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ΙΑΤΡΟΙ   

ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  
Αμισθί Σύμβουλος 
Διοίκησης Ιατρικής και 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
Προϊστάμενη Ιατρικής 
Υπηρεσίας 

ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

CECCARELLI GLORIA ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝ. 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ 

ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 

ΔΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
 

ΣΑΜΟΥΗΛ  ΑΛΕΞ.  ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Εθελοντές Ιατροί Εθελοντές που μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους: 
 
 
 Οστεοπαθητικός: κ. Δημήτριος  Boulanger . 
 Καρδιολόγος του Ιπποκρατείου:  κ. Στέλλα 

Μπρίλλη. 
 Οι Ιατροί της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α - ειδικότερα η κ.Μαρία 

Κοκολάκη.  
 Η κ. Κωστούρου  Διευθύντρια του Αιματολογικού 

του Νοσοκομείου Παμμακάριστος. 
 Ο κ. Ευάγγελος Κωστής, Διευθυντής 

Λοιμωξιολόγος στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 
Θεραπευτική Κλινική.  
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Στοιχεία σχετικά με 
περιθαλπόμενους 

 Ιανουάριο 2017 : 166 περιθαλπόμενοι 
 Δεκέμβριος 2017: 162  περιθαλπόμενοι 

 
 Πραγματοποιήθηκαν 20 εισαγωγές νέων ασθενών  

 εξήλθε 1 για να επιστρέψει σπίτι του. 
 Απεβίωσαν 24 περιθαλπόμενοι  -  εκ των οποίων οι 8 απεβίωσαν 

στα Νοσοκομεία όπου είχαν αποσταλεί.  
 

 Περιπατητικοί είναι 14 περιθαλπόμενοι 

 Οι υπόλοιποι είναι κατάκοιτοι ή ημικατάκοιτοι 
 Ανεξάρτητα κινούνται περίπου 20 ασθενείς (συνολικά αμαξίδια και 

περιπατητικοί) 
 

 Οι περιθαλπόμενοι πάσχουν κυρίως  από νευρολογικές παθήσεις  
 50 εκ γενετής σπαστική τετραπληγία με ή χωρίς νοητική καθυστέρηση  

 45 με επίκτητες παθήσεις του νευρικού συστήματος περιλαμβανομένων 
και των ανοιών, παθήσεις του σκελετού, παλαιά κατάγματα κ.λ.π. 
 

 Να σημειωθεί η μεγάλη συνοσηρότητα η οποία παρατηρείται 
στους περιθαλπόμενους. 
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Δράσεις προς 
περιθαλπόμενους 

Οι ιατροί του ΙΠΧΠ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 
διαγνωστικά και θεραπευτικά : 

 
 Εμπύρετες λοιμώξεις, αναπνευστικού, ουροποιητικού, 

πεπτικού 
 περιπτώσεις απορρύθμισης σακχαρώδους διαβήτη 
 περιπτώσεις απορρύθμισης  Υπέρτασης. 
 Καρδιολογικά προβλήματα,  αναιμίες κ.λ.π. 
 περιστατικά δυσκοιλιότητας , πολύ συνηθισμένα 

στους κατάκοιτους. 
 μικροεπιδημία λοίμωξης αναπνευστικού τους 

πρώτους μήνες του 2017 και τον Οκτώβριο του 2017 
 
 εκτίμησαν, αντιμετώπισαν φαρμακευτικά και με 

κατάλληλα επιθέματα και συμπληρώματα διατροφής 
11 κατακλίσεις. 
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Δράσεις προς Περιθαλπόμενους 
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 Δερματολογικά: 

 27 περίπου περιστατικά δερματοπαθειών αντιμετωπίστηκαν από τους ιατρούς του ΙΠΧΠ 

 2 εξετάσθηκαν από ιδιώτες Δερματολόγους που κάλεσαν οι ασθενείς. 

 

 Οφθαλμολογικά: 

 29 περιστατικά επιπεφυκίτιδων – βλεφαρίτιδων αντιμετωπίστηκαν από ιατρούς του ΙΠΧΠ 

 

 Οδοντιατρικά: 

 80 περίπου περιθαλπόμενοι παραπέμφθηκαν στον οδοντίατρο για έλεγχο και αντιμετώπιση  

ως το τέλος Αυγούστου  

 7 ασθενείς εξετάσθηκαν σε οδοντιάτρους του ΕΟΠΥΥ και στα Νοσοκομεία που μπορούσαν να 
τους εξυπηρετήσουν  π.χ. Ασκληπιείο Βούλας. Υπάρχει δυσκολία με την λήψη πανοραμικών 
ακτινογραφιών διότι στα μηχανήματα των περισσοτέρων δομών πρέπει ο εξεταζόμενος να 
βρίσκεται όρθιος.  



 Ψυχιατρική εξέταση:  
 122 περιθαλπόμενοι παραπέμφθηκαν για ψυχιατρική εξέταση στον σύμβουλο ψυχίατρο  

 0 στάλθηκαν για νοσηλεία και αντιμετώπιση σε ψυχιατρική κλινική  

 

 Ορθοπεδική εκτίμηση: 

 4 ασθενείς παραπέμφθηκαν σε νοσοκομεία 

 20 περίπου ασθενείς εκτιμήθηκαν για ορθοπεδικά προβλήματα από τους ιατρούς του ΙΠΧΠ και από τον Φυσίατρο  

 

 Τον Απρίλιο του 2017 οι Ιατροί του ΙΠΧΠ οργάνωσαν  προληπτική εξέταση για Καρκίνο του Μαστού από την ΜΚΟ «ΕΜΕΙΣ»  

 40 περίπου περιθαλπόμενες εξετάσθηκαν κλινικά και υπερηχογραφικά και έγιναν 4 κυτταρολογικές  εξετάσεις 

 4 ασθενείς έκαναν υπερηχογράφημα Καρδίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

 1 ασθενής παρακολουθείται με πνευμονική υπέρταση στο ίδιο Νοσοκομείο, για την οποία συνταγογραφούνται και πολύ 
ειδικά φάρμακα.  

