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Αποκαλύπτουμε Διοικητικό πόρισμα για την… κούκλα-ασθενή

Παραβιάσεις και

σπατάλη στην Εντατική
Γίνονταν αχρείαστες παραπομπές ασθενών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Ολοκληρώθηκε η Διοικητική έρευνα του Υπουργείου Υγείας για τις
παραπομπές ασθενών από την Εντατική του Νοσοκομείου Λευκωσίας σε
ιδιώτες. Αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο του πορίσματος, καθώς και
επιστολή-φωτιά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εισηγείται και
πειθαρχική έρευνα
Όπως προκύπτει, υπήρξαν παραβιάσεις της κρατικής σύμβασης με τέσσερα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια και αχρείαστες και αυθαίρετες παραπομπές
ασθενών από την Εντατική σε ιδιώτες, ενόσω υπήρχαν άδειες κλίνες
Διαπιστώνονται, επίσης, καθυστερήσεις στις επιστροφές ασθενών, που
εκτόξευαν τη δημόσια δαπάνη, παντελής απουσία επιτόπιας
παρακολούθησης και μη τήρηση εντύπων
Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν είχε συσταθεί Επιτροπή να ελέγχει τα
τιμολόγια, Συντονίστρια Σύμβασης ήταν μια νοσηλεύτρια που δεν διέθετε
την κατάρτιση για άσκηση ελέγχου, υπήρχε έλλειψη συντονισμού και δεν
ετηρείτο ορθά ενημερωμένο αρχείο
Ο Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου θεωρεί, ουσιαστικά, ότι οι αυθαιρεσίες που
καταγράφονται στο Διοικητικό πόρισμα είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί
μεγάλη οικονομική ζημιά στο κράτος τα προηγούμενα χρόνια
Το θέμα είχε αποκαλύψει πρώτη η «Σημερινή», τον Μάιο του 2016, στη
βάση εγγράφων και διαπιστώσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στα οποία
καταγραφόταν, μεταξύ άλλων, ότι σε ένα από τα κρεβάτια της Εντατικής
ξάπλωνε μια «κούκλα» (πρόπλασμα εκπαίδευσης), παρόλο που υποτίθεται
υπήρχε πρόβλημα πληρότητας
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Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν
στη Λεμεσό

Η «μάχη» της
θερμοκοιτίδας
για ζωή!
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