
ΝοΝews.gr - 23/10/2012 

 

ΛΑΡΙΣΑ: Νέες καταγγελίες για «ιδιωτικά τειροσργεία»... 

  

  

πλερίδνληαη νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη θαηαγγειίεο ζηνλ ηαηξηθό θόζκν ηεο Λάξηζαο γηα ην ζέκα ησλ 

ρεηξνπξγείσλ από γηαηξνύο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ λνζνθνκείνπ ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο πεξηνρήο. 

Έλα αθόκα... δεκνζίεπκα θηινμελείηαη ζην ζεκεξηλό θύιιν ηεο εθεκεξίδαο «Κόζκνο»: 

 

«Είλαη πξνθαλέο όηη ε Τγεία ζην λνκό Λάξηζαο αιιά θαη ζηε Θεζζαιία γεληθόηεξα δελ δηάγεη ηηο 

θαιύηεξεο κέξεο ηεο. Σειεπηαία κάιηζηα γίλακε κάξηπξεο κηαο ζθιεξήο αληηπαξάζεζεο ζην ηαηξηθό 

ρώξν ε νπνία πξντδεάδεη όηη ηα πξάγκαηα θηλδπλεύνπλ εθηξνρηαζζνύλ αλ νη θαηά λόκν ππεύζπλνη 

δελ αλαιάβνπλ άκεζα ηηο επζύλεο ηνπο. 

 

Αλαθεξόκαζηε βεβαίσο ζην γλσζηό ζέκα ηεο απαζρόιεζεο ζε Ιδησηηθή Κιηληθή ηεο πόιεο καο 

Παλεπηζηεκηαθώλ Ιαηξώλ πνπ εξγάδνληαη ζε εγθαηεζηεκέλεο ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν 

Λάξηζαο Κιηληθέο ηνπ ΕΤ. 

 

Η παξαπάλσ απαζρόιεζε είλαη παξάλνκε αιιά θάπνηνη όκσο απνθεύγνπλ λα εθαξκόζνπλ ην λόκν. 

Ήδε έρνπλ ελεκεξσζεί γηα απηό ηα κέιε ΔΕΠ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο από ηελ Πξπηαλεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (απόθαζε Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ –πλεδξίαζε 314/22 Μαΐνπ 2012) 

θαζώο θαη όινη νη γηαηξνί θαη νη Ιδησηηθέο Κιηληθέο από επίζεκα έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

Η Πξπηαληθή Αξρή πξάγκαηη κε απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ παξαδέρεηαη ην παξάλνκν 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαη έρεη ελεκεξώζεη επίζεκα ηα κέιε ΔΕΠ ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ήδε 

από ηνλ Μάην ηνπ 2012. 

 

Ο ίδηνο ν Πξύηαλεο κε παξξεζία αλέθεξε πξόζθαηα όηαλ ξσηήζεθε από ΜΜΕ όηη νη 

Παλεπηζηεκηαθνί Ιαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε εγθαηεζηεκέλεο ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν 

Λάξηζαο Κιηληθέο είλαη παξάλνκν λα ρεηξνπξγνύλ θαη λα θάλνπλ ηαηξεία ζε Ιδησηηθά Θεξαπεπηήξηα. 

 

Η εγεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο όζν θαη ε εγεζία ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο έρνπλ ήδε 

δξνκνινγήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κεηά ηηο επίζεκεο θαηαγγειίεο γηα ην ζέκα. Ο λόκνο ξεηά 

νξίδεη όηη πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ νη παξαλνκνύληεο από ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν κε 

απόθαζε ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο θαη ηεο Πξπηαληθήο αξρήο. Όκσο, νη γλσξίδνληεο ηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ιέλε όηη ν Πξύηαλεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο δύζθνια ζα κπνξέζνπλ λα 
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εθαξκόζνπλ ηνλ λόκν ζώδνληαο ηελ ηηκή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ιόγσ ησλ ηδηόηππσλ 

ηζνξξνπηώλ ζηελ Ιαηξηθή ρνιή. 

 

Από ηελ άιιε κεξηά ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο έρεη, κε βάζε επίζεκα έγγξαθα ησλ αξκνδίσλ 

δηεπζύλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ελεκεξώζεη επηζήκσο ηηο Ιδησηηθέο Κιηληθέο όηη απαγνξεύεηαη 

λα απαζρνινύλ παλεπηζηεκηαθνύο ηαηξνύο πνπ εξγάδνληαη ζε θιηληθέο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν. Η παξαπάλσ θαηεγνξία παλεπηζηεκηαθώλ ηαηξώλ απαγνξεύεηαη 

λα ρεηξνπξγεί ε λα έρεη ηαηξεία κέζα ζε ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. 

 

Παξόια απηά δελ έρεη θάλεη ηίπνηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο πνπ παξαλνκεί . Η 

Δηεύζπλζε Τγηεηλήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αλέζεζε ζηελ Επηηξνπή Ειέγρνπ Ιδησηηθώλ 

Κιηληθώλ (ζηελ νπνία πξόεδξνο είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Λάξηζαο θ. 

