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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα θα αντικρίζουν πλέον οι μικροί νοσηλευόμενοι στην
Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», αφού με την δραστική
ανακαίνιση των χώρων και του εξοπλισμού που έγινε κατά τους τελευταίους μήνες, ο χώρος
δε θυμίζει πια νοσοκομείο.
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Η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας που περνά μέσα και από την ανακαίνιση χώρων και
κλινικών ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας διοίκησης του νοσοκομείου
και για την Παιδιατρική Κλινική του «Χατζηκώστα», ο διοικητής του ιδρύματος Βαγγέλης
Καρβούνης, στο πλαίσιο μιας ανεπίσημης τελετής εγκαινίων, θυμήθηκε πως ήταν στον 6ο
μήνα της θητείας του, όταν ξεκίνησαν οι επαφές και οι συζητήσεις για την ανακαίνιση της
Παιδιατρικής.

Αρκετό καιρό αργότερα, ο στόχος επετεύχθη χάρη στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, αφού η Περιφέρεια Ηπείρου διέθεσε χρήματα για την αγορά καινούργιων κλινών από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η δε εταιρεία εμφιάλωσης ΒΙΚΟΣ αγόρασε άλλο
εξοπλισμό και προσέφερε βοήθεια για τη διαμόρφωση των χώρων. «Βρισκόμαστε σε πάρα
πολύ καλό επίπεδο. Το έργο αποτιμάται σε αξία και όχι σε κόστος και εφόσον υπήρχε η
προϋπόθεση, με τη θετική διάθεση χρηματοδότησης του έργου, μετά ήθελε η καλή
συνεργασία και με ανθρώπους δημιουργικούς όπως το Εργαστήρι Ζωγραφίζω της Μαρίνας
Παππά» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Καρβούνης.

Η αλλαγή των συνθηκών φαίνεται και στα ίδια τα παιδιά που αισθάνονται πλέον σα σε δικό
τους χώρο. «Το είδαν σαν παιδότοπο και όχι σα νοσοκομείο, βελτιώνει και τα θετικά τους
συναισθήματα για να μπορέσουν να μείνουν ευχάριστα στο χώρο» τόνισε ο διοικητής.
Τοποθετήθηκε ακόμα πόρτα για τη μεγαλύτερη ασφάλεια του χώρου.

Ζητούν προσλήψεις οι εργαζόμενοι

Η εκπρόσωπος του Νοσηλευτικού και Ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου τόνισε από την
πλευρά της πως η συνολική παρέμβαση στην Παιδιατρική Κλινική δημιουργεί ένα ήρεμο
περιβάλλον, ευχάριστο και με προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα σύγχρονα νοσοκομεία.
Το επόμενο βήμα είναι η στελέχωση με το απαιτούμενου ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό γιατί σήμερα η Κλινική λειτουργεί χάρη στην προσωπική θυσία των
εργαζομένων που κρατάνε ανοιχτή την κλινική.

Όπως τόνισε, υπήρχαν οι υποσχέσεις ότι θα στελεχωθεί επαρκώς η κλινική που σήμερα με
τους πρόσφυγες έχει αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό των περιστατικών που καλύπτει. Για
τους τελευταίους 11 μήνες, έχουν εξυπηρετηθεί 3.800 έκτακτα περιστατικά και εξετάσεις
στα εξωτερικά ιατρικά, 1954 τακτικά περιστατικά, 950 εισαγωγές στην κλινική συν 180
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περιστατικά στα νεογνά, ενώ οι ίδιοι εργαζόμενοι καλύπτουν και τη μονάδα μεσογειακής
αναιμίας: 3 μόνιμοι γιατροί και 2 επικουρικοί που εφημερεύουν με το 1/3 του απαιτούμενου
προσωπικού, για τις 15 μέρες του κάθε μήνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Οδυσσέας Πότσης τέλος και ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ
αναφέρθηκαν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο πλευρών: δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. «Δεν υπάρχει το... και με τη συμβολή της Περιφέρειας» σημείωσε ο κ.
Πότσης γιατί είναι καιρός όλοι μαζί, πρώτος και δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης δια
των χορηγιών ιδιωτών να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αναφέρθηκε στο Πολυδύναμο κέντρο
και στην 4η Πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, παρεμβάσεις που εξυψώνουν το
δημόσιο αγαθό της υγείας.

Τα συγχαρητήριά του έδωσε στη διοίκηση του νοσοκομείου και στο προσωπικό ο βουλευτής
Γ. Αμυράς. «Εδώ αποδεικνύεται ο αληθινός πολιτισμός» πρόσθεσε και επεσήμανε πως η
Παιδιατρική Κλινική είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα ότι όταν συνεργαζόμαστε,
πετυχαίνουμε αποτελέσματα και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ερωτηθείς για τις
προσλήψεις προσωπικού, υποσχέθηκε να γίνει η «ενοχλητική αλογόμυγα» στα αυτιά του
Υπουργού Υγείας ώστε τα κενά να καλυφθούν άμεσα.
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