H Α΄ Καρδιολογική Κλινική λειτουργεί με τον εσωτερικό κανονισμό που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2103, 29 Σεπτεμβρίου 2009
Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη
διάγνωση, τη συντηρητική και επεμβατική μη χειρουργική θεραπεία, την
πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος.
Η κλινική απαρτίζεται από τις ειδικές μονάδες:
Στεφανιαίων νόσων − Εντατικής θεραπείας, Αιμοδυναμικής, κοπώσεως
(Εργαστήριο και ιατρείο), Υπερηχοκαρδιογραφημάτων (Εργαστήριο και Ιατρείο),
Αρρυθμιών και Holter (Εργαστήριο και Ιατρείο), Συγγενών Καρδιοπαθειών,
Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου και καρδιακής Ανεπάρκειας.
Η Α’ Καρδιολογική Κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής,
καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα αντικείμενα
δραστηριότητας του.
β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε
ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται
η κάθε κλινική ή μονάδες αυτών.
γ) Την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
δ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων
υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
ε) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριοτήτων της.
στ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με
σκοπό τη μελέτη και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
ζ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή
ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
η) Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την
πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς
δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.
θ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του
ιατρικού και λοιπού προσωπικού τους, των υπολοίπων κλινικών του
νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
2. Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και
ερευνητικό.
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών και
μεταπτυχιακών σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση
ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών
υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών θα επιτελείται από το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό και θα είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη
διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική
εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα
μέλη Δ.Ε.Π. και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών

περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση,
διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. και
εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. Την εκπαίδευση
ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της Ιατρικής
Σχολής.
Για τους ειδικευόμενους ιατρούς θα καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και
άσκησης που θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό ή
εργαστηριακό έργο αντίστοιχα.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και
πειραματικών μελετών από τα μέλη Δ.Ε.Π. της κάθε κλινικής αυτοτελώς ή σε
συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων
διδακτορικών διατριβών.
γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται
ή παρακολουθούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των οικείων κλινικών. Οι υπηρεσίες
θα είναι διαγνωστικές και κλινικές. Η περίθαλψη των νοσηλευόμενων ασθενών
συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή
διερεύνηση, τη θεραπευτική και επεμβατική αγωγή και τη συνολική φροντίδα
των ασθενών μέχρι της εξόδου τους από το νοσοκομείο.

Προσωπικό
Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που
υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το
Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της
Ιατρικής Σχολής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό
συμπληρώνεται με ειδικευόμενους
και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού,
του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η τοποθέτηση
στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνη
τικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1.. Η Α΄Καρδιολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων που ορίζεται με τις τρέχουσες διατάξεις της Πανεπιστημιακής
νομοθεσίας.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.
1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη
Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου
Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την
υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου, η
μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την

οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του
οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων
στις ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών
μονάδων αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη
εμπειρία και τη δραστηριότητα τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η
οικεία μονάδα. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη
λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των
οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η
Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπευθύνους των μονάδων όταν
συζητούνται θέματα της μονάδας τους, και να αναθέτει συγκεκριμένες
αρμοδιότητες σ’ αυτούς.

Λειτουργία
1. Ο διευθυντής της κλινικής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το άρθρο 7
του ν. 1268/1982. Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των
μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή των
εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο
διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής
πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την
προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
2. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κάθε
κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής
πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην
κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Έσοδα
Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του
άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (159/Α΄).
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο
Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της κλινικής
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.
Τηρούμενα βιβλία
1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κάθε Κλινική είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολογία φοιτητών,
Αρχείο ασθενών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο), Φάκελοι
οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, και Βιβλίο μεταβολής
προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή
στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