Γηαλλαθόπνπινο) λα ειέγμεη ηελ θαηαγγειζείζα παξαλνκία ζπγθεθξηκέλεο ηδησηηθήο θιηληθήο. 

 

Ο θ. Γηαλλαθόπνπινο, από ηελ πιεπξά ηνπ, ζεώξεζε όηη ε επηηξνπή είλαη αλαξκόδηα λα ειέγμεη ηελ 

θαηαγγειιόκελε παξαλνκία θαη έζηεηιε επίζεκν εξώηεκα ζην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ην αλ είλαη 

αξκόδηα ε επηηξνπή γηα ηνλ παξαπάλσ αλαθεξόκελν έιεγρν. Σν ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα θέξεηαη λα 

παξαπέκθζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο ζην λνκηθό ζπκβνύιην ηνπ θξάηνπο. 

 

Γλσξίδνληεο ηα ηεθηαηλόκελα εθηηκνύλ όηη ν θ. Γηαλλαθόπνπινο ζεώξεζε όηη ε θσιπζηεξγία ζα 

βνεζήζεη ζηελ εθηόλσζε ηεο δηακνξθσζείζαο εθξεθηηθήο θαηάζηαζεο. 

 

Όκσο ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο πνπ είλαη θαηά λόκν ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκηκόηεηαο ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πξέπεη λα αληηιεθζεί όηη νη πξαθηηθέο θσιπζηεξγίαο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ έρνπλ από ηα πξάγκαηα αθπξσζεί. 

 

Η ππόζεζε ζήκεξα δελ είλαη ζην ζηάδην λα δηεξεπλεζεί αλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ηδησηηθή θιηληθή 

ηεο πόιεο παλεπηζηεκηαθνί γηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζην ΠΠΓΝ Λάξηζαο. Η παξαλνκία έρεη δεκόζηα 

νκνινγεζεί. Άξα δελ ηίζεηαη ζέκα έιεγρνπ . ππάξρεη αλάγθε δξάζεο . 

 

πληαμηνύρνο ηαηξόο πνπ πιεξνθνξήζεθε ηελ ελέξγεηα –εξώηεκα ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ Ιδησηηθώλ 

Κιηληθώλ ζρνιηάδνληαο αλαθέξεη όηη ηνλ εθπιήζζεη ην ζξάζνο κεξηθώλ θύθισλ λα ζεσξνύλ ηνπο 

γηαηξνύο ειίζηνπο ζπκίδνληαο ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο ηελ ιατθή παξνηκία ΄΄ Σνλ ιύθν ηνλ 

βιέπνπκε, ηνλ ληνξό ραιεύνπκε;'''' 

 

Ο ίδηνο ηνλίδεη όηη ε παξαλνκία έρεη δεκόζηα νκνινγεζεί . Ο Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο πξέπεη 

άκεζα λα δξάζεη αιιηώο νη πνιηηηθέο θαη πνηληθέο ηνπ επζύλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ θαηλόκελνπ 

θαη ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζα είλαη κεγάιεο. 

 

Η νιηγσξία ησλ ππεπζύλσλ επηηξέπεη ζε κεξηθνύο αλελδνίαζηα λα γξάθνπλ απνπξνζαλαηνιηζηηθά 

άξζξα ζηνλ ηύπν ιέγνληαο, ΦΕΤ, όηη ε όιε ππόζεζε είλαη ζέκα αληαγσληζκνύ ησλ ηδησηηθώλ 

θιηληθώλ γηα ην πνηνο ζα πξνζειθύζεη ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο ηαηξνύο γηα επηρεηξεκαηηθό όθεινο. 

Ηζηθνί απηνπξγνί γηα ηέηνηνπ είδνπο θαη ηέηνηαο πνηόηεηαο δεκνζηεύκαηα είλαη βέβαηα απηνί πνπ δελ 

θξνληίδνπλ ελώ έρνπλ θαηά λόκν ηελ επζύλε λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα ηηο παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο εθηηκνύλ λνκηθνί θύθινη . 

 

Εθπξόζσπνη ησλ Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ καο αλέθεξαλ όηη ε θίλεζή ηνπο γηα ηελ Αλνηρηή ηνπο 

Επηζηνιή ηεο 27εο επηεκβξίνπ θαη ην γξαπηό ηνπο ππόκλεκα ζηελ Εηζαγγειία έγηλε θαηόπηλ 

έληνλσλ πηέζεσλ ησλ νξγηζκέλσλ γηαηξώλ ηεο πόιεο, νη νπνίνη εθηίκεζαλ όηη κόλνλ λνκηθά 

πξόζσπα ζα κπνξνύζαλ λα ζεθώζνπλ ην βάξνο κηαο δεκόζηαο θαηαγγειίαο. 



 

Ιαηξηθνί θαη λνκηθνί θύθινη πάλησο , έρνληαο ηελ πξόζθαηε εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο απηήο ηεο 

θξίζεο από ηνπο θαηά λόκν ππεύζπλνπο (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν, 

5εΤΠΕ θαη Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο) είλαη απνγνεηεπκέλνη από ηελ κέρξη ηώξα κεζόδεπζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη είλαη πεπεηζκέλνη όηη νη αλσηέξσ θνξείο δελ πξόθεηηαη λα θάλνπλ ηίπνηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ λόκσλ. 

 

Έκπεηξνο λνκηθόο ηεο πόιεο ν νπνίνο έρεη παξαθνινπζήζεη ην ζέκα από θνληά δήισζε όηη κάιινλ 

νη ππεύζπλνη πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο ελδνπαλεπηζηεκηαθέο θαη γεληθόηεξεο πνιηηηθέο 

ηζνξξνπίεο δελ έρνπλ αληηιεθζεί όηη , πέξαλ ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο , ζα έρνπλ πνηληθέο επζύλεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξ''ειπίδα ππάξμεη κε επηπρήο θαηάιεμε πεξηζηαηηθνύ πνπ παξάλνκα 

αληηκεησπίζζεθε. 

 

Αθόκε ηόληζε όηη ε θαλεξή αλνρή ηεο παξαλνκίαο δεκηνπξγεί ζπλεηξκνύο θαη γηα άιιεο άλνκεο 

πξάμεηο (άζρεηα αλ γίλνληαη ε όρη) .Ήδε αθνύγνληαη θσλέο θαη ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα γηα 

εμαθάληζε πιηθώλ από ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν, όζνη δε ζα αλερζνύλ ηελ παξαλνκία ζα 

είλαη θαη ππόινγνη ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαγγειίεο θαη ζπλεπώο θαη πνηληθά ζπλππεύζπλνη. 

 

Σέινο επηζεκαίλεη όηη ζύληνκα ε νξγή ησλ ζπκπνιηηώλ καο, νη νπνίνη ελώ πεξηκέλνπλ λα βξνπλ ηελ 

γηαηξεηά ηνπο ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν μαθληθά θαηεπζύλνληαη αλελδνίαζηα από ηνπο 

παξαλνκνύληεο ζηελ Ιδησηηθή Κιηληθή πνπ παξάλνκα ηνπο δέρεηαη λα ρεηξνπξγνύλ, ζα ζηξαθεί 

ελαληίνλ όρη κόλν ησλ παξαλνκνύλησλ αιιά θαη ησλ ππεπζύλσλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ παξαλνκία. Οη 

αζιηόηεηεο είλαη επηθίλδπλεο γηα όινπο ζηηο κέξεο καο θαηαιήγεη. 

 

Ννκηθνί θύθινη πνπ παξαθνινπζνύλ ζηελά ην ζέκα εθηηκνύλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνθαλή 

πξνζπάζεηα de facto λνκηκνπνίεζεο ηεο αλνκίαο όπσο εύζηνρα έγξαςε πξόζθαηα έγθξηην πεξηνδηθό 

παλειιήληαο εκβέιεηαο (ΕΠΙΚΑΙΡΑ 4/10/12) Καη ζηελ πξνζπάζεηα απηή θνκβηθόο είλαη ν ξόινο ηεο 

εγεζίαο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ θαη πξνζσπηθά ηνπ θπξίνπ Νηίλνπ Γηαλλαθόπνπινπ. Ο Ιαηξηθόο 

ύιινγνο είλαη ΝΠΔΔ πνπ νθείιεη λα εθαξκόδεη ηνπο λόκνπο θα ηηο δηαηάμεηο ,δελ έρεη θακηά 

αξκνδηόηεηα νύηε λα λνκνζεηεί νύηε λα λνκνινγεί θαη νθείιεη λα είλαη ζεκαηνθύιαθαο ηεο ηήξεζεο 

ησλ θαλόλσλ ζηελ παξνρή ηνπ πνιύηηκνπ αγαζνύ ηεο πγείαο .Ωο εθ ηνύηνπ ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ 

ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ ζπληζηά αζέβεηα όρη κόλν πξνο ηνλ ηαηξηθό θόζκν αιιά θαη πξνο ηνπο πνιίηεο 

ηεο πεξηνρήο . 

 

Με ζπλέπεηα θαη ζεβαζκό ζηελ αιήζεηα επηζεκαίλνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

δηαηζζαλόκελνη όηη πξόθεηηαη γηα θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από κηα απιή παξάβαζε ηνπ λόκνπ . 

Πξόθεηηαη γηα κε ζεβαζκό από πξόζσπα θαη θαηά λόκν αξκόδηνπο θνξείο ησλ θαλόλσλ πνπ ν 

λνκνζέηεο έζεζε γα ηελ παξνρή ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνύ ηεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο δνθηκαδόκελεο 

ρώξαο καο .Ήδε από ηνλ πεξαζκέλν Μάην ππάξρνπλ επίζεκεο θαηαγγειίεο πξνο όινπο ηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο θαη ην θαηλόκελν ζπλερίδεηαη κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Ειπίδνπκε νη ππεύζπλνη λα 

ζπλεηηζηνύλ πξηλ θνξηώζνπλ κε πεξηζζόηεξε δνπιεηά ηνλ εηζαγγειέα... 

 

Ιάθσβνο Ιππνθάληεο» 
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