Μαρούσι, 13.06.2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
¾ O Υπουργός Υγείας κ.Δημήτρης Αβραμόπουλος εγκαινίασε την
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
¾ Τη δημιουργία προγράμματος υπηρεσιών Υγείας για τους οικονομικά
ασθενείς συμπολίτες μας, ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος της ΜIG και
του ΥΓΕΙΑ, κ.Ανδρέας Βγενόπουλος
Με τη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Κλινικής, μία επένδυση που άγγιξε
τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εξοικονομείται ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα Δημόσια
Ασφαλιστικά Ταμεία, ανοίγοντας νέες προοπτικές στο ευρύτερο σύστημα
Υγείας, δήλωσε ο Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, κ.
Κωνσταντίνος
Σταύρου,
στη
διάρκεια
των
εγκαινίων
της
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, που πραγματοποιήθηκαν χθες,
Πέμπτη 12 Ιουνίου.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος
τέλεσε τα εγκαίνια της νέας Κλινικής, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Η παρουσία
όλων μας σε αυτόν τον χώρο απόψε υποδηλώνει την κοινή απόφαση, βούληση
και θέληση παράλληλα με τη βελτίωση και αναβάθμιση του Δημοσίου
Συστήματος Υγείας που είναι ο βασικός πυλώνας της υγείας στη χώρα μας, να
στηρίζουμε και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα».
Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι «Μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε μέσα στη
χώρα μας το σύνολο των περιστατικών που χρήζουν επεμβατικής
παιδοκαρδιοχειρουργικής φροντίδας. Χαίρομαι ειλικρινά που ένας δυναμικός
οικονομικός και επιχειρηματικός όμιλος προτάσσει την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, υπερβαίνοντας το στόχο του που είναι η κερδοφορία και συμβάλλει
ουσιαστικά στην αναβάθμιση του κοινωνικού μας πολιτισμού. Είναι πράγματι
ένα πολύ καλό παράδειγμα που ευχόμαστε να το ακολουθήσουν κι άλλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας».
Ο κ. Αβραμόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι «η άμιλλα ανάμεσα στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει, συμβάλλοντας
έτσι στην αμοιβαία βελτίωση των προσπαθειών και παρεχόμενων υπηρεσιών
Υγείας».

Τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο ενός πολύ μεγάλου και οικονομικά δυνατού
Ιδρύματος, το οποίο θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση περιστατικών που
διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να σωθούν
ζωές, προανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της ΜΙG και του ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας
Βγενόπουλος. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών Υγείας,
pro bono, για τους οικονομικά ασθενέστερους, προκειμένου να έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
Αναφορικά με την ίδρυση της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
είπε χαρακτηριστικά ότι «Η ίδρυσή της δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους,
είναι μία προσφορά στην κοινωνία και την πατρίδα μας».
Στην τελετή απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος
Πατούλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξήρε το έργο της Παιδιατρικής Κλινικής
δηλώνοντας ότι, «στα διοικητικά όρια της πόλης μας προάγεται η Υγεία μέσα
από καινοτόμες ενέργειες ανθρώπων που έχουν εμπειρία στο χώρο αυτό».
Τα εγκαίνια της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ τέλεσε ο
Υπουργός Υγείας με τη μικρή Μαρία, το πρώτο παιδί που χειρουργήθηκε με
επιτυχία στη νέα Κλινική. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ
άλλων, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Βουλευτές
και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, ο
εκπρόσωπος της Πρέσβειρας της Σερβίας στην Ελλάδα και το πριγκιπικό
ζεύγος της Γιουγκοσλαβίας καθώς και Πρόεδροι Συλλόγων και Σωματείων για
τα παιδιά.

Λεζάντα εικόνας:
Ο Υπουργός Υγείας κ.Δημήτρης Αβραμόπουλος με τη μικρή Μαρία εγκαινιάζουν τη νέα
Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, παρουσία των κκ.: (από αριστερά)
Αντιπρόεδρο της ΜΙG και του ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, Δήμαρχο Αμαρουσίου
κ.Γεώργιο Πατούλη, Πρόεδρο των Δ.Σ. ΥΓΕΙΑ–ΜΗΤΕΡΑ κ.Κωνσταντίνο Σταύρου και
τον Βουλευτή Αθανάσιο Γιαννόπουλο (στο βάθος)