Σε όλη αυτή την κίνηση μας βοηθεί η εθελόντρια και φίλη των ασθενών μας κ. Στέλλα Μπρίλλη, καρδιολόγος . 
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Δράσεις προς Περιθαλπόμενους 



 Αιματολογική παρακολούθηση: 

 3 ασθενείς μας αντιμετωπίσθηκαν και παρακολουθούνται από την αιματολόγο της Παμμακαρίστου , κ. 
Αγγ. Κωστούρου, πάντα πρόθυμη στη συνεργασία της μαζί μας για την φροντίδα των ασθενών του 
ΙΠΧΠ.  

 

Από τον Ιούλιο του 2017 το ΙΠΧΠ ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Βιοιατρική , όπου πραγματοποιούνται οι 
αιματολογικές εξετάσεις των περιθαλπόμενων.  

 

 Οι ιατροί του ΙΠΧΠ και το 2017 έκαναν τις απαιτούμενες: 

4 
Δράσεις προς Περιθαλπόμενους 

 αιμοληψίες 

 τοποθετήσεις ορών 

 καθετηριασμούς ουροδόχου 
κύστεως 

 τοποθετήσεις ρινογαστρικών 
καθετήρων διατροφής 

 καταγραφές 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων  

 

 πλύσεις ώτων 

 Αναρροφήσεις 

 αλλαγές κατακλίσεων   

 και άλλες ιατρικές πράξεις. 
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• Κατά το 2017 εμβολιάσθηκαν έγκαιρα με το εμβόλιο της Γρίπης όλοι οι περιθαλπόμενοι του 

ΙΠΧΠ, με την Δωρεά των εμβολίων από το ΚΕΕΛΠΝΟ και η Φαρμακοποιός του ΙΠΧΠ από 
Ανώνυμους Δωρητές, φίλους του Ασύλου Ανιάτων. 

 

• Διατροφή περιθαλπόμενων:  

 
Οι ιατροί του ΙΠΧΠ καταρτίζουν το διαιτολόγιο των περιθαλπομένων και συμμετέχουν στην 
επιτροπή κατάρτισης του διατροφολογίου του ΙΠΧΠ.  

 

Η Φαρμακοποιός του ΙΠΧΠ συνεπικουρούμενη από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων του 
Ασύλου εξασφάλισαν το 2017 σημαντικές ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής. 
Οι ιατροί του ΙΠΧΠ ορίζουν το είδος και την ποσότητα του σκευάσματος που είναι κατάλληλο 
για τον κάθε περιθαλπόμενο ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του  

π.χ. έχει κατακλίσεις, είναι ιδιαίτερα εξασθενημένος, παρουσιάζει συχνές λοιμώξεις ,σιτίζεται 
με καθετήρα διατροφής ή γαστροστομία. 

 

Δράσεις προς Περιθαλπόμενους 
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 Οι ιατροί του ΙΠΧΠ επισκέφθηκαν, στους χώρους φιλοξενίας (οικίες ή νοσοκομεία) τους υποψήφιους 

για εισαγωγή και ελέγχουν κατά πόσο αυτοί πληρούν τους όρους εισαγωγής , όπως αυτοί ορίζονται 
από τον καταστατικό σκοπό του ΙΠΧΠ. 

 Από τις αρχές του 2017 ξεκίνησε η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών.  

 Οι ιατροί του ΙΠΧΠ παρέχουν την ιατρική τους φροντίδα στους εργαζομένους που νοσούν κατά την 
διάρκεια της εργασίας τους. 

 Νοέμβριο και Δεκέμβριο έγινε ΗΚΓ έλεγχος σε όλους τους περιθαλπόμενους για έλεγχο πρόσφατων 
μεταβολών στο ΗΚΓ 

 Γίνεται βιοχημικός έλεγχος προληπτικός ανά έτος σε όλους τους περιθαλπόμενους. 

 

Συνολικά: 

 21 περίπου περιθαλπόμενοι παραπέμφθηκαν σε Δημόσια Νοσοκομεία για διαγνωστικούς και 
θεραπευτικούς λόγους 

 35 ασθενείς εξετάστηκαν σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία κρατικών νοσοκομείων, κατόπιν ραντεβού. 

 

Δράσεις προς Περιθαλπόμενους 



Δράσεις προς 
περιθαλπόμενους 

 Συνεργασία με Φαρμακείο ΙΠΧΠ: 
 

Οι ιατροί του ΙΠΧΠ συνεργάζονται στενά με το Φαρμακείο του ΙΠΧΠ .  

