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Minutes of 16 January 2020 Municipality of Nestos 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και για δύο Ελληνικούς Δήμους.  

Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 20 Απριλίου αλλά αυτό αφορά το ZLATOGRAND .Επειδή 

θα ζητήσουμε επέκταση του έργου, καλό είναι να ενημερώσουμε τη Διαχειριστική ότι 

έχουμε τελειώσει και να πιέσουμε να γίνουν έλεγχοι. 

 Έχουν εγκατασταθεί οι υπολογιστές και τα  περιφερειακά τους καθώς και ο 

ιατρικός εξοπλισμός σε όλα τα sports  

Επίσης, έχει αναπτυχθεί ,εγκατασταθεί στους υπολογιστές και ελεγχθεί το 

απαιτούμενο  S/W για την ανάπτυξη του ιατρικού φακέλου των δημοτών 

 Έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εργασίες στα ιατρεία που έχουν επιλεγεί 

για αναβάθμιση και  εκσυγχρονισμό των χώρων τους  

 Έχουν τελειώσει όλες οι δραστηριότητες εξωστρέφειας του έργου και έχουν 

αναπτυχθεί οι 4 μελέτες για την Ηλεκτρονική Ιατρική (e-health)  

 Έχει κλίσει ο κύκλος όλων των δραστηριοτήτων της Διαχείρισης του Έργου. 

2. Το πληροφοριακό σύστημα, λειτουργεί παραγωγικά, αρκετά ικανοποιητικά. 

Έχουν ήδη, μέχρι την ημέρα της ημερίδας, καταχωρηθεί στοιχεία 400 δημοτών στο 

Δήμο Νέστου και περίπου 200 στο Δήμο Τοπείρου και έχουν γίνει ιατρικές  μετρήσεις 

στους περισσότερους από αυτούς. 

Είναι μεγάλη η στήριξη από τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών η οποία αν 

συνεχιστεί θα επιτρέψει την επίτευξη των στόχων του έργου. 

3. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 

γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, σε οποιαδήποτε υπόδειξη βελτίωσης γίνεται από το 

προσωπικό που το λειτουργεί. Η εταιρία που το έχει αναπτύξει ανταποκρίνεται άμεσα. 

4. Κατά την επίδειξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, κατά τη διάρκεια της 

ημερίδας, έγιναν παρατηρήσεις και υποδείξεις  βελτίωσης της κωδικοποίησης των 

ασθενειών και των φαρμάκων. Συμφωνήθηκε να γίνει ολοκληρωμένη πρόταση από  

χρήστη –ιατρό και θα δοθεί άμεση λύση από τη κατασκευάστρια εταιρία. 

5. Τονίστηκε, με έμφαση, ότι εφ΄ όσον εμπλακούν και οι γιατροί πιο ενεργά από ότι μέχρι 

σήμερα, το σύστημα θ΄ αναπτυχθεί πλήρως και θα είναι ένα από τα ελάχιστα που θα 

λειτουργούν στην Ελλάδα. 



  
 

Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει διαρκής και άμεση τεχνική υποστήριξη σε θέματα 

εκπαίδευσης και χρήσης λειτουργίας του συστήματος από εξειδικευμένο τεχνικό (κ. Δ. 

Δημητριάδη), όποτε ζητηθεί, όλη τη τρέχουσα χρονιά. 

6. Τονίστηκε, επίσης με έμφαση, ότι το έργο πρέπει να γίνει γνωστό στους δημότες, να 

ενημερωθούν για τα θετικά στοιχεία που έχει, να διαφημιστεί, να υπάρχουν leaflets σε 

όλα τα sports, να γραφτούν άρθρα στις εφημερίδες, κτλ. 

7. Επίσης τονίστηκε ότι έχει δοθεί ‘’πράσινο φως’’ από τη Διαχειριστική αρχή των 

INTERREG για επέκταση του όλου έργου, η οποία θα καλύπτει νέες ανάγκες που 

προκύπτουν από την λειτουργία του  συστήματος. Για το θέμα αυτό επισυνάπτεται 

αναλυτική κατάσταση με προτάσεις μας. 

 

 


