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Εναν µήνα µετά τον διορισµό της,
H πρόσφατη
απόφαση
ταυ Ειρηνοδικείου
που
n εν λόγω διοίκηση είχε συµφωνήσει
απέρριψε τη συγκρότηση
του ∆Σ στο «Ντυνάν»
µε την Τράπεζα Πειραιώς µια
βιώσιµη λύση στο µείζον οικονοµικό
µπλοκάρει
τη βιώσιµη λύση που είχε
θέµα του «Ερρίκος Ντυνάν». Με τη
συµφωνήσει
n διοίκηση. Αλλαγέ5 στη χρηµατοδότηση
δικαστική απόφαση το συµβούλιο
του ΕΕΣβρίσκεται κυριολεκτικά στον
για να σωθεί και το «Ωνάσειο»

εξέλιξη µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων
Τζουτζουράκης δήλωσε χθες ότι δεν
υπάρχει διοικηπκό κενό και πως οι
µε τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό,
εργαζόµενοι παρέχουν, µε υψηλό
γιατην αλλαγή του καταστατικού
αίσθηµα ευθύνης, άριστες υπηρεσίες του και την ακύρωση διαδικασίας
υγείας.
αποποµπής του ΕΕΣ.
Εντονα ενοχληµένος µε την απόφαση Στο «Ωνάσειο» το βασικό πρόβληµα
του Ειρηνοδικείου είναι και ο
είναι τα ελλείµµατα. H παρούσα
αέρα και παραµένει άγνωστο τι θα
υπουργός Υγείας, ο οποίος θα την
διοίκηση τα περιόρισε, από τα 35
γίνει µε το συµβούλιο του νοσοκοµείου,εφεσιβάλει, δηλώνοντας, όµως, πως
εκατοµµύρια, σε 25 εκατοµµύρια ευρώ
το οποίο διορίζεται από τον
για ό,π συµβεί στο µεταξύ δεν έχει
τον χρόνο, αλλά n τρόικα ζητά να
ευθύνη n πολιτεία. Σύµφωνα µε τον
ΕΕΣ.
µην καλύπτονται ελλειµµατικά νοσοκοµεία.
Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν κ. Γεωργιάδη, από το καλοκαίρι υπήρξε
Στην περίπτωση του «Ωνασείου»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
τα προβλήµατα είναι µεν mo ήπια και
ότι δεν τίθεται θέµα παραίτησης
µια προσπάθεια να πληρωθούν οι
Ο πρόεδρος του νοσοκοµείου,
του συµβουλίου του «Ερρίκος
Tην
απόλυτη δοκιµασία υφίστανται διαχειρίσιµα, αλλά όλοι είναι βέβαιοι
εργαζόµενοι και να διασωθούν το
καθηγητής κ. Ιωάννης Λεκάκης, υπέβαλε
on επίκεινται αλλαγές, κυρίως στον
Ντυνάν». Ο αναπληρωτής γενικός
δύο πρωτοποριακά νοσοκοµείατηςΑτηκής.Το
νοσοκοµείο και ο ΕΕΣ,ο οποίος απειλείται
χθες την παραίτησή του στον
διευθυντής του κ. Κωνσταντίνος
µε αποποµπή από τον ∆ιεθνή
«Ερρίκος τρόπο χρηµατοδότησης. To έλλειµµα
υπουργό Υγείας, προκειµένου να
των 25 εκατοµµυρίων δεν µπορεί να
Ντυνάν» και το «Ωνάσειο» ανπµετωπίζουν
Ερυθρό Σταυρό.
αναλάβει θέση διευθυντή Καρδιολογικής
γίνει ανεκτό, λόγω τρόικας, και όλα
σηµαντικές διοικητικές και
Σε αυτό το πνεύµα το υπουργείο
Κλινικής στο Πανεπιστηµιακό
τα σενάρια είναι στο τραπέζι.
διόρισε πριν από έναν µήνα προσωρινό Νοσοκοµείο «Αττικον».
