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Νέο

Γ.Ν.Ν.Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Το Γ.Ν.Ν.Ι. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων αποτελεί Νοσηλευτικό Ίδρυμα το οποίο
λειτουργεί από το 1923 στην οδό Αγίας Όλγας και Κωνσταντοπούλου 3-5 στην Ν.
Ιωνία Αττικής με 330 ανεπτυγμένες κλίνες από τις οποίες 29 υπάγονται στην
Β΄Ορθοπαιδική Κλινική του Ε.Κ.Π.Α.
Το Νοσοκομείο υπάγεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αθηνών και είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Το Νοσοκομείο λειτουργεί από το 1923 αρχικά σε κτίριο που μέχρι τότε
χρησιμοποιείτο ως σχολείο. Το 1980 μετά από δωρεά της κας Αλίκης Περωτή
Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε η ανέγερση του νέου κτιρίου η οποία ολοκληρώθηκε
το 1989.
Το νέο κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου αποτελείται αποτελείται από έξι
ορόφους, ισόγειο και δύο υπόγεια. Σε αυτό στεγάζονται οι Κλινικές: Α και Β’
Παθολογική, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ., Μ/Γ κλινική, καθώς και τα Χειρουργεία, ΜΕΘ,
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Ενδοσκοπική Μονάδα, Εργαστήρια, Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία, Αξονικός Τομογράφος, Ψηφιακός Αγγειογράφος, Αποθήκη Υλικού και
Τροφίμων και Μαγειρεία.
Παραπλεύρως του Νέου κτιρίου και επί της οδού Αγίας Όλγας 3-5 Ν. Ιωνία,
βρίσκεται το Παλαιό Κτίριο στο οποίο στεγάζονται η Καρδιολογική, ΜΕΘΚ και
Ορθοπαιδική Κλινική. Το κτίριο αυτό αποτελείται από ισόγειο και όροφο.
Χρήσεις Χώρων Ορθοπαιδικής Κλινικής
Ισόγειο: Γραφεία Ιατρών, Γραμματεία, Κοιτώνες εφημερευόντων Ιατρών
Α΄ Όροφος: Γραφεία Ιατρών και εννέα (9) δωμάτια ασθενών συνολικής
δύναμης 29 κλινών, ιματιοθήκη, τουαλέτες προσωπικού, Στάση αδελφών,
Αίθουσα διδασκαλίας.
Σημαντικό είναι το έργο που έχει επιτελέσει το Νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια της
λειτουργίας του, σε εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.
Το Γ.Ν.Ν.Ι «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» προσφέρει υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας σε μία μεγάλη περιοχή της Αττικής, προσαρμοζόμενο συνεχώς
στις σύγχρονες ανάγκες και τις νέες τεχνολογίες. Διαθέτει εξειδικευμένο
προσωπικό κάθε κατηγορίας, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς.
Το 2000 εντάχθηκε στη δύναμη του Νοσοκομείου η Ψυχιατρική Κλινική, η οποία
στεγάζεται σε ανεξάρτητο από το υπόλοιπο Νοσοκομείο κτίριο επί της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως 37 Ν. Ιωνία, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1999,
δυναμικότητας είκοσι (20) κλινών.
Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»
αποτελεί ιατρικό, νοσηλευτικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.
Με τη μακρόχρονη εμπειρία του και το καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, το Νοσοκομείο στέκεται στο πλευρό όλων των ασθενών επιδιώκοντας
τη παροχή ιατρικών υπηρεσιών ποιότητας με ευθύνη και ανθρωπιά.

