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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Άμφισσα, 27  Ιουλίου 2017  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ προσ ενίςχυςθ 

του παρεχόμενου ζργου. 

 την Ιατρική υπηρεςία ζχει αναλάβει υπθρεςία μόνιμοσ Πακολόγοσ μετά από μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα κενοφ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα και ζγινε πρόςλθψθ ιατροφ Καρδιολόγου, 

επικουρικοφ τριετοφσ κθτείασ (Ιοφνιοσ 2017). 

 Ενεκρίκθ από τθν 5θ Τ.ΠΕ. και το Τπουργείο Τγείασ και προκθρφςςεται άμεςα θ τρίτθ κενι 

οργανικι κζςθ μόνιμου ιατροφ Ε..Τ. ειδικότθτασ Πακολογίασ. 

 Η προκιρυξθ τθσ τζταρτθσ μόνιμθσ κζςθσ Αναιςκθςιολογίασ εγκρίκθκε με ταχφτατεσ 

διαδικαςίεσ από το Τπουργείο Τγείασ και είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία του υμβουλίου 

Κρίςεων. Η τρίτθ κζςθ ειδικότθτασ Μαιευτικισ –Γυναικολογίασ είναι ςε εξζλιξθ ςτο υμβοφλιο 

Κρίςεων. 

 την Ορθοπεδική κλινική, θ οποία ζχει πλιρωσ ςτελεχωκεί με τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ 

μόνιμου ιατροφ Ορκοπεδικισ από το Δεκζμβριο του 2016, πραγματοποιοφνται εξειδικευμζνεσ 

επεμβάςεισ κατά πλειοψθφία χειρουργικζσ επεμβάςεισ ακλθτικϊν κακϊςεων.  

 Πρόςλθψθ ιατροφ Βιοπακολογίασ, επικουρικοφ τριετοφσ κθτείασ, τον Ιοφνιο 2017. 

Ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν προκιρυξθ τθσ κενισ κζςθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ, μετά 

τθν μετάκεςθ τθσ ιατροφ ςε άλλο φορζα.  

 τη Μονάδα Σεχνητοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου, με ιδιαίτερθ προςπάκεια από το ιατρικό και 

νοςθλευτικό προςωπικό, εντάχκθκαν αςκενείσ (φιλοξενίεσ) για τθν περίοδο του καλοκαιριοφ. 

Βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία προκιρυξθσ ιατροφ Νεφρολόγου, επικουρικοφ.  

 τη Νοςηλευτική υπηρεςία, το τελευταίο εξάμθνο ζχει αναλάβει υπθρεςία μία ΣΕ 

Νοςθλεφτρια. 

 το Λοιπό προςωπικό, ανζλαβαν υπθρεςία δφο υπάλλθλοι κατθγορίασ ΣΕ Διοίκθςθσ Μονάδων 

Τγείασ και ζγινε πρόςλθψθ επικουρικοφ προςωπικοφ ειδικότθτασ ΣΕ Πλθροφορικισ 12μθνθσ 

κθτείασ. Ανζλαβαν υπθρεςία 12 άτομα μζςω του Προγράμματοσ του ΟΑΕΔ, για χρονικό 

διάςτθμα 12 μθνϊν.  

Εξοπλιςμόσ  

 ε εξζλιξθ οι διαδικαςίεσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αερόψυκτου ψυκτικοφ 

ςυγκροτιματοσ για τον κεντρικό κλιματιςμό των χειρουργείων. Η ζγκριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ 

από το Τπουργείο Τγείασ ιταν άμεςθ, δεδομζνου τθσ επιτακτικισ ανάγκθσ επίλυςθσ του 

προβλιματοσ και εκκρεμότθτασ πολλϊν ετϊν.  
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 Βρίςκονται ςε εξζλιξθ διαδικαςίεσ διαγωνιςμϊν για προμικεια βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Αίτθμα για χρθματοδότθςθ βιοϊατρικοφ εξοπλιςμοφ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων.  

 Ολοκλθρϊκθκε θ παραχϊρθςθ αςκενοφόρου ςτο ΕΚΑΒ και θ εκποίθςθ πζντε παροπλιςμζνων 

αςκενοφόρων. 

Επιτροπή Ενδονοςοκομειακών Λοιμώξεων 

 Τλοποιοφνται ςτακερά εκπαιδευτικζσ δράςεισ για ορκολογικι χριςθ αντιβιοτικϊν και πρόλθψθ 

πολυαντοχισ, για γρίπθ και αναδυόμενα νοςιματα, για εμβολιαςμό. 

 Εγκρίκθκε ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο λοιμϊξεων και ο 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Ιατρικϊν Αποβλιτων.  

Άλλα ςτοιχεία για τη λειτουργία  

 Ζχει ολοκλθρωκεί θ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ για τθ διαμόρφωςθ νζου Οργανιςμοφ του Γ.Ν. 

Άμφιςςασ. 

 Ολοκλθρϊκθκε θ εξόφλθςθ του ςυνόλου των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προθγοφμενων χριςεων 

του Νοςοκομείου προσ τουσ προμθκευτζσ, με ταυτόχρονθ απορρόφθςθ ςτο 100% τθσ ζκτακτθσ 

επιχοριγθςθσ.  

 Η πλθρωμι προμθκευτϊν πραγματοποιείται ςε διαςτιματα τζτοια, ζτςι ϊςτε να μθν 

δθμιουργοφνται νζεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ.  

 Πραγματοποιικθκε θ ζνταξθ δφο ιατρϊν ςε πρόγραμμα ΕΠΑ διετοφσ διάρκειασ.   

 Ζγινε αγορά ιματιςμοφ και ςτολϊν προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ μθχανογράφθςθσ. 

 Ολοκλθρϊκθκε θ ανανζωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Νοςοκομείου με νζεσ προδιαγραφζσ: 

http://www.gnamfissas.gr/  

 Τλοποιικθκαν Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ & Προλθπτικισ Ιατρικισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του 

Νομοφ Φωκίδασ. 

 Πραγματοποιοφνται Προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ από τουσ 

επαγγελματίεσ Τγείασ του Νοςοκομείου. 

 Σο Νοςοκομείο καλφπτει υγειονομικά ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, μεταξφ των οποίων τα δφο 

Καταςτιματα Κράτθςθσ του Νομοφ Φωκίδασ, τφπου Β’ Μαλανδρίνου και τφπου Α’ Άμφιςςασ.  

 το Νοςοκομείο λειτουργεί χολι ΔΙΕΚ ειδικότθτασ Βοθκϊν Νοςθλευτϊν. 

Η Διοίκθςθ, με τθν υποςτιριξθ και το ζργο του ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, 

ςυνεχίηει τθν προςπάκεια ςυγκροτθμζνα, με ςχζδιο και επιμονι, για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

λειτουργίασ του Νοςοκομείου, ωσ αξιόπιςτου ςθμείου αναφοράσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ 

και προσ όφελοσ των αςκενϊν.  

 

Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Η Διοικιτρια 

Ευφροςφνθ ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ 
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