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Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Απαράδεκτες πρακτικές της Διοίκησης του Νοσοκομείου
«ΑΧΕΠΑ»
Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας εξόχως ανησυχητικά έγγραφα
από το νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ».
Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της, βάσει εγγράφου του
Νοσοκομείου

«ΑΧΕΠΑ»

για

τον

κανονισμό

διενέργειας

εμβολισμών,

καταδεικνύεται “ότι για να εμβολιστεί ένας ασθενής (πχ με ραγέν ανεύρυσμα
εγκεφάλου) στο μοναδικό κέντρο εμβολισμού στη Βόρεια Ελλάδα, δεν αρκεί
η ιατρική ένδειξη για τη ζωή του ασθενούς, δεν αρκεί η επικοινωνία του
θεράποντος ιατρού με τον επεμβατικό ακτινολόγο, αλλά προστίθεται ένα
ακόμη βήμα στη διαδικασία: Η έγκριση από τον Διοικητή του
Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ»”, τονίζοντας πως “Μια επείγουσα, σε πολλές
περιπτώσεις, ιατρική πράξη που καθορίζει την εξέλιξη της ζωής και της υγείας
ενός ανθρώπου παύει πια να είναι αποτέλεσμα ιατρικής ένδειξης, παύει πια
να είναι αποτέλεσμα ιατρικής ανάγκης για τη ζωή ενός ασθενή. Γίνεται
γρανάζι

γραφειοκρατίας

με

τελική

απόφαση

όχι

του

θεράποντος

Νευροχειρουργού, όχι του επεμβατικού Νευροακτινολόγου, αλλά του
Διοικητή του «ΑΧΕΠΑ»”.
Δεδομένων των ανωτέρω, μεταφέρουμε αυτούσια τα ερωτήματα της
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.

Ερωτάται λοιπόν ο κ. Υπουργός:
1. Υπάρχει άλλο κριτήριο εκτός από την Ιατρική ένδειξη και την ανάγκη
αντιμετώπισης ενός ασθενή; Αν ναι, ποια είναι αυτά τα κριτήρια;
2. Πώς μια επείγουσα πολλές φορές ιατρική πράξη (όπως πχ ο
εμβολισμός ραγέντος ανευρύσματος εγκεφάλου) θα πραγματοποιείται
άμεσα στο σωστό χρόνο, όταν πρέπει να ακολουθηθούν όλα αυτά τα
βήματα με τελική έγκριση του Διοικητή του «ΑΧΕΠΑ»; Ποιος είναι
υπεύθυνος για την όποια επιδείνωση της υγείας ενός ασθενούς ή και
τον θάνατο λόγω καθυστέρησης;
3. Πώς γίνεται όταν ο ασθενής έχει χρήματα - με κόστος μεγαλύτερο των
€20χιλ - η αντίστοιχη ιατρική πράξη να πραγματοποιείται άμεσα στις
Ιδιωτικές Κλινικές της Θεσσαλονίκης, αλλά στο μόνο δημόσιο κέντρο
εμβολισμού της Βόρειας Ελλάδας να καθυστερεί λόγω γραφειοκρατίας
και αναμονής για την τελική απόφαση ενός Διοικητή; Είναι άλλα τα
κριτήρια για τη διενέργεια του εμβολισμού στον ιδιωτικό τομέα και
άλλα στον δημόσιο; Είναι άλλη η αξία της ανθρώπινης ζωής όταν έχει
χρήματα και άλλη όταν είναι ανασφάλιστος, άνεργος, χαμηλόμισθος,
κ.λπ.;
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