
 1 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Αγία Σοφία» 
Ή η ατυχία του να είσαι παιδί... 

 
Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου, Γιατρού του ΕΣΥ 

 
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. 

 
ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ 

 
Στις μέρες μας είναι μεγάλη ατυχία να είσαι παιδί!!!  
Με τα τόσα συμβαίνοντα στα νοσοκομεία Παίδων, η παραπάνω πρόταση μοιάζει 
να αντανακλά το μέγεθος της υποκρισίας και της αδιαφορίας του πολιτικού 
προσωπικού στο χώρο της υγείας. Τα νοσοκομεία Παίδων (3 στην Αθήνα και ένα 
στην Πάτρα), κινούμενα ως τώρα από «αδράνεια», φαίνεται πως σύντομα θα 
οδηγηθούν στο περιθώριο της «σύγχρονης πολιτικής υγείας»... 
Είναι τελείως ακατανόητο να ισχυρίζεται το Υπουργείο, η 1η ΥΠΕ (κυρίως) κι η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου (δευτερευόντως), πως αιτία του «κλεισίματος» του 
Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά 
(Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.), της Μονάδας, αλλά και της Παιδο- Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, 
ήταν οι «έριδες» κι οι «παραξενιές» των γιατρών… Στο «πυρ το εξώτερον» οι γιατροί, 
λοιπόν. Οι διοικούντες, επόμενο να μην έχουν καμιά ευθύνη: 
 

1. Που αποδόμησαν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους   
2. Που αποστέρησαν από πόρους τα ασφαλιστικά ταμεία, διαχρονικά και 

συντεταγμένα, μέσω του χρηματιστηρίου και των κρατικών ομολόγων 
3. Που οδήγησαν τη χώρα βορά του ΔΝΤ και των διεθνών κερδοσκόπων, με 

προσυμφωνημένα οικονομικά μαγειρέματα του χρέους 
4. Που κατέλυσαν κάθε εργατικό και συλλογικό δικαίωμα, 

κατασυκοφαντούντες τους εργαζόμενους προς κάθε κατεύθυνση 
5. Που αντάλλαξαν με προσωπικά οφέλη το μέλλον των παιδιών μας, των 

νέων γενικότερα, στέλνοντάς τους είτε σε αναγκαστική μετανάστευση, είτε 
ως δουλοπάροικους στα νύχια των πολυεθνικών 

6. Που με το νέο νόμο διαλύουν κάθε έννοια αναπηρίας, με τη συνδρομή 
επίορκων γιατρών, στέλνοντας στο βέβαιο θάνατο και στην πλήρη 
εξαθλίωση από βαρύτατες νόσους χιλιάδες αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους μας.  

7. Που διέλυσαν και απαξίωσαν τη δημόσια διοίκηση, αφού επί δεκαετίες 
διόριζαν αναξιοκρατικά κομματικούς φίλους και τώρα συλλήβδην 
διαλύουν τα πάντα στο βωμό του ακαταλόγιστου χρέους και της 
φασίζουσας δημοσιονομικής πειθαρχίας   

 
Αλήθεια δεν ντρέπονται καθόλου; Δεν συναισθάνονται τα εγκλήματά τους; Δεν 
συλλογιούνται τα μείζονα προβλήματα απ` τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, 
απ` τους διωγμούς προς την ανεργία χιλιάδων Ελλήνων; Δεν έχουν καρδιά να 
νοιώσει τα προβλήματα που επιφέρει στις οικογένειες με χρόνιους ασθενείς η 
χρόνια νόσηση κάποιου προσφιλούς τους προσώπου;  
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Μήπως είναι κτήνη ή υπάνθρωποι; Προφανώς η λέξη ΝΤΡΟΠΗ είναι τόσο λίγη!! Η 
λέξη ΣΑΔΙΣΜΟΣ επίσης!! 
 
Αλλά ας επιστρέψουμε στο σημερινό μας θέμα: 

 
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
Η καταγγελία 230 γονιών για το Παιδο-Καρδιοχειρουργικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Αγ. Σοφία» αποτελεί κόλαφο για τον υπουργό 
Υγείας. 
 
Οι γονείς αναφέρονται στον κ. Λοβέρδο ευθέως και στοχευμένα και του 
καταλογίζουν πλήρη ασυνέπεια λόγων και έργων. Ίσως αγνοούν οι ταλαίπωροι 
γονείς ότι αυτά δεν αποτελούν για τον κ. Λοβέρδο παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. 
Αποτελούν πάγια πρακτική. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα, όσο διαπιστώνει ότι 
παράγει μηδενικό πολιτικό έργο, τόσο επενδύει στο έργο διασυρμού των γιατρών, 
είτε με γενικές αναφορές, είτε στοχοποιώντας συγκεκριμένους ανθρώπους. 
Σε μια κυβέρνηση που καθημερινά απαξιώνεται και καταρρέει ο κ. Λοβέρδος 
επιμένει ν΄ αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του, διαλύοντας ότι απέμεινε από το 
δημόσιο σύστημα υγείας. Το μέτωπο προάσπισης της δημόσιας υγείας που 
οικοδομείται τον τελευταίο καιρό ανάμεσα σε γιατρούς, συλλογικότητες και 
φορείς όχι μόνο θα εμποδίσει, αλλά και θα αναστρέψει αυτή την καταστροφική 
πορεία. Το χρονικό του κλεισίματος του περιγράφεται σαφέστατα στην επιστολή 
των γονέων προς τον Συνήγορο του πολίτη. Αλλά και στην επιστολή με τις 
υπογραφές των γονέων προς τον ίδιο τον Υπουργό. 
 
Σ` αυτές μπορεί κάποιος να διακρίνει ευκρινέστατα τον πόνο και την αγωνία 
τους, μετά τα συμβαίνοντα και το κλείσιμο των μονάδων αυτών. Εντυπωσιακό 
είναι το γεγονός ότι δεν καταφέρονται εναντίον των γιατρών ή των άλλων 
στελεχών, αλλά βάλλουν εναντίον της Διοικήσεως και του Υπουργείου. Στους 
υπογράφοντες γονείς συμπεριλαμβάνονται κι οι γονείς παιδιών, που είχαν 
καταλήξει εκ της νόσου και των επιπλοκών της. Ουδείς καταφέρεται εναντίον των 
γιατρών. 
 
Μάλιστα λένε πως έχουν τα αποτελέσματα μιας ΕΔΕ που διεξήγαγαν, της οποίας 
το αποτέλεσμα ουδείς έχει δει και με βάση την οποία οι γιατροί είχαν τεθεί σε 
διαθεσιμότητα. Μετά τούτο σε μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου 
επανήλθαν σε ενεργό υπηρεσία, αλλά μόνον ως βοηθοί άλλων ειδικοτήτων, όχι ως 
χειρουργοί!!! Το γεγονός αναμφίβολα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Αργότερα 
οι γιατροί παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ, το 
αποτέλεσμα δεν τους έχει ακόμη ανακοινωθεί. Τέλος, οι γιατροί πρέπει να 
περάσουν κι απ` τα Πειθαρχικά Όργανα των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών και 
Πειραιά. Δεν είναι δυνατόν γιατρός να κατηγορεί συναδέλφους του για επιπλοκή 
και το ΔΣ να μιλά για "λάθος μόσχευμα".   
  
Σημειωτέον πως κι η Καρδιολογική Κλινική έχει οξύτατο πρόβλημα με το 
Αιμοδυναμικό της Τμήμα. Το λειτουργούν από το 1995 biplane συγκρότημα 
Καρδιο-αγγειογράφου έπαψε να υποστηρίζεται με service κι ανταλλακτικά απ` 
την Εταιρεία Siemens, λόγω παλαιότητας!! Που θα ελέγχονται κατά τους 
Διοικούντες τα έχοντα ανάγκη χειρουργείου παιδιά; Και με ποια δόση 
ακτινοβολίας; Προφανώς αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο για τους υπευθύνους της 
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Διοικήσεως, που για το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρονται κατά το Υπουργείο, 
είναι η άσχετη περιστολή δαπανών, έστω κι αν πεθάνουν κάποια παιδιά… Δικά 
τους είναι; 
 
Άλλο ένα θέμα, που πρέπει να διερευνηθεί είναι η ύπαρξη μέλους του ΔΣ του 
Νοσοκομείου (πρώην Διευθυντής Καρδιοχειρουργός με βεβαρημένο παρελθόν 
στο Νοσοκομείο) και στο ΔΣ του Ωνασείου… Τρεις γιατροί του ΕΚΑΣΚΑΠ έχουν 
ζητήσει με επιστολή τους στους Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας την 
απομάκρυνσή του από το ΔΣ του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.   
 
Εξάλλου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδιο όργανο για την διερεύνηση 
συμβάντων στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια είναι το 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Ο Υπουργός από τη στιγμή που λαμβάνει την καταγγελία αποστέλλει 
άμεσα το φάκελο στο ΣΕΥΥΠ με εντολή διενέργειας ελέγχου, πειθαρχικού επί του 
προκειμένου, και την έκδοση σχετικού πορίσματος σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Επί ιατρικών θεμάτων είθισται οι εντολές να ανατίθενται σε υγειονομικούς 
επιθεωρητές, ήτοι γιατρούς. Είναι τουλάχιστον απορίας άξιο, πως ένα τόσο 
σημαντικό θέμα, όπως είναι η διακοπή λειτουργίας των Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., της 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής και της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής 
Μονάδας του Νοσοκομείου, που επί μήνες βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας ή 
απετέλεσε θέμα πολλαπλών επερωτήσεων στη Βουλή, δεν παραπέμφθηκε στο 
αρμόδιο ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας). Αντιβαίνει σε 
κάθε έννοια «ευνομίας» ο υπουργός υγείας να προκαταλαμβάνει με δηλώσεις του 
εκ των προτέρων το κλείσιμο των μονάδων ή τις πειθαρχικές διώξεις των γιατρών, 
πριν διαλευκανθεί πλήρως και με τις νόμιμες διαδικασίες η υπόθεση, καθώς και 
με σωρεία άλλων επικριτικών ή πομπωδών ή προκατασκευασμένων δηλώσεων.  
 
Όσο για τα περί διαφθοράς ("κέντρο υγειονομικού τουρισμού το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", 
κατά τον κ. Μουσιώνη), πιθανόν να επισύρουν στο μέλλον αγωγές για 
συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον εργαζομένων. Είναι γνωστή η τακτική του 
Υπουργείου, που χρησιμοποιείται προκειμένου να απαξιωθεί έτι περισσότερο η 
καταβαράθρωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Παράλληλο φαινόμενο 
αποτελεί το γεγονός πως τούτο τον καιρό ο Υπουργός έχει προβεί στη διάλυση του 
σώματος του ΣΕΥΥΠ, προκειμένου να επωφεληθεί προσωπικά, αναθέτοντας τις 
ΕΔΕ σε όργανα, τα οποία πλήρως ελέγχει!! 
 
Το χρονικό των παραπάνω περιγράφεται κατωτέρω σε αναλυτική επιστολή.  
…………………………………………………………………………………… 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤO ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.  ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

Το ΕΚΑΣΚΑΠ είχε 6 θέσεις Καρδιοχειρουργών και 6 Καρδιοαναισθησιολόγων. 
Λειτουργεί:  
- από τον Ιούνιο 2009 έως τον Απρίλιο 2011 με δύο Καρδιοχειρουργούς 

(έκτοτε τρεις) και δύο Επικουρικούς Καρδιοχειρουργούς (από έναν σε κάθε 
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα) και 

- από τον Απρίλιο 2010 μέχρι σήμερα με μία Καρδιοαναισθησιολόγο και μία 
Επικουρική Καρδιοαναισθησιολόγο, ενώ επικουρεί και Αναισθησιολόγος του 
Γενικού Χειρουργείου. 
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Ιούλιος 2010: Το ΔΣ του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» εκτιμά ότι είναι «αυτονόητη η ύπαρξη δύο 
Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων, όπως ο οργανισμός του Νοσοκομείου ορίζει...» 
και αποφασίζει ότι θα προκηρύξει όλες τις κενές θέσεις του ΕΚΑΣΚΑΠ. 
 
Σεπτ. 2010: Το ΔΣ ζητά και λαμβάνει από τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ έγκριση για 
προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή Καρδιοαναισθησιολογίας. Προσλαμβάνονται 
τρεις επικουρικές Αναισθησιολόγοι, οι οποίες πολύ σύντομα γίνονται… μία, λόγω 
αποχωρήσεων.  
  
Νοέμ. 2010: Το ΔΣ ζητά και λαμβάνει από την Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ έγκριση για 
προκήρυξη θέσης Διευθυντή Καρδιοχειρουργού (για το Α’ Τμήμα). 
 
23.12.2010: Το ΔΣ αλλάζει απόφαση και ζητά από την 1η ΥΠΕ οι θέσεις 
Διευθυντών Καρδιοχειρουργικής και Καρδιοαναισθησιολογίας να προκηρυχθούν 
ως θέσεις Επιμελητών Β’.  
 
19.01.2011: Με το πρόσχημα της υποστελέχωσης, το ΔΣ αποφασίζει τη 
«συλλειτουργία» των δύο Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων σε «ενιαίο» με Συντονιστή 
-Διευθυντή τον κ. Κουρτέση.  

Μάρτ. 2011: Η Διοίκηση επιχειρεί την «ενσωμάτωση» της Καρδιοχειρουργικής 
Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) στη γενική Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΠΜΕΝ). Λόγω αντιδράσεων των νοσηλευτών, κυρίως, το σχέδιο αναβάλλεται. 
Επερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα από ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ. 

Μάρτ. 2011: Διορίζεται Επιμελητής Α’ Καρδιοαναισθησιολόγος, αλλά παραιτείται 
σε λιγότερο από ένα μήνα. Ένας Καρδιοχειρουργός και η Επικουρική 
Καρδιοαναισθησιολόγος καταλαμβάνουν θέσεις Επιμελητών Β’, αλλά δεν έχουν 
διοριστεί ακόμα!  

Απρ. 2011: Διορίζεται Επιμελητής Α’ Καρδιοχειρουργός (κ. Καλλικούρδης). Το 
ΕΚΑΣΚΑΠ λειτουργεί τώρα με τρεις Καρδιοχειρουργούς, αλλά (ακόμα) μόνον δύο 
Καρδιοαναισθησιολόγοι (1 Επιμελήτρια Α’ και μία Επικουρική).    

26.09.2011: H Διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με απόφασή 
της προτείνει στο ΥΥΚΑ την αλλαγή του οργανισμού του Νοσοκομείου, στην οποία 
προβλέπεται «ενσωμάτωση» της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) 
στη γενική Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

29.09.2011: Με αφορμή την αδυναμία κάλυψης της εφημερίας της ημέρας 
εκείνης (από την Διευθύντρια Αναισθησιολόγο κ. Αναγνωστίδου) και με εισήγηση 
των κατ’ εξοχήν υπευθύνων για τη λειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού 
Κέντρου Συντονιστών–Διευθυντών του Καρδιοχειρουργικού και του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος, η Διοίκηση εφαρμόζει την απόφασή της να κλείσει 
την ΚΕΜ. Οι τρεις καρδιοχειρουργικοί ασθενείς που χειρουργούνται τις επόμενες 
ημέρες, νοσηλεύονται, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, στη γενική ΜΕΘ και 
τη Μονάδα Νεογνών! Οι γιατροί και των δύο αυτών Μονάδων διαμαρτύρονται 
προς τη Διοίκηση εγγράφως, θεωρώντας αυτή τη λύση «αντιεπιστημονική» και 
«πρόχειρη».                                                       
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14.10.2011: Δύο εβδομάδες μετά την κατάργηση της ΚΕΜ, η Διοίκηση 
αποφασίζει την αναστολή όλων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο 
Νοσοκομείο και παραπέμπει τα νοσηλευόμενα προς χειρουργείο περιστατικά στο 
Ωνάσειο. (Η απόφαση αυτή δεν μας έχει γνωστοποιηθεί ακόμα, παρόλο που την 
έχουμε ζητήσει με εισαγγελική παραγγελία εδώ και πέντε εβδομάδες!!!)  

17.10.2011: O Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Οικονομίδης επιδίδει στους δύο 
Καρδιοχειρουργούς πρόσκληση για ΕΔΕ με θέμα «προβλήματα λειτουργίας 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής». Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει σωρεία αναφορών 
του Συντονιστή- Διευθυντή κ. Κουρτέση σε βάρος μας. Ζητούμε επιτόπου με 
αίτησή μας όλα τα σχετικά χαρτιά (μας δόθηκαν στις 14.11, αφού πρώτα 
κληθήκαμε να καταθέσουμε στην ΕΔΕ).   

19.10.2011: Με νέα απόφαση της Διοίκησης, αναστέλλονται όλοι οι 
καθετηριασμοί καρδιάς στο Νοσοκομείο. Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του 
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΕΚΑΣΚΑΠ) είναι πλέον παρελθόν. 

Οι δύο Καρδιοχειρουργοί (Α. Καλλικούρδης, Γ. Καλαβρουζιώτης) και οι 
νