθειών των μονάδων υγείας σε ίδιους κωδικούς CPV.  
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Ως εκ τούτου, κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των Π.Π.Υ.Υ των μονάδων υγείας κύριο μέλημα είναι η 

υπαγωγή των υλικών και υπηρεσιών σε ίδιους κωδικούς. 

Διενέργεια Ενιαίων διαγωνισμών για τα Νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης: 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης διενέργησε διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια υλικών – φαρμάκων - υπηρεσιών 

για τις υφιστάμενες μονάδες υγείας μέσω Ενιαίων Διαγωνισμών. Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιστικές 

διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται / διενεργήθηκαν σε ενιαίο επίπεδο είναι:   

• Ιατρικά Αέρια και Υγρό Οξυγόνο - ΠΠΥΥ 2011, προϋπολογισμού 1.702.499,00€ 

• Ιατρικά Αέρια και Υγρό Οξυγόνο - ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογισμού 1.756.212,57€ 

Πρόκειται για τον πρώτο Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με διενέργεια μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, πανελλήνια στον τομέα της Υγείας 

• Φάρμακων - ΠΠΦΥ 2012, προϋπολογισμού 214.935,21€ 

• Φάρμακων - ΠΠΦΥ 2013, προϋπολογισμού21.493,01€ 

• Φωτοαντιγραφικό χαρτί – ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογισμού 122.748,96 

• Συντήρηση Ακτινολογικών εργαστηρίων Κέντρων Υγείας - ΠΠΥΥ 2012, προϋπολογισμού 55.000,00 

• Συντήρηση Ακτινολογικών εργαστηρίων Κέντρων Υγείας - ΠΠΥΥ 2013, προϋπολογισμού 80.000,00€ 

Διαγωνισμοί  από ΕΣΠΑ 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης στοχεύοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προέβη στην ένταξη 

χρηματοδότησης  και προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013. Πιο συγκεκριμένα: 

• Προμήθεια Αξονικού τομογράφου για ΠΑΓΝΗ 128 τομών , προϋπολογισμός 800.000,00€  

• Προμήθεια Αξονικών τομογράφων για Βενιζέλειο και Γ.Ν Χανίων 64 τομών (ολοκληρώθηκε η 

προμήθεια), προϋπολογισμός 1.200.000,00€ 

• «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στις Μονάδες Π.Φ.Υ της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης και πιλοτικό Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 15189 και Διαχείριση της ασφάλειας των 

πληροφοριών και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων» (σε στάδιο υλοποίησης), 

προϋπολογισμός 372.198,00€ 

• «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Μονάδων Π.Φ.Υ της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης» (σε στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών), 

προϋπολογισμός 43.000,00€ 

• Ενίσχυση Διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΣΠΑ, προϋπολογισμός 73.000€ 

Διαχείριση προμηθειών Κέντρων Υγείας 

Με την σύσταση ειδικής επιτροπής, η 7η ΥΠΕ Κρήτης συγκέντρωσε και κατηγοριοποίησε (με ενιαίο τρόπο) 

τις ανάγκες των μονάδων ΠΕΔΥ ως προς τις ποσότητες και τους προϋπολογισμούς ανά: 

• Υγειονομικό Υλικό 

• Αναλώσιμο Υλικό 

• Εργαστηριακές εξετάσεις 

• Φάρμακα 
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ώστε με την μετάβαση των μονάδων ΠΕΔΥ από τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία στις Υ.ΠΕ να είναι γνωστές οι 

πραγματικές ανάγκες για την λειτουργία των εν λόγω μονάδων. 

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης να είναι η πρώτη (ίσως και μοναδική) Υγειονομική 

Περιφέρεια η οποία έχει αποστείλει εγκαίρως το Π.Π.Υ.Φ.Υ 2014 και 2015 της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 

μονάδων ΠΕΔΥ για έγκριση στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. 

Επέκταση συμβάσεων νοσοκομείων για τον εφοδιασμό των μονάδων ΠΕΔΥ σε 

Υγειονομικό Υλικό, Αναλώσιμο Υλικό, Εργαστηριακές εξετάσεις (αντιδραστήρια): 

Σε εφαρμογή της παρ. 9, του αρ. 66 του Ν. 4316/2014, η 7η ΥΠΕ Κρήτης επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς 

τις ενεργές συμβάσεις των νοσοκομείων προκειμένου οι μονάδες ΠΕΔΥ να εφοδιάζονται, προσωρινά, με 

υλικά και υπηρεσίες. Η 7η ΥΠΕ Κρήτης αποτελεί μία από τις πρώτες ΥΠΕ σε επίπεδο Ελλάδας που έχει 

κατορθώσει να επεκτείνει τις περισσότερες συμβάσεις για τον εφοδιασμό των δομών ΠΕΔΥ σε Υγειονομικό 

Υλικό, Αναλώσιμο Υλικό, Εργαστηριακές εξετάσεις (αντιδραστήρια).  Πιο συγκεκριμένα:  

• Συμβασιοποιημένες επεκτάσεις: € 184.709,79 

• Σε διαδικασία επέκτασης αυτή την στιγμή: 251.563,53 €     

Δωρεές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian 

Charities –IOCC  

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης αποτέλεσε αποδέκτη σημαντικής κοινωνικής προσφοράς πολιτών μέσω δωρεών του 

Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities –IOCC. Οι δωρεές 

περιλάμβαναν μεγάλες ποσότητες υγειονομικού αναλώσιμου υλικού (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, 

εργαλεία και εξοπλισμός), οι οποίες διανεμήθηκαν σε όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης 

και συνέβαλαν στην κάλυψη αναγκών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  
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ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΕΣΠΑ) 

Για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) και στα πλαίσια του συντονισμού των δράσεων ένταξης 

δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ, η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής για την επεξεργασία των 

προτεινόμενων για χρηματοδότηση έργων, τα οποία θα αξιολογηθούν με αυστηρά κριτήρια και με στόχο τη 

βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων προς όφελος των πραγματικών αναγκών των πολιτών. 

Αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013, του οποίου το ποσοστό 

απορροφητικότητας για έργα υγείας στην 7η ΥΠΕ Κρήτης αγγίζει πολύ υψηλά επίπεδα, η υφιστάμενη 

κατάσταση και το στάδιο υλοποίησης  των ενταγμένων  έργων  ΕΣΠΑ αρμοδιότητας 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης 

αναφέρονται παρακάτω.  

Όσον αφορά τα έργα κτιριακών υποδομών  

Τα ενταγμένα κτιριακά έργα υποδομών αφορούν την κατασκευή Περιφερειακών Ιατρείων και 

Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και νέων πτερύγων 

νοσοκομείων. Η πρόοδος υλοποίησης τους, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Για το σύνολο των ενταγμένων έργων έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με 

τους εργολάβους. Στο μεγαλύτερο ποσοστό το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και έχει απορροφηθεί 

σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τα στοιχεία και την πρόοδο υλοποίησης των κτιριακών έργων/ υποέργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου επισημαίνονται τα εξής :  

• Συνολικά εντάχθηκαν 21 έργα και 26 υποέργα κτιριακών υποδομών υγείας με προϋπολογισμό μελέτης  

29.129.067,91 ευρώ. Έως σήμερα υπεγράφησαν συμβάσεις ποσού 8.871.477,06€ (συμβασιοποιήθηκε 

το 92% των έργων και το 20,46% των εγκεκριμένων κονδυλίων που οφείλεται κυρίως στις μεγάλες 

εκπτώσεις που δόθηκαν στις οικονομικές προσφορές των αναδόχων). Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 

συνολικού ποσού 7.206.972,75 ευρώ, ήτοι ποσοστό 81,23% του προϋπολογισμού των συμβάσεων.  

• Εντάχθηκε  η βελτίωση κτιριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων σε  δεκαπέντε (15)  Κέντρα Υγείας 

συνολικού προϋπολογισμού μελέτης (ένταξης) 8.038.075,00 ευρώ. Για το σύνολο των έργων 

υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 3.981197,65  ευρώ. Το συνολικό ποσό απορρόφησης ανέρχεται στις 

3.079.382,70 ευρώ, ποσοστό  77,34 % επί του προϋπολογισμού των συμβάσεων. Σημειώνεται ότι πολλά 

από τα ήδη ολοκληρωμένα έργα δεν θα απορροφήσουν μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού 

σύμβασης. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων έχει ολοκληρωθεί εκτός από την κατασκευή 

και τον εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων. Το έργο  «Κατασκευή και ο  

Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 

4.499.630 ευρώ περιλαμβάνει την κατεδάφιση του παλαιού Νοσοκομείου Χανίων (Υποέργο 1) και την 

ανέγερση στη θέση του, Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

αυτού (Υποέργο 2), καθώς και την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού 

που απαιτείται για τη λειτουργία του (Υποέργο 3). Ήδη στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε η 

κατεδάφιση του παλαιού νοσοκομείου με προϋπολογισμό σύμβασης 368.000,00 ευρώ και απορρόφηση 

359.180, 00 ευρώ. Στις 07.02.2014 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή  του 

Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, συνολικού ποσού 
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1.244.555,78 ευρώ, το οποίο και υλοποιείται. Το Κέντρο Υγείας θα έχει εμβαδόν 1.300 τ.μ. Η ανάπλαση 

του περιβάλλοντος χώρου αφορά έκταση 5.850 τ.μ. Το νέο βιοκλιματικό κτήριο του ΚΥ θα αναπτύσσεται 

σε δύο επίπεδα: (α) στο ισόγειο, στο οποίο θα υπάρχουν τα ιατρεία, τα εργαστήρια και τα γραφεία, 

γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, κοινωνικών υπηρεσιών και διοίκησης και (β) στο υπόγειο, όπου θα 

υπάρχουν οι αποθήκες και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στον ανάδοχο 

λογαριασμοί ύψους 440.208,55 ευρώ. Όσον αφορά την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και 

Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (Υποέργο 3) δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμη.  

• Εντάχθηκε η κατασκευή τριών (3) Περιφερειακών Ιατρείων, Γαζίου, Βενεράτου και Άρβης, συνολικού 

προϋπολογισμού ένταξης 530.000,00 ευρώ.  Για το σύνολο των Π.Ι. υπογράφηκαν συμβάσεις ποσού 

328.710,37 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί λογαριασμοί 322.983,60 ευρώ,  ήτοι ποσοστό  98,26% 

επί του συνολικού συμβασιοποιημένου ποσού. Η κατασκευή των Π.Ι. έχει ολοκληρωθεί. Επίσης 

εντάχθηκε η κατασκευή  ενός (1) Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Τυμπάκι με συνολικό 

προϋπολογισμό μελέτης 660.000 ευρώ και προϋπολογισμό σύμβασης 349.230 ευρώ. Το έργο βρίσκεται 

σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2015. Μέχρις στιγμής έχουν πληρωθεί 

στον ανάδοχο λογαριασμοί ύψους 306.966,00 ευρώ (ποσοστό 87,89%). Η κατασκευή του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Σφακιών βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης και αναμένεται η έναρξη 

λειτουργίας του τον Ιούνιο 2015.   

