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ακάβριεβ αποφάοείδ καλούνται 
να εφαρµόσουν γιατροί οε 

µεγάλανοσοκοµεία, «ετπταχύνοντας» 
τον θάνατο ασθενών, 

µε αµφιλεγόµενα επιστηµονικά προσχήµατα 
που στην πραγµαηκότητα υποκρύπτουν 
λόγουβ οικονοµικών περικοπών... 

H «κυριακάτικη δηµοκρατία» αποκαλύπτει 
σήµερα ένα απίστευτο έγγραφο ars 

διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Αττικον 
-ενόδ εκ των µεγαλύτερων νοσοκοµείωντου 

λεκανοπεδίου καιms Ελλάδας-, 
µε το οποίο ζητεί από tous διευθυντέδ όλων 
των κλινικών και tous γιατρούδ να µην προβαίνουν 

στη µηχανική υποστήριξη -µε «διασωλήνωση 
τραχείαβ»- των ασθενών «µε 

επικείµενο θάνατο»! 
To έγγραφο είναι πρόσφατο, καθα» 

έχει ηµεροµηνία 3 ∆εκεµβρίου 2013, και 
παραµένει σε εφαρµογή µέχρι σήµερα, χωpis 

πάντα» να είναι γνωστό σε ποιον βαθµό 
οι γιατροί, που έχουν δώσει τον όρκο του 
Ιπποκράτη και δεσµεύονται από τη συνείδησή 

tous, το υλοποιούν. 
H υπογραφή στο έγγραφο είναι tns Γεωργικ 

Γερολουκά - Κωοτοπαναγιώτου, n 
οποία µάλιστα είναι καθηγήτρια ars Ιατρικ!» 

Σχολήβ του Πανεπιοτηµίου Αθηνών, 
και το θέµα του ητλοφορείται a» εξήβ: «∆ιασωλήνωση 

ipaxeias οε ασθενεί^ ορόφου 
µε επικείµενο θάνατο». 

To φυσικό τέλοβ 
Οπα» αναφέρει συγκεκριµένα npos tous 
συναδέλφου iris γιατρούδ, «συχνά συµβαίνει 

να καλείται σε νοσηλευτικούβ θαλάµους 
ορόφων n Οµάδα Καρδιοπνευµονικι» 

Ανάζωογόνησηβ (BLUE LINE) για 
διασωλήνωση τραχείαδ σε ασθενεί^ χωρ» 
κανέναπροσδόκιµοετπβίακπ», ευρισκόµεvous 

στο φυσικό τέλοβ η» ζαη» των». 
Στη συνέχεια αποφαίνεται ότι «n διασωλήνωση 

τραχείαδ και ο pnxavucos αερισµόβ 
έχουν νόηµασε ασθενείδ οι οποίοι 

προβλέπεται on θα ζήσουν και όχι σε εκείvous 
οι οποίοι βρίσκονται στο φυσικό τέλοβ 

"cns ζωήβτουβ, ilx. λόγω ανίατου νοσήµατοβ 
µη επιδεχόµενου θεραπεί as κ Αη.» 

Και ακολουθεί n εντολή: 
«Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι ειδικευµένοι 

θεράποντες των ασθενών κατά 
την τακτική επίσκεψη orous νοσηλευηkovs 

θαλάµουδ: 
a) να διευκρινίζουν orous ειδικευόµενουβ 
και του» εφηµερεύοντεδ ποιοι από tous 
ασθενείβ tous δεν έχουν να ωφεληθούν 
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/! ιάδροµος του Νοσοκοµείου Aττικόν. Aεξιά: To 
έγγραφο τηςδιευθύντριαςΙατρικής Υπηρεσίας 
Γεωργίας Γερολουκά - Κωοτοπαναγιώτου 

«Αφήστε tous να πεθάνουν»! 
Εγγραφο-σοκ στο Αττικον 

H Γ. Γερολουκά - Κωστοπαναγιώτου, διευθύντρια Ιατρική Υπηρεσίαβ του νοσοκοµείου, 
καλεί tous γιατρού^ να µην προβαίνουν στη µιτχαντκή υποστήριξη -µε ((διασωλήνωση 

τραχείαβ»- των ασθενών «µε επικείµενο θάνατο». Απίστευτη εντολή µνηµόνια^ τρέλα8 

αποτονµηχανυίο αερισµό a» ευρισκόµενοι 
πλησίον στο φυσικό τέλοβ ττ» ζωι» tous και 
β) να ενηµερώνουν σχετικά tous συγγενε» 
των ασθενών». 

