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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

                                                                                                                  Άμφιςςα, 03 Ιουλίου 2019 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 

νζου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ :  

 Σθν λειτουργία νζου αξονικοφ τομογράφου 

 Σθν ζναρξθ λειτουργίασ του νζου οφκαλμολογικοφ χειρουργικοφ μικροςκοπίου 

 Σθν εγκατάςταςθ νζου κλίβανου αποςτείρωςθσ 

 Σον εξοπλιςμό του υπερςφγχρονου μθχανιματοσ υπερθχογραφίασ για το Μαιευτικό- 

Γυναικολογικό Σμιμα 

 Σθν προμικεια μθχανιματοσ υπερθχοτομογραφίασ  

 

Αναλυτικά  

Προμήθεια ςυςτήματοσ Αξονικοφ Σομογράφου – CT 16 τομϊν.  

Δθμόςιοσ ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ (Ιοφλιοσ 2018), υπογραφι ςφμβαςθσ, αναβάκμιςθ 

νζου χϊρου για εγκατάςταςθ και καταςκευι κωράκιςθσ ακτινοπροςταςίασ (Μάρτιοσ 2019), 

εγκατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ Siemens Healthcare (Μάιοσ 2019), νζα άδεια από τθν 

Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (Ιοφνιοσ 2019) και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (Ιοφνιοσ 

2019). 

Η αγορά του Οφθαλμολογικοφ Χειρουργικοφ Μικροςκοπίου, τθσ τάξθσ των 49.000 ευρϊ 

πραγματοποιικθκε από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ των υπθρεςιϊν του τμιματοσ προσ όφελοσ των αςκενϊν. 

Προμικεια και εγκατάςταςθ Αερόψυκτου Ψυκτικοφ υγκροτήματοσ προχπολογιςμοφ 60.000 

ευρϊ με χρθματοδότθςθ από το Τπουργείο Τγείασ. Σο νζο μθχάνθμα τζκθκε ςε λειτουργία και 

διαςφαλίηει τθν ψφξθ των χϊρων χειρουργείων και αποςτείρωςθσ. Η προμικεια του αερόψυκτου 

ψυκτικοφ ςυγκροτιματοσ ζγινε προσ αντικατάςταςθ των μθχανθμάτων κεντρικοφ κλιματιςμοφ των 

χειρουργείων παλαιάσ τεχνολογίασ (περίπου 30 ετϊν). 

Προμικεια και εγκατάςταςθ νζου υςτήματοσ Κλιβάνου Ατμοφ Κεντρικήσ Αποςτείρωςησ που 

ανιλκε ςτο ποςό των 55.000 ευρϊ. Σο νζο ςφςτθμα, 6 αποςτειρωτικϊν μονάδων, είναι τελευταίασ 

τεχνολογίασ και εξαςφαλίηει ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα ςτουσ κφκλουσ αποςτείρωςθσ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

5Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

      Σαχ. Δ/νςθ: Οικιςμόσ Δροςοχωρίου 
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Η Μαιευτικι – Γυναικολογικι Κλινικι εξοπλίςτθκε με υπερςφγχρονο Μηχάνημα Τπερηχογραφίασ 

με ευγενική προςφορά τησ ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Εξαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ διάγνωςθ και 

αντιμετϊπιςθ ςτισ εγκφουσ και ςτα γυναικολογικά περιςτατικά. 

Προμικεια Μηχανήματοσ Τπερηχοτομογραφίασ τθσ τάξθσ των 50.000 ευρϊ με χρθματοδότθςθ 

από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων για το Καρδιολογικό Σμιμα. 

 

Για τθν παρουςίαςθ των ανωτζρω πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ με τθν παρουςία του Γενικοφ 

Γραμματζα του Τπουργείου Τγείασ κ. Γεωργίου Γιαννόπουλου και του Διοικθτι τθσ 5θσ Τγειονομικισ 

Περιφζρειασ Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ κ. Ν. Αντωνίου τθ Δευτζρα 1 Ιουλίου 2019 ςτο 

Αμφικζατρο του Νοςοκομείου.  

Παρουςιάςτθκε το ζργο – απολογιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ το οποίο αναπτφχκθκε αναλυτικά ςτουσ 

άξονεσ : 

 Δομικζσ Παρεμβάςεισ για αναβάκμιςθ 

 Προςωπικό – προςλιψεισ  

 Λειτουργικά ςτοιχεία  

 Οικονομικι Διαχείριςθ 

 Νζα ζργα : ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αναβάκμιςθ 

 Πρόταςθ για ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιριακϊν υποδομϊν 

 Δράςεισ Ενθμζρωςθσ και Εκπαίδευςθσ  

 ΚΕΦΙΑΠ, Κζντρο Φυςικισ και Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ , ζναρξθ λειτουργίασ 

 Κοινωνικόσ Απολογιςμόσ 

 Νζοι ςτόχοι 2019  

 

                                                                                          

                                                                                                                          Η Διοικιτρια του 
                                                                                                           Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ 
                                                                         

                                                                                                                     Ευφροςφνθ ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ 

 


