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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
24 Απριλίου 2019  
Αρ. Πρωτ. 413/Δ 

 

Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ - Νεότερεσ εξελίξεισ  

Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ για τθν αναβάκμιςθ υπθρεςιϊν και τομζων.  

Ορκίςτθκαν το Μάρτιο και ανζλαβαν υπθρεςία, νζοι ιατροί ςτισ ειδικότθτεσ :  

 Νεφρολογίασ για τθ Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ, 

 Αναιςκθςιολογίασ για το Αναιςκθςιολογικό τμιμα, 

 Καρδιολογίασ για τον Πακολογικό τομζα  

Σον Απρίλιο ανζλαβαν υπθρεςία δφο ειδικευόμενοι ιατροί Χειρουργικισ.  

Για τθν ενίςχυςθ τθσ Ιατρικισ Τπθρεςίασ : 

Πρόςλθψθ επικουρικοφ ιατροφ ειδικότθτασ Πακολογίασ, με ςφμβαςθ 3 ετϊν. 

Πρόςλθψθ επικουρικοφ ιατροφ ειδικότθτασ Χειρουργικισ, με ςφμβαςθ 3 ετϊν. 

Είναι ςε εξζλιξθ θ προκιρυξθ για ιατρό ειδικότθτασ Φυςικισ Ιατρικισ & 

Αποκατάςταςθσ. Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων είναι ζωσ 30 Απριλίου 2019, ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπουργείου Τγείασ. Η κζςθ δθμιουργικθκε για 

τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Φυςικισ Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ.  

Προςλιφκθκε επικουρικό προςωπικό ΠΕ Διοικθτικοφ. 

Η κακαριότθτα του Νοςοκομείου και για το 2019, ςε ςυνζχεια του 2018, 

πραγματοποιείται με ςυμβάςεισ ΙΔΟΧ μετά από τθν ολοκλιρωςθ προκιρυξθσ και 

προςλιψεων 7 ατόμων τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  

Αναβάθμιςη εξοπλιςμού  

I. Με απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ, το Νοςοκομείο ζχει λάβει ζγκριςθ για τθν 

προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςυνολικοφ φψουσ 290.000 €, με 

χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2018.  το πλαίςιο 

αυτό εγκρίκθκαν και ζχουν αναρτθκεί οι διαγωνιςμοί για :  
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 Μθχάνθμα υπερθχοτομογραφίασ  

 Φορθτόσ υπερθχοκαρδιογράφοσ 

 Μθχάνθμα ίςχαιμου περίδεςθσ (tourniquet) για τα Χειρουργεία 

 Λαρυγγοςκόπιο με οκόνθ για τα Χειρουργεία.  

 

II. Ολοκλθρϊκθκε θ προμικεια και εγκατάςταςθ νζου ςυςτιματοσ κλιβάνου 

ατμοφ κεντρικισ αποςτείρωςθσ. Είναι ςε εξζλιξθ θ τελικι ςφνδεςθ με τα 

ςυςτιματα του Νοςοκομείου, για να τεκεί ςε λειτουργία και να ακολουκιςει θ 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Σο κόςτοσ του νζου κλιβάνου ανιλκε ςτο ποςό 

των 55.000€  για το οποίο αξιοποιικθκε παλαιότερθ χρθματοδότθςθ και 

ολοκλθρϊκθκε με ςχετικό διαγωνιςμό το 2018. Σο νζο ςφςτθμα είναι 

τελευταίασ τεχνολογίασ και εξαςφαλίηει ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα ςτουσ 

κφκλουσ αποςτείρωςθσ. 

 

III. Ακολουκοφν οι διαγωνιςμοί για ιατροτεχνολογικό και θλεκτρομθχανολογικό 

εξοπλιςμό που περιλαμβάνει τα μθχανιματα, τα οποία ζχουν αναρτθκεί για 

διαβοφλευςθ: 

 Λαπαροςκοπικόσ πφργοσ για τα Χειρουργεία 

 Αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα για τα Χειρουργεία 

 Μθχάνθμα μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ 

 χιςμοειδισ λυχνία: οφκαλμολογικόσ εξοπλιςμόσ  

και : 

 Χειρουργικό εξεταςτικό κρεβάτι 

 Πλυντιριο ιματιςμοφ (προμικεια και εγκατάςταςθ)  

 

Οι υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου Ιατρικι, Διοικθτικι, Σεχνικι και Νοςθλευτικι 

εργάηονται με επιμονι για να ολοκλθρωκοφν όλα τα ζργα που αναφζρουμε και 

ευχαριςτοφμε για τθν προςπάκεια που καταβάλουν. 

Η ανανζωςθ και αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ αποτελεί πολφτιμο εργαλείο για τθ 

διάγνωςθ από το Ιατρικό προςωπικό προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ παροχισ ποιοτικϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ για τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του Νομοφ Φωκίδασ.  

 

Η Διοικιτρια 

Ευφροςφνθ ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ 