Για να δικαιολογήσει όλα τα παραπά¬ 

νω n κυρία Κωστοπαναγιώτου; καταλήγει 
a» εξής: 

«Αυτό που οφείλουµε να προσφέρουµε 
στη φάση αυτή είναι οπωσδήποτε n επαρκής 

ηρεµία, n αποτελεσµατική αναλγησία 

Tous ζητεί χωρί$ αιδώ να παραστήσουν ιον θεό 
Ακόµη και όσοι δεν έχουν 
ιατρικές γνώσεις αντιλαµβάνονται 

ότι µόνο όποιας 
διαθέτει θεϊκές ή υπερφυσικές 

ικανότητες µπορεί να 
προβλέψει πότε «επίκεπαι» 
ο θάνατος ενός ανθρώπου, 
έστω και βαριά ασθενούς. 
Υπάρχουν µάλιστα και διεθνώς 

πολλές περιπτώσεις 
ασθενών οι οποίοι, ενώ 
«δεν προβλεπόταν ότι θα 

ζήσουν» -κατά την έκφραση 
του ακατανόητου αυτού 

εγγράφου-, τελικώς κέρδισαν 
τη µάχη και ύστερα από 

µακρύ χρόνο θεραπείας και 
µηχανικής υποστήριξης ανένηφαν. 

Ιατρικοί παράγοντες 
εξέφραζαν επίσης την έκπληξη 

τους, διότι δεν είναι 
γνωστό να έχει υπάρξει άλλοτε 

τέτοια εντολή ano γιατρό 
-και δη πανεπιστηµια¬ 

κού επιπέδου- µε την οποία 
να καλεί συναδέλφους του 
να υποδυθούν τον ©έό και 
να αποφασίσουν εκείνοι πότε 

θα κοπεί το νήµα της ζωής 
ενός ανθρώπου. Αλλωστε 
και στις περιπτώσεις µε 

ανίατα νοσήµατα οι συγγενείς 
των ασθενών είναι εκείνοι 

που παίρνουν συχνό τις 
βαριές αποφάσεις και κανείς 

άλλος. 

(εφόσονυπάρχει novos) και ό,η συνάδει µε 
την ιατρική δεοντολογία ms παρηγορηηκι» 

ιστρυα» (palliative care). 
H αναιηολόγητη εφαρµογή ενδοτραχειαια» 

διασωλήνωση και µηχανικού αερισµού 
µόνον ταλαιπωρία προσφέρει στον 

ασθενή που βρίσκεται πλησίον του αναµενόµενου 
φυσικού τέλουβη» ζωι» του». 

Καθα» από επιστηµονική^ και δεοντολογικήβ 
πλευράς το ζήτηµα που εγείρεται 

είναι µείζον, n σκοπιµότητα µιας τέτοιαβ 
εντολτ», οπα» εκτιµάται, συνδέεται 

περισσότερο µε τ» περικοπέβ που επιχειρούνται 
σε αυτε$ ns εποχέβ µνηµονιακήβ 

τρέλας και στογ χώρο iris Υγείας. 
Προφανα» για κάποιοι», που θεωρούν 

την ουχονοµία των αριθµών σηµαντικότερη 
από τη ζωή των ανθρώπων, αν αυτό στέλνει 
ταχύτερα στον θάνατο και ασθενε» «σι 

οποίοι δεν προβλέπεται ση θα ζήσουν» είναι 
λεπτοµέρεια.. 

a) να διευκρινίζουν orous ειδικευόµενουκαι 
του» εφηµερεύοντεδ ποιοι από tous 

ασθενείβ tous δεν έχουν να ωφεληθούν 

ασθενών οι οποίοι, ενώ 
«δεν προβλεπόταν ότι θα 

λοτε τέτοια εντολή ano γιατρό 
-και δη πανεπιστηµια¬ 

βαριές αποφάσεις και κανείς 
άλλος. οποίοι δεν προβλέπεται ση θα ζήσουν» είναι 

λεπτοµέρεια.. 

Μέγα θέµα και µε τη διπλοθεσίτισσα αναπληρώτρια διοικήτρια Λαµπ. Καρπούζου 
H ΙΣΤΟΡΙΑ του Νοσοκοµείου 
Αττικον είναι «πονεµένη» εδώ 
και πολλά χρόνια. To τελευταίο 

διάστηµα έχουν σηµειωθεί 
ωστόσο νέεβ πρωτοφανείβ καταστάσε». 

Φαίνεται µάλιστα on 
ο κύκλοε των προβληµάτων δεν 
έκλεισε µε την αποµάκρυνση ττ» 
διοίκησηβ Λαµπίρη, που είχε τοποθετηθεί 

το 2010 επί κυβέρνηons 
Παπανδρέου... 

Κατά m διανοµή των διοικήσεων 
των (ανά την Ελλάδα) νοσοκοµείων 

µεταξύ ΝΑ και ΠΑΣΟΚ 
πριν από µερυωύβ µήνεβ, n Χαριλάου 

Τρικούπη (που κατά τα λοιπά 
είναι άδεια και αραχνιασµένη) 

τοποθέτησε a» αναπληρώτρια διοικήτρια 
στο Αττικον τη Λαµπρινή 

Καρπούζου. Οµα» σι αυλικοί 
του Ευάγγελου Βενιζέλου που 
την πρότειναν (εκθέτοντας τελικά 
και τον ίδιο!) a» καθηγήτρια ΤΕΙ 
για τη θέση αυτή «αγνόησαν» ένα 
πρώτο σοβαρό κώλυµα που ανπµετώπιζε. 