Το Φαρμακείο του ΙΠΧΠ εξασφάλισε επάρκεια σε όλα τα  φάρμακα που 
χρειάζεται το ΙΠΧΠ με  αποτέλεσμα όχι μόνον να μην υπάρχουν ελλείψεις 
αλλά και να εξασφαλίζεται η παροχή των νεωτέρων και ακριβών 
φαρμάκων στους περιθαλπόμενους μας που τα έχουν ανάγκη.  
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Δράσεις προς 
περιθαλπόμενους 

 Το 2017 με πρωτοβουλία του Συμβούλου Διοίκησης κ. Σ.Πίνη 
εξασφαλίστηκε η συνεργασία του ΙΠΧΠ του Ασύλου Ανιάτων με το 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και με τα Εξωτερικά Ιατρεία 
Δερματολογικό, Οφθαλμολογικό, Οδοντιατρικό.  

 

 15 περιθαλπόμενοι  παραπέμφθηκαν στο Δερματολογικό 
Ιατρείο του ΓΚΝΠ, οι οποίοι παρουσίαζαν δυσεπίλυτα 
δερματολογικά θέματα 

 

 8 άτομα εξετάστηκαν από τους οφθαλμιάτρους του ΓΚNΠ 

 

 1 άτομο εξετάστηκε από τους Οδοντιάτρους ΓΚΝΠ 
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 Το έργο των ιατρών διευκολύνεται πολύ από την απόκτηση του 
αυτοκινήτου ΒΑΝ και την λειτουργία του ασθενοφόρου και εξασφαλίζεται 
έτσι η μεταφορά των ασθενών μας .  

 

 



Λοιπές Δράσεις 
Ιατρικής Υπηρεσίας  

 Τον Σεπτέμβριο του 2017 οργανώθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με 
το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Χορηγιών στον χώρο του ΙΠΧΠ με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων του Νωτιαίου  Μυελού 
με διάφορους ομιλητές και καλεσμένους.  
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Λοιπές Δράσεις 
Ιατρικής Υπηρεσίας  

 Το 2017 παρουσιάσθηκε από τον Φυσίατρο του ΙΠΧΠ με 
μέλη της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α προφορική εργασία  για το θέμα του 
Πόνου στους ασθενείς του ΙΠΧΠ του Ασύλου Ανιάτων  στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο ALGOS  2017 στη Ρόδο.  5 



Λοιπές Δράσεις 
Ιατρικής Υπηρεσίας  

 Πραγματοποιήθηκε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό 
υψηλού επιστημονικού κύρους (Journal of Spinal Cord 
Series and Cases) σχετικά με περιστατικά που 
περιθάλπονται στο ΙΠΧΠ (νόσος Friedreich), όπου 
συμμετείχαν ιατροί του ΙΠΧΠ σε συνεργασία με την 
ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

01.01.2017 – 31.12.2017 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: Τ. ΝΤΟΜΟΡΑ 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 Το 2017 το φαρμακείο  προμηθεύτηκε από φαρμακευτικές εταιρείες φάρμακα αξίας  63.811,11 €.  

 
ΔΩΡΕΕΣ 

Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων σε συνεργασία με την Διοίκηση, την Ιατρική Υπηρεσία 
και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Χορηγιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων φαρμάκων μέσω 
δωρεών σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό από: 

• Ιδιώτες 
• Φαρμακευτικές εταιρείες 
• κοινωνικούς φορείς 

 
 

 Το φαρμακείο διαχειρίστηκε φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής και επιθέματα κατακλίσεων που 
προσφέρθηκαν στο ΙΠΧΠ από ιδιώτες, κοινωνικά φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρείες,  
συνολικής αξίας: 134.625€ 

 

 Προσφορές από φαρμακευτικές εταιρείες αξίας 3.500€: 
• 2 ζευγάρια ακουστικά καρδιολογικά littmann 

• 3 οξύμετρα 

• 20 πιεσόμετρα ηλεκτρονικά 

• 1 laptop 

• 1 εκτυπωτής 

• βιβλία για την ιατρική υπηρεσία 

 
 



Κοινωνικοί Φορείς που έχουν προσφέρει 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και επιθέματα 
για κατακλίσεις 

 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιλίου 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου 
 Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό φαρμακείο 

Νέας Φιλαδέλφειας 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας 

Παρασκευής 
 Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Νέας 

Σμύρνης 

 Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά  
 Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
 Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος 

Ορθοδόξου Ιεραποστολής 
 Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής - ΜΚΟ 

«Αποστολή» 
 «Δύναμη ζωής» ΜΚΟ  
 «Γιατροί του Kόσμου» ΜΚΟ  
 «Φαρμακοποιοί του Kόσμου» ΜΚΟ  
 «Praksis» ΜΚΟ  
 «Givmed» ΜΚΟ  

 



ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

01.01.2017 – 31.12.2017 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 
Φυσίατρος = 1 
Φυσικοθεραπευτές = 2 
 Εθελόντρια φυσικοθεραπείας = 1   

 Προσλήψεις: 
Φυσικοθεραπευτών = 2  

 Αποχωρήσεις: 
 Λόγω συνταξιοδότησης = 1  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017  
 Μόνιμοι φυσικοθεραπευτές = 3 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΑπ 

Καθήκοντα Φυσιάτρου 
 

 Διάγνωση παθήσεων 
 Η κατάρτιση του προγράμματος φυσικοθεραπείας 

των περιθαλπομένων.  
 Επεμβαίνει με φαρμακευτική αγωγή 
 Συντάσσει τα παραπεμπτικά ασθενών προς 

φυσικαθεραπεία  
 Κατευθύνει τους φυσικοθεραπευτές του ΙΠΧΠ .  
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΑπ 

