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Το Νοσοκομείο Δράμας 

ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



Η λειτουργία ενός σύγχρονου ανθρωποκεντρικού 

Νοσοκομείου που παρέχει υψηλού επιπέδου 

Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υπηρεσίες 

Υγείας, με έμφαση στην ισότιμη, φιλική και 

ανθρώπινη αντιμετώπιση των ασθενών και στην 

ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας 

τους.  

Αποστολή 

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάδειξη του έργου του 

Νοσοκομείου της Δράμας, προκειμένου να 

συνεχίσει να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες του, διατηρώντας τον φιλικό και 

ανθρώπινο χαρακτήρα του και χρησιμοποιώντας 

τις βέλτιστες πρακτικές στην επίτευξη 

αποτελεσματικών θεραπειών, στην 

αποδοτικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων 

και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.. 

Όραμα 

•. 

             



Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και 

συνεπώς  ικανοποίησης των πολιτών 

Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κ 

περαιτέρω εκπαίδευσή του σε νέες μεθόδους  

. 

 

Μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών υγείας με 

αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας - 

αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και  βέλτιστη 

αξιοποίηση τους. 

Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση – προτυποποίηση 

λειτουργιών  του νοσοκομείου (υποδομές, συστήματα 

διοίκησης, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακές 

διαδικασίες, ψηφιακές τεχνολογίες) προς όφελος των 

πολιτών και των εργαζομένων  

•. 

Μείωση δύναμης μη παραγωγικών μονάδων - Ανάπτυξη 

νέων μονάδων /  νέων υπηρεσιών 

Μεγιστοποίηση κάλυψης αναγκών ως προς το εύρος 

των ασθενειών/θεραπειών και τον αριθμό των ασθενών 

Στρατηγικός 

Σχεδιασμός 
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Το Νοσοκομείο σε αριθμούς 



When scaling, group all elements to be scaled. Scale as needed. Use the “Increase Font Size,”  

“Decrease Font Size” buttons or manually change the font size for the editable text. 

Στις 25/10/2019 ξεκίνησε η λειτουργία εξωτερικού 

ογκολογικού ιατρείου κάθε Παρασκευή για κάθε 

συμπολίτη μας που ανήκει στη συγκεκριμένη ευπαθή 

ομάδα 

Συνολικό 

εμβαδόν 

κτιρίου 

9.001,53  τ.μ. 

Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό, Νεφρολογικό, 

Υπερτασιολογικό, Πνευμονολογικό, Διαβητολογικό, 

Ψυχιατρικό, Ψυχολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό Α΄ και Β΄, 

Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, ΩΡΛ, Μαιευτικό, Τεστ ΠΑΠ, 

Οδοντιατρικό, Νευροχειρουργικό,  

 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας 

Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό, Νευρολογικό, 

Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, ΩΡΛ-

Οφθαλμολογικό, Μαιευτικό/Γυναικολογικό, 

Αναισθησιολογικό, Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), 

Βιοπαθολογικό/Βιοχημικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Παθολογική 

Ανατομία, Αιματολογικό/Αιμοδοσία, Φαρμακευτικό. 

 

  

 Εκτείνεται 

εντός 

οικοπέδου 

47.802 τ.μ. 

250 οργανικές 

κλίνες 

 

244 

αναπτυγμένες 

κλίνες 



  

Το Νοσοκομείο Δράμας σε 

αριθμούς-2020 

Νοσηλείες 

10.842 

Ημέρες νοσηλείας 

43.545 

Μέση διάρκεια νοσηλείας 

3,4 

Χειρουργικές επεμβάσεις 

2.255 

Αριθμός εξετασθέντων Τ.Ε.Π.  

31.770 

Αριθμός εξετασθέντων Τ.Ε.Ι. 

43.330 

Αριθμός εξετασθέντων Ολοήμερη 

918 

Σύνολο διακομιδών 

458 

Συνολικός 

αριθμός 

εξετασθέντων 

εξωτερικών 

ασθενών 

76.018 
Συνολικός αριθμός 

κλεισμένων 

ραντεβού  

66.588 με 

προσελεύσεις να 

φτάνουν στο  

51,93% 



Σύνολο περιστατικών 

992 

Προγραμματισμένα 

περιστατικά 
898 

Επείγοντα 

περιστατικά 
94 

Προγραμματισμένες 

Συνεδρίες 

11.575 

Παραχθέν έργο Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού στο 2020 

 

 

Επείγουσες 

Συνεδρίες 

343 

Σύνολο συνεδριών 

11.918 



Ακτινογραφίες: 59.122 
Υπέρηχοι: 11.159 
Αξονικές: 13.545 

Μαστογραφίες: 264 
Γυν/κοί Υπέρηχοι: 1.280 

Ιατρική 
Απεικόνιση 

 
Σύνολο: 87.038 

Αιματολογικό: 129.891 
Μικροβιολογικό: 13.282 
Βιοχημικό: 647.486 
Αιμοδοσία: 36.212 
Ανοσολογικό: 38.791 
Αντιφυματικό: 173 
Παθολογοανατομικό: 26 
 

Βιοπαθολογικές 

εξετάσεις 

 
Σύνολο: 865. 861 

 
Δοκιμασία 

κόπωσης: 128 
Holter: 76 

Εκτός 
Εργαστηριακών 

εξετάσεων 
 

Σύνολο: 204 



ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 735 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ                                      :635 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σύνολο: 111 

Ιατροί ΕΣΥ: 58 

Ειδικευόμενοιι: 37 

Επικουρικοί:14 

Ιδιώτες: 2 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σύνολο: 317 

Μόνιμοι: 252 

Προσωποπαγείς:5 

Επικουρικοί:35 

Νοσηλευτική εξειδίκευση:6 

ΟΑΕΔ: 19 

Σύνολο:62 

Μόνιμοι:42 

Προσωποπαγείς:13 

Επικουρικοί:6 

ΟΑΕΔ:1 

 

Σύνολο:145 

Μόνιμοι:76 

Προσωποπαγείς:4 

ΙΔΟΧ:51 

Επικουρικοί:13 

ΟΑΕΔ:1 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 



Ενίσχυση ανθρωπίνου δυναμικού-Προσλήψεις προσωπικού 

στο έτος 2020 και μέχρι και 31/3/2021 

Ιατρικό Προσωπικό:  

11 

Νοσηλευτικό προσωπικό:  

39 

Επιστημονικό-Παραϊατρικό  

5 

Λοιπό-Επικουρικό: 

17 



Το Νοσοκομείο θωρακίζεται συνεχώς 

με μόνιμους ιατρούς 
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Γραμμική (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ – ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2016-2020 



ΤΟ 2016 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 500.000,00€ 

ΤΟ 2020 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72.104,00€  

 

(ΜΕΙΩΣΗ 85%) 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ: 

 

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 

2. ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠO ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 

3. ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

4. ΣΩΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 



1Ο ΕΡΓΟ 

Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Προϋπολογισμού 

5.543.511,01€ 

1ο Υποέργο (ΕΣΠΑ):  

«Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού 

Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 2.860.000,00 Ευρώ με 

Φ.Π.Α. Το έργο εκτελείται 

2ο Υποέργο (ΕΣΠΑ):  

«Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 

κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 

2.650.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρονικά προσδιορίζεται στο τέλος 

του 2021. Η δημοπρατημένη μελέτη του 2ου υποέργου αξίας 150.000€ 

χρηματοδοτήθηκε από Π.Δ.Ε.Π.Α.Μ.Θ. 

3ο Υποέργο (ΕΣΠΑ ):  

Υπηρεσία Ενεργειακού Επιθεωρητή για την Έκδοση του 2ου 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου 

Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμού 33.511,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.  



2ο ΕΡΓΟ (ΕΣΠΑ) 

Υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων 

Νοσοκομείου Δράμας  

Προϋπολογισμού 

2.000.000,00€ 

Οι εσωτερικοί κύριοι χώροι του Νοσοκομείου θα παραδοθούν 

υγειονομικά αναβαθμισμένοι: 

1. Με καινούρια δάπεδα με νέο σύγχρονο τάπητα 

αντιμικροβιακού υλικού, οικολογικού, ομοιογενούς υφής, 

άκαυστου, με ανθεκτική απορροφητική επιφάνεια 

(συνολικού εμβαδού: 14.500,00 μ2). 

2. Με βαμμένους τους εσωτερικούς τοίχους με αντιμικροβιακή 

βαφή (συνολική επιφάνεια: 26.000,00 μ2). 



Κατ΄ οίκον φροντίδα-νοσηλεία 2020 (1) 
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Ηλικιακή ομάδα 

30-59 

 

Αριθμός 
ασθενών 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

60-75 

 

Αριθμός 
ασθενών 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

76-85 

 

Αριθμός 
ασθενών 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικιακή ομάδα 

86-100 

 

Αριθμός 
ασθενών 

108 

Σύνολο:  

Αριθμός ασθενών:  

262 

 

Αριθμός επισκέψεων: 

1197 

 



 

 

 

 

Η κατ’ Οίκον φροντίδα συνεχίζει την λειτουργία της απρόσκοπτα κατά την διάρκεια της 

Πανδημίας, παρακολουθώντας ασθενείς ήδη ενταγμένους στην υπηρεσία και όντας θετικοί 

στον SARS COV – 2, αν και στο σκοπό της λειτουργίας της είναι η παρακολούθηση ασθενών 

με μη μεταδοτικά νοσήματα. 

 

 

 

•Από το σύνολο 262 ασθενών οι 188 ασθενείς  

είναι ενταγμένοι στην υπηρεσία ενώ 74  

εξυπηρετήθηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς. 

 

•Οι εξωτερικοί ασθενείς είναι κυρίως άτομα που απευθύνθηκαν  

στην Υπηρεσία μας για κατ’ οίκον εμβολιασμό  

(αντιγριπικό, PCV 13 και PPSV 23). Έγινε ενημέρωση  

σε ασθενείς και οικογένειες σχετικά με το εθνικό  

πρόγραμμα εμβολιασμού και προγραμματίστηκαν περαιτέρω δράσεις. 

 

•Οι ασθενείς είναι κυρίως υπερήλικες κατακεκλιμένοι με συνοσηρότητες . 

Κατ΄ οίκον φροντίδα-νοσηλεία 2020 (2) 
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     (ΕΣΠΑ) 

 

       Νέος εξοπλισμός 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Προμήθειας 

(ολοκλήρωση)  

Σύνολο: 2.581.124,00€ • .€. 