H ίδια είχε εργαστεί και 
στο παρελθόν επί διοίκησι» Ροϊλού 

(µε αδιευκρίνιστη εργασιακή 
σχέση) στο ίδιο νοσοκοµείο, 

ενώ a» στέλεχόβ του είχε µιλήσει 
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H αναπληρώτρια διοικήτρια στο A ττικόν Λ αµπρινή Καρπούζου. ∆εξιά: 
Ο διορισµόςτηςστο νοσοκοµείο και η απόφαση για ng αµοιβές τη c από 
το Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

γιατο real estate των νοσοκοµείων 
και σε εκδήλωση στην Κέρκυρατο 
2007. Οµα» ο νόµοβ ορίζει σαφα» 
on «δεν δύναται να κατέχει θέση 
διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή 
νοσοκοµείου onoios είχε ή έχει 
εργαστεί ή υπηρετήσει στο νοσοκοµείο 

αυτό». Πο» ξεπεράστηκε 
επόµενα» ο περιορισµόβ auras; 

Τελικά», ο υπουργόβ Υγείας 
Αδων» Γεωργιάδηβ υπέγραψε στιβ 
26 Νοεµβρίου 2013 τον διορισµό 

ττ» κυρίας Καρπούζου a» «πτυχιούχου 
του τµήµακ» ∆ηµόσιας ∆ιοίκησι» 

του Παντείου» στη θέση 
ms avajiAnpaVipias διοικήτριας 
«πλήρουβ και αποκλειστικήβ απασχόλησηδ 

µε τριετή θητεία». 
Παρά ταύτα, και αυτό το σκέXos 
παρουσιάζει προβλήµατα Αν 

και «πλήρουβ και αποκλειστική^ 
απασχόλησηε», n κυρία Καρπούζου 

εµφανίζεται on συνεχίζει να 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του 

Ανοικτού Πανειηοτηµίου Πατρών 
ωβµέλοβτου Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΣΕΠ). 
Συγκεκριµένα, oas 3 Φεβρουαρίου 

2014 ο πρόεδροβ n» ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του πανεπιστηµίου 
X. KoKKioons υπογράφει 

απόφαση µε την οποία δίνονται 
συνολικά 916.341 ευρώ «για 

την παροχή εκπαιδευτικού έργου 
µελών ΣΕΠ για τη χρονυαί περίοδο 

01/01/2014 - 31/01/2014». Στη 
σχετική κατάσταση εµφανίζεται 
και το όνοµα tns αναπληρώτριαβ 
διοικήτριας του Αττικον Λ. Καρπούζου 

για το ποσό των 853 ευρώ, 
που αντιστοιχεί στον µήνα Ιανουάριο 

2014 Errions, έχει προηγηθεί 
άλλη απόφαση του κ. Κοκκώση, 
oas 22 Ιανουαρίου 2014, που καθορίζει 

as συναντήσε» µελώντου 
ΣΕΠ του πανεπιστηµίου µε φοπηtss 

για το διάστηµα 24-26 Ιανουαρίου. 
Σε αυτήν την απόφαση n κυρία 

Καρπούζου εντέλλεται να κάνει 
τη δυαί τι» συνάντηση, τετράωρι» 

διάρκειας, µε tous φοιτητέβ, 
oas 25 Ιανουαρίου στην Πάτρα, 
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
των µελών ΣΕΠ για «οµαλότερη 

πορεία διεξαγωγήβ των σπουδών». 
∆ηµιουργείται εποµένα» το 

ερώτηµα πο» επιτρέπεται στην κυρία 
Καρπούζου να ασκεί και δεύτερη 
δραστηριότητα, ανκαι ορκίστηκε 
a» πλήρουβ και αποκλειστικής 

απασχόληση; θα µπορούσε να 
την ασκεί αµισθί; Αυτό όµα» δεν 
προκύπτει από as αποφάσε» του 
κ. Κοκκώση, που έχουν αναρτηθεί 
στη∆ι@ύγεια 

Σε κάθε περίπτωση, ο vopos 
ορίζει σαφα» on και για tous πανειπστηµιακούβ 

(αν ήθελε να θεωρηθεί 
a» παραπλήσια n ιδιότητα 

π» συνεργαζόµεντ» µε το Avoucra 
Πανεπιστήµιο) επιβάλλεται αναστολή 

καθηκόντων tous, όταν διορίζονται 
διοικητέβ ή αναπληρωxis 

διοικητ^ σε νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου. Ποια εξήγηση 

επόµενα» υπάρχει; Και αν έχει 
βρεθεί κάποιο παράθυρο που καθιστάτη 

διπλή απασχόληση νοµότυπη 
για έναν δηµόσιο λειτουργό, 

πόσο δεοντολογικό και ηθικό είναι 
κάη τέτοιο, ιδιαίτερα αυτήν 

την εποχή; Πάντα» το θέµα έρχεται 
και am Βουλή µε ερώτηση του 

βουλευτή Bao. Καπερνάρου. 
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