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Σχεδιο αλά Καλλικράτης σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ με συγχωνεύσεις τμημάτων.
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Περνούν από κόσκινο τους
γιατρούς της «φάμπρικας»
Μετά την αποκάλυψη του
«Εθνους της Κυριακής»
η έρευνα για τον «καβγά»
των γιατρών στο νοσοκομείο επεκτείνεται, ώστε να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν
ευθύνες για την προώθηση
καρδιοπαθών παιδιών
στο εξωτερικό

χειρουργειο

100.000€
στην Αγγλία
αντί 15.000€
στην Ελλάδα
Χαρακτηριστική είναι
η ιστορία ενός αγοριού,
του οποίου οι γονείς ήταν ανασφάλιστοι, τον περασμένο
Ιούνιο οπότε και μετακινήθηκε
στο Μπρόμπτον. Αν το παιδί
χειρουργούνταν στην Ελλάδα
τα έξοδα δεν θα ξεπερνούσαν
τα 15.000 ευρώ. Η Πρόνοια κατέβαλε προκαταβολή 50.000 λίρες, ενώ το τελικό ποσό ανήλθε
στις 85.000 λίρες (σχεδόν
100.000 ευρώ). Στη βεβαίωση
που υπέγραψε το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του «Ωνάσειου»
στις 2/6/2011, η κατάληξη είναι:
«Ο παραπάνω ασθενής δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί χειρουργικά επί του παρόντος στο νοσοκομείο μας». Παρόμοια, είναι η διάγνωση των παιδοκαρδιοχειρουργών του «Αγία Σοφία» που καταλήγει: «Ο ασθενής δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο». Αυτό που
αποκρύβεται είναι ότι τουλάχιστον 50 τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις έχουν χειρουργηθεί
στην Ελλάδα, με κόστος ασφαλώς μικρότερο.
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έες αποκαλύψεις έρχονται στο
φως για τη «φάμπρικα» που είχε
στηθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία
Σοφία» και η οποία έστελνε καρδιοπαθή παιδιά να χειρουργηθούν στο
εξωτερικό, «φεσώνοντας» τα Ταμεία.
Η ΕΔΕ για τον «καβγά» των γιατρών
που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο
της κλινικής και στην οργισμένη παρέμβαση του υπουργού Υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ διατάχθηκε παραπομπή τριών παιδοκαρδιοχειρουργών
στο πειθαρχικό της 1ης ΔΥΠΕ, με βάση
και τις αποκαλύψεις του «Εθνους της
Κυριακής», που ανακίνησε το ζήτημα.
Μάλιστα, με καθυστέρηση ετών, δραστηριοποιούνται πλέον και οι ελεγκτές
Δημόσιας Υγείας.
Παράλληλα, στα χέρια της 10ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκονται ήδη 270
φάκελοι καρδιοπαθών παιδιών για τα
οποία υπήρξε εισήγηση προώθησής
τους στο εξωτερικό, παρότι στην Ελλάδα μπορούν να χειρουργηθούν ακόμη
και τα πιο δύσκολα περιστατικά.

Στα χέρια
ανακρίτριας
βρίσκονται
ήδη 270
φάκελοι παιδιών με καρδιοπάθεια
που προωθήθηκαν στο
εξωτερικό
παρότι μποΤο κόλπο. Η «φάμπρικα» βεβαίωνε
ρούσαν να
για τους ασθενείς που παράπεμπε στο
χειρουργηεξωτερικό ότι «δεν χειρουργούνται στην
Ελλάδα», «δεν χειρουργούνται σε δηθούν στην
μόσιο νοσοκομείο» ή ακόμη και ότι
Ελλάδα
«προς το παρόν αδυνατούμε να τα χειρουργήσουμε». Ετσι τα παιδιά και οι
οικογένειές τους κατέληγαν στο Μπρόμπτον της Βρετανίας, σε κέντρα της
Γερμανίας και των ΗΠΑ, ενώ τελευταία
στον «χάρτη» μπήκε και νοσοκομείο
στην Ανκόνα της Ιταλίας. Σε όλες τις
περιπτώσεις, τα παιδιά αντιμετωπίζονταν ως ιδιώτες ασθενείς, ώστε να παρακάμπτεται η σειρά, με πολλαπλάσιο
κόστος για τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Στην παλιότερη υπόθεση, που συνεχίζει να εξετάζει η Δικαιοσύνη, εμπλέκονται τρεις παιδοκαρδιοχειρουργοί
του «Αγία Σοφία», από τους οποίους
δύο έχουν συνταξιοδοτηθεί και ένας
μετακινήθηκε στο «Ωνάσειο». Ευθύνες,
ωστόσο, φέρεται να έχουν και οι αρμόδιες Επιτροπές των ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά και ελεγκτές, που ενέκριναν τις εισηγήσεις.
Εν τω μεταξύ, οι «εξαγωγές» παιδιών
από το «Αγία Σοφία» και το «Ωνάσειο»

H διάγνωση του «Ωνασείου» για το μωρό Μ.
το οποίο χρειάζεται μια
«σύμπλοκη επιδιόρθωση»
και πρέπει να γίνει σε
κέντρο του εξωτερικού.
Τελικά χειρουργήθηκε με
επιτυχία στην Ελλάδα.
Γιατροί του «Ωνασείου»
και του «Αγία Σοφία»
γνωμοδοτούν να αντιμετωπιστεί σε κέντρο
του εξωτερικού η καρδιοπάθεια των παιδιών.
Εγγραφο γιατρού από το
Μπρόμπτον, με το οποίο
ζητείται να κατατεθεί
σε τραπεζικό λογαριασμό
προκαταβολή 50.000
στερλινών και τονίζει
ότι το μωρό θα χειρουργηθεί ως «ιδιωτικό
περιστατικό»...
συνεχίζονταν μέχρι πρότινος, με άλλη
ιατρική σύνθεση. Στη διάθεση του
«Εθνους της Κυριακής» βρίσκονται έγγραφα-ντοκουμέντα που αφορούν τόσο τις εισηγήσεις των γιατρών, όσο και
τις συνεννοήσεις με τα ξένα νοσοκομεία. Σε έγγραφο π.χ. του «Ωνάσειου»
με ημερομηνία 9/12/2010 η διάγνωση
για μωρό που γεννήθηκε στις 3/7/2010
καταλήγει: «Η περαιτέρω χειρουργική
αντιμετώπισή του απαιτεί μια σύμπλο-

κη επιδιόρθωση η οποία δεν μπορεί να
γίνει στο νοσοκομείο μας και πρέπει
να γίνει σε κέντρο του εξωτερικού με
μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση
παρόμοιων περιστατικών».
Το συγκεκριμένο μωρό, παρά τις
αρχικές αντιρρήσεις των γιατρών του
«Αγία Σοφία» και του «Ωνάσειου», χειρουργήθηκε τελικά στο «Μητέρα» από
την ομάδα του δρος Γ. Σαρρή, με απόλυτη επιτυχία.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της
κ. Μπ. Ρίμπλεϊ, γραμματέως του παιδοκαρδιοχειρουργού στο Μπρόμπτον καθηγητή
Ντ. Σορ, με αποδέκτη «οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο» αναφέρεται: «To μωρό (...) έχει γίνει
δεκτό για χειρουργείο. Η εισαγωγή στην πτέρυγα Rosse, επίπεδο
4, θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2011
ώρα 11 π.μ. για επέμβαση».
Και η λεπτομέρεια της διατύπωσης: «Εχουμε κανονίσει τα πάντα
για την εισαγωγή του ασθενούς
ως ιδιώτη». Διευκρινίζει ότι «δεχόμαστε το Ε112 (δικαίωμα νοσηλείας Ευρωπαίων πολιτών), αλλά
μόνο όταν ενταχθεί στη λίστα
αναμονής για χειρουργείο, το
οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αναμονή 12 μηνών για θεραπεία».
Το μωρό πήγε στο ραντεβού στο
Μπρόμπτον, χειρουργήθηκε και
σ’ έναν χρόνο προγραμματίζεται
από τους γιατρούς να πάει ξανά,
για δεύτερη επέμβαση...