Καθήκοντα Φυσικοθεραπευτών 
 
 Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και 

αποκατάσταση των περιθαλπομένων στα πλαίσια 
χρόνιων παθήσεων, τραυματισμού ή αναπηρίας, 
που επηρεάζουν το μυοσκελετικό, το αναπνευστικό, 
το καρδιαγγειακό και το νευρολογικό σύστημα, με 
εφαρμογή της ενδεδειγμένης φυσικοθεραπευτικής 
θεραπείας 

 Η υποστήριξη των περιθαλπομένων σε όλο το 
φάσμα της περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της υγείας, της πρόληψης χρόνιων 
νοσημάτων, της αυτοδιαχείρισης της νόσου, της 
θεραπείας και της αποκατάστασης 

 Η τήρηση αρχείου φυσικοθεραπευτηρίου 
 Η συνεργασία με Φυσίατρο και θεράποντες ιατρούς 

άλλων ειδικοτήτων  
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Συνεργασία με φαρμακοποιό, κοινωνική λειτουργό, 
νοσηλευτικό προσωπικό 

 Συμβούλιο με τον Φυσίατρο για την επαναξιολόγηση 
των περιστατικών  

 Καταγραφή ανά μήνα λίστας φαρμάκων και ετήσια 
απογραφή τους 

 Απογραφή εξοπλισμού του φυσικοθεραπευτηρίου και 
τακτικοί έλεγχοι της καλής λειτουργίας των 
μηχανημάτων 

 Εφαρμογή μέτρων προστασίας των ασθενών και των 
φυσικοθεραπευτών 

 Τήρηση και φύλαξη φαρμακείου πρώτων βοηθειών και 
λοιπών υγειονομικών υλικών  
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ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Ιανουάριος 2017 

• Ανακαίνιση αίθουσας 
φυσικοθεραπευτηρίου  

Φεβρουάριος 2017 έως Σεπτέμβριος 
2017 

• Δημιουργία φαρμακείου 
πρώτων βοηθειών 

Σεπτέμβριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017  

•Οργάνωση αρχείου  καθώς και 
καταστροφή παλαιού αρχείου (προ 
20ετίας)  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας 
μηχανημάτων 

•Απομάκρυνση άχρηστων 
αντικειμένων   

•Απογραφή εξοπλισμού  
•Μικρές επισκευές στο χώρο   
•Συζητήσεις με την Πρόεδρο κα Ι.  

Ηλιάδη κ Φυσίατρο κο Ι Διονυσιώτη 
για τις ανάγκες διαμόρφωσης του 
χώρου (επέκταση), καθώς και για 
την προμήθεια νέου εξοπλισμού  
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ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
 Εκτιμήθηκαν για ορθοπεδικά προβλήματα 20 ασθενείς 
 Έγινε έγχυση βουτυλινικής τοξίνης (botox) σε 5 ασθενείς ) υπό 

ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση  και ειδική βελόνα έγχυσης, με σκοπό την 
μείωση της σπαστικότητας και την βελτίωση της κινητικότητας τους  και αφότου 
πάρθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΟΦ 

 Έγινε κινητοποίηση 10 ασθενών  με την βοήθεια των Φυσικοθεραπευτών του ΙΠΧΠ 
και την χρήση ορθοστάτη και ανακλινόμενης κλίνης,  ώστε να μειωθεί ο χρόνος 
παραμονής τους στο κρεβάτι  

 Χορήγηση διφωσφονικών σε 3 ασθενείς στα πλαίσια της προσπάθειας 
κινητοποίησης τους 

 Ενδοαρθρική χορήγηση υαλουρονικού οξέως σε 1 ασθενή για την βελτίωση της 
κινητικότητας της 

 Παρουσίαση προφορικής εργασίας  για το θέμα του Πόνου στους ασθενείς του 
ΙΠΧΠ του Ασύλου Ανιάτων στο Παγκόσμιο Συνέδριο ALGOS  2017 στη Ρόδο, μέλη 
της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α    

 Πραγματοποιήθηκε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό υψηλού επιστημονικού 
κύρους (Journal of Spinal Cord Series and Cases) σχετικά με περιστατικά που 
περιθάλπονται στο ΙΠΧΠ  όπου συμμετείχαν ιατροί του ΙΠΧΠ  
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 Από τους 166 ασθενείς του ΙΠΧΠ έκαναν 
φυσικοθεραπείες σε μόνιμη εβδομαδιαία βάση 
περί τα 100 άτομα 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 Από τους κλινήρεις περιθαλπόμενους που 
συμμετείχαν στα προγράμματα φυσικοθεραπείας, 
ορθοστάτησαν οι 20 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 Από τους κλινήρεις περιθαλπόμενους που 
συμμετείχαν στα προγράμματα φυσικοθεραπείας, 
βάδισαν οι 14 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 Επίσης 15 από τους συμμετέχοντες, που ήταν ήδη 
περιπατητικοί, συντήρησαν τη βάδισή τους 5 



ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 Περαιτέρω, για πρώτη φορά το έτος 2017, 
εφαρμόστηκε η παροχή φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια των 
σαββατοκύριακων σε περιπτώσεις οξέων 
αναπνευστικών παθήσεων, με θετικές συνέπειες την 
αποφυγή διακομιδής ασθενών σε Νοσοκομεία και  
την προφύλαξή τους από τις εκεί 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, με θετική έκβαση της 
υγείας τους. 
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
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από 01.01.2017 έως 
31.12.2017 