• Εντάχθηκε η μελέτη – κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο – Πανάνειο» με 

προϋπολογισμό μελέτης 19.972.437,91 ευρώ. Στις 07/11/213 υπογράφηκε η σύμβαση του 3ου 

υποέργου (Α΄ φάση: κατεδαφίσεις, γενικές εκσκαφές, λειτουργικές προσαρμογές) με ποσό σύμβασης  

251.600,00 ευρώ. Το 3ο υποέργο περιλαμβάνει: α) τις κατεδαφίσεις υπαρχόντων κτισμάτων που 

εμποδίζουν την ανέγερση Νέων Πτερύγων, β) τις γενικές εκσκαφές και γ) τις λειτουργικές προσαρμογές 

που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος Κτιρίου του Νοσοκομείου. Μέχρι 

σήμερα έχουν πληρωθεί στον ανάδοχο λογαριασμοί ύψους 206.081,2 ευρώ (ποσοστό 81,90% του 

συνόλου της σύμβασης). Το υποέργο 3 υλοποιείται παράλληλα με το 2ο υποέργο: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ", συνολικού 

προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ εκ των οποίων έχει απορροφηθεί το ποσό των  218.909,38 ευρώ. Η 

καθυστέρηση της υλοποίησης του υποέργου 3  οφείλεται σε αρχαιολογικά ευρήματα κατά την διάρκεια 

των αρχαιολογικών ανασκαφών.  

Όσον αφορά τα έργα προμηθειών Β.Ι.Τ 

Η 7η Υ.Π.Ε. και τα Νοσοκομεία έχουν εντάξει και υλοποιούν στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ,  πράξεις προμήθειας εξοπλισμού Β.Ι.Τ., ιδιαίτερης  σημασίας για την 

κάλυψη των αναγκών και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των φορέων υγείας και επομένως για την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας  προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της Περιφέρειας Κρήτης.  

Συνολικά εντάχθηκαν 10 έργα προμηθειών Β.Ι.Τ., συνολικού προϋπολογισμού ένταξης  12.178.325,00 ευρώ. 

Τα 4 έργα (14 υποέργα) έχουν φορέα υλοποίησης το ΠΑΓΝΗ (4.294.000,00€), τα 2 το Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – 

ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (1.483.000,00€), 2 έργα υλοποιεί το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (1.416.000,00€), 1 έργο 

το Γ.Ν. Ρεθύμνου-ΔΕΠΑΝΟΜ (2.366.425,00€) , 1 έργο το Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (618.900,00€) και 1 έργο η 7Η 

ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (2.000.000,00€).  

Σήμερα, παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις που υπήρξαν σε σχέση με τα αρχικά εγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα των αποφάσεων ένταξης και τα υπογραφέντων Συμφώνων Αποδοχής Όρων και μετά 
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από τις συντονισμένες προσπάθειες των φορέων, η κατάσταση υλοποίησης των ενταγμένων έργων ΒΙΤ 

κρίνεται ικανοποιητική, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να έχει συμβασιοποιηθεί και να έχει γίνει η 

παραλαβή του εξοπλισμού και η απορρόφηση σημαντικού ποσοστού των εγκεκριμένων διαθέσιμων 

συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Επιπλέον για τις πράξεις, οι οποίες δεν έχουν συμβασιοποιηθεί ακόμη ή 

δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες από τους φορείς και έχουν 

εγκριθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης οι απαιτούμενες παρατάσεις 

χρονοδιαγραμμάτων (τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης) που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση τους.  

Η  κατάσταση των  ενταγμένων έργων Β.Ι.Τ., ανά φορέα υλοποίησης αναλύεται ως εξής:   

• Για το ΠΑΓΝΗ, η πορεία των έργων Β.Ι.Τ. που υλοποιεί ως δικαιούχος εμφανίζεται βελτιωμένη  σε σχέση 

με τα προηγούμενα τρίμηνα όσον αφορά το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων/υποέργων και της 

απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων. Συνολικά έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 1.708494,60 

ευρώ. Πολύ μικρό ποσοστό έργων/ υποέργων του ΠΑΓΝΗ θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν με νέες 

τεχνικές προδιαγραφές, όμως για αυτά έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες παρατάσεις 

χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να μην κινδυνεύουν από απένταξη.  

• Για το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» , έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των 

δύο (2) έργων Β.Ι.Τ. που είχε αναλάβει ως δικαιούχος, τα οποία είναι τα εξής: 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ, προϋπολογισμού σύμβασης  287.262,00 ευρώ.  

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού συμβάσεων 849.695,00 ευρώ.  

• Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή, η τοποθέτηση και 

η αποπληρωμή του Μαγνητικού Τομογράφου της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ποσού  831.726,00 ευρώ. Όσον αφορά το Έργο 

της Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Χανίων έχει γίνει , η παραλαβή,  η εγκατάσταση 

και η αποπληρωμή εξοπλισμού συμβατικής αξίας 257.689,00. Για τα υπόλοιπα τρία (3) μηχανήματα του 

έργου (θερμοκοιτίδες, αναπνευστήρες και παρεντερική σίτιση), που είχαν επαναπροκηρυχθεί στις 20 

Μαρτίου 2014 η αξιολόγηση των προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία καθυστερεί λόγω 

υποβολής προσφυγών και ενστάσεων από υποψήφιους αναδόχους.  

• Για το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου η Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», με φορέα 

υλοποίησης την ΔΕΠΑΝΟΜ έχει ολοκληρωθεί (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)   

• Για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχει  ολοκληρωθεί η παραλαβή και η τοποθέτηση σε πλήρη 

λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝΑΝ», με συνολικό ποσό συμβάσεων 434.461,83 ευρώ.   

• Τέλος, για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, στις 22/10/2014 υπογράφτηκε η Σύμβαση για την 

προμήθεια του Υποέργου 1  της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (3 ΑΞΟΝΙΚΟΙ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 7ης 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) 

αξονικών τομογράφων 64 τομών για το Γ.Ν Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και το Γ.Ν. Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο - Πανάνειο», προϋπολογισμού 996.300,00 ευρώ.  
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Όσον αφορά τα έργα υπηρεσιών ψυχικής υγείας  

Η πορεία υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων ψυχικής 

υγείας που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κρίνεται ικανοποιητική. 

Τον Σεπτέμβριο 2014, έγινε η έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία του Αργούντος 

Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου», η οποία είχε  

καθυστερήσει σημαντικά. Ειδικότερα υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την πρόσληψη των 13 ατόμων που 

αποτελούν το προσωπικό (2 Παιδοψυχίατροι, 2 ψυχολόγοι, 5 Νοσηλευτές, 1 Ειδικός Παιδαγωγός, 1 

Κοινωνικός Λειτουργός, 1 Λογοπεδικός και 1 Εργοθεραπευτής) και τέσσερα άτομα από αυτά μετέβησαν 

στην Αθήνα για εκπαίδευση σε παρόμοιες μονάδες. Όσον αφορά τον εξοπλισμού του έργου έχει γίνει ήδη η 

προμήθεια και παραλαβή του μίνι- μπας, αξίας 38.000 ευρώ, ενώ αξιολογούνται οι προσφορές για την 

προμήθεια του υπόλοιπου εξοπλισμού, ο οποίος διενεργήθηκε  στις 20.11.2014. 

Όσον αφορά το έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και 

Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ» 

Η υπογραφή της σύμβασης του υποέργου 1 «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 

9001:2008 στις Μονάδες ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ και πιλοτικό Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 15189, Διαχείριση της 

ασφάλειας των πληροφοριών και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων» με τον ανάδοχο 

έγινε στις 22.05.2014. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της Δράσης 1 και συγκεκριμένα των επισκέψεων 

– διαγνωστικών επιθεωρήσεων στις μονάδες ΠΦΥ για την εξέταση και καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης, η βελτιστοποίηση των διεργασιών και η εκπαίδευση του προσωπικού. Επίσης έχει πληρωθεί 

στον ανάδοχο ποσό 190.500,10 ευρώ . 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης, θέτοντας ως βασικό της στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατέθεσε 

σχετική αίτηση υποψηφιότητας για την ανάδειξή της σε δυνητικό φορέα υποβολής προτάσεων στο 3ο 

Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και ειδικότερα για συμμετοχή της στην 

υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2014 του 

3ου Προγράμματος Δράσης.  

Επίσης, στα πλαίσια των συμπράξεων που έχει αναπτύξει με φορείς του ακαδημαϊκού και επιστημονικού 

χώρου, η 7η ΥΠΕ Κρήτης έχει συμμετάσχει ως δυνητικός δικαιούχος σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν 

υποβληθεί στα πλαίσια του Horizon 2020. 

Για την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων μέσω των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας (Interreg), η 7η 

ΥΠΕ Κρήτης βρίσκεται σε φάση κατάρτισης και αξιολόγησης έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε 

επερχόμενες προσκλήσεις του προγράμματος.   

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2013: 

Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους 2013, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης 

(ΕΛΚΕΑ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, εγκρίθηκαν παρεμβατικές και μη παρεμβατικές μελέτες  για  διεξαγωγή  στα 
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νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας, τα  αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

ιατρικής φροντίδας των ασθενών. Συνολικά εγκρίθηκαν  23 νέες μελέτες και ειδικότερα: 

• Στο ΠΑΓΝΗ: Μία (01) Παρεμβατική Μελέτη και πέντε (05) Μη  Παρεμβατικές  Μελέτες 

• Στο Γ.Ν.«Βενιζέλειο»: Mία (01)Παρεμβατική Μελέτη και τέσσερις (04) Μη Παρεμβατικές Μελέτες 

• Στο Γ.Ν. Χανίων: Δύο (02) Παρεμβατικές  Μελέτες και  επτά (07)  Μη  Παρεμβατικές Μελέτες 

• Στο Γ.Ν. Ρεθύμνου: Τρεις (03) Παρεμβατικές Μελέτες 

Eπίσης, ο ΕΛΚΕΑ 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης διαχειρίστηκε 22 Τιμητικές Αμοιβές ιατρών που συμμετείχαν, ως ομιλητές, 

σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια του 2013, πληρώθηκαν πενήντα (50) Τιμολόγια, 

συνολικού ποσού 167.334,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2014: 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 εγκρίθηκαν παρεμβατικές και μη παρεμβατικές μελέτες για διεξαγωγή στα 

νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

ιατρικής φροντίδας των ασθενών. Συνολικά εγκρίθηκαν 27 νέες μελέτες και ειδικότερα: 

• Στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο»: Μία (01) Παρεμβατική Μελέτη και δέκα (10) Μη Παρεμβατικές 

• Στο Γ.Ν. Χανίων: Τέσσερις (04) Παρεμβατικές Μελέτες και πέντε (05) Μη Παρεμβατικές Μελέτες 

• Στο Γ.Ν. Ρεθύμνου: Τρεις (03) Παρεμβατικές Μελέτες και  δύο (02) Μη Παρεμβατικές 

• Στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας: Δύο  (02)  Μη  Παρεμβατικές  Μελέτες 

Το 2014 ο ΕΛΚΕΑ 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης διαχειρίστηκε 16 Τιμητικές Αμοιβές ιατρών που συμμετείχαν, ως ομιλητές, 

σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις, ενώ πληρώθηκαν τριανταέξι (36) Τιμολόγια, συνολικού ποσού 203.225,42 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

1/1/15-31/3/15: 

Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου του 2015 εγκρίθηκαν τρεις (03) Μη Παρεμβατικές Μελέτες  για  

διεξαγωγή  στα  νοσοκομεία αρμοδιότητάς μας, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για τη 

βελτίωση της ιατρικής φροντίδας των ασθενών. Ειδικότερα: 

• Στο ΠΑΓΝΗ: Μία (01) Μη Παρεμβατική Μελέτη 

• Στο Γ.Ν. Χανίων: Μία (01) Μη Παρεμβατική Μελέτη 

• Στο Γ.Ν. Λασιθίου- Έδρα Άγιος Νικόλαος: Μία (01) Μη Παρεμβατική Μελέτη 

Επίσης ο ΕΛΚΕΑ 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης διαχειρίστηκε 20 Τιμητικές Αμοιβές ιατρών που συμμετείχαν, ως ομιλητές, 

σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις. Ακόμα, πληρώθηκαν εικοσιτέσσερα (24) Τιμολόγια, συνολικού ποσού 

34.530,93 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ταμειακό Υπόλοιπο στο λογαριασμό μας: 31/12/12 : 235.999,38 ευρώ 

                                                                  31/12/13 : 284.979,41 ευρώ 

                                                                  31/12/14 : 381.707,23 ευρώ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, επενδύοντας στην ανάπτυξη συμπράξεων με φορείς της Περιφέρειας για την 

ανάδειξη και αξιοποίηση ευκαιριών στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς 

όφελος του πολίτη, ανέπτυξε συνεργασίες και συνέργειες με φορείς της Περιφέρειας. Στους φορείς αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η Εκκλησία, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Παρακάτω αναφέρονται οι άξονες συνεργασίας που 

έχουν αναπτυχθεί. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και 

Τεχνολογίας 

Στις 4-9-2014 υπεγράφη μνημόνιο αντίληψης και συνεργασίας της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχους: 

• την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων και συνεργειών μεταξύ τους και με άλλους φορείς του 

δημόσιου ή/και ιδιωτικού δικαίου για την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίησης έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας αποτελεί πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους με σκοπό την προαγωγή της δημόσιας υγείας και 

περίθαλψης 

• την ανάπτυξη συνεργειών στο πλαίσιο του εθνικού και ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την εξαγωγή 

χρήσιμων αποτελεσμάτων στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της διάχυσης 

γνώσης, της ανάπτυξης διαλειτουργικότητας, της παραγωγικής δικτύωσης, της αξιοποίησης των αρχών 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική ταυτοποίηση χρηστών κλπ) και των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της αξιοποίησης των εθνικών και διεθνών 

χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων. 

• τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας, που θα επιτρέψει την εξειδίκευση των στόχων και την 

επικέντρωση στην υλοποίησή τους με την παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων προς τη διοίκηση των 

συμπραττόντων μερών. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση 

από το Horizon, σε συνεργασία με δίκτυο συμπραττόντων φορέων. 

Συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης  

Η συνεργασία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με το ΤΕΙ Κρήτης έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσματα και για τους 

δύο φορείς και πραγματώνεται με τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων και την κατάθεση 

ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ σχεδιάζονται 

και άλλες κοινές δράσεις στα πλαίσια της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.  
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ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στις 

εξυπηρετούμενες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ηρακλείου 

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου και το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «Βενιζέλειο» υπέγραψαν 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία πρόθεση τους να συνεργασθούν αποτελεσματικά 

για την ενίσχυση και επιτυχία του Δήμου Ηρακλείου που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη 

Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της 

βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας» και με κοινό στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε 

όλες τις μορφές της (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, οικονομική κ.α.). Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ 

«Βενιζέλειο», σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν δωρεάν και σε 

προτεραιότητα τις εξετάσεις που είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν οι ωφελούμενες γυναίκες και τα 

παιδιά τους πριν την εισαγωγή τους στον Ξενώνα (αιματολογικές για μεταδιδόμενα νοσήματα, 

ακτινογραφία θώρακος, δερματολογική εξέταση, ψυχιατρική εκτίμηση κ.α.), καθώς και παιδιατρική 

γνωμάτευση για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, ενώ διασφαλίζεται και η 

παραμονή αυτών στο νοσοκομείο έως την ολοκλήρωση του ιατρικού ελέγχου τους. 

Επιτροπή Ιατρικού Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης 

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης συμμετέχει στη νεοσύστατη Επιτροπή Ιατρικού Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με 

στόχο την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Κρήτη.   