 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ & 

ΤΑ ΤΕΙ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ (Προϋπολογισμός 

199.124,00) 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ 

Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, (Προϋπολογισμός 

205.000,00) 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

853.000,00 €  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1.324.000,00 €  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

 

Περιγραφή Προμήθειας 

(σε εξέλιξη) 

Σύνολο: 3.341.800,00€ 

 

 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. 

ΔΡΑΜΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1.000.000€ 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1.709.800,00 €   ΤΟY  Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 632.000,00€ 
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Ψηφιακή 
επανάσταση 



Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που θα χαρακτηρίζεται από ποιότητα σε 

όλες τις λειτουργίες του. 
 

Διασύνδεση-

Κάλυψη -

Πρόσβαση 

Δίκτυο 
ΣΗΔΕ- 

Ηλεκτρονική 

διακίνηση 

εγγράφων 

Ψηφιοποίηση 

αρχείου 1 

Πλήρης κάλυψη με 

ταχύτατη διασύνδεση στο 

διαδίκτυο μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 

όπου υπάρχει 

διασυνδεδεμένος σταθερός 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

ευρεία κάλυψη ασύρματης 

διασύνδεσης με ταχύτατη 

ξεχωριστή διασύνδεση 

μέσω ΕΔΕΤ για πρόσβαση 

στο διαδίκτυο των 

φορητών συσκευών, 

πλήρης κάλυψη με 

υπολογιστές για την 

λειτουργία του 

Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού 

Συστήματος Υγείας 

(Ο.Π.Σ.Υ.)και των 

υπόλοιπων εφαρμογών, 

όπου απαιτείται. 

Εν αναμονή 

παραχώρησης μετά 

από συντονισμένες 

ενέργειες του 

συστήματος  «ΙΡΙΔΑ»  

αδαπάνως για το 

Νοσοκομείο 

(εξοικονόμηση 

25.000€). 

Προετοιμασία 

διαγωνιστικής διαδικασίας 

για την ψηφιοποίηση 

αρχείου του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού. 

Πλήρης κάλυψη 

με σταθερό και 

ταχύ δίκτυο εντός 

του ΓΝΔ για 

πρόσβαση στις 

εφαρμογές του 

Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού 

Συστήματος 

Υγείας 

 (Ο.Π.Σ.Υ.). 

Ψηφιοποίηση 

 αρχείου 2 

Πλήρης 

ψηφιοποίηση 

του αρχείου της 

Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 



Ψηφιακό 
όραμα 

1 3 5 

6 4 2 

Παροχή δυνατότητας προσδιορισμού 

(΄΄κλείσιμο΄΄) ραντεβού στα Εξωτερικά 

Ιατρεία από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Δ. 

 

Διαλειτουργικότητα εφαρμογών του Ο.Π.Σ.Υ. με εφαρμογές 

εκτός του φορέα. 1ο παράδειγμα η  δυνατότητα  δημιουργίας 

μέσω του ΟΠΣΥ, παραπεμπτικών στην ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση. 2ο παράδειγμα το έργο BICONN, μέσω του 

οποίου θα γίνεται από το Υ. Υγείας, αυτόματη εξόρυξη των 

δεικτών επιχειρηματικής ευφυΐας από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.), χωρίς την 

παρέμβαση των υπαλλήλων. 

Δημιουργία υποδομής των διακομιστών μας στο 

υπολογιστικό νέφος της ΚτΠ G-Cloud.  

Πλήρη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών που 

αποτελούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.), ώστε να μην αποτελούν 

οι εφαρμογές νησίδες πληροφορίας, αλλά μια 

κοινότητα ανταλλαγής πληροφοριών.  

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος 

Ηλεκτρονική Διακίνησης Εγγράφων 

(Σ.Η.Δ.Ε.). 

Σταδιακή ανανέωση στόλου υπολογιστών.  

Βαδίζοντας στον δρόμο για ένα 

νοσοκομείο χωρίς χαρτί. 

 

Στόχος είναι η μείωση χρήσης χαρτιού 

πάνω από 50%, η ευκολία στην 

ιχνηλάτηση της πορείας ενός εγγράφου 

σε επίπεδο ενεργειών, και η ευκολία 

αρχειοθέτησης και αναζήτησης 

εγγράφων. 



Δημιουργία σελίδας στο Facebook  για άμεση ενημέρωση του κοινού. 
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Το Νοσοκομείο 

αλλάζει 

Με γνώμονα το όφελος του ασθενούς 

και τη βέλτιστη δυνατή παροχή των 

υγειονομικών υπηρεσιών 



Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. 
 

 

 

 Παραλαβή κλινών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) 

 

  

Στις 24/5/2020 παρελήφθησαν δώδεκα σύγχρονα ειδικά κρεβάτια και τα ανάλογα 

στρώματά τους στη Μονάδα Αιμοκάθαρσης- Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου 

Δράμας, αντικαθιστώντας έτσι τις παλαιές κλίνες του Τμήματος, που είχαν 

τοποθετηθεί κατά την περίοδο 1995-1998. Η προμήθεια έγινε μέσω του προγράμματος 

ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

                                            



Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. 
  

Δωρεά  εννέα (9) τηλεοράσεων για την Μ.Τ.Ν. 

