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Στην ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών
στοχεύει το Νοσοκομείο “Χατζηκώστα”, μέσω της πρότασης που κατέθεσε
στην
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η πρόταση συντάχθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του
Νοσοκομείου και αφορά και στην ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων του Νοσοκομείου
Φιλιατών, ενώ αντίστοιχη πρόταση έχει ήδη καταθέσει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου “Χατζηκώστα” Λάμπρος Γεωργόπουλος εξέφρασε την ελπίδα
η πρόταση να τύχει θετικής αξιολόγησης και υψηλής βαθμολογίας, καθώς το πρόγραμμα
είναι ανταγωνιστικό, σημειώνοντας πως θα λυθούν πολλά προβλήματα. “Ένα όφελος είναι
σίγουρα ο εξοπλισμός που θα αποκτήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να
κατορθώσουμε να ψηφιοποιήσουμε 80.000 ιατρικούς φακέλους, καθώς και πολύτιμος χώρος
εξασφαλίζεται και μπαίνει μία σειρά”, τόνισε χαρακτηριστικά.
Επαναλειτουργεί το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Στο μεταξύ, από το Σάββατο ή το πολύ την ερχόμενη Δευτέρα επανέρχεται σε λειτουργία
και εφημέρευση το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου “Χατζηκώστα”, καθώς
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου/στεφανιογράφου, αλλά και το
απαιτούμενο στάδιο εκπαίδευσης του προσωπικού.
“Το νέο συγκρότημα είναι υψηλής τεχνολογίας και ήρθε να αντικαταστήσει τον παλαιάς
τεχνολογίας και 20ετούς λειτουργίας εξοπλισμό του Αιμοδυναμικού Καρδιολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
σε ασθενείς με οξέα και χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα”, ανέφερε ο κ. Γεωργόπουλος
τονίζοντας πως το “Χατζηκώστα” αποκτά ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μόλις
δύο νοσοκομεία σε όλη τη χώρα διαθέτουν τόσο σύγχρονο εξοπλισμό.
Τόνισε, επίσης, πως σύντομα θα οργανωθεί και μια τελετή εγκαινίων, που θα έχει και το
χαρακτήρα απόδοσης τιμής, καθώς η χρηματοδότηση της προμήθειας του εξοπλισμού
βασίστηκε στην αξιοποίηση μέρους των προσόδων του κληροδοτήματος «Ίδρυμα Φαρμακείο
Κ. Γούναρη» μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που έχει τη
διαχείριση του κληροδοτήματος.
Συμμετοχή σε πρόγραμμα mentoring
Τέλος, δύο ειδικευμένοι γιατροί του Νοσοκομείου “Χατζηκώστα” συμμετέχουν για πρώτη
φορά στο πρόγραμμα mentoring της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα αποτελέσουν τους καθοδηγητές δύο τελειόφοιτων ιατρών
στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έτσι ώστε να
μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους και να εξελίξουν τις δεξιότητες τους.
Ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε πως είναι στις επιδιώξεις του το Νοσοκομείο να είναι
εξωστρεφές και ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.
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