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Δημιουργία από την 7η ΥΠΕ Κρήτης Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους 

ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer στο νομό Ηρακλείου  

Με στόχο τη λειτουργία ενός Κέντρου αριστείας (centre of excellence) για θέματα άνοιας και τη νόσο 

Alzheimer, η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» μέσω των κλινικών: 

Παθολογικής, Ψυχιατρικής, Νευρολογικής και Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής και με την Εταιρεία Νόσου 

Alzheimer και συναφών διαταραχών νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» δρομολογούν όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο 

Alzheimer στο νομό Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας σε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τις υφιστάμενες δομές 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 

εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο αναφοράς για την άνοια και τη νόσο Alzheimer σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
Η 7η ΥΠΕ Κρήτης αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες σε επίπεδο πληροφοριακής υποδομής, οργάνωσης, 

ανάπτυξης και αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υγειονομική Περιφέρεια σε 

επίπεδο Ελλάδας. Ειδικότερα, είναι η μοναδική ΥΠΕ της Ελλάδας στην οποία λειτουργεί Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ), ενιαίο σε όλες τις μονάδες υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (νοσοκομεία, 

Κέντρα Υγείας). Με την ενσωμάτωση των ΠΕΔΥ-ΜΥ στη διοικητική δομή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, υποσυστήματα 

του ΟΠΣΥ (γραφείο προσωπικού, μισθοδοσία, λογιστήριο) έχουν εγκατασταθεί στις εν λόγω μονάδες, με 

άμεσο στόχο να γίνει πλήρης ενσωμάτωσή τους στο ΟΠΣΥ.  

Επισφράγισμα αυτών των καινοτομιών αποτέλεσε η απονομή Εύφημης Μνείας στη Διεύθυνση 

Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας – Το 

«Έξυπνο» Νοσοκομείο για το σύνολο της Καινοτομικής Δράσης της, με σκοπό τη βελτίωση της 

Νοσοκομειακής Λειτουργίας στην Κρήτη, αλλά και η βράβευση μίας εκ των τεσσάρων υποβληθέντων 

εργασιών ( «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ιατρονοσηλευτικών Ροών και Πληροφοριών- ΠΑΝΑΚΕΙΑ», 

Μοσχοβάκης Γ., Μαλλάς Κ., Καραμπέτσος Δ.). 

Για την επίτευξη του στόχου της προώθησης δράσεων πληροφορικής στο σύνολο της υγειονομικής 

περιφέρειας, η 7η ΥΠΕ Κρήτης μέσω της Δ/νσης Πληροφορικής εφαρμόζει τα κάτωθι: 

• Καθιερωμένες συναντήσεις με τακτική βάση με τα τμήματα πληροφορικής των νοσοκομείων, όπου 

συζητούνται τα προβλήματα οι στόχοι και οι επιδιώξεις της 7ης ΥΠε Κρήτης. 

• Στοχοθεσία σε όλα τα τμήματα Πληροφορικής, ενώ προτείνει τις κατευθύνσεις και τους άξονες δράσης 

προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΕ στα πληροφοριακά συστήματα. 

• Σε κάθε μεταρρύθμιση, στην οποία εμπλέκονταν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η 

Δ/νση Πληροφορικής στάθηκε συνεχής αρωγός στις μονάδες ώστε η διαδικασία αλλαγής να γίνει, κατά 

το δυνατόν, ανώδυνα, σχεδιάζοντας/δημιουργώντας/εφαρμόζοντας η ίδια σεμινάρια, μαθήματα, on 

the job training, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ενημερωτικά φυλλάδια, ιστοσελίδες ενημέρωσης. 

• Εποπτεύει χωρίς εξωτερική υποστήριξη τα πληροφοριακά συστήματα της 7ης ΥΠΕ φροντίζοντας την κατά 

το δυνατόν αδιάλειπτη λειτουργία τους. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

• 2012: Πλατφόρμα επικοινωνίας νοσοκομειακών φαρμακοποιών (με SMS, email, blog κα) 

(http://www.hc-crete.gr/φαρμακεια). Η πλατφόρμα επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των 

φαρμακευτικών τμημάτων, καθώς ενημερώνει αυτόματα όλα τα φαρμακευτικά τμήματα για πιθανό 

πρόβλημα ενός φαρμακείου (πχ ελλείψεις υλικών) και επιτρέπει την γρήγορη ανταλλαγή 

απόψεων/λύσεων, καθώς οι πληροφορίες ανταλλάσσονται άμεσα και προς όλους τους εμπλεκόμενους 

φαρμακοποιούς. Ταυτόχρονα επιτρέπει (αν ο συντονιστής φαρμακοποιός το κρίνει σκόπιμο) και την 

άμεση ενημέρωση των διοικήσεων σε πιθανές ελλείψεις υλικών. Η ενημέρωση των συναδέλφων δεν 

απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση της πλατφόρμας, καθώς στέλνονται emails και SMS στα κινητά 

τηλέφωνα που έχουν πιστοποιηθεί.  

• 2013-2014: Πληροφοριακό σύστημα τηλεσυνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων των Μονάδων Υγείας 

της Κρήτης. Σε ένα προστατευμένο από αδιάκριτα μάτια περιβάλλον συνεργασίας, οι Διοικήσεις των 

http://www.hc-crete.gr/φαρμακεια
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μονάδων μπορούν να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν με τηλεδιάσκεψη, 

να στείλουν μηνύματα SMS ή emails, να παρακολουθήσουν εξελίξεις έργων και να συνεργαστούν με 

άλλα στελέχη του υγειονομικού συστήματος της Κρήτης. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από το 

σύνδεσμο και αναμένεται η άμεση λειτουργία της με κατάλληλη εκπαίδευση των διοικητών:  

        http://www.healthmanagement.gr/Users/Account/AccessDenied?ReturnUrl=%2f 

• 2013: Ηλεκτρονική διαχείριση μητρώου αποκλειστικών νοσοκόμων. Το σύστημα διαχείρισης και 

παρακολούθησης αποκλειστικών νοσοκόμων, παρακολουθεί τον "εργασιακό βίο" των αποκλειστικών 

νοσοκόμων από την αίτηση τους για την πιστοποίηση, ως το τέλος της πιστοποίησης. Με άλλα λόγια 

