
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
1

η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Ιπποκράτοσς 8  Παλαιά Πεντέλη ΣΚ 152 36 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ Αν. ΔIΟΙΚΗΤΗ                                                               Πεντζλθ 6-10-2019 
ΤΗΛ: 2132052443                                                                    
ΦΑΞ: 2132052440  
                                                            
 

Νζα Βράβευςη του Γ.Ν. Παίδων Πεντζλησ 

Bronze βραβείο για την «Ποιότητα Υπηρεςιών» ςτο διαγωνιςμό 

Healthcare Business Awards 2019 

  Το Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ – (Τμιμα Γραμματείασ Εξωτερικϊν 

Ιατρείων & Επειγόντων Περιςτατικϊν), βραβεφτηκε ςτθν κατθγορία «Ποιότητα 

Υπηρεςιών» ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ Healthcare Business Awards 2019, 

διακρινόμενο για τθν Αναβάθμιςη και τον Εκςυγχρονιςμό των παρεχομζνων 

Υπηρεςιών Υγείασ προσ τουσ μικροφσ αςκενείσ. 

  Με ςεβαςμό και αγάπθ προσ τα παιδιά, κζτοντασ νζα δεδομζνα ςτθν ποιότθτα και 

ςτθν εξυπθρζτθςθ των προςερχόμενων αςκενϊν ςτα Εξωτερικά Ιατρεία του, 

κζρδιςε τθν τρίτθ ςυνεχόμενθ βράβευςθ για τισ πρωτοπόρεσ και υψθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςίεσ του. 

  Βελτιςτοποιϊντασ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και αξιοποιϊντασ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ, θ Διοίκθςθ και το Τμιμα Γραμματείασ Εξωτερικϊν Ιατρείων & 

Επειγόντων Περιςτατικϊν, ζκεςαν ωσ ςτόχο τθν μείωςη του χρόνου αναμονήσ των 

μικρϊν αςκενϊν και των οικογενειϊν τουσ και τθν άμεςθ εξυπθρζτθςι τουσ, 

υποβοθκοφμενθ από τθ χριςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, τθν ποιοτικότερθ 

διαχείριςθ των αςκενϊν και τθν αφξθςθ ικανοποίθςθσ υπό το πρίςμα των γονζων.  

  Θεςπίςτθκαν δείκτεσ ποιότητασ υπηρεςιών ςτα Εξωτερικά Ιατρεία, όπωσ θ 

μζτρθςθ του μζςου χρόνου αναμονισ και εξυπθρζτθςθσ αςκενϊν ςε τακτικά 

ραντεβοφ και επείγοντα περιςτατικά, με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν και 

τθν αναβάκμιςθ τθσ κακθμερινισ ποιοτικισ φροντίδασ των μικρϊν αςκενϊν.     

   Ταυτόχρονα μζςω του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αςκενϊν, δίδεται 

θ δυνατότθτα ςτο γονζα να ενθμερωκεί ςε πραγματικό χρόνο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

του νοςοκομείου www.paidon-pentelis.gr, για τουσ χρόνουσ αναμονήσ του 

Νοςοκομείου, τον αριθμό που εξυπηρετείται εκείνθ τθ ςτιγμι και αν επικυμεί να 



εκδϊςει ηλεκτρονικό ειςιτήριο προτεραιότητασ αςθενών εξ’αποςτάςεωσ (e-

προτεραιότητα) μζςω Web, με ταυτόχρονθ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ προσ τον 

χρήςτη, μζςω email ι SMS ςτο κινθτό του τθλζφωνο, ςυντελϊντασ ςτθ μεγάλθ 

μείωςθ του χρόνου αναμονισ ςτα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοςοκομείου, όταν 

υπάρχει ςυνωςτιςμόσ αςκενϊν.  

  Η ανάπτυξθ των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ζχει ωσ ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ και τθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν του αςκενοφσ,  αλλά και τθσ προςαρμογισ του 

Οργανιςμοφ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν υπθρεςιϊν υγείασ, ςυμβάλλοντασ 

ταυτόχρονα ςτθν αποδοτικότθτα των υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου.  

   Η Διοίκθςθ του Νοςοκομείου επικυμεί να εκφράςει τισ ευχαριςτίεσ τθσ ςε όλουσ 

τουσ εργαηόμενουσ που ςυνζβαλλαν τα μζγιςτα ςε αυτι τθν διάκριςθ.  

Το βραβείο παρζλαβαν ςτθν τελετι απονομισ τθν Τετάρτθ 2 Οκτωβρίου 2019, ο 

Αναπλθρωτισ Διοικθτισ κ. Ευάγγελοσ Τριγϊνθσ και ο Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ Εξωτερικϊν Ιατρείων & Επειγόντων Περιςτατικϊν κ. Γιϊργοσ 

Ζαγκαβιζροσ. 

 


