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Αθήνα 24 Αυγούστου 2015
Αποχαιρετιστήρια Επιστολή προς τους εργαζοµένους στο Ε.Κ.Α.Β.
Ύστερα από 8 µήνες που βρέθηκα για δεύτερη φορά στη διαδροµή της ζωής µου στη θέση του
Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. και δεδοµένης της ανάθεσης µου από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας των νέων καθηκόντων ως ∆ιοικητή στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ., επιτρέψτε µου να εκφράσω
ακόµα µία φορά την αναγνώριση και την ειλικρινή εκτίµηση µου για το ήθος και τον
επαγγελµατισµό που επιδεικνύετε όλοι εσείς που βρισκόσαστε καθηµερινά στο «τιµόνι» (στη
κυριολεξία και µη) για τη παροχή υψηλών υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας σε
πανελλαδικό επίπεδο
Σας ευχαριστώ, όλες και όλους και σας διαβεβαιώνω πως πάντα θα τιµώ τη συνεργασία που είχα
µαζί σας αφού για εµένα προσωπικά αποτελείτε παράδειγµα προς µίµηση, διαχειριζόµενοι - πολλές
φορές µέσα από αντίξοες συνθήκες- τον ανθρώπινο πόνο µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης,
αυταπάρνηση, ήθος, αξιοπρέπεια. Τίποτα στο χώρο της Υγείας δε θα ήταν ίδιο τα τελευταία 30
χρόνια χωρίς εσάς.
Όπως και στο παρελθόν, από τη θέση του προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., γνώµονας µου για τη σωστή
τέλεση των καθηκόντων µου αποτέλεσε η ευθυκρισία, η αγάπη, και ο σεβασµός απέναντι σας και
σε συνδυασµό µε τον θαυµασµό για το τεράστιο καθηµερινό έργο σας προσπάθησα να είµαι
δίκαιος και αντικειµενικός στις αποφάσεις µου. ∆ιανύουµε µια περίοδο δύσκολων συνθηκών και
οφείλουµε να ανταπεξερχόµαστε στο ρόλο µας κρατώντας ψηλά τη σηµαία του δηµόσιου Ε.Σ.Υ.
Παραµένοντας στον ευαίσθητο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και δεδοµένης της
επιχειρησιακής σχέσης του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. µε το Ε.Κ.Α.Β., θέλω να σας διαβεβαιώσω πως και ως
∆ιοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, θα προασπίζοµαι µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πάσχοντες συνανθρώπους µας
και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ταυτόχρονα από τη νέα µου θέση θα συνεχίζω να
υποστηρίζω το καθηµερινό σας έργο στον προνοσοκοµειακό χώρο.
Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ στο νέο πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαµβάνει. Θα είµαι αρωγός στην προσπάθεια που στοχεύει να καταβάλει για την επίλυση ή
έστω την άµβλυνση των προβληµάτων (που δυστυχώς υπάρχουν από χρόνια συσσωρευµένα)
όσο και για την τελική εξάλειψη των ανεπαρκειών και των στρεβλώσεων. Θα είµαι αρωγός για τη
βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του πιο νευραλγικού οργανισµού στον προνοσοκοµειακό χώρο
της Υγείας.
Νικόλαος Π. Παπαευσταθίου
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