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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας «Υγεία» του EΠ «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του, καθώς 
στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικό-
τητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας στους τομείς της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της νοσοκομειακής περίθαλψης 
και της Δημόσιας Υγείας. 

H χρηματοδότηση του ΕΠ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ κατά 75% και από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25%. 

Μέτρο 1.2: «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός 
Νοσοκομειακών Μονάδων»

Το Μέτρο 1.2 αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυ-
λώνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Υγεία, κα-
θώς περιλαμβάνει τα έργα για τη λειτουργική αναβάθμιση των 
νοσοκομείων της χώρας μας, έργα που στοχεύουν στον εκσυγ-
χρονισμό των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων και, κατ’ επέκτα-
ση, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνουν 
τα εξής:
•  Εκσυγχρονισμό του λειτουργικού και του κτιριολογικού χα-

ρακτήρα της νοσοκομειακής υποδομής
•  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρε-

χομένων υπηρεσιών (νέα συστήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας, 
καθώς και βελτίωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού)

•  Ολοκλήρωση δικτύου Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ) με συμπλήρωση της σχετικής υποδομής.
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα έργα 

που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τον εξοπλισμό των νοσοκο-
μειακών μονάδων. 

Νοσοκομεiο «ευαγγελισμoσ»
1.  Προμήθεια – εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου και 

διαμόρφωση χώρου μαγνητικού τομογράφου
Προϋπολογισμός έργου: 1.891.122,52€
Το έργο περιλαμβάνει:

•  Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος μαγνη-
τικής τομογραφίας 1,5 TESLA σύγχρονης τεχνολογίας.

•  Υποστήριξη από Η/Υ του συστήματος ραδιοσυχνότητας, με 
τις πλέον σύγχρονες τεχνικές υπερταχέων λήψεων.

•  Λογισμικό απεικόνισης μαγνητικού τομογράφου που να δι-
αθέτει όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης.

•  Κύριο συγκρότημα χειρισμού με δυνατότητες προβολής σε 
monitor έγχρωμο 18 ιντσών, με δυνατότητα επεξεργασίας 
στοιχείων προηγούμενης εξέτασης κατά τη διενέργεια άλλης 
τρέχουσας εξέτασης (multitasking).

•  Εξεταστική τράπεζα κινήσεων σε διάφορες κατευθύνσεις, για 
τη διευκόλυνση τόσο των χειριστών όσο και των ασθενών.

•  Συγκρότημα Η/Υ ανάλογων απαιτήσεων, για την ομαλότερη 
και σωστότερη χρήση και λειτουργία με όλο το σύστημα.

•  Σύστημα αποτύπωσης εικόνων (day-light).
•  Ανεξάρτητη διαγνωστική κονσόλα.
•  Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του μαγνητικού το-

μογράφου (τοιχοποιία, οροφές/δάπεδα, κουφώματα, αποχέ-
τευση, ύδρευση, θέρμανση/κλιματισμός, πυρόσβεση, ιατρικά 
έργα, ηλεκτρολογικά ισχυρά, σιδηροκατασκευές, χωματουρ-
γικά και φέρων οργανισμός).

2.  Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιοαγγειογραφικού συ-
γκροτήματος
Προϋπολογισμός έργου: 880.410,86€
Σκοπός του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση ενός 

πλήρους καρδιοαγγειογραφικού μηχανήματος σύγχρονης τε-
χνολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
•  Ακτινολογική γεννήτρια (σύγχρονη, ψηφιακή, με έλεγχο από 

μικροεπεξεργαστή)
•  Ακτινολογική λυχνία (σύγχρονη, με σύστημα DAP για έλεγ-

χο της δόσης ακτινοβολίας)
•  Ενισχυτή εικόνας με κύκλωμα TV (υψηλής διακριτικής ικα-

νότητας και πιστότητας, με αυτόματη ρύθμιση έκθεσης κα-
τά την ακτινοσκόπηση)

•  Ηλεκτρομηχανικό σύστημα αγγειογραφικής ανάρτησης (με 
ηλεκτροκινητικές ρυθμίσεις κινήσεων πλήρως ελεγχόμενες, 
με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας στεγανού τύπου)

•  Εξεταστική τράπεζα (ακτινοπερατή, με ελάχιστη απορροφη-
τική ικανότητα ακτινοβολίας)

•  Διάταξη ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας υψηλής ανάλυσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός 
Νοσοκομειακών Μονάδων
Oι Επενδύσεις στις Μονάδες Υγείας

Σ ημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ΠΦΥ και του εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας  
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Υγεία - 

Πρόνοια» 2000-2006, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας στους ασθενείς. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται μερικές από αυτές, καθώς και τα 
οφέλη που έχουν προκύψει.
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(με δυνατότητες real time λήψης επεξεργασίας και απεικόνι-
σης, με πλήρες πακέτο προγραμμάτων επεμβατικής και μη 
καρδιοαγγειογραφίας)

•  Laser camera με πολλαπλά προγράμματα (δυνατότητα φω-
τογράφησης, slides κ.λπ.)