παρακολουθεί τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί, ελέγχει αυτόματα και αποκλείει ή περιλαμβάνει 

την αποκλειστική νοσοκόμα, με βάση τα κατατεθέντα πιστοποιητικά, στη λίστα πιστοποιημένων 

αποκλειστικών του νοσοκομείου, παρακολουθεί τις αναθέσεις σε ασθενείς και επιτρέπει τον πλήρη και 

διαφανή έλεγχο της εργασίας τους. Η έκδοση για τον πολίτη: http://www.hc-

crete.gr/apoklistikes/viewonly/viewmy.aspx 

• 2013: Ηλεκτρονική διαχείριση μητρώου Εθελοντών. Η έκδοση για τον πολίτη: http://www.hc-

crete.gr/πολιτης/εθελοντισμος-7ηυπε 

• 2005-2015: Ηλεκτρονική διαχείριση υποψηφίων επικουρικού προσωπικού. Πλήρης παρακολούθηση 

των στοιχείων των υποψηφίων επικουρικών (μη ιατρών) και σύνδεση με την ιστοσελίδα, ώστε να 

παίρνουν αυτόματα βεβαιώσεις και να επαληθεύουν την εισαγωγή των στοιχείων που έγινε στην 

Κεντρική υπηρεσία. (http://www.hc-crete.gr/epikoyrikoi) 

• 2010-2015: Ηλεκτρονικός χάρτης υγείας (Μονάδες Υγείας): http://www.hc-

crete.gr/MonadesYgeias/home/nosokomeia, Μονάδες Ψυχικής Υγείας: http://www.hc-crete.gr/ψυχικη-

υγεια/χαρτης-ψυχικης-υγειας). Περιλαμβάνει στοιχεία προσβασιμότητας, επικοινωνίας, χάρτες, 

περιοχές ευθύνης κτλ. για όλες τις μονάδες υγείας και ψυχικής υγείας της Κρήτης. 

• 2013: Άμεση παροχή λειτουργικών στοιχείων παραγωγής και στελέχωσης των μονάδων υγείας από 

την ιστοσελίδα της ΔΥΠΕ (σε πραγματικό χρόνο) (http://www.hc-crete.gr/pedy) 

• 2015: On line προβολή μισθοδοτικών καταστάσεων από όλους τους εργαζομένους στην 7η ΥΠΕ 

(http://www.hc-crete.gr/υγεια/real-time) 

• 2011-2015: Σύστημα προτεραιοποίησης των ΤΕΠ της Κρήτης (πιλοτικά λειτουργεί στο ΓΝ Ρεθύμνου και 

εξαπλώνεται στο Βενιζέλειο). Δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο και διαφανές περιβάλλον διαχείρισης 

και προτεραιοποίησης των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ, ώστε να ενημερώνεται ο ασθενής 

(μέσω οθονών), για την προτεραιότητα του, για το αν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του, για το που 

πρέπει να πάει και περίπου πόσο θα περιμένει, αλλά και ο ιατρός για τα αποτελέσματα της διαλογής, 

για τα περιστατικά που εκκρεμούν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα κατέστει 

δυνατή η πλήρης παρακολούθηση των χρονικών διαστημάτων εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ. 

• 2013: Δημιουργία τυποποιημένων ιστοσελίδων για τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης (http://www.hc-

crete.gr/istoselides-kentrwn-ygeias-kritis). Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τις εφημερίες και τις 

πορείες των ιατρών προς τα περιφερειακά ιατρεία, τις υπηρεσίες και την στελέχωση. Οι ιστοσελίδες 

αυτές μετά την αρχική κατασκευή τους, διαχειρίζονται από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας. 

• 2012-2013: Διαδραστική ιστοσελίδα 7ης ΥΠΕ (http://www.hc-crete.gr). Ο βασικός στόχος είναι η 

παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω ενός εύχρηστου και καλοσχεδιασμένου 

portal υγείας. Τα βασικά στοιχεία 1. Πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers 2. Σχεδίαση, 

http://www.hc-crete.gr/apoklistikes/viewonly/viewmy.aspx
http://www.hc-crete.gr/apoklistikes/viewonly/viewmy.aspx
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συμβατή με τα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες (responsible design). 3. Ενοποίηση όλων των 

εφαρμογών στην ιστοσελίδα μας 4. Εύκολος και ξεκάθαρος τρόπος περιήγησης 5. Βασισμένο σε 

πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Η μηχανή CMS εκμεταλλεύεται τις πιο 

πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας (MVC 4, Ajax, jquery, nhibernate LINQ, κτλ) 6. Πλήρης διαχωρισμός 

περιεχομένου, βάσεων δεδομένων και προβολών 7. Ανανεωμένο look & feel (εμπνευσμένο από το 

metro design) 8. Εύκολη δυνατότητα πλήρους αλλαγής της εμφάνισης, χωρίς ιδιαίτερο κώδικα. 9. Οι 

περισσότερες σελίδες του site είναι δυναμικές, καθώς ο σχεδιασμός ήταν πάνω σε ένα κεντρικό κορμό 

βάσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ιστοσελίδες που φαίνονται στατικές (πχ η σελίδα με τα 

νοσοκομεία της Κρήτης), στη πραγματικότητα είναι πλήρως δυναμικές και αντλούν όλο το περιεχόμενο 

τους από βάσεις δεδομένων. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι η επιθυμία μας για ένα σημείο 

εισόδου/αλλαγών, που αυτόματα θα διαχέεται, τόσο στο MIS όσο και στην ιστοσελίδα. 10. Έχει δοθεί 

βάρος στην άπλετη πληροφόρηση, προσέχοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια. Έτσι για παράδειγμα τα 

emails, όπου αναφέρονται, είτε είναι κρυπτογραφημένα εντός του κώδικα html, είτε χρησιμοποιούν 

εικόνες, ώστε να μπερδέψουν τα bots και να μειώσουν τα spam-mails.  

