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Συνεχίζεται ο αγώνας δρόµου του υπουργείου Yγείας Kαι Kοινωνικής Aλληλεγγύης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
ολυµπιακών έργων στα νοσοκοµεία που έχουν κληθεί να καλύψουν της ανάγκες παροχής φροντίδας υγείας κατά τη
διάρκεια των Oλυµπιακών Aγώνων. O υφυπουργός Yγείας κ. Aθανάσιος Γιαννόπουλος, επισκέφθηκε τις τελευταίες
ηµέρες διαδοχικά τα νοσοκοµείο Παίδων «Aγία Σοφία», και τα ολυµπιακά νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης
Παπαγεωργίου, «Aγιος Παύλος» και Iπποκράτειο, προκειµένου να επιθεωρήσει τον βαθµό ετοιµότητάς τους εν’ όψει
των Aγώνων. O κ. Γιαννόπουλος, διαπίστωσε σοβαρές καθυστερήσεις στις εργασίες αναβάθµισή τους, µε βασικότερη
αιτία το κενό συνεργασίας των ανάδοχων εταιρειών που έχουν αναλάβει και της ∆ηµόσιας Eπιχείρησης Aνέγερσης
Nοσηλευτικών Mονάδων, η οποία και έχει την ευθύνη της επίβλεψης των έργων.
Eιδικότερα, στο «Aγία Σοφία» διαπιστώθηκε καθυστέρηση στη δηµιουργία του νέου Tµήµατος Eπειγόντων
Περιστατικών (TEΠ), των δύο νέων χειρουργικών νοσηλευτικών µονάδων, της Mονάδας Aυξηµένης Φροντίδας και της
µονάδας προώρων, την αναβάθµιση των µαγειρείων, καθώς και τη συνολική ανακαίνιση των χειρουργείων. Πάντως, η
ανάδοχος εταιρεία δεσµεύθηκε ότι έως το τέλος Iουλίου θα είναι έτοιµα το TEΠ, τα χειρουργεία, η µία χειρουργική
µονάδα και η µονάδα προώρων, ώστε το «Aγία Σοφία» να µπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες παροχής υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια των Aγώνων. Aπό την πλευρά του ο υφυπουργός έδωσε παράταση τεσσάρων µηνών για την
ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών.
Oσον αφορά τα ολυµπιακά νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, έντονος είναι ο προβληµατισµός του υπουργείου για τα
νοσοκοµεία«Aγιος Παύλος» και Iπποκράτειο, όπου οι εργασίες δηµιουργίας TEΠ και τµηµάτων αιµοδοσίας δεν
αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως του Aγώνες. Πάντως, το «Aγιος Παύλος», ανεξάρτητα την πρόοδο των
εργασιών θα κληθεί να αντιµετωπίσει περιστατικά κακώσεων, καθώς διαθέτει σχετικό τµήµα και επιπλέον βρίσκεται
κοντά σε γήπεδα όπου θα διεξαχθούν ολυµπιακά αθλήµατα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του κ. Γιαννόπουλου και το
Iπποκράτειο θα µπορέσει να αντεπεξέλθει στις «ολυµπιακές» ανάγκες.
Tέλος, «ετοιµοπόλεµο» θεωρείται το νεότευκτο νοσοκοµείο Παπαγεωργίου. Σηµειώνεται ότι έως τώρα έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Σισµανόγλειο, ενώ µε εντατικούς ρυθµούς προετοιµάζονται Eυαγγελισµός, KAT, Kρατικό
Nίκαιας, Tζάνειο, Aσκληπιείο Bούλας και Γενικό Kρατικό Aθηνών.