•  Συσκευή έγχυσης σκιαγραφικού με ρυθμιζόμενη ηλεκτρο-
νική ροή.

γεΝικo Νοσοκομεiο «λαϊκo»
Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού χειρουργείων 
και Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας

Προϋπολογισμός έργου: 1.175.000€
Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλι-

σμού των χειρουργείων του Νοσοκομείου, ο οποίος θα κάλυπτε 
τις ανάγκες για μηχανήματα ώστε να λειτουργήσουν τρεις νέες χει-
ρουργικές αίθουσες και η ΜΜΑΦ.

Το αντικείμενο της πρότασης υλοποιήθηκε με τρία υποέργα:
1.  «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου αναπνοής», στο 

οποίο περιλαμβάνονται:
•  Έξι πλήρη αναισθησιολογικά μηχανήματα
•  Οκτώ πλήρεις αναπνευστήρες
•  Δύο φορητοί αναπνευστήρες.
2.  «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού στις τρεις νέες αίθουσες 

χειρουργείου και αντικατάσταση υπάρχοντος πεπαλαιωμένου εξο-
πλισμού». Περιλαμβάνονται:

•  Δύο συσκευές μέτρησης αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών
•  Έξι αναρροφήσεις τροχήλατες ηλεκτρικές
•  Δύο χειρουργικά τραπέζια
•  Πέντε διαθερμίες
•  Δύο προβολείς οροφής χειρουργείου
•  Ένας πύργος λαπαροσκοπικών πλήρης
•  Τρεις σειρές τροχήλατων και εργαλείων.
3.  «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Μονάδα Μεταναι-

σθητικής Φροντίδας», στο οποίο περιλαμβάνονται:
•  Οκτώ αναρροφήσεις μόνιμης σύνδεσης (κενού)
•  Ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης ασθενών ΜΜΑΦ με κε-

ντρικό σταθμό και οκτώ monitors
•  Ένα πλήρες σύστημα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης 
•  Οκτώ κρεβάτια ΜΜΑΦ. 

ΝοσοκομEiο ΠαιδωΝ αθηΝωΝ «αγ. σοφια»
Εξοπλισμός ειδικών μονάδων και τμημάτων

Προϋπολογισμός έργου: 1.848.862,80€
Με το συγκεκριμένο έργο επιχειρήθηκε ο εξοπλισμός για τον 

εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Μονάδων του Νοσοκομείου, 
καθώς και για την επέκταση αυτών και συγκεκριμένα της Εντατι-
κής Νοσηλείας Νεογνών, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παί-
δων, των Καρδιοχειρουργικών Μονάδων, των Χειρουργείων και 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (εικόνες 1, 2).

Το έργο περιλάμβανε τα εξής υποέργα:
1.  Εξοπλισμός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (14 θερμοκοιτίδες 

εντατικής, 20 θερμοκοιτίδες απλές, 1 αναπνευστήρας υψηλής 
συχνότητας για παιδιά και 1 για νεογνά, 2 νεογνικοί αναπνευ-
στήρες πίεσης και όγκου, 8 απλοί παιδιατρικοί αναπνευστήρες 
νεογνών, 1 σύστημα πρωτοξειδίου του αζώτου, 5 αναπνευστή-
ρες όγκου-πίεσης για την Καρδιοχειρουργική, 5 monitors εντα-
τικής νεογνών, 7 αντλίες, 5 υγραντήρες, 10 μείκτες οξυγόνου-
αέρα για ΜΕΝΝ, ΜΕΘ, ΚΕΜ.

2.  Εξοπλισμός χειρουργείων με χειρουργικά εργαλεία.
3.  Εξοπλισμός ειδικός Χειρουργείων, ΜΕΘ και ΤΕΠ (1 συσκευή 

αυτομετάγγισης, 1 διακρανιακό Doppler ελέγχου της εγκεφαλι-
κής αιμάτωσης, 1 έγχρωμος υπερηχογράφος για νεογνική χρή-
ση και 1 απλός για ΤΕΠ, 1 χειρουργική μονάδα Laser και 1 χει-
ρουργικό μικροσκόπιο).