• 2014: Σύστημα ημερήσιας καταγραφής στοιχείων παραγωγής έργου στο ΠΕΔΥ. Με το εν λόγω 

σύστημα, γίνεται άμεσα η καταχώρηση και συγκέντρωση/ομογενοποίηση των στοιχείων παραγωγής 

των ΠΕΔΥ-Μονάδων υγείας, με λειτουργικά στοιχεία παραγωγικότητας (αντίστοιχα με το esy.net) (πχ 

εξετασθέντες, εργαστηριακές εξετάσεις, ασφαλισμένοι/ανασφάλιστοι κτλ). (http://www.hc-

crete.gr/pedystat/) 

• 2011-2014: Σύστημα ενιαίας παρακολούθησης των ιατρικών και νοσηλευτικών διαδικασιών σε όλη την 

Κρήτη (Σύστημα Πανάκεια), ολοκληρώνοντας το ΟΠΣΥ Κρήτης. Παραγωγική λειτουργία στην 

παθολογική κλινική του ΓΝ Ρεθύμνου και στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ. Το «όραμα» μας 

ήταν η δημιουργία ενός πλήρους νοσοκομειακού ηλεκτρονικού συστήματος, ανεξάρτητο από τοποθεσία 

και λειτουργικό σύστημα, που να μπορεί να λειτουργεί από υπολογιστή μέχρι smart-phone, μέσω του 

οποίου, ο πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας θα μπορεί να ανακαλεί άμεσα και να επισκοπεί όλες 

τις λεπτομέρειες νοσηλείας κάθε περιστατικού που νοσηλεύεται ή έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν. 

Επίσης να έχει τη δυνατότητα προσθαφαίρεσης των εντολών νοσηλείας και παρακολούθησης της 

εκτέλεσης των εντολών αυτών. Με τον τρόπο αυτό, οι κλινικές σε δημόσιο νοσοκομείο 

μετασχηματίζονται σε “paperless” κλινικές. Τα διαγράμματα ζωτικών, οι παραγγελίες εξετάσεων, οι 

φαρμακευτικές αγωγές, οι εντολές νοσηλείας, τα ενημερωτικά σημειώματα κτλ εμφανίζονται όλα 

ηλεκτρονικά, κάτω από ένα ενοποιημένο σύστημα, εξοικονομώντας ιατρικό και νοσηλευτικό χρόνο.  

• 2013-2015: ΥΠΕΡΠΑΝΑΚΕΙΑ. Πρόκειται για μια βελτιωμένη έκδοση του Πληροφοριακού συστήματος 

ΠΑΝΑΚΕΙΑ, που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ, όπου ουσιαστικά ενοποιεί 

όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης σε ένα ενιαίο Σύστημα Νοσοκομειακής και Ιατρικής Επικοινωνίας. Ο 

ιατρός διαθέτει, για τον ασθενή που νοσηλεύει, το ιστορικό, τις εξετάσεις, το φάκελο υγείας, σημεία 

προσοχής, ενημερωτικά σημειώματα, από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, στην ταμπλέτα ή στον 

υπολογιστή του, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται εντυπωσιακά η κλινική γραφειοκρατεία, καθώς σχεδόν όλη 

γίνεται ηλεκτρονικά (φαρμακευτική αγωγή, οροί, ζωτικά, λογοδοσία, ιατρονοσηλευτικές οδηγίες, 

ενημερωτικά κα) με σκοπό την πλήρη paperless λειτουργία των κλινικών της Κρήτης. Το εν λόγω 

σύστημα αποτελεί μετεξέλιξη του συστήματος ΠΑΝΑΚΕΙΑ, και υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους. Η 

πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει σε 5 κλινικές των νοσοκομείων του Ηρακλείου και σε μια στο 

Νοσοκομείο Νεάπολης. Προγραμματίζεται ήδη η ένταξη μεγάλου αριθμού νέων κλινικών. Η 

εφαρμογή υπερκαλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης του συνοπτικού ιστορικού υγείας κάθε πολίτη, 

http://www.hc-crete.gr/pedystat/
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ενώ μπορεί να εγκατασταθεί με μικρή παραμετροποίηση σε κάθε κλινική, ανεξαρτήτως 

πληροφοριακού συστήματος. 

• 2014-2015: Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα συμβάλλει στη μείωση των 

θανάτων από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η ιδέα είναι ότι οποιοδήποτε συμβάν ενδονοσοκομειακής 

λοίμωξης δηλωθεί στο εν λόγω σύστημα, μέσω της εφαρμογής ΥΠΕΡΠΑΝΑΚΕΙΑ, η επιτροπή 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων του νοσοκομείου, έχει πλήρη πρόσβαση στη νοσηλεία του ασθενή (πχ 

ζωτικά, εξετάσεις κτλ), ώστε να προσφέρει ουσιαστικά στη λήψη μέτρων. Ταυτόχρονα, αν ο ασθενής 

νοσηλευθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Κρήτης, εντός εξαμήνου από το επεισόδιο της λοίμωξης, 

εμφανίζεται η ειδοποίηση ότι ο εν λόγω ασθενής «πέρασε» ενδονοσοκομειακή λοίμωξη και 

απαιτούνται ενέργειες απομόνωσης.  