οικονοµικές «αρρυθµίες», οι οποίες
Στην περίπτωση του «Ερρίκος Ντυνάν»
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο
αφήνουν όλα τα ενδεχόµενα ανοικτά.
Μιλώντας στο «Εθνος» ο κ. Λεκάκης
n κατάσταση περιπλέκεται εξαιτίας
επέδειξε τεράστια πρόοδο. Πέτυχε
ανέφερε on ο λόγος της παραίτησης
συµφωνία µε την Τράπεζα Πειραιώς,
πρόσφατης απόφασης του Ειρηνοδικείου
δεν είναι τα ελλείµµατα, αλλά
Πιο άµεσα είναι τα προβλήµατα
για τα διοικητικά του Ελληνικού
του «Ερρίκος Ντυνάν», το οποίο λειτουργεί
n οποία ανέλαβε το δάνειο 90 εκατοµµυρίων
το ότι δεν µπορεί πλέον να αντεπεξέλθει
Οι εργαζόµενοι στο
χάρη στην αυτοθυσία του
Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ),στον
και στις δύο υποχρεώσεις.
ευρώ που είχε το «Ερρίκος
προσωπικού. H έλλειψη ρευστότητας
οποίο ανήκει το νοσοκοµείο. To δικαστήριο «Ντυνάν» έχουν
Ντυνάν» ως βάρος από την Τράπεζα
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, το θέµα
του ελλείµµατος εντείνεται από τη
είναι τέτοια, που οι περισσότεροι από
απέρριψε απόφαση του
Κύπρου.
να πληρωθούν
Παράλληλα εκταµιεύτηκαν γρήγορα µείωση των νοσηλίων για καρδιοχειρουργικές
τους 824 εργαζόµενους και τους 180 υπουργού Υγείας, µε την οποία όρισε
επεµβάσεις από τα 8.500
γιατρούς έχουν να πληρωθούν έντεκα προσωρινό διοικητικό συµβούλιο
χρήµατα, για να πληρωθούν οι
έντεκα µήνεε
εργαζόµενοι του ΕΕΣ. Είναι, δε, σε
µήνες.
στον ΕΕΣκαι στο νοσοκοµείο. στα 4.500 ευρώ.
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Ρεαλιστική κοστολόγηση
ζητούν οι γιατροί στο Ώνάσειο'
ΣΤΟ ΘΕΜΑTns ρεαλισπκήβ αποτίµησηςY0s του «Ωνασείου» στο πνεύµα
κοστολόγησηβ των υπηρεσιών Tns δωρεάε του δωροθέτη και του
νοµικού πλαισίου λειτουργίαβ του
που παρέχει το «Ωνάσειο»
αναφέρονται
οι γιατροί του Κέντρου.
Κέντρου.
H Επιστηµονική Ενωση Ιατρών
του νοσοκοµείου τονίζει ότι υπερασπίστηκε
H Ενωση Ιατρών ανακοίνωσε
και υπερασπίζεται τον
χθεε ότι «...χρειάζεται συνειδητοποίηση
διαφανή και αξιοπρεπή τρόπο αµοιβήβτων
από την πολιτεία του ειδικού
και αναντικατάστατου ρόλου του
ιατρών.
και ρεαλιστική, σύµφωνη µε xis
διεθνείς προδιαγραφέβ, κοστολόγηση
των υπηρεσιών του. Χρειάζεται,
xiXos, σύγχρονη, επαγγελµατική
διοίκηση µε όραµα, σχέδιο για
το µέλλον, εξωστρέφεια και πραγµατιστή».
Οι γιατροί σηµειώνουν ότι n δοµή
και n λειτουργία του Κέντρου
εξυπηρετεί επί 20 και πλέον χρόνια,
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
τον Ελληνα ασθενή και µόνο αυτόν.
To ίδρυµα «Αλέξανδροβ Ωνάσηβ»
-αναφέρουν- στέκει πάντοτε αρω-
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Χρειάζονται σχέδιο
για το µέλλον, εξωστρέφεια
και πραγµατισµό^,
σηµειώνουν