4.  Εξοπλισμός χειρουργικών αιθουσών (1 χειρουργική τράπεζα 
και 1 σκιαλυτική λυχνία, απαραίτητες για τη λειτουργία του χει-
ρουργείου για ΤΕΠ).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
γ ΚΑΜΕΡΑ & ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝ. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ triplex
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΘ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Σχήμα 1. Κατανομή έργων ανά κατηγορία στο Μέτρο 1.2.

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

γ ΚΑΜΕΡΑ
ΜΗΧ. ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ. ΜΗΧ.
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ triplex
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜ.
ΜΕΘ – ΜΑΦ – ΤΕΠ 

ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜ.
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Σχήμα 2. Ποσοστά υλοποίησης δαπανών ανά κατηγορία.

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σχήμα 3. Κατανομή πράξεων Μέτρου 1.2 ανά περιφέρεια.
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5.  Εξοπλισμός Ακτινολογικού ΤΕΠ (1 τροχήλατο ακτινολογικού, 1 
τηλεχειριζόμενο ακτινοδιαγνωστικό ψηφιακό συγκρότημα και 2 
εμφανιστήρια σκοτεινού θαλάμου). 

6.  Εξοπλισμός Εργαστηρίων ΤΕΠ (1 αυτόματος βιοχημικός αναλυ-
τής και 1 αυτόματος αναλυτής ολικού αίματος).

γεΝικo Νοσοκομεiο θεσσαλοΝiκησ 
«γ. ΠαΠαΝικολaου»
Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Ακτι-
νολογικό Εργαστήριο

Προϋπολογισμός έργου: 1.614.087€
Το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Ακτινολογικό Εργαστή-

ριο να πραγματοποιεί με τον μαγνητικό τομογράφο εξετάσεις του 
κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού), 
των οργάνων (ήπατος, παγκρέατος, γεννητικού συστήματος) και 
των μεγάλων αγγείων της κοιλίας, του μυοσκελετικού συστήμα-
τος, MRI αγγειογραφίες, diffusion/perfusion εγκεφάλου, καθώς και 
χαρτογράφηση εγκεφάλου. Ο μαγνητικός τομογράφος στη βασι-

κή του σύνθεση περιλαμβάνει:
•  Υποσυστήματα μαγνήτη (υπεραγώγιμου τύπου, με σχεδιασμό 

τέτοιο που να επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση του ασθενούς), 
κρυογόνων (για την ψύξη του μαγνήτη), πηνίων, ραδιοσυχνότη-
τας, πηνίων και κεραιών, λογισμικού απεικόνισης, ηλεκτρονικού 
υπολογιστή/περιφερειακών

•  Κύρια κονσόλα χειρισμού
•  Ανεξάρτητη κονσόλα σταθμού ειδικής επεξεργασίας εικόνας
•  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
•  Συστήματα τοποθέτησης και ελέγχου ασθενούς (εξεταστική τρά-

πεζα και δεύτερη τροχήλατη τράπεζα για τη μεταφορά του ασθε-
νούς, καθώς και συστήματα για τον έλεγχο ζωτικών παραμέτρων 
και την ασφάλεια του ασθενούς)

•  Εγχυτή (για την έγχυση σκιαγραφικών ουσιών)
•  Σύστημα φωτογράφησης με αυτόματο εμφανιστήριο day light 

(για την εκτύπωση των εικόνων σε φιλμ).

γεΝικο Νοσοκομειο θεσσαλοΝικησ «αγ. Παυλοσ»
Εξοπλισμός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Προϋπολογισμός έργου: 997.799€
Το έργο αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτε-

χνολογικού εξοπλισμού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (εικό-
να 4). Περιλάμβανε συνολικά 17 υποέργα που αφορούσαν τις 
εξής προμήθειες:
• Κλινών – στρωμάτων βαρέως πασχόντων
• Αναπνευστήρων
• Κεντρικού σταθμού και 8 περιφερειακών monitors
• Απινιδωτή με monitor και βηματοδότη
• Hλεκτροκαρδιογράφου
• Στρώματος ψύξης – θέρμανσης
• Αντλιών χορήγησης φαρμάκων
• Αντλιών χορήγησης ορών – παρεντερικής διατροφής
•  Αντλιών βρογχοαναρροφήσεων ηλεκτρικών από κεντρική πα-

ροχή νερού
• Αντλιών βρογχοαναρροφήσεων ηλεκτρικών
• Υπερηχοτομογράφου (διοισοφάγειου)
• Ινοπτικού βρογχοσκοπίου με πηγή ψυχρού φωτισμού
• Συσκευών C-ΠΑΠ
• Υγραντήρων
• Γερανού ασθενών
• Φορητού ακτινολογικού μηχανήματος
• Τροχήλατου ασθενών πλήρους.

