Χαιρετισµός ∆ιοικήτριας

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν. Γκουλάκη- Μητσάκη στην Ηµερίδα µε θέµα :

«Νέες προοπτικές στη ∆ιαχείριση Αστικών και Υγειονοµικών Αποβλήτων»
που πραγµατοποιήθηκε στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στις 20 Απριλίου 2018.

Αλλαγή µοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων στο
νοσοκοµείο

«Ο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

µέσω

πιλοτικού προγράµµατος Ανακύκλωσης Χαρτιού
σε συνεργασία µε το Ε∆ΣΝΑ και την Περιφέρεια
Αττικής

Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και προτεραιότητα για το Νοσοκοµείο µας,
προκειµένου να προστατεύεται το περιβάλλον και η δηµόσια υγεία. Για τη µείωση αφ’ ενός του κινδύνου
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων για τους ασθενείς, και αφ’ ετέρου του κινδύνου µετάδοσης µολύνσεων στο
προσωπικό, θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα καθ’ όλη τη διαδροµή της διαχείρισης.
Η διαδικασία που ακολουθείται στο Νοσοκοµείο µας πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, έχουµε εγκεκριµένο κανονισµό που λέει µε λεπτοµέρεια τι πρέπει να κάνουµε. Ο
διαχωρισµός επιτυγχάνεται στον τόπο παραγωγής, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ λαµβάνεται
µέριµνα ώστε να γίνεται σωστά η συλλογή και η επεξεργασία, µε έµφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της
παραγωγής και επικινδυνότητας των αποβλήτων.

Η κυκλική οικονοµία αποτελεί βασική παράµετρο για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Ζητούµενο σήµερα είναι η λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης που θα διασφαλίζουν την
προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και
ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
Είµαστε πεπεισµένοι, ότι για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης των παραγοµένων
αποβλήτων, θα πρέπει να ευαισθητοποιείται, να εκπαιδεύεται και να αξιοποιείται όλο το ανθρώπινο δυναµικό µας.
Εκτός αυτού, υπάρχει κοινωνική ανάγκη να είµαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Μας ενδιαφέρει να γίνεται σωστά η
όλη διαδικασία, γι’ αυτό και θα συνεχισθεί η ενηµέρωση των εργαζοµένων µε ηµερίδες και ειδικά σεµινάρια.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της σηµερινής ηµερίδας, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς σε ανοικτό διάλογο για καλύτερο συντονισµό των απαιτούµενων δράσεων, µε το µικρότερο
οικονοµικό κόστος.
Κατά την ανάληψη των ευθυνών µου στη διοίκηση του Ευαγγελισµού, έγινε αντιληπτό το τεράστιο κόστος
διαχείρισης των αποβλήτων του νοσοκοµείου µας ( 1 εκατ ευρώ/έτος).
Πέρα του κόστους που επιβαρύνει το προϋπολογισµό του νοσοκοµείου, λήφθηκαν υπόψιν και οι
περιβαντολλογικές επιπτώσεις του µη διαχωρισµού των απορριµµάτων στη πηγή τους. Είναι χαρακτηριστικό το
χαµηλό ποσοστό που κατέχει η χώρα µας, όσον αφορά στην ανάκτηση και ανακύκλωση στο σύνολο των
απορριµµάτων, µόλις 16% -ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η επίδοση αυτή φτάνει ακόµα και στο 70%-. Η χώρα
µας συνεχίζει να χρησιµοποιεί ως κύρια µέθοδο διαχείρισης την τελική απόθεση στο έδαφος σε ποσοστό 80%.
Κατόπιν εισηγήσεως οµάδας εργαζοµένων που αφορούσε την ανακύκλωση χαρτιού, τους ανέθεσα τη διερεύνηση
εναλλακτικών προτάσεων διαχείρισης απορριµµάτων.
Θέλοντας να τονίσουµε το κοινωνικό πρόσηµο που διέπει όλες της δράσεις του νοσοκοµείου µας, επιλέξαµε τη
συνεργασία µε τον Ε∆ΣΝΑ και τη Περιφέρεια Αττικής, λόγω του ότι η Ανακύκλωση του χαρτιού µέσω του
προγράµµατος αυτού επιστρέφει στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού χρησιµοποιώντας το για κοινωφελείς
σκοπούς όπως βιβλία τυφλών.
Με το παράδειγµα µας ελπίζουµε στην ευαισθητοποίηση και των υπολοίπων νοσοκοµείων, στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί από τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, την ευαισθητοποίηση των
πολιτών και την συνεισφορά όλων µας στις αρχές της κυκλικής οικονοµίας προς όφελος του περιβάλλοντος.
Ως διοικήτρια του νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» θα ήθελα να αναφερθώ στη πολύτιµη συµβολή για την
υλοποίηση του προγράµµατος Ανακύκλωσης χαρτιού και να ευχαριστήσω:
Εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής , την κ. Ερµίνα Κυπριανίδου (Αντιπεριφεριάρχη Κεντρικού τοµέα
Αθηνών), την κ. Σοφία Κορωναίου (Περιφερειακή σύµβουλο Αττικής) και την κ. Κατερίνα Κρητικού
(Περιφερειακή Σύµβουλο).
Εκ µέρους του νοσοκοµείου µας, την κ. Ελένη Κεϊµαλή (∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας), τον κ. Κώστα
Τσιλιγιάννη (Προϊστάµενο του Γραφείου Επιστασίας) και την κ. Φωτεινή Καρυστινάκη, Νοσηλεύτρια MSc.
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Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΝΑΓΙΑ ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

