
Πταν η Tηλεϊατρική ενώνει!  

Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ  να ςασ ανακοινϊςουμε, τθ διοικθτικι και 

επιςτθμονικι ςυνεργαςία του Γενικοφ Αντικαρκινικοφ Νοςοκομείου Πειραιά 

«Μεταξά»  και του Γενικοφ Νοςοκομείου φρου «Βαρδάκειο & Πρϊιο». 

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ με μεγάλη χαρά ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμά 

του Διοικθτι του Γ.Ν. φρου, όπου και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Διοικθτι τθσ 2θσ 

ΤΠΕ Πειραιϊσ & Αιγαίου κ. Χριςτου Ροϊλοφ, που είναι φορζασ  λειτουργίασ του 

ΕΔΙΣ, αποφαςίςτθκε θ ςυνεργαςία μεταξφ του επιςτθμονικοφ δυναμικοφ των δφο 

Νοςοκομείων προσ όφελοσ των ογκολογικϊν αςκενϊν των Κυκλάδων. 

 
Κφριοσ ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ παροχι εξ αποςτάςεωσ (μζςω Σθλεϊατρικισ) 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ από το  Ιατρο-Νοςθλευτικό προςωπικό των 

τριτοβάκμιων Νοςοκομείων των μεγάλων αςτικϊν κζντρων που διακζτουν 

εγκατεςτθμζνουσ τακμοφσ Ιατρϊν (ΣΙ) του Εκνικοφ Δικτφου Σθλεϊατρικισ (ΕΔΙΣ), 

με απϊτερο ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ιςότιμων υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ ςτου 

κατοίκουσ απομακρυςμζνων περιοχϊν. 

 
το πλαίςιο τθσ αναβάκμιςθσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, που και τα δφο 

Νοςοκομεία ζχουν αναπτφξει, μζςω του ΕΔΙΣ παρζχεται θ δυνατότθτα άμεςθσ 

εξειδικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ Ιατρικισ και Νοςθλευτικισ βοικειασ ςτουσ 

ογκολογικοφσ  αςκενείσ των νθςιωτικϊν περιοχϊν.  

Σα πλεονεκτιματα τθσ Σθλεϊατρικισ ςτον Σομζα τθσ Τγείασ είναι πολυάρικμα. Σο 

ταξίδι αυτό ξεκίνθςε με τθν τθλεκπαίδευςθ του Ιατρο-Νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 

ςε κζματα Ογκολογίασ και ςυνεχίςτθκε με τθν βοικεια ςφγχρονων Σεχνολογιϊν 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), διευκολφνονταστο ζργο των επαγγελματιϊν 

υγείασ  ςτθν φροντίδα των αςκενϊν.  

Με τθν Σθλεϊατρικι, οι αςκενείσ των νθςιωτικϊν περιοχϊν αποκτοφν τθν 

δυνατότθτα τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και τθν από κοινοφ επίλυςθ 

πολφπλευρων και ςφνκετων κεμάτων καρκίνου ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

ογκολογικϊν αςκενειϊν. 

Αυτά αφοροφν ςε κζματα πρόλθψθσ, διάγνωςθσ, εξειδικευμζνων κεραπειϊν, 

επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν και διαχείριςθ φαρμακολογικϊν 

παρενεργειϊν  τθσ κεραπείασ του καρκίνου. Επίςθσ, με το ςφςτθμα τθσ 

Σθλεϊατρικισ υπάρχει εξοικονόμθςθ κόςτουσ, εκςυγχρονιςμόσ του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ του προςωπικοφ με χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και υπθρεςιϊν, βάςει 

διεκνϊν προτφπων, και, τζλοσ, υπάρχει βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ υγείασ και αφξθςθ 

του προςδόκιμου ηωισ των αςκενϊν μασ. 



 

Η διλωςθ του Διοικθτι του Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» για τθν ςυνεργαςία των δφο 

Νοςοκομείων αναφζρει: 

‘Σο  Εκνικό Δίκτυο Σθλεϊατρικισ ΕΔΙΣ τθσ 2θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ, είναι ζνα 

ζργο που ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2007-13. Σο ζργο του 

ΕΔΙΣ προςφζρει υπθρεςίεσ τθλεϊατρικισ ςτουσ κατοίκουσ των Νθςιωτικϊν Περιοχϊν 

τθσ χϊρασ με τθ βοικεια ςφγχρονων Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(ΣΠΕ), καλφπτοντασ τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ υπθρεςιϊν: 

α) Σθλεςυμβουλευτικισ 

β) Σθλεκπαίδευςθσ του Ιατρο-Νοςθλευτικοφ Προςωπικοφ 

γ) Σθλεϊατρικισ για τθν αντιμετϊπιςθ ςε πρϊτο βακμό επειγόντων περιςτατικϊν 

δ)Σθλεψυχιατρικισ                                                                                                                                 

Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν 

πλθροφοριϊν ςτισ υγειονομικζσ μονάδεσ που υποςτθρίηονται από το δίκτυο, κακϊσ 

και θ υποςτιριξθ προγραμμάτων Προλθπτικισ Ιατρικισ, Αγωγισ Τγείασ και 

εκπαίδευςθσ υγειονομικϊν ςτελεχϊν.  

