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Σ ταχυολογώντας κάποιες από τις 
υποθέσεις που εκδικάστηκαν στα

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, θα στα
ματήσω σε μια υπόθεση που κυριολε
κτικά με συγκλόνισε ως εισαγγελέα του 
Δικαστηρίου. Παρ’ ότι πίσιευα ότι εμείς 
οι δικαστικοί με τόσα που βλέπουν τα 
μάτια μας έχουμε αποκτήσει μια σχετι
κή ανοσία, κατάλαβα τελικά ότι η αν
θρώπινη ευαισθησία δεν ξεριζώνεται 
εύκολα. Το είδα αυτό ξεκάθαρα και 
στα βουρκωμένα μάτια των τριών δι
καστών του Δικαστηρίου.

Μια νέα κοπέλα από την επαρχία, 
παντρεμένη, με δύο μικρά παιδιά, ήρ
θε στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί 
σε μια επέμβαση ώστε να βελτιώσει την 
εμφάνιση του σώματός της. Είχε κατα
ληφθεί, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι, 
από το άγχος των περιττών κιλών. Ηρ
θε σε επαφή μέσω ενός γνωστού της 
με έναν γιατρό ο οποίος θεωρείται ως 
ένας από τους ειδήμονες σε τέτοιες 
επεμβάσεις. Γιατρό-καθηγητή πανεπι
στημίου. Δεν έχει σημασία ποιος είναι. 
Είναι και αυτός ένας κρίκος της συστη- 
μικής πια διαφθοράς στη χώρα μας.

Το ραντεβού κλείστηκε σε ιδιω
τική κλινική, παρ’ ότι ο νόμος απα
γόρευε την άσκηση ιδιωτικού έργου 
από πανεπιστημιακό γιατρό. Τώρα 
ο νόμος τούς δίνει το δικαίωμα να 
έχουν και ιδιωτικό ιατρείο. Και βέ
βαια εύλογα θα σκεφτόταν κάποιος 
ότι το μεγάλο μέρος των εισαγωγών 
των ασθενών τους στα κεντρικά νο
σοκομεία ή στις πανεπιστημιακές 
κλινικές, ασφαλώς και θα περνάει 
από τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Από
ρησε ένας άγγλος καθηγητής της 
Ιατρικής όταν του είπα ότι ο νόμος
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Οι συγγενείς διατείνονταν 
ότι δεν είχε γίνει επαρκής 
ενπμέρωσπ στην κοπέλα 
για τις επιπτώσεις μιας 
τέτοιας επέμβασπς

στη χώρα μου εξαιρεί τους πανεπι
στημιακούς γιατρούς από την πλήρη 
και αποκλειστική απασχόληση. «Μα 
είναι δυνατόν;» μου απάντησε. «Οι 
μόνοι που θα πρέπει να είναι πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλη
σης πρέπει να είναι οι πανεπιστημι
ακοί γιατροί. Γιατί αυτοί, πέραν της 
νοσηλείας, είναι επιφορτισμένοι με 
τη συνεχή έρευνα αλλά και τη διδα
σκαλία στους φοιτητές τους. Πώς θα 
τα προλαβαίνουν αυτά όταν βρίσκο
νται στα ιδιωτικά ιατρεία τους;». Να 
προσθέσω κι εγώ εδώ: Και τι παρά
δειγμα θα αποτελούν για τους φοι
τητές τους όταν αυτοί βλέπουν τους 
δασκάλους τους να ασχολούνται πε

ρισσότερο με τα ιδιωτικά τους και 
όχι με τα δημόσια συμφέροντα;

Ο γιατρός λοιπόν ζήτησε από την 
κοπέλα ένα σεβαστό ποσό για αμοι
βή και ένα μικρότερο για τα έξοδα της 
ιδιωτικής κλινικής. Η κοπέλα είπε ότι 
δεν είχε τόσα λεφτά. Ε, δεν τρέχει και 
τίποτε, της λέει ο γιατρός. Θα σε χει- 
ρουργήσω στο νοσοκομείο, οπότε θα 
αποφύγεις τα έξοδα της κλινικής και 
θα πληρώσεις μόνο εμένα. Ετσι κι έγι- 
νε. Τώρα πώς μπήκε στο νοσοκομείο 
παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικα
σία, η οποία προβλέπει ότι η εισαγω
γή θα γίνεται μέσω των επειγόντων 
περιστατικών ή των τακτικών ιατρεί
ων; Υπάρχει τρόπος και για αυτό. Με 
μια άτυπη διαδικασία μπορούν να ει- 
σαχθούν ασθενείς για χειρουργείο ως 
χρόνια περιστατικά από την επαρχία. 
Το «χρόνιο» του περιστατικού το βαφτί
ζει ο ίδιος ο γιατρός ανέλεγκτα. Κατά 
τα άλλα, η διοίκηση του νοσοκομείου 
περί άλλων τυρβάζει.

