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  Άμεσες ρυθμίσεις και σχεδιασμός για το 
μέλλον     

‘Αμεσες ρυθμίσεις 
Πίνακας 

Φωτοδοτών 
Βόρεια  Εύβοια

Φ Σερέτης -
Διοικητής 5ης ΥΠΕ

διαΝΕΟσις

νέο



Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 5 
Κλινών -  ΦΕΚ Ιδρύσεως 
3926/26-08-2021 

Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών
Ψηφιακός Μαστογράφος  

Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος
Σύγχρονος Αναπνευστήρας
Monitor παρακολούθησης ζωτικών 
παραμέτρων
Holter Καρδιακού Ρυθμού 

Σπιρόμετρο



Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

Βιοχημικός Αναλυτής
Ψηφιοποιητής Ακτινολογικού
Καρδιογράφοι, Σπιρόμετρο, 
Οξύμετρα, Συσκευή ακρόασης 
εμβρυικών παλμών, 
υπολογιστές, εκτυπωτές
Αγορά 1 σύγχρονου 4Χ4 
ασθενοφόρου 
προνοσοκομειακής φροντίδας



Ενίσχυση του Στόλου Οχημάτων 
με Γνώμονα τις Ιδιαιτερότητες του Ανάγλυφου

Δύο Κινητές Μονάδες Υγείας 
με στόχο την διενέργεια προληπτικών 
εξετάσεων  (Αιματολογικές-Βιοχημικές 
Αναλύσεις, λοιπές εξετάσεις πρόληψης, 
Μαστογραφίες, Μετρήσεις Οστικής 
Πυκνότητας, κλπ.) σε όλα τα χωριά των 2 
Δήμων της Βόρειας Εύβοιας

Αγορά ασθενοφόρων στα ΚΥ 
Ιστιαίας & Μαντουδίου



Το Σύστημα Υγείας αλλάζει

Πιλοτική Λειτουργία 
Ψηφιακού Φακέλου 
Ασθενούς στην Α’βάθμια 
Φροντίδα Υγείας
Σχεδιασμός για τους 
πολίτες και την τοπική 
κοινωνία από την τοπική 
κοινωνία



Πως χρειάζεται να σχεδιάσουμε το παρόν και το 
μέλλον;



“EΞEΛΙΞΗ”

Το σύστημα υγείας αλλάζει 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημαντικές 
αλλαγές και τάσεις στην υγεία και στο 
περιβάλλον:

• Εξατομικευμένη αντιμετώπιση
• Ενδυνάμωση ασθενών 
• Τηλεϊατρική 
• Προληπτική Ιατρική
• Συνεχής εκπαίδευση
• Πληροφόρηση
• Τεχνολογική εξέλιξη
• Οικονομικοί πόροι- βιωσιμότητα
• Κλιματική αλλαγή
• Πληθυσμιακή γήρανση – συν-νοσηρότητες
• Υποστελέχωση συστημάτων υγείας



Ο στόχος και η αποστολή μας:

Να προλάβουμε και να 
αντιμετωπίσουμε τις αρρώστιες

Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης, πρόληψης και ποιότητας 

φροντίδας για τους πολίτες και αρρώστους 
μας και ικανοποίησης για το προσωπικό μας



Το Σύστημα Υγείας αλλάζει 
Οι ασθενείς θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες

Θα είμαστε σε θέση να 
παρακολουθούμε, να 

καταλαβαίνουμε και να 
διαχειριζόμαστε 

καλύτερα τις συνθήκες, 
μέσα από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών

Θα ζούμε περισσότερο 
με μια ή περισσότερες 

ασθένειες
Θα λαμβάνουμε 
εξατομικευμένες 

ολιστικές υπηρεσίες 
Που θα διασφαλίσουν 
τις συνθήκες και τους 
στόχους της θεραπείας 

μας
Η τεχνολογία θα 

επιτρέψει την ιατρική  
διάγνωση με πιο 

γρήγορο και εύκολο 
τρόπο

Πανευρωπαϊκή Έρευνα 2018-19



Πάμε μπροστά, εξελισσόμαστε 



Αναδιοργάνωση 
Υπηρεσιών Υγείας

Ψηφιακός ιατρικός φάκελος, 
διασύνδεση, εκπαίδευση, 
ανταλλαγή απόψεων, 
συνεργασία, υποστήριξη

ΕΣΥ- 1983
•124 νοσοκομεία
•312 κέντρα υγείας
•86 πολυδύναμα ιατρεία
•1318 αγροτικά ιατρεία
•44  ειδικά ιατρεία



ΚεΣΥ

Με κέντρο τον άνθρωπο,
πολυεπίπεδη φροντίδα



Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές τεχνικές – Συνδυασμένες 

μέθοδοι 
διδασκαλίας - Προτεραιότητες

o Ιατρική- Βασική κλινική εκπαίδευση
o Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 
o Νοσηλευτικές ειδικότητες
o Αντιμετώπιση επειγόντων- Τοπική 
συμμετοχή- «Α’ Βοήθειες»

o Πρωτόκολλα

Μεταπτυχιακές Σπουδές -Επιμορφωτικά Προγράμματα-
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων- Webinars- Online Courses- 
Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καλοκαιρινά 
Προγράμματα - Υποτροφίες κλινικής εκπαίδευσης - 
Διαδραστική καταγραφή συμβάντων - Videos διαδικασιών mmm



Κίνητρα 

• Οικονομικά
• Επιστημονικά
• Εντοπιότητα

Εκτίμηση και Αξιολόγηση  



Θα είμαστε ανοιχτοί…

Θα είμαστε παρόντες- Θα είμαστε προσβάσιμοι
Σημείο αναφοράς για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για 
πρόληψη, διάγνωση θεραπεία και υποστήριξη, 
αξιόπιστη πληροφόρηση & ενδυνάμωση 
Για ασθενείς, ιατρούς και λοιπό ιατρικό προσωπικό

Αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για 

ενημέρωση,  
διάγνωση,

αντιμετώπιση, 
παρακολούθηση

Διασύνδεση όλων 
των δομών

Αλλαγές με έντονο 
αποτύπωμά και 
συνεχή εξέλιξη

Επικοινωνία- 
διασύνδεση – 
τηλεϊατρικες 
υπηρεσίες



Είμαστε εδώ για τους πολίτες 
και τους ασθενείς μας
Είμαστε εδώ για το 
προσωπικό μας

Μαζί, θα κάνουμε 
σπουδαία πράγματα 