5010 

10134 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 2017



ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 Πιεσόμετρο 

 Πολυμηχάνημα ηλεκτροθεραπείας με 
υπέρηχο θεραπευτικό  

Ηλεκτρομάλαξη  

 Λάμπα υπέρυθρης ακτινοβολίας 

 Ποδήλατο ενεργοπαθητικής 
κινητοποίησης  

 Υποπόδιο θεραπευτικού κρεβατιού 

Θερμά – ψυχρά επιθέματα  

Παραφινόλουτρο  
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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 ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΕΛΗ 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2017 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 1 1 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 1 1 

ΒΟΗΘΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ 

1 1 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

2 4 

BOHΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 21 22 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 

19 16 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 14 13 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

1 1 

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ   1 1 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   1 1 

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ    1 1 

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ    1 1 

ΑΡΧΗ 2017:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 42 – TΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ:14 
ΤΕΛΟΣ 2017:   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 42 – TΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ:13 
 



Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 Φύλαξη και διαχείριση των βιβλιαρίων ασθένειας των περιθαλπομένων. 
 Έκδοση βεβαιώσεων για τους ασθενείς και το προσωπικό. 
 Αρχειοθέτηση και μηχανογράφηση όλων όσων αφορούν τη λειτουργία του ΙΠΧΠ, όπως 

προγράμματα προσωπικού, συνοδών, περιθαλπομένων, ετήσιες άδειες όλων των 
εργαζομένων, κατάσταση των ασθενών στο σύνολο και ανά πτέρυγα, πρόγραμμα 
εργασιών του προσωπικού (IΠΧΠ) σε συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο χρόνο όπως 
μπάνια ασθενών, έλεγχος και καθαρισμός φαρμακείων, ντουλαπιών κουζίνας, ψυγείων κ.α.  

 Λίστα φαρμάκων που απαιτούνται για την νοσηλεία/μήνα, κατάσταση του υγειονομικού 
υλικού, που χρειάζεται ώστε να μην γίνεται σπατάλη.  

 Απογραφή όλου του αναλώσιμου υλικού (υγειονομικό, ιματισμός κ.α) 
 Απογραφή όλου του πάγιου εξοπλισμού ΙΠΧΠ (ενεργές πτέρυγες) – Ιματιοθήκης – 

Τραπεζαρίας. 
 Διαχείριση αποβλήτων (μολυσματικά και τοξικά ) και έλεγχος της διαδρομής τους έως το 

σημείο συγκέντρωσης τους και μέχρι την αποκομιδή από την αρμόδια εταιρεία.  
 Συνεργασία με τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ και τους φίλους γενικότερα του ασύλου, υλοποίηση 

και επίβλεψη εκδηλώσεων, πραγματοποίηση εκδρομών με φίλους και εθελοντές του ασύλου. 
 Συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία για την αποκατάσταση των φθορών  και ζημιών που 

προκύπτουν.  
 Έλεγχος του μηνιαίου προγράμματος εργασίας όλου του προσωπικού και προώθηση στο 

λογιστήριο για την μισθοδοσία. 
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Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 Διαδικασίες εισαγωγής ασθενών (επικοινωνία, συλλογή δικαιολογητικών, διαλογή περιστατικών 

και διαχείριση κλινών ανάλογη των περιπτώσεων). 

 Συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό. 

 Συχνές συναντήσεις με το προσωπικό.  

 Προγραμματισμός, παρακολούθησης εκπαιδευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων από το 
προσωπικό εκ περιτροπής. 

 Έλεγχος της ιματιοθήκης σχετικά με τον ιματισμό που αποστέλλεται σε εξωτερικό πλυντήριο και 
αυτόν που πλένεται εδώ, του ραφείου και ότι άλλο αφορά γενικά τον ιματισμό του Ι.Π.Χ.Π. 

 Τήρηση αναφορείου με την δύναμη των περιθαλπομένων και τις αλλαγές που προκύπτουν (άδειες 
– θάνατοι – διακομιδές σε νοσοκομεία – εισαγωγές) καθώς και το σύνολο του προσωπικού του 
Ι.Π.Χ.Π. 

 Τήρηση παρουσιολογίου των εργαζομένων του ΙΠΧΠ & Α.Α. 

 Φύλαξη κλειδιών στην κλειδοθήκη της γραμματείας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

 Επίβλεψη του εξωτερικού συνεργείου καθαριότητας για την καλή εφαρμογή όλων των εργασιών 
που αναφέρονται στην σύμβαση. 

 Διοργάνωση Ομάδας Λογοθεραπείας - Ψυχοθεραπείας 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

01.01.2017 – 31.12.2017 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Ε. ΠΟΛΙΤΗ 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Την περίοδο του 2017, η κοινωνική λειτουργός του Ι.Π.Χ.Π. ασχολήθηκε με τα 
ακόλουθα: 
 

Ενημερώσεις για εισαγωγή στο ίδρυμα με συναντήσεις ή τηλεφωνική 
επικοινωνία  

• σε ενδιαφερόμενους που επισκέπτονταν το ίδρυμα  

• σε κοινωνικούς λειτουργούς κρατικών νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών 
Δήμων.  