 

Το παζλ της αναβάθμισης σε ξενοδοχειακό εξοπλισμό που 

ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό στη Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού με τις νέας τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένες κλίνες 

και τραπεζίδια  συμπλήρωσε η δωρεά εννιά (9) τηλεοράσεων 

με τα παρελκόμενα για την λειτουργία τους, που 

προστιθέμενες στις τέσσερις (4) υφιστάμενες θα κρατούν 

συντροφιά στους νεφροπαθείς – αιμοκαθαιρόμενους της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου.  
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Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται 

συνεχώς 

Καινούρια τραπεζίδια στη 

Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού  



Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. 
 

 

 

 Παραλαβή κλινών και τραπεζοκομοδίνων στην 

Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου . 

 

  

                                            



Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. 
  

Αντικατάσταση σκιαλυτικών λυχνιών σε όλες τις 

χειρουργικές αίθουσες 

                                            



 

Μαστογράφος,  CRM, νέες Χειρουργικές Τράπεζες για την 

ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό  του Χειρουργείου. 
 

 

 

Τα παραπάνω καινούργια, τελευταίας 

τεχνολογίας παραδοθέντα μηχανήματα (Μάιος 

2020) αναβαθμίζουν τον ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου και συμβάλλουν 

στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του 

Νομού. 

 

 



 

. 
 

Το νοσοκομείο πλέον διαθέτει πέντε (5) νέες υπερσύγχρονες κλίνες 

με τους αναπνευστήρες τους για την μονάδα εντατικής θεραπείας 

(ΜΕΘ) αξίας 250.000 € (δωρεά Μάρμαρα Παυλίδη) Ήρθαν και 

εγκαταστάθηκαν, εκπαιδεύτηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές της 

ΜΕΘ και πήραμε την εντολή από την 4ηΥΠΕ για την ανάπτυξή τους 

ώστε οι 7 κλίνες που υπήρχαν, να γίνουν 12. 

Το Υπουργείο Υγείας μας έστειλε πέντε (5) monitors με την κονσόλα 

παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και τάχιστα (σε μόλις 2 

μέρες) έγινε η πλήρης εγκατάσταση όλου του συγκροτήματος. 

Ταυτόχρονα έγινε και η εκπαίδευση του προσωπικού. 

12 κλίνες ΜΕΘ είναι στην υπηρεσία των Δραμινών. 

Με αυτή την αύξηση (+71%) έχουμε τώρα το Ευρωπαϊκό 

στάνταρτ που είναι 12 κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους. 

 

. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται 

συνεχώς 

12 κλίνες ΜΕΘ στην υπηρεσία των Δραμινών 
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Επισκευή και 
συντήρηση 

εγκαταστάσεων- 
Ανακατασκευή 

χώρων  
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Αποκατάσταση προσπέλασης Α.Με.Α. 

 Εργασίες  διαμόρφωσης αύλειου χώρου 

του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. 

Μετά την καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του συνόλου των λειτουργικών χώρων του Γ.Ν. 

Δράμας της κατάστασης των υποδομών και των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και της 

υφιστάμενης κατάστασης των κατασκευών και του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου, ακολούθησαν 

προτάσεις και μελέτες αναμόρφωσης και ανασχεδιασμού πολλών εξ αυτών. Ειδικότερο έργο, το 

οποίο εκκινεί κατά το προηγούμενο διάστημα: 

 

  Στο πλαίσιο της βελτίωσης και αναμόρφωσης του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου ξεκίνησαν  

οι εργασίες ανακατασκευής φθαρμένων πλακοστρώσεων, αλλαγής κατεστραμμένων πινακίδων 

σήμανσης και αλλαγής κατευθυντήριων πινακίδων εσωτερικής κυκλοφορίας. 

 



 
 
  
 
 

 
 
 

Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η φύτευση Φυτοφράκτη (ισχύς παροχής 

υπηρεσιών:11/5/2020-10/8/2020). 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Με συντονισμένες ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας, του 

Τμήματος Προμηθειών,  

του Οικονομικού Τμήματος και της Διοίκησης -εν μέσω 

πανδημίας-  

ολοκληρώθηκαν αθόρυβα όλες οι εργασίες αντικατάστασης-

αναβάθμισης  

του πεπαλαιωμένου και εκτός σύγχρονων προδιαγραφών   

κέντρου διαχείρισης των πηγών  

ηλεκτρικής ενέργειας του νοσοκομείου.  

Όλα πλέον εκεί είναι καινούργια  

και εντός των σύγχρονων προδιαγραφών 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

 

Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας και τουλάχιστον 5 χρόνια 

κακής λειτουργίας η Ατμογεννήτρια αντικαταστάθηκε με 

καινούργια, προκειμένου να εκλείψουν οι δαπάνες που 

προκαλούνταν όλα αυτά τα χρόνια από την προβληματική 

λειτουργία της παλιάς . 
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Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού του Δικτύου Παροχής 

Ατμού (Κύκλωμα Ατμού) του 

Λεβητοστασίου 



Παρεμβάσεις στο δίκτυο παροχής 

οξυγόνου 
 

Το νοσοκομείο προχώρησε στην αναβάθμιση της 

παροχής οξυγόνου στις τρεις (3) Κλινικές Covid 19 με 

την αντικατάσταση των υπαρχόντων μειωτών 

οξυγόνου των 18 m3/h με διπλούς μειωτές τελικής 

παροχής 2x25 m3/h. 
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Οργάνωση και τακτοποίηση του αρχείου του Νοσοκομείου (1) 

Το αρχείο του Νοσοκομείου πριν τις εργασίες Το αρχείο του Νοσοκομείου μετά τις εργασίες 



43 

Οργάνωση και τακτοποίηση του αρχείου του Νοσοκομείου (2) 

Το αρχείο του Νοσοκομείου πριν τις εργασίες 

 

Το αρχείο του Νοσοκομείου μετά τις εργασίες 
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Οργάνωση και τακτοποίηση αρχείου Νοσοκομείου 

Πριν τις εργασίες 

 

Μετά τις εργασίες 
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Αποκατάσταση ζημιών, αναμόρφωση και οργάνωση των Διοικητικών Γραφείων και 

Τμημάτων του Νοσοκομείου. 