Επρόκειτο για βαριά εγχείρηση με 
συνήθεις επιπλοκές και υψηλή θνησι
μότητα. Οι συγγενείς της ασθενούς δι-

Το cpetnpa
που ανέκυψε είναι: 
Τελικά θα γινόταν 
π εγχείρηση εάν δεν 
υπήρχαν τα λεφτά;

ατείνονταν ότι δεν είχε γίνει επαρκής 
ενημέρωση στην κοπέλα για τις επι
πτώσεις μιας τέτοιας επέμβασης. Ο 
νόμος επιβάλλει πως η πληροφόρηση 
του ασθενούς πρέπει να του επιτρέπει 
να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρι
κών, κοινωνικών και οικονομικών πα
ραμέτρων της κατάστασής του. Το βέ
βαιο ήταν ότι δεν είχε υπογράψει έγ
γραφο όπου να δηλώνει ότι ενημερώ
θηκε για την πάθησή της, την προτει- 
νόμενη χειρουργική θεραπεία και τις 
επιπλοκές της επέμβασης. Αμφισβητή- 
θηκε ακόμη επιστημονικά εάν έπρεπε 
να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση, εάν 
πληρούνιαν όλες εκείνες οι επιστημο
νικές προϋποθέσεις που να τη δικαιο

λογούν. Το ερώτημα που ανέκυψε εί
ναι: Τελικά θα γινόταν η εγχείρηση εάν 
δεν υπήρχαν τα λεφτά;

Η εγχείρηση τελικά έγινε. Δυστυχώς 
μετεγχειρητικά παρουσιάστηκε η συνή
θης επιπλοκή αυτών των επεμβάσεων. 
Η ασθενής διαμαρτυρόταν ότι έχει προ
βλήματα, αλλά η κατάστασή της υπο
βαθμίστηκε. Δεν αντιμετωπίστηκε άμε
σα. Το πιθανότερο είναι ο γιατρός να 
είχε και άλλες νόμιμες ή παράνομες 
ασχολίες εκτός νοσοκομείου. Σε έγ
γραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
που υπήρχε στη δικογραφία υπογραμ
μιζόταν ότι σε τέτοιου είδους εγχειρή
σεις οι ασθενείς πρέπει μετεγχειρητικά 
να παρακολουθούνιαι από ομάδα ει
δικών γιατρών, που φυσικά δεν υπήρ
χαν. Για κακή τύχη της, μεσολάβησε 
και Σαββατοκύριακο. Οπως ειπώθηκε, 
τα Σαββατοκύριακα τα δημόσια νοσο
κομεία συνήθως υπολειτουργούν, δι
ότι «οι μεγάλοι φεύγουν και αφήνουν 
τους ειδικευόμενους». Παρά τις προ
σπάθειες που έγιναν, ήδη αργά, η κο
πέλα κατέληξε.

Εγκλημα με κολοβή τιμωρία
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρι

κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τιμώ
ρησε τον γιατρό για τον χρηματισμό με 
αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγ
γέλματος για ένα χρονικό διάστημα και 
με πρόστιμο. Και τι έγινε με αυτό; Ο για
τρός άσκησε έφεση στο Ανώτατο Πειθαρ
χικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, το οποίο συνε
δρίασε για να κρίνει την έφεση ύστερα 
από έξι χρόνια! Εκεί απλώς διαπίστω
σε ότι η πράξη του είχε παραγραφεί. Να

δούμε πότε επιτέλους θα υλοποιηθεί η 
εξαγγελία της Πολιτείας για πλειοψηφι
κή συμμετοχή δικαστικών στα Πειθαρχι
κά Συμβούλια.

Η μόνη ηθική δικαίωση των συγγενών 
της κοπέλας που χάθηκε ήταν η καταδι- 
καστική απόφαση του Ποινικού Δικα
στηρίου. Αλλά και αυτή κολοβή. Αφού 
με βάση τον σχετικό νόμο, όπως κατά
ντησε μετά τις αλλεπάλληλες τροποποι
ήσεις, αν τιμωρηθεί κάποιος σε φυλάκι

ση ως και τρια χρονιά, η ποινή του ανα
στέλλεται ακόμη και αν παλαιότερα είχε 
άλλη καταδίκη ως έναν χρόνο.

Μια νέα κοπέλα ήρθε από την επαρ
χία για να απαλλαγεί από τα περιττά κι
λά της και επέστρεψε σε αυτήν μέσα σε 
ένα φέρετρο. Θύμα αυτού του αδηφά
γου τέρατος που λέγεται διαφθορά και 
που η Πολιτεία δεν μπόρεσε ακόμη να 
σκοτώσει. Το ερώτημα είναι: Δεν μπο- 
ρεί ή δεν θέλει;
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