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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κάθε Οργανισµός, ιδιαίτερα του ∆ηµοσίου Τοµέα, οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να 

̟αρουσιάζει α̟οτελέσµατα ̟ρος τον ̟ολίτη. Η ̟ροάσ̟ιση του ύψιστου κοινωνικού 

αγαθού της Υγείας ε̟ιτυγχάνεται µε καθηµερινές δράσεις και ̟αρεµβάσεις ̟ου βελτιώνουν 

την ̟οιότητα των υ̟ηρεσιών, µε εξορθολογισµό δα̟ανών και συνεχή έλεγχο. 

Τους τελευταίους µήνες η ̟αγκόσµια υγειονοµική κρίση, ανέδειξε την µεγάλη σηµασία της 

έγκαιρης ̟ροετοιµασίας και των συντονισµένων δράσεων. Οι ̟ολιτικές α̟οφάσεις αλλά 

και η σχεδόν καθολική αντα̟όκριση των ̟ολιτών α̟έδωσαν, ώστε σήµερα η Χώρα µας να 

µ̟ορεί µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια να ̟ροσεγγίσει το αύριο. 

Το Υ̟ουργείο Υγείας, εγκαίρως είχε κινητο̟οιηθεί και τα Νοσοκοµεία της Χώρας 

αντα̟οκρίθηκαν. Νέο ανθρώ̟ινο δυναµικό ήρθε να συνεισφέρει στην τιτάνια ̟ροσ̟άθεια 

των ήδη εργαζοµένων και η οµαλή ενσωµάτωσή του α̟έδωσε µέχρι στιγµής, ίσως και ̟έρα 

α̟ό τις ̟ροσδοκίες µας. Για ̟ρώτη φορά, α̟όλυτα συντονισµένα οι υ̟ηρεσίες του κράτους, 

στην υ̟ηρεσία του ̟ολίτη. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες χρέος όλων µας, ̟έρα α̟ό την 

αυτονόητη ̟ροσ̟άθεια ̟ροστασίας της υγείας, είναι και η εξοικονόµηση ̟όρων µε την 

έγκαιρη ̟ροετοιµασία και την καθηµερινή ε̟αγρύ̟νηση. 

Το Πανε̟ιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ως νοσοκοµείο αναφοράς ξεκίνησε α̟ό 

τις αρχές του Ιανουαρίου, ̟έρα α̟ό την εσ̟ευσµένη έναρξη εκ̟αιδευτικών 

δραστηριοτήτων µέσων ̟ροστασίας, να ̟ροµηθεύεται υλικά σε χαµηλές ακόµα τιµές και να 

εξοικονοµεί ̟όρους α̟ό λιµνάζουσες διαδικασίες. Η συνεργασία των Υ̟ηρεσιών του 

Νοσοκοµείου µας α̟έδωσε καρ̟ούς.  

 

ΜΜΕ 

 



Παρουσιάζουµε µε συντοµία τα στοιχεία δα̟ανών για το ̟εντάµηνο Ιανουαρίου-

Μαΐου: 

Το νοσοκοµείο µας ̟αρουσίασε συνολικά 68% ̟ληρότητα µε 27000 εισαγωγές. Παρουσίασε 

µείωση ̟ροσέλευσης στα Ε̟είγοντα Ιατρεία ~ 28% και 35% στα Τακτικά Ιατρεία, σε σχέση 

µε το αντίστοιχο ̟ερσινό διάστηµα. 

Το εντυ̟ωσιακό α̟οτέλεσµα µείωσης δα̟ανών κατά σχεδόν 6% στα 30,4 εκ.  α̟ό τα 32,4 

εκ., α̟οδίδει µείωση κατά σχεδόν 2 εκατοµµύρια (1,966 εκ) (7,84% χωρίς το µισθολογικό 

κόστος). ∆ύο εκατοµµύρια ̟ου θα αξιο̟οιηθούν σε εξο̟λισµό και υλικό για καλύτερη 

Υγεία!!! Οι ̟ροµήθειες- δα̟άνες ̟λην υγειονοµικού υλικού µειώθηκαν κατά 33% 

̟εριορίζοντας δα̟άνες ̟ου δεν σχετίζονταν µε την ̟ερίθαλψη,  ενσωµατώνοντας τη 

µείωση τιµής του ̟ετρελαίου, αλλά και τη µειωµένη κατανάλωση α̟ό ενεργοβόρα 

µηχανήµατα. Η ανε̟αίσθητη µείωση για ̟ρώτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια της 

φαρµακευτικής δα̟άνης κατά 60000 (στα 16 εκ το ̟εντάµηνο) ε̟ιτεύχθηκε, ̟αρά την 

ιλιγγιώδη άνοδο ακριβών σκευασµάτων σε νόσους ̟ου σταθερά αυξάνονται και 

αυξήθηκαν και κατά την ̟ερίοδο των µειωµένων δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά, είχαµε 

άνοδο δα̟ανών σε κλινικές υψηλού κόστους φαρµάκων (ό̟ως Ογκολογία, Αιµατολογία), 

αλλά µείωση σε Παθολογικές και  Χειρουργικές Κλινικές . Οι λόγοι ̟έρα α̟ό την µειωµένη 

̟ροσέλευση, ήταν η έγκαιρη αγορά υλικού υγειονοµικού και φαρµακευτικού, ιδίως τον 

Φεβρουάριο και Μάρτιο µειωµένη κατανάλωση (̟λην ογκολογικών) και η συνεχής 

ε̟ικοινωνία µε την Ε̟ιτρο̟ή Φαρµάκου, τον ∆/ντή Φαρµακείου και τους ∆/ντές Κλινικών 

α̟ό τα µέσα του Μαρτίου. 

Παρά τις µειώσεις σε άλλους δείκτες, άνοδο ̟αρουσίασε κυρίως το µισθολογικό κόστος 

κατά 11%, λόγω των αυξηµένων ̟ροσλήψεων ̟ου έγιναν τάχιστα. Η θωράκιση των 

νοσοκοµείων µε ιατρονοσηλευτικό αλλά και Τεχνικού-∆ιοικητικού ̟ροσω̟ικού, ̟ροσφέρει 

τεχνογνωσία και ανανέωση ̟ου τόση ανάγκη έχει το ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο και δείχνει 

έµ̟ρακτα τη στήριξη του Υ̟ουργείου στη ∆ηµόσια Υγεία. Αύξηση κατανάλωσης 

̟αρουσίασαν και οι υ̟ηρεσίες αναβάθµισης του χώρου  κατά 4,5%. Μέσα στις δύσκολες 

αυτές συνθήκες ̟αρουσιάζονται και µοναδικές ευκαιρίες . Με σκληρή δουλειά και ε̟ιµονή 

µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε ̟ολλά. Η µείωση των δα̟ανών µε ταυτόχρονη αναβάθµιση των 

Υ̟ηρεσιών είναι εφικτή. Η µετατρο̟ή της κρίσης σε ευκαιρία είναι χρέος όλων µας. 

Εξοικονοµώντας χρήµατα, εξασφαλίζουµε ̟όρους για την υγεία µας. Για την Υγεία όλων 

µας!  

 

 