Πριν τις εργασίες Μετά τις εργασίες 



ΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ. 

 

Μεγάλη ποσότητα αδρανοποιημένων υλικών ανακυκλώθηκαν με 

θετικά αποτελέσματα όχι μόνον οικονομικά και τεχνικής φύσης 

αλλά κατά βάση περιβαλλοντικά για το Νοσοκομείο μας. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ PROCAT  

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

 



 

 

 

Πριν τις εργασίες Μετά τις εργασίες 

Αναβάθμιση και λειτουργικότητα- Αποκατάσταση και ανακαίνιση  Αποθήκης 

(Ανατολικά)  



 

 Αναβάθμιση και λειτουργικότητα- 

Τουαλέτες ΑΜεΑ – Τ.Ε.Π. 

 Μετά από αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή χώρου 

δημιουργήθηκαν τουαλέτες ΑΜεΑ στην περιοχή της βραχείας 

νοσηλείας του Νοσοκομείου.   



  

Αναβάθμισης και λειτουργικότητας συνέχεια…. γιατί υπάρχει και η 

άλλη όψη του νοσοκομείου! –Χώρος ιατρών (1) 

 

Παραδόθηκε από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου στον Διευθυντή 

Ιατρικής Υπηρεσίας και στην Πρόεδρο της Ένωσης 

Νοσοκομειακών Γιατρών ο χώρος που προορίζεται για ολιγόωρη 

ανάπαυση, εστίαση, μελέτη, συζήτηση ή ό,τι άλλο εκτιμηθεί από 

τους γιατρούς μας! 

 

 

 



 

 

 Αναβάθμιση και λειτουργικότητα συνέχεια…. γιατί υπάρχει και η 

άλλη όψη του νοσοκομείου!-Χώρος ιατρών (2) 
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            Covid 19 

Η πανδημία του 21ου αιώνα 



Λήψη μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας 

 Επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης Covid - 19 στο Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας (1) 

 

 

• Κατάρτιση Επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης COVID-19  σε συνεργασία με 4η ΥΠΕ, με ΕΚΑΒ -

ΚΕΠΥ. Οργάνωση ενεργειών και δημιουργία σταδιακά τριών Κλινικών για Covid περιστατικά και μιας 

ΜΕΘ Covid με σημαντική αύξηση κλινών της  . 

• Συγκρότηση ομάδας Συντονισμού για την διαχείριση της κρίσης. 

• Θωράκιση νοσοκομείου – αποκλεισμός εισόδων – Δημιουργία απομονωτηρίου εκτός Γ.Ν. Δράμας – 

εναρμόνιση λειτουργίας επί τη βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ – ΕΚΑΒ . 

• Συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς, με Υ.Υ, Εκπροσώπους Ελληνικού Κοινοβουλίου, 4ης ΥΠΕ, 

Βουλευτή, ΕΚΑΒ ΚΕΠΥ, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας,  Κ.Υ. Π.Ε. Δράμας, Γ.Ν. Ελληνική Αστυνομία, δομή 

μεταναστών, Προαναχωρησιακό κέντρο προσφύγων,  Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Ανώτερο Διοικητή 

Φρουράς, Περιφέρεια Α.Μ.Θ, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Ύπατη Αρμοστία, Δήμοι Π.Ε. Δράμας  για την 

αντιμετώπιση της Covid 19 κρίσης. 

• Συνεχής συνεργασία με κινητή μονάδα ΕΟΔΥ για έλεγχο ομάδων ιχνηλατήσεων 

 



Λήψη μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας 

 Επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης Covid - 19 στο Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας (2) 

 

• Άμεση ανταπόκριση σε όλα τα στοιχεία (ερωτηματολόγια κλπ) που ζητήθηκαν 4η Υ.Πε. και Υπουργείο 

Υγείας. 

• Απόφαση μετακίνησης νοσηλευτών από το Κ.Ψ.Υ, τα Κ.Υ. και τον ΟΚΑΝΑ στο Γ.Ν. Δράμας. 

• Σύμβαση ενίσχυσης φύλαξης. 

• Εφαρμογή διαδικασιών και πρωτοκόλλων σε προεγχειρητικούς ελέγχους, σε  εργαστηριακούς 
ελέγχους κ.ο. 

• Καθημερινή, εικοσιτετράωρη παρουσία νοσηλευτή/τριας στην κεντρική πύλη του Νοσοκομείου, για την 

διαλογή και θερμομέτρηση των προσερχομένων. 

• Συνεχείς συνεδριάσεις Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων και Ομάδας Συντονισμού για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και εφαρμογή των αποφάσεών τους από όλους, στο σύνολό τους. 

• Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση Μ.Α.Π. και στην εν γένει αντιμετώπιση της πανδημίας 

COVID-19, καθώς και του προσωπικού μονάδων υγείας της Π.Ε.Δράμας. 

• Εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID- 19. 

 



Λήψη μέτρων οργάνωσης και λειτουργίας 

 Επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης Covid - 19 στο Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας (3) 

 

 

 

•Δημιουργία Μονάδας Αιμοδοσίας σε χώρο του  Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να μην 

προσέρχονατι οι αιμοδότες στο Γ.Ν.Δράμας. 

 

•Λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας κατά την επανέναρξη των Τ.Ε.Ι. και των Απογευματινών Ιατρείων  

Καθημερινές ενημερώσεις των διαδικτυακών τόπων (ΒΙ) για Μ.Α.Π., κλινικές COVID 19, κλίνες ΜΕΘ 

κ.λ.π. 

•Αδιάλειπτη προσπάθεια σε προμήθειες υλικών αντιμετώπισης πανδημίας κ.ο.κ. 

•Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, δυνατότητα τηλεργασίας και ευέλικτων ωραρίων στους 

εργαζομένους.  

•Εργασιακή διαχείριση των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του προσωπικού σύμφωνα με τα 

προτεινόμενα μέτρα. 



  

 

Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της 

διασποράς του ιού περιλαμβάνουν: 

 

1.τον επαρκή αερισμό των χώρων 

 

2. τον συστηματικό καθαρισμό και την 

απολύμανση των επιφανειών, των 

αντικειμένων, του εξοπλισμού και του 

ιματισμού (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, 

ρουχισμός) που χρησιμοποιούνται 

 

3.την ορθή και ασφαλή διαχείριση των 

μολυσματικών, τις συστηματικές 

απολυμάνσεις χώρων και νεκροτομείου 

 

4. τη διαχείριση των απορριμμάτων 

 

5. διαμόρφωση χώρων Τ.Ε.Π./βραχείας-

Τ.Ε.Π./ covid για διαχωρισμό υπόπτων-

θετικών περιστατικών  

 

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς της λοίμωξης COVID-19 

στο Νοσοκομείο 

     (βάσει οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.) 
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Σημαντικές ημερομηνίες για 

την ανάπτυξη Covid Κλινικών 

και ΜΕΘ Covid στο 

Νοσοκομείο μας 

Οι Κλινικές Covid -19 αναπτύχθηκαν  

σταδιακά για την αντιμετώπιση εκτάκτων και 

επειγουσών υγειονομικών αναγκών εξαιτίας 

της επέλασης της πανδημίας Covid στο 

νομό Δράμας με την στήριξη του 

Υπουργείου Υγείας και της 4ης Υ.Πε.. Με τις 

κατάλληλες υποδομές και ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό κατάφεραν να υποστηρίξουν την 

απομονωμένη νοσηλεία ασθενών, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερα 

αυξημένες υγειονομικές ανάγκες. 

Στις 19/11/2020  152 κλίνες απλές και  ΜΕΘ 

διατέθηκαν στην αντιμετώπιση των Covid 

περιστατικών. 
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13/11/2020 

16/11/2020 

17/11/2020 

19/11/2020 
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COVID 1 

COVID 2 

COVID 3 

ΜΕΘ 

ΣΥΝΟΛΟ: 82 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 152 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 148 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ:132 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 108 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 88 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 63 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 36 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 9 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 36 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 63 κλίνες 

ΣΥΝΟΛΟ: 36 κλίνες 



 
 
Ανάπτυξη Κλινικών Νοσηλείας Covid-19 και  ΜΕΘ Covid 
 
 
 

ΜΕΘ Covid 

Κλίνες: 12 

Νοσηλείες: 36 

Ημέρες νοσηλείας: 368 

Κλινικές Covid 

Κλίνες: 140 

Νοσηλείες: 1265 

Ημέρες νοσηλείας: 6119 



 
 

Διακομιδές σε άλλα Νοσοκομεία 2020 
 
 

Σύνολο 
διακομιδών 
ασθενών με 

covid -19 
από το 

Νοσοκομείο : 

 221 



Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή από το αεροδρόμιο Καβάλας προς Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείων των Αθηνών 

 τριών (3) διασωληνωμένων, βαρέως πασχόντων ασθενών με Covid 19 

 του Νοσοκομείου μας, κατόπιν αιτήματος προς το γραφείο αεροδιακομιδών του 

Ε.Κ.Α.Β. στις 25/11/2020. 



 

Εργαστηριακή διάγνωση του ιού SARS CoV-2 - Μοριακά τεστ από Ιανουάριο 

2020 μέχρι και Μάρτιο 2021. 
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Σύνολο  

5.542 

Π.Γ.Ν. 
Αλεξ/λης 

2.488 

Α.Π.Θ. 

760 

Εργ/ριο. 
“Δημόκριτος” 

613 

Γ.Ν. Καβάλας 

14 

Γ.Ν. Δράμας 

4.339 

 
 
 
 

 

Το Νοσοκομείο 

διαθέτει μοριακό 

αναλυτή-PCR  από 

23/11/2020 

 

 

Τακτικά επαναλαμβανόμενοι μοριακοί 

έλεγχοι αντισωμάτων και ταχέα τεστ 

αντιγόνου στο σύνολο του προσωπικού  



 
Κύμα εθελοντισμού και μετακινήσεων δημοσίων και ιδιωτών ιατρών, ιατρών και 

νοσηλευτών/τριών από τα Κ.Υ της Π.Ε. Δράμας, στήριξε το νοσοκομείο και συνέβαλε 
στην αποσυμπίεσή του, στην υψηλού επιπέδου νοσηλεία των ασθενών μας, στον αγώνα 

για αναχαίτιση του covid-19. 
 

Τους καλωσορίσαμε όλους, τους «αγκαλιάσαμε», ενσωματώθηκαν και αποτέλεσαν μέρος της 
δύναμης του νοσοκομείου μας, για όσο διάστημα βρίσκονταν κοντά μας 

 
 



 

 

Ένα σκαλί ψηλότερα η υγειονομική ασφάλεια του Νοσοκομείου στη μάχη κατά της 

πανδημίας 

 

Στο Νοσοκομείο τοποθετήθηκαν:  

 

1) Δύο (2) λυόμενες κατασκευές για να προσφέρουν στους αναμένοντες προφύλαξη από το κρύο,  

την βροχή και τον αέρα.  

 

2) Δύο (2) προκατασκευασμένοι οικίσκοι απομόνωσης (ISO (LATION) BOXES) για να χρησιμοποιηθούν κατ' αρχήν για τον ιό 

covid 19 αλλά και για οποιοδήποτε περιστατικό απαιτεί προσωρινή απομόνωση, για την αποτροπή διασποράς ιών. 

 

 

 

 

 

 

ως χώρος πρώτης διαλογής ασθενών,  

ως χώρος δειγματοληψιών για τον ιό Covid-19,  

ως χώρος αναμονής ασθενών.  



Συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ και με εθελοντές για την πιστοποίηση και στη 

συνέχεια τη μαζική παραγωγή 
ασπίδων προστασίας προσώπου PRUSA 

 

    Σε συνεργασία με την Διοικήτρια του Γ.Ν. Δράμας, κ. 

Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά,  και των εθελοντών κ. 

Κατσικάρη Βασιλικής, ιατρού Βιοπαθολόγου και του κ. 

Οικονομίδη Χρήστο, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 

πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020 ενημέρωση και 

επίδειξη της προσωπίδας Prusa, η οποία κατασκευάζεται 

στο εργοστάσιο της Reycap Α.Ε. στην Δράμα.  

   Ακολούθησε έγκριση προμήθειάς της (πιστοποίησης)  

στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, καθώς βεβαιώθηκε ότι πληροί τις 

απαιτήσεις για χρήση από το Υγειονομικό προσωπικό του 

και έγκριση διάθεσής της στο προσωπικό των δομών 

υγείας της 4ης ΥΠΕ . 



Το Νοσοκομείο Δράμας αποδέχθηκε και παρέλαβε σημαντικές 

δωρεές  

 

•Αποδοχή δωρεάς και παραλαβή πέντε (5) εξοπλισμένων ηλεκτρικών κλινών 

και πέντε (5) αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας για την Μ.Ε.Θ. 

•Αποδοχή δωρεάς και διαθέσιμων προς παραλαβή δεκαπέντε κλινών (15) για 

την Μ.Ε.Θ 

•Αποδοχή δωρεάς και παραλαβή ειδών (στατώ, καροτσάκια μεταφοράς, φορείο 

μεταφοράς, Bipap, Φορητή συσκευή παρακολούθησης ζωτικών οργάνων, 

αυτόματη συσκευή c pap απλή και πλήρη). 

•Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου. 

•Αποδοχή και παραλαβή δωρεάς 100.000 χειρουργικών μασκών 

•Μέτρα  ατομικής προστασίας (γάντια, ασπίδες προσώπου, μάσκες, ποδονάρια, 

φόρμες προστασίας κ.ο.κ). 

•Ιατρικά αέρια 

•Υπηρεσίες απολύμανσης χώρων υγείας και παροχή υπηρεσιών απολύμανσης 

και καθαρισμού σε χώρο που διαπιστώθηκε η ύπαρξη κρουσμάτων COVID-19 

με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. 

 



 

 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φορείς, τις επιχειρήσεις 

και τους ιδιώτες, οι οποίοι με τις δωρεές τους ενίσχυσαν 

αποτελεσματικά το έργο του Νοσοκομείου στην κρίσιμη 

περίοδο της πανδημίας.  

 

Οι δωρεές, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, υποστηρίζουν 

τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων και αποδεικνύουν 

την υψηλή κοινωνική ευθύνη των δωρητών σε μια 

πρωτόγνωρη και δύσκολη συγκυρία για όλους μας. 



 

 

“Φροντίζω για τους άλλους αλλά και για 

μένα” 

 Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) στα πλαίσια προγράμματος ψυχικής ενδυνάμωσης 

των επαγγελματιών υγείας του νοσοκομείου με τίτλο “Φροντίζω για τους άλλους αλλά 

και για μένα’’ προγραμμάτισε τις κάτωθι δράσεις: 

•Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης επαγγελματιών υγείας Γ.Ν. Δράμας. 

•Ατομικές συνεδρίες συναισθηματικής στήριξης. 

•Ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης. 

•Συνεργασία με τον ιατρό εργασίας του νοσοκομείου σχετικά με θέματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης και επιβάρυνσης λόγω της φύσης του έργου των επαγγελματιών υγείας. 

Το Πρόγραμμα- ανάλογα και με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί- θα εμπλουτίζεται με 

σειρά αντίστοιχων εκπαιδευτικών-βιωματικών εργαστηρίων (workshops) με παράλληλη 

συνδρομή και άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 

 

 



 

 Στις 27 και 28 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία για την αντιμετώπιση 

των αυξημένων αναγκών σε αίμα λόγω της πανδημίας Covid -19 με πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Δήμο Δράμας, τον 

Οργανισμό «Χαμόγελο του παιδιού» και το Νοσοκομείο Δράμας. 

 

 Στις αρχές του εαρινού του εξαμήνου του 2021 οι σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας κρατούν τις 

ελπίδες των ασθενών ζωντανές, διοργανώνοντας δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας για τους 

ανθρώπους, που παλεύουν για τη ζωή και το ύψιστο αγαθό της υγείας. 

 

 

 

 

 

Δράσεις αιμοδοσίας 

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ- 

Δίνουμε αίμα, σώζουμε ζωές. 
 

 



Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 στο 

Νοσοκομείο Δράμας ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 

2021 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 



Σε συνεργασία με το  Υ.Υ., την 4η ΥΠΕ, τον Διοικητή της 

κ. Τσαλικάκη, την Υποδιοικήτρια κα Χατζοπούλου 

Ειρήνη, τη Δ/ντρια κα Μακρυαλέα, τους ΟΤΑ α’ β. του 

νομού, την υπεύθυνη του κλιμακίου του ΕΟΔΥ Δράμας 

κα Γαμβρέλη , τον Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο 

Δράμας κτα Σώματα Ασφαλείας από 8/1/2021 

εξελίσσεται η διαδικασία του εμβολιασμού. 

Μέχρι 31/3/2021 στο Νοσοκομείου Δράμας έγιναν 

8.559 εμβόλια και προχωράμε δυναμικά. 

Η ελπίδα για την επιστροφή στην 

κανονικότητα ανθίζει καθημερινά μέσα από 

το εμβολιαστικό πρόγραμμα του 

Νοσοκομείου. 



  

Το εμβολιαστικό ταξίδι προς την ελευθερία 

ξεκίνησε 

 

Από κοινού εμβολιάστηκαν η Διοικήτρια, ο Δ/ντής 

Ιατρικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια των κλινικών covid-19 

και Παθολογικής, η Δ/νουσα της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, η Δ/ντρια Διοικητικής-Οικονομικής 

Υπηρεσίας, Δ/ντές και Προϊστάμενοι Κλινικών και 

Τμημάτων, ο Ιατρός Εργασίας, Ιατροί, Νοσηλευτές, 

Παραϊατρικό και Λοιπό Προσωπικό του νοσοκομείου, 

των Κέντρων Υγείας του νομού και του ΕΚΑΒ, 

συντεταγμένα, σύμφωνα με τον αρχικό 

προγραμματισμό και ακολουθώντας τις οδηγίες των 

ειδικών. 



ΓΜε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του 
Νοσοκομείου μας 
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Στοχοθεσία 



Έχουμε στόχο να: 

 

Παρέχουμε συνεχώς βελτιωμένες, εξατομικευμένες 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας, ώστε να καλύπτουν τις 

ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των 

ασθενών. 

Διαθέτουμε συνεχώς αξιόπιστες υπηρεσίες στους 

ασθενείς, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις 

προσδοκίες τους. 

Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για 

τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους εργαζόμενους 

του νοσοκομείου, διαχειριζόμενοι τις υποδείξεις και 

τα παράπονα των ενδιαφερόμενων μερών. 

ΣΤΌΧΟΙ (1) 



Έχουμε στόχο να: 

 

Βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα, με συνεχή εκπαίδευση, εξειδίκευση 

και αξιολόγηση του προσωπικού. 

Τηρούμε την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία, τους σχετικούς κανονισμούς και δίνουμε 

έμφαση στη διαχείριση της εμπιστευτικότητας και 

των προσωπικών δεδομένων, με τον καθορισμό 

συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας, που θα 

ελέγχονται και θα επικαιροποιούνται. 

 

  

ΣΤΌΧΟΙ (2) 



Έχουμε στόχο να: 

 

Παρακολουθούμε τις βασικές διεργασίες, 

παρακολουθώντας τους δείκτες που σχετίζονται με αυτές, 

επικαιροποιώντας τους όποτε απαιτείται, βελτιώνοντας 

συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας. 

Φροντίζουμε να διατηρούμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

προσανατολισμένες στις ανάγκες του ασθενή, 

αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τους πιθανούς κινδύνους 

που πιθανόν θα μας απειλήσουν και τις ευκαιρίες που 

πιθανόν παρουσιάζονται, προκειμένου να μειώσουμε τις 

επιπτώσεις από τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις 

ευκαιρίες προς όφελος του νοσοκομείου. 

Οι γενικές αρχές μεταφράζονται ‘’στην πράξη’’ 

με έργα, ενέργειες και δράσεις και κρίνονται 

εκ του αποτελέσματος. 

Συνεχίζουμε…   

 

  

ΣΤΌΧΟΙ (3) 



 

Ενωμένοι, αποφασισμένοι, δυνατοί, 

πειθαρχημένοι,  καταφέραμε πολλά. 

 Θα προσπαθήσουμε για  περισσότερα. 

Θα βγούμε  νικητές! 