Σο Νοςοκομείο μασ ξεκίνθςε τθν λειτουργία του  ςτακμοφΣθλεϊατρικισ, το 2015, με 

τθν εκπαίδευςθ  προςωπικοφ. Αρχικά, εκπαιδεφτθκαν 14 άτομα, με επικεφαλισ τθν 

Προϊςταμζνθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Ποιότθτασ, Ζρευνασ και υνεχιηόμενθσ 

Εκπαίδευςθσ κ. Μαρία Βαςταρδι. Ακολοφκθςαν μια ςειρά εκπαιδεφςεων και 

πιςτοποιικθκαν μεγάλο μζροσ του Ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Μζςα ςε αυτά 

τα χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί 585 μακιματα και  ζχουν παρακολουκιςει 1913 

ςυμμετζχοντεσ από τισ υγειονομικζσ δομζσ όλων των νθςιωτικϊν περιοχϊν. Σο 

ενδιαφζρον ιταν ζκδθλο από τουσ ςυμμετζχοντεσ και οι διάφορεσ ειδικότθτεσ του 

Νοςοκομείου ζχουν ανταποκρικεί, ςτθν ζκδοςθ ςυςτάςεων-οδθγιϊν 

προςυμπτωματικοφ-προλθπτικοφ ελζγχου, οδθγιϊν γενετικισ ςυμβουλευτικισ ςε 

διαφόρουσ τφπουσ καρκίνου π.χ. μαςτοφ, γαςτρεντερολογικοφ κ.α. 

Πρόςφατα, το Νοςοκομείο μασ τιμικθκε με αςθμζνιο βραβείο ςτα Healthcare 

Business Awards 2020 για το ςθμαντικό ζργο που επιτελείται ςτον τομζα τθσ 

Σθλεϊατρικισ. 

Η διοικθτικι και επιςτθμονικι ςυνεργαςία των δφο Νοςοκομείων αποτελεί μία 

ελπιδοφόρα πραγματικότθτα, εξαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ 

υπθρεςίεσ υγείασ με τθν  διεπιςτθμονικι αντιμετϊπιςθ των ογκολογικϊν αςκενϊν. 

Είμαςτε βζβαιοι ότι θ ςυνεργαςία αυτι κα αποτελζςει το εφαλτιριο για τθν ζναρξθ 

μίασ αλλθλζνδετθσ προςφοράσ, θ οποία κα ωφελιςει αμφότερα, παρζχοντασ  

υπθρεςίεσ και ςυμπαράςταςθ ςτουσ ογκολογικοφσ αςκενείσ. 



Η διανοςοκομειακι χριςθ τθσ τεχνολογίασ μασ φζρνει πιο κοντά ςτον αςκενι και 

ςτισ ανάγκεσ του και  εμείσ υποςτθρίηουμε αυτι τθν  προςπάκεια!’ 

Η διλωςθ του Διοικθτι του Γ.Ν. φρου ‘Βαρδάκειο & Πρϊιο’ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

‘Με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ ανακοινϊνεται θ ςυνεργαςία με το Γ.Α.Ν.Π 'ΜΕΣΑΞΑ', 

μζςω του Δικτφου Σθλεϊατρικισ τθσ 2θσ Τ.Π.Ε. Πειραιϊσ & Αιγαίου, για τθν 

υποςτιριξθ ογκολογικϊν αςκενϊν. Οι ογκολογικοί αςκενείσ τθσ φρου και των 

Κυκλάδων κα χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι υποδομι τθσ τθλεϊατρικισ και κα μειωκεί 

θ επιβάρυνςθ των μετακινιςεων τουσ ςτθν Αττικι. Η ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία 

αποτελεί ζνα ακόμα βιμα προσ τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

Ογκολογικισ Τπομονάδασ ςτο Γ.Ν. φρου. Εκφράηονται κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτισ 

Διοικιςεισ τθσ 2θσ ΤΠΕ Πειραιϊσ & Αιγαίου και του Γ.Α.Ν.Π 'ΜΕΣΑΞΑ', ςτθ 

Διεφκυνςθ Ιατρικισ Τπθρεςίασ του Γ.Α.Ν.Π 'ΜΕΣΑΞΑ', ςτο Αυτοτελζσ Σμιμα 

Οργάνωςθσ & Πλθροφορικισ Γ.Ν. φρου και ςτο Σμιμα Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ 2θσ 

ΤΠΕ Πειραιϊσ & Αιγαίου για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ.’ 

 

               Ο Διοικητής                          Ο Κοινός Διοικητής Διασυνδεομζνων  

           Γ.Α.Ν.Ρ. ‘ΜΕΤΑΞΑ’                                     Νοσοκομείων Σφρου-Νάξου 
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