Εικόνα 4. Εξοπλισμός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΓΝ Θεσσα-
λονίκης «Αγ. Παύλος».

Εικόνα 1. Εξοπλισμός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Εικόνα 2. Εξοπλισμός χειρουργικών αιθουσών Παίδων.

Εικόνα 3. Αίθουσα Μα-
γνητικού Τομογράφου
Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «Γ. Πα-
πανικολάου».



γεΝικo Νοσοκομεiο aρτασ
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας

Προϋπολογισμός έργου: 326.485,68€
Το έργο περιλάμβανε τις εξής προμήθειες των οποίων τεκμη-

ριώνεται η αναγκαιότητα:
•  Τέσσερα (4) σύγχρονα παρακλίνια monitors και ένας (1) κε-

ντρικός σταθμός. Τα μέχρι πρότινος υπάρχοντα monitors ήταν 
εντελώς ξεπερασμένα (μοντέλα 1989, μονόχρωμα, τρικάναλα 
και όχι compact). Τα νέα monitors είναι έγχρωμα, με 8 κανά-
λια και η κατασκευή τους είναι compact, για λόγους εργονομί-
ας και εύκολου και γρήγορου χειρισμού από το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό.

•  Μία (1) υπερηχοτομογραφική μονάδα, σύγχρονης τεχνολογίας 
με έγχρωμο Doppler. Πρόκειται για μονάδα άκρως απαραίτητη 
για τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο κοιλίας και θώρακα των 
ασθενών της ΜΕΘ. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης δι-
οισοφάγειας υπερηχοτομογραφίας. Η ΜΕΘ του ΓΝ Άρτας δια-
θέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση του.

•  Τρεις (3) σύγχρονοι αναπνευστήρες όγκου. Οι προηγούμενοι 
αναπνευστήρες ήταν αξιόπιστοι, αλλά ξεπερασμένοι, ενώ ο οί-
κος κατασκευής τους είχε κλείσει και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα 
ανταλλακτικών. Οι νέοι αναπνευστήρες ψηφιακής τεχνολογίας 
διαθέτουν έγχρωμη οθόνη για την απεικόνιση των παραμέτρων 
της μηχανικής αναπνοής, ενώ έχουν τη δυνατότητα μη επεμβα-
τικού αερισμού, που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως 
σημαντικός τρόπος αερισμού των βαρέως πασχόντων, καθώς 
δεν απαιτείται διασωλήνωση της τραχείας.

γεΝικο Νοσοκομειο λιβαδειασ
Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος αξονικού τομο-
γράφου

Προϋπολογισμός έργου: 560.000€
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάστα-

ση συγκροτήματος αξονικού τομογράφου σύγχρονης τεχνολογίας, 
συνεχούς περιστροφής, με ανιχνευτές στερεάς κατάστασης, κατάλ-
ληλο για διαγνωστικές εξετάσεις, με δυνατότητα για εξετάσεις τό-
σο ρουτίνας όσο και ειδικές (ογκομετρικές σαρώσεις, ελικοειδείς 
ή δυναμικές). Ο χώρος εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου 
βρίσκεται στο υπόγειο του Νοσοκομείου, έχει επιφάνεια 115,4m2 
και διαμορφώθηκε κατάλληλα σύμφωνα με τη μελέτη ακτινοπρο-
στασίας και θωράκισης που είχε εκπονηθεί. Έγιναν οικοδομικές πα-
ρεμβάσεις στο χώρο του εργαστηρίου που εγκαταστάθηκε ο τομο-
γράφος, θωράκιση του εργαστηρίου και Η/Μ παρεμβάσεις.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η περίπτωση του Μαγνητικού Τομογράφου στο ΓΝ «Γ. Παπα-
νικολάου» Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Διευθυντής του Τμή-

ματος Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου του ΓΝ Θεσσα-
λονίκης «Γ. Παπανικολάου», κ. Παναγιώτης Παλλάδας, στο 
διάστημα της λειτουργίας του Μαγνητικού Τομογράφου, από 
6/2004 έως 9/2006 διενεργήθηκαν 8.648 εξετάσεις, εκπαιδεύ-
τηκαν 6 ειδικευόμενοι ιατροί από το Νοσοκομείο «Γ. Παπανι-
κολάου» και 5 ειδικευόμενοι ιατροί από άλλα Νοσοκομεία, 
ενώ έγιναν επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που 
στηρίχθηκαν στη λειτουργία του Μ.Τ. 