 

Διαχείριση αιτήσεων εισαγωγής περιθαλπομένων 
• Διαλογή αιτημάτων των ενδιαφερόντων από τη Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας  

• Επικοινωνία με ΕΟΠΥΥ  

• Επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους για την 
συλλογή των απαραίτητων εγγράφων 

• Διαμεσολάβηση της Κοινωνικής Λειτουργού σε περίπτωση αδυναμίας συλλογής 
των απαραίτητων δικαιολογητικών  

• Έλεγχος των εγγράφων ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
για την εισαγωγή ή αν υπάρχουν αποκλίσεις.  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 61 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 20 

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 18 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 6 

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 8 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

  Εισαγωγή ενδιαφερόμενου. 

Άμεση επικοινωνία με τους 20 εισαχθέντες και το περιβάλλον τους, κατά την 
εισαγωγή τους στο ίδρυμα. Κινητοποίηση όλης της διεπιστημονικής ομάδας 
για επίλυση κάθε είδους ζητήματος που τους ανησυχούσε και συντονισμό 
για διευθέτησή του. 

 

  Επαφές με οικογένειες - κηδεμόνες των νοσηλευόμενων.  

Συνεργασία με οικογένειες – κηδεμόνες ασθενών σε ότι αφορά στην 
προσαρμογή και φροντίδα του ανθρώπου τους, υπενθυμίζοντας και 
παροτρύνοντας αυτούς στην υποστήριξη συναισθηματικά του ασθενούς.  

Κατευθύνσεις και παραπομπές σε άλλους φορείς για παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών (λήξη ισχύος ποσοστού αναπηρίας, λήξη ισχύος 
ασφάλισης, νομικά ζητήματα) τόσο για τους περιθαλπόμενους όσο και για 
τους ίδιους τους κηδεμόνες όταν υπάρχει ανάγκη (κατευθύνσεις για φορείς 
που παρέχουν ψυχολογική στήριξη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παραπομπές και κατευθύνσεις σε καθημερινή βάση για περιστατικά 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στο ΙΠΧΠ σε άλλες 
υπηρεσίες και ιδρύματα ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της κάθε 
περίπτωσης 

 
 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 Συνοδεία περιθαλπομένων σε κρατικά νοσοκομεία, για 

εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις όποτε προέκυπτε ανάγκη. 

 

 Συνοδεία περιθαλπομένων εκτός του ιδρύματος για 
προσωπικές τους υποθέσεις (τράπεζες, εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών, λογιστικά γραφεία κ.α.) και εκπλήρωση των 
αναγκών τους από την κοινωνική λειτουργό όταν οι ίδιοι 
αδυνατούν να τις διεκπεραιώσουν. 

 

 Επισκέψεις στους ασθενείς του ΙΠΧΠ που νοσηλεύονται σε 
κρατικά νοσοκομεία : 27 

Στήριξη του ασθενούς και ενημέρωση από τον θεράποντα 
ιατρό για την εξέλιξης της υγείας τους, τακτική επικοινωνία 
με την οικογένεια του ασθενούς. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 Διευθέτηση προνοιακών και ασφαλιστικών θεμάτων 
περιθαλπομένων. 
 Διερεύνηση προβλημάτων με συντάξεις και επιδόματα ασθενών, 

ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για τη φύση του προβλήματος 
καθώς και για τον τρόπο επαναχορήγησής τους σε περιπτώσεις που 
είναι εφικτό.  

 Για τα επιδόματα ασθενών, έγινε συγκέντρωση και κατάθεση των 
απαραίτητων εγγράφων στον ασφαλιστικό τους φορέα για 10 ασθενείς 
λόγω ανικανότητας των κηδεμόνων τους ενώ δόθηκαν αναλυτικές 
κατευθύνσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σε κηδεμόνες 
των περιθαλπομένων του ιδρύματος για να ολοκληρώσουν οι ίδιοι τις 
διαδικασίες.  

 Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ηλεκτρονικά όλων των ασθενών και 
ανανέωση των βιβλιαρίων όταν είναι απαραίτητο, για τις περιπτώσεις 
που οι κηδεμόνες τους αδυνατούν 

 

 Συνεργασία με φορείς για θέματα που αφορούν τους 
περιθαλπόμενους εν ζωή ή ακόμα και μετά το θάνατό τους (π.χ. 
διεκπεραίωση θεμάτων ταφής - εκταφής).  

 

 Ολοκλήρωση διαδικασίας φαρμάκων υψηλού κόστους για 
ασθενείς του ιδρύματος και παραλαβή τους από τα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

. 

 Διεκπεραίωση εργασιών στον ΕΟΠΥΥ  

Προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αποστολή 
εγγράφων περιθαλπομένων όταν ζητούνται, ενημέρωση κενών κλινών. 

 Ηλεκτρονική υποβολή νοσηλίων στον ΕΟΠΥΥ για όλους τους μήνες του 
2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τήρηση φακέλων εισαγωγών ασθενών με ανανεωμένα στοιχεία.  

20 φάκελοι ασθενών σε φυσική μορφή. 
 

 Εκκρεμότητες περιθαλπομένων νομικής φύσεως για 3περιπτώσεις που 
το συγγενικό/φιλικό περιβάλλον δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί να ασχοληθεί. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (4-11) 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-

ΔΡΩΜΕΝΑ 

9 [Παρασκευή πίτσας, κοπή πρωτοχρονιάτικης 

βασιλόπιτας, συμμετοχή στην ομάδα 

εργασιοθεραπείας για κατασκευή αποκριάτικων (δις), 

αποκριάτικη εκδήλωση, κηδεία περιθαλπόμενου, 

συμμετοχή με χορωδία εθελοντών, 2 ήμερο 

Χριστουγεννιάτικο bazaar) 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 7 (Εθνική πινακοθήκη και γλυπτοθήκη, μουσείο 

Μπενάκη, 5 έξοδοι με ασθενείς για καφέ)   

• Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εκδρομές σε 
συνεργασία με φίλους του ιδρύματος. 

 



ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

01.01.2017 – 31.12.2017 

Υπεύθυνη Εργασιοθεραπείας: Γ. Λιότσου 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 



ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
 

Κατά τη διάρκεια του 2017 απασχολήθηκαν με εργόχειρα  
 8 ασθενείς 

 
 

Τα εργόχειρα που κατασκευάστηκαν είναι: 
• Σεμέν  

• Μαξιλαράκια 

• Κασκόλ 

• Κάρτες 

• Πορτοφόλια 

• Σελιδοδείκτες 

• Σκουφιά 

• Θήκες Γυαλιών 

 

• Σε συνεργασία με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων λάβαμε 
μέρος σε Πασχαλινό bazaar στο χώρο της ΔΕΠΑ. 

• Πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικο bazaar στον 
χώρο της εργασιοθεραπείας 
 
 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
και 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
&ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
01.01.2017 – 31.12.2017 

Υπεύθυνη Γραφείου Επιστασίας: Σ. Παπαιωάννου 

Προϊστάμενος Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας &Συντήρησης: Ν. Παπαδάκης 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 



ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

Στο Γραφείου Επιστασίας απασχολούνται: 
 

Υπεύθυνη Γραφείου  
Προσωπικό Θυρωρείου 3 
Εργάτες Αυλής 6 
Προσωπικό Μαγειρείων  8 
Προσωπικό Αποθήκης 2 
Εργατοτεχνίτες 3 
Εργάτες Ιματισμού 3 
Οδηγός Ασανσέρ 1 
Οδηγοί Ασθενοφόρου και Βαν  2 
Κουρέας 1 

 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Επιστασίας περιλαμβάνουν: 
 

 Συντήρηση του προαύλιου χώρου και του κήπου του ΙΠΧΠ  

 Επίβλεψη του συνεργείου καθαρισμού σε όλους τους χώρους των 
εγκαταστάσεων του ΙΠΧΠ & Α.Α. σε συνεργασία με την Διευθύνουσα της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 Εξοπλισμός και συντήρηση των μαγειρείων 

 Επίβλεψη και οργάνωση της σίτισης των περιθαλπομένων και 
εργαζομένων στο ΙΠΧΠ, ακολουθώντας πάντα το πρόγραμμα και τις 
αποφάσεις της επιτροπής σίτισης, για την καλύτερη λειτουργία των 
μαγειρείων και την βέλτιστη ποιότητα του φαγητού  

 Επιμέλεια παραλαβής και κατάταξη στο πρόγραμμα σίτισης των δωρεών 
σε τρόφιμα που φτάνουν στο ΙΠΧΠ  



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας απασχολούνται : 

Προϊστάμενος  Γραφείου  

θερμαστής 1 
Ηλεκτρολόγος 1 

Συντηρητής Κτιρίων 1 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας &Συντήρησης 
περιλαμβάνουν: 

 

 Τον έλεγχο, την συντήρηση και τις επισκευές του πάγιου εξοπλισμού, των 
εγκαταστάσεων καθώς και του νοσοκομειακού εξοπλισμού του ΙΠΧΠ  

 Τον έλεγχο και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και πυρασφαλείας 
όπως ορίζει ο νόμος (πχ. Συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας) καθώς 
και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών (Α.Τ, Πυροσβεστική κ.α.)  

 Την μελέτη για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΠΧΠ. 

Για το 2017, επιτεύχθηκε μείωση 43% στην ενεργειακή κατανάλωση (βάσει των 
λογαριασμών φυσικού αερίου). 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και ΔΡΑΣΕΙΣ 
του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων 
με τη στήριξη του Ασύλου Ανιάτων 

01.01.2017 – 31.12.2017 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ :  Δ. ΠΙΠΙΛΗ 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 
ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1972 



 Το τμήμα δημοσίων σχέσεων και χορηγιών 
προσπάθησε να ενισχύσει την εξωστρέφεια του 
Α.Α., να χτίσει σχέσεις με οργανισμούς, εταιρείες, 
δωρητές και εθελοντές, εργάστηκε για την 
ψυχαγωγία των περιθαλπομένων και προσπάθησε 
να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 2017. 

1 



Πιο συγκεκριμένα, οργάνωσε και συντόνισε:  

 εξάμηνα προγράμματα μουσικοθεραπείας και 
ηχοθεραπείας για τους κατάκοιτους περιθαλπόμενους 
που μας προσέφερε το τμήμα Εκπαιδευτικών δράσεων της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

 

2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



Πιο συγκεκριμένα, οργάνωσε και συντόνισε:  

 Προσέλκυσε 2 θεατρικές παραστάσεις (Odette & Vlasia και 
το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης, παραγωγή της Στέγης του 
Ιδρύματος Ωνάση) καθώς επίσης την συναυλία που μας 
προσέφερε η εθελοντική ομάδα της Pfizer με την ΠΑ.ΡΗ.ΣΥΑ. 
και 3 εκδρομές με ξεναγήσεις από την VSA. 

 

2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



3 
 Υποστήριξε και συνεργάστηκε με την 

παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος 
Ωνάση της, σε παγκόσμια πρώτη,  
μουσικής σύνθεσης του Μάνου 
Τσανγκάρη που παίχτηκε στον οίκο 
αδελφών από τις 30/3 μέχρι και τις 2 
Απριλίου με την συμμετοχή και της 
περιθαλπόμενης κας Βάσως 
Μπουραζανίδου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



 Συντόνισε την παραγωγή της 
αγγλικής έκδοσης του φυλλαδίου 
μας. 
 

 Συντόνισε τα εθελοντικά 
προγράμματα του ξενοδοχείου 
Novotel και της ΜΚΟ Ethelon. 

 Εξασφάλισε δωρεάν εισιτήρια για 
τους περιθαλπόμενους για 
παραστάσεις του Μεγάρου και της 
Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. 

 
 

4 



  Με την  άδεια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης το ΙΠΧΠ ενεργοποίησαν την Υπηρεσία 
Προσφέρω με στόχο την συλλογή οικονομικής βοήθειας 
για την ανακαίνιση της Γιαγλοπουλείου πτέρυγας. Η 
επικοινωνιακή καμπάνια του εράνου στηρίχθηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και στην παραγωγή τηλεοπτικού και 
ραδιοφωνικού σποτ που σχεδιάστηκε και εξασφαλίστηκε 
από το τμήμα μας εντελώς δωρεάν.  

 

5 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



 Συντόνισε την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή και το 
bazaar μας καθώς επίσης και το Πασχαλινό bazaar 
που πραγματοποιήσαμε στην ΔΕΠΑ ΑΕ.  
 

5 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 



ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  
του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και  

του Ασύλου Ανιάτων 
 

7 



Το τμήμα Χορηγιών εξασφάλισε 4,5 τόνους 
τροφίμων και χορηγίες σε χρήματα, σε είδος, σε 
υπηρεσίες, σε φάρμακα κλπ., συνολικής αξίας 
220.500€ 
 
Ενδεικτικά: 
 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ: 18.300€ 

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ: 78.000€  

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ συνολικής αξίας 34.700€ 

 ΔΩΡΕΕΣ και ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ: 4,5τόνοι 

 ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: 29.000lt 

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 13.500€  

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ: 47.000€ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 



 ΔΩΡΕΕΣ και ΧΟΡΗΓΙΕΣ σε Φάρμακα 
 Το τμήμα χορηγιών αιτήθηκε και 

προμήθευσε το φαρμακείο με φάρμακα, 
συμπληρώματα διατροφής και επιθέματα 
κατακλίσεων συνολικής αξίας μεγαλύτερης 
των 78.000€ από εταιρείες και κοινωνικά 
φαρμακεία (Rafarm, Pfizer, Lundbeck, 
Γιατροί του Κόσμου, Givmed, Praksis, κλπ) 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

9 



ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ συνολικής αξίας 34.700€: 
 Προσαρμογή θαλάμου ανελκυστήρα ΙΠΧΠ στις 

προδιαγραφές ΑΜΕΑ 12.000€ από την Interamerican 
και την Anytime 

 Προμήθεια οργάνων φυσιοθεραπείας, ενός 
επαγγελματικού πολτοποιητή τροφής και λοιπού 
εξοπλισμού για μαγειρεία συνολικής αξίας 10.000€ 
από το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου 

 Air-condition συνολικής αξίας 3.700€ (Αμοιρίδης ΑΕ) 

 Διατακτικές τροφίμων από το Τεκτονικό Ίδρυμα 
Ελλάδος αξίας 5.000€  

 Εκσυγχρονισμός οδοντιατρείου αξίας 2.000€ (ΔΕΠΑ & 
Alpha Bank) 

 Επισκευή ασθενοφόρου κόστους 1.000€ (δωρεά από 
ιδιώτη) 
 
 

10 



ΔΩΡΕΕΣ και ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 

 Το τμήμα χορηγιών αιτήθηκε και διαχειρίστηκε 
περίπου 4,5 τόνους τροφίμων λαχανικών και 
γλυκών από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Μέλισσα 
Κίκκιζας, Φάγε, Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, Alpha Bank κλπ.  
 

11 



ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 Λάβαμε συνολικά 29.000 lt πετρελαίου από την ΣΥΝ-
ΕΝΩΣΙΣ, ΕΛΠΕ, Gasoil, ΔΙΑΣ διατραπεζικά συστήματα 

 

12 



ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Εξασφαλίσαμε από χορηγίες σε υπηρεσίες 13.500€  
από: Αργος Τύπου-αποδελτίωση δημοσιευμάτων, 
Ansy –μεταφορά αποβλήτων, X-rated για την 
παραγωγή τηλεοπτικού σποτ, συνδρομή Cosmote 
tv. 
 

13 



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ 

 Συνολικά εξασφαλίστηκαν  47.000€ από την μείωση 
οφειλής στην ΕΥΔΑΠ σε ακίνητο του ΑΑ (12.000€) 
και την μείωση των συντελεστών υπολογισμού των 
δημοτικών τελών (35.000€) για τις εγκαταστάσεις 
του Ι.Π.Χ.Π.  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ  
 Υγειονομικό υλικό, αναπηρικά βοηθήματα, 

μηχανήματα από την Bosch AE 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ  
προς το Άσυλο Ανιάτων και 
το Ιδρύματος Χρονίως 
Πασχόντων  
από 01.01.2017 έως 31.12.2017 
 
Δωρεές σε 
χρήματα/φάρμακα/τρόφιμα/είδος 
 
από Ιδιώτες, Κοινωνικά Φαρμακεία, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εταιρείες κτλ.  
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