Πριν την εγκατάσταση του Μ.Τ., οι ασθενείς έπρεπε να με-
ταφερθούν σε μαγνητικούς τομογράφους άλλων Νοσοκομεί-
ων και σε ιδιωτικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα την επιβάρυν-
ση των ασθενών και την αύξηση του κόστους, ιδιαίτερα των 
διασωληνωμένων ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

Ο χρόνος αναμονής για την εκτέλεση μιας μαγνητικής το-
μογραφίας στο Τμήμα είναι για τους εσωτερικούς ασθενείς 1 
ημέρα και για τους εξωτερικούς ασθενείς 2-3 μέρες. Ο μέσος 
χρόνος εκτέλεσης μιας εξέτασης διαρκεί μισή ώρα και διενερ-
γούνται κατά μέσο όρο 25-30 εξετάσεις ημερησίως.

Στο διάστημα των 2 χρόνων λειτουργίας του υπάρχει συνε-
χής εκπαίδευση από applicator της εταιρείας που έχει προμη-
θεύσει τον Μ.Τ. στο Νοσοκομείο. 

Έτσι διενεργούνται εξετάσεις που καλύπτουν όλες τις εφαρ-
μογές του Μ.Τ. στη διάγνωση παθήσεων του Κεντρικού Νευ-
ρικού Συστήματος (ΚΝΣ), του μυοσκελετικού, του καρδιαγ-
γειακού, των μαστών, του ουροποιογεννητικού συστήματος 
(ανδρών-γυναικών).

Τέλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Παλλάδας, ανα-
μένεται ότι τον επόμενο χρόνο, με τη βοήθεια της Διοίκησης, θα 
επιτευχθεί η αναβάθμιση του Μ.Τ. με την απόκτηση και εγκα-
τάσταση της φασματοσκοπίας, που βρίσκει εφαρμογή στη δι-
άγνωση παθήσεων ΚΝΣ, μαστού, προστάτου κ.ο.κ. αλλά και 
με τη χρήση στην καθημερινή ιατρική πράξη νέων τεχνικών και 
εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούνται στο Τμήμα, όπως το 
λειτουργικό MRI στο ΚΝΣ (BOLD), για τη χαρτογράφηση του 
εγκεφάλου σε όγκους του εγκεφάλου πριν το χειρουργείο, και 
το Diffusion tensor imaging για την απεικόνιση των νευραξό-
νων σε ασθενείς με απομυελινωτικά νοσήματα (σκλήρυνση 
κατά πλάκας - λευκοεγκεφαλοπάθειες).
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Εικόνα 7. Χειριστήριο 
Μαγνητικού Τομογράφου 
ΓΝ «Γ. Παπανικολάου» 
Θεσσαλονίκης.

Εικόνα 6. Α, Β. MRI μαστού. Γ. MRI καρδιάς.

Α Β Γ

Εικόνα 5. Αίθουσα γνω-
ματεύσεων ΓΝ «Γ. Παπανι-
κολάου» Θεσσαλονίκης.



H πρόληψη και η καταπολέμηση του απο-
κλεισμού από τον εργασιακό και κοινωνικό 
βίο ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
σύνθετα προβλήματα υγείας (αναπηρία, ψυχι-
κή νόσο κ.ά.) αποτελούν τη βάση του στρατη-
γικού σχεδιασμού του Άξονα 4 του ΕΠ «Ανά-
πτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013. 
Στους γενικούς στόχους του Άξονα περιλαμ-
βάνονται η αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον 
Εθνικό σχεδιασμό, καθώς και η περαιτέρω 
προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέ-
λου ανοιχτής φροντίδας των ΑμεΑ.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ομάδες-στόχοι του Άξονα αντιστοιχούν σε κατηγορίες του 

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μείζονα κίνδυνο κοινωνικού απο-
κλεισμού εξαιτίας σωρευτικών παραγόντων, καθώς επίσης και οι 
εμπλεκόμενοι στη διαδικασία φροντίδας τους. Οι ωφελούμενοι 
των παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την εδραίωση της μεταρρύθμι-
σης στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι άτομα με προβλήματα ψυ-
χικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα, χρόνιοι ψυχικά ασθε-
νείς με μακρόχρονη νοσηλεία, μέλη οικογενειών και φροντιστές 

ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και εθελοντές του 
τομέα της ψυχικής υγείας.

Οι ωφελούμενοι των παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά τον αποϊδρυ-
ματισμό και την προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης είναι άτομα 
με αναπηρία ή σε άσχημη κατάσταση υγείας λόγω γήρατος, άτο-
μα που διαβιούν σε δομές ιδρυματικής περίθαλψης, μέλη οικο-
γενειών και φροντιστές ατόμων με αναπηρίες, και τέλος επαγγελ-
ματίες και εθελοντές του τομέα κοινωνικής φροντίδας.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων του ΥΥΚΑ προ-

βλέπεται η υλοποίηση δύο δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτη-
θούν ως προς τις λειτουργικές τους δαπάνες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο με 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποδομές των νέ-
ων δομών θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 2007-2013, και έχουν ως εξής:

Δράση 1: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχι-
κής Υγείας.

Δράση 2: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και πολιτικές προώθησης 
στην αυτόνομη διαβίωση. Αναλυτικότερα: 

Δράση 1: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της 
Ψυχικής Υγείας

Στη συγκεκριμένη Δράση προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμ-
βάσεις/κατηγορίες πράξεων:
•  Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση - Πρόληψη της μετάπτωσης σε 

χρονιότητα των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα.

•  Εξασφάλιση της συνεχούς φροντίδας – Μετασχηματισμός Ψυ-
χιατρικών Νοσοκομείων – Ολοκλήρωση της κάλυψης των ανα-
γκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές.

•  Οριζόντια-διατομεακά προγράμματα πρόληψης των διαταραχών 
σε επιλεγμένους πληθυσμούς «υψηλού κινδύνου», προαγωγής 
της ψυχικής υγείας, κινητοποίησης εθελοντών, ενίσχυσης της συλ-
λογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
συνηγορίας, ενημέρωσης-εκπαίδευσης του κοινού και καταπο-
λέμησης του στίγματος και των προκαταλήψεων.

•   Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίη-
ση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κατάρτιση επαγγελματιών και 
στελεχών άλλων τομέων.

Δράση 2: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και πολιτικές προώθησης 
στην αυτόνομη διαβίωση

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που εκτιμάται ως βάση υπολογι-
σμού των δεδομένων αποϊδρυματοποίησης μέσω της ανάπτυξης 
ενός Εθνικού Δικτύου Δομών την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται 
σε 2.010 άτομα για τον υπολογισμό των αντίστοιχων Δεικτών των 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας
Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

δεικτησ στοΧοσ 2015

Δομές αποϊδρυματισμού 35

Παρεμβάσεις πρόληψης ιδρυματισμού ΑμεΑ 110

Συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης 13.000

Προγράμματα δημοσιότητας,  
ευαισθητοποίησης κ.λπ.

15

Δομές ψυχικής υγείας 290

αΠοτελεσματα

Κάλυψη πληθυσμού με υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας 

60%

Αποασυλοποιούμενοι χρόνιοι ασθενείς 100%

Ποσοστό ατόμων με ειδικές ανάγκες,  
που επωφελούνται από παρεμβάσεις  
πρόληψης του ιδρυματισμού (10.000 άτομα)

9,9%

Ποσοστό ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
που αποϊδρυματίζονται (2.080 άτομα)

17,4%

Νέες ή διατηρούμενες θέσεις εργασίας 5.320

επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013

Η Ειδική Γραμματέας 
Ψυχικής Υγείας και 
Κοινωνικής Ένταξης 
κ. Μαρία Τροχάνη.
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Δραστηριοτήτων των μονάδων Κοινωνικής Ένταξης και Αποκατά-
στασης (ΜΚΕΑ).

Για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), οι οποίες αφο-
ρούν ΑμεΑ που διαβιούν με την οικογένεια, δεν υπάρχουν καταγε-
γραμμένα επίσημα στοιχεία και εκτιμάται ότι ο αριθμός τους ανέρ-
χεται στα 10.000 άτομα περίπου, λαμβάνοντας υπόψη: 

α)  το γενικό πληθυσμό ΑμεΑ της χώρας, 
β)  το ποσοστό του παραπάνω πληθυσμού που χρησιμοποι-

ούν τις υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν άτομα κάτω από 
το όριο της φτώχειας και 

γ)  το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρείται ότι μπορεί να θε-
ωρηθεί επωφελούμενος πληθυσμός για τις ΣΥΔ.

Η ανάπτυξη ενός «ανοικτού» μοντέλου περίθαλψης κοινωνι-
κής φροντίδας που θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής 
εφαρμογής των παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ επιβάλλει πλέον την υι-
οθέτηση νέων στρατηγικών αποϊδρυματισμού, οι οποίες θα συν-
δυασθούν με συντονισμένες πολιτικές πρόληψης των διαδικασιών 
παραπομπής και διαβίωσης σε δομές κλειστής φροντίδας. 

Οι στρατηγικές αυτές ενσωματώνουν διαστάσεις πρόληψης, φρο-
ντίδας και αποκατάστασης, προωθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις 
βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνι-
κής φροντίδας που αναδεικνύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Μοντέλο.

Στη συγκεκριμένη Δράση προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις/
κατηγορίες πράξεων:

Α: Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ατόμων με 
προβλήματα αναπηρίας

Β: Ανάπτυξη στρατηγικών αποϊδρυματισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων παρεμβάσε-

ων του ΕΠ, σε ό,τι αφορά την εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
τομέα της ψυχικής υγείας κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Για τα άμεσα ωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας:
•  Επίτευξη υψηλού βαθμού κοινωνικής ενσωμάτωσης και (επαν)ένταξής 

τους στην αγορά εργασίας και επίτευξη υψηλού βαθμού αυτο-
νομίας και κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας.

•  Ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των κινδύνων απομάκρυνσης 
και αποκλεισμού των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας 
από την αγορά εργασίας και μεγιστοποίηση των ευκαιριών αξι-
οπρεπούς διαβίωσης αυτών μέσα στο οικογενειακό, κοινωνικό 
και εργασιακό τους περιβάλλον.

•  Μείωση και εξάλειψη των προβλημάτων που δημιουργεί το στίγ-
μα, οι διακρίσεις και τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα για τα 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

•  Αναμόρφωση του προνοιακού μοντέλου (από το προστατευτικό 

μοντέλο κλειστής φροντίδας, σε ανοιχτές αποκεντρωμένες δομές 
στήριξης και φροντίδας μέσα στην κοινότητα).

Για τα άμεσα ωφελούμενα άτομα με αναπηρίες, που διαβιούν σε 
ίδρυμα ή απειλούνται με εγκλεισμό σε ίδρυμα:
•  Αποϊδρυματοποίηση και επανένταξη τουλάχιστον του 10% των 

ΑμεΑ που διαβιούν σε κλειστές δομές περίθαλψης και πρόλη-
ψη ιδρυματοποίησης τουλάχιστον 17% των ΑμεΑ, που απειλού-
νται με ιδρυματισμό. 

•  Κοινωνική επανένταξη ΑμεΑ με τη συμμετοχή της κοινότητας μέ-
σω προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και κοινωνικής συμ-
μετοχής, καθώς και εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

•  Προετοιμασία των περιθαλπομένων αλλά και του προσωπικού 
που ήδη εργάζεται στα ιδρύματα, για την ένταξή τους σε δομές 
ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης. 

•  Αποδοχή της κοινότητας και στήριξη της προσπάθειας για την προε-
τοιμασία ένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ΑμεΑ. 

•  Ανάπτυξη Μονάδων Αξιολόγησης της αναπηρίας και εφαρμο-
γή για την αξιολόγηση χιλιάδων αναπήρων.

Για τις οικογένειες και τους φροντιστές των ατόμων με προβλή-
ματα ψυχικής υγείας και ΑμεΑ: 
•  Επίτευξη υψηλού βαθμού αποφόρτισης των οικογενειών και των 

φροντιστών, και ιδιαίτερα των γυναικών, ώστε να παραμείνουν 
ενεργοί πολίτες στο κοινωνικό και εργασιακό πεδίο.

•  Απόκτηση δεξιοτήτων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του «φορ-
τίου φροντίδας» των ατόμων με προβλήματα ψυχικής ή σωμα-
τικής υγείας με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση και την κινητοποί-
ηση των ασθενών και των συγγενών τους.

  Για το ανθρώπινο κεφάλαιο του τομέα: 
•  Βελτιστοποίηση της συμμετοχής των επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και στελεχών άλλων 
τομέων και εθελοντών, στις παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία 
και τον αποϊδρυματισμό ΑμεΑ, με όρους αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας 

•  Δημιουργία ή/και διατήρηση άνω των 5.000 θέσεων εργασίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Μέσω της απαρτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επί-

πεδο Τομέα Ψυχικής Υγείας και του εκσυγχρονισμού των συστη-
μάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικο-οικονομικής ένταξης 
θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπη-
ρεσιών. Εκτός όμως από τα παραπάνω οφέλη, θα υπάρξουν θε-
τικές επιπτώσεις για την κοινωνία ευρύτερα, μέσω της ενίσχυσης 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της βελτίωσης των όρων και προϋ-
ποθέσεων αποδοχής της διαφορετικότητας και, εντέλει, της διεύ-
ρυνσης της κοινωνικής συνοχής. 

Προγράμματα ψυχο-
κοινωνικής στήριξης 
και κοινωνικής συμ-
μετοχής.

Δημιουργική απασχό-
ληση για την ενδυ-
νάμωση και την κινη-
τοποίηση.
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εθνικό σχέδιο Περιφερειακής ανάπτυξης 2007-2013

Επενδύσεις του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, το Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρά με 
γοργούς ρυθμούς στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 
για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις εστιάζονται στην ενί-
σχυση και την ανάπτυξη των υποδομών της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης και δημόσιας υγείας. Παράλληλα, προ-
τεραιότητα είναι μέσα σε αυτήν την περίοδο να γίνουν 
επενδύσεις των διαθέσιμων πόρων στην ανάπτυξη δο-
μών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά και τα 
άτομα με αναπηρίες. 

Στόχος και δέσμευση του ΥΥΚΑ είναι η δημιουργία 
ενός ισχυρού και αποτελεσματικού Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ανταπο-
κρίνεται με επάρκεια στις σύγχρονες ανάγκες της κοινω-

νίας μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού εί-
ναι ο υπεύθυνος σχεδιασμός και ο μακροχρόνιος προγραμματισμός για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που αναδύονται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΠΡAΞΕΙΣ

Α. Υποδομές Υγείας 

Ανάπτυξη υποδομών στην Πρωτοβάθμια Περί-
θαλψη

Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου (1/100.000 
κατοίκους), Κινητές Μονάδες, Κινητές Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ενίσχυση και αναβάθ-
μιση υφιστάμενων υποδομών A/βάθμιας περίθαλψης 
(Πολυδύναμα ΚY, ΚΥ και ΠΙ, Δημοτικά και Νομαρχια-
κά Ιατρεία, Ιατρεία Ασφαλιστικών Ταμείων) κ.ά.

Ανάπτυξη και προστασία της Δημόσιας Υγείας

Δημιουργία Επιδημιολογικού Κέντρου Αναφοράς, 
αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιας 
υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΦΕΤ, ΕΣΔΥ, ΟΚΑΝΑ κ.ά.), δι-
αμόρφωση χώρων και εξοπλισμός επιδημιολογι-
κού φραγμού στα διεθνή αεροδρόμια και τα λι-
μάνια, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (πρώην 
Σ.Ο.Τ.Υ.), ανάπτυξη & εφαρμογή Συστήματος Δια-
χείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στα 
Νοσοκομεία και τους Εποπτευόμενους από το ΥΚ-
ΚΑ Οργανισμούς κατά το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 
18001/ΕΛΟΤ 1801.

Ανάπτυξη υποδομών στη Δευτεροβάθμια και Τρι-
τοβάθμια Περίθαλψη

Αναβάθμιση υποδομών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τμη-
μάτων Επειγόντων Περιστατικών, υποδομών νοση-
λευτικής περίθαλψης (νέες πτέρυγες, ειδικές μονά-
δες, τυποποίηση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας, 
εσωτερικός έλεγχος κ.ά.), Κέντρα Ημέρας - Νοσοκο-
μεία Ημέρας, Ψυχιατρικά Τμήματα.

Β. Άλλες κοινωνικές υποδομές 

Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας ημιαυτόνομης 
διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων 
υποστήριξης φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητι-
κές αναπηρίες, γέροντες κ.λπ. καθώς και βραχείας 
φιλοξενίας των συνοδών νοσηλευόμενων ατόμων, 
κέντρα αποκατάστασης, οικοτροφεία κ.λπ.

Γ. Υποδομές φροντίδας παιδιών

Νέες υπηρεσίες, π.χ. επέκταση του δικτύου υπηρε-
σιών με φροντίδα βρεφών κατ’ οίκον. Υποδομές για 
προγράμματα αισθητηριακής αγωγής ειδικών σχο-
λείων (π.χ. ειδικά νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί), 
εργαστήρια εκπαίδευσης με χρήση ειδικού λογι-
σμικού, π.χ. ΚΕΑΤ.

Δ. Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών απο-
βλήτων

Δημιουργία υποδομών για την ασφαλή συγκέντρω-
ση, μεταφορά και τελική διάθεση μολυσματικών 
και ραδιενεργών νοσοκομειακών αποβλήτων (στε-
ρεά και υγρά). 

Ο Υπουργός Υ-
γείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγ-
γύης, κ. Δ. Αβρα-
μόπουλος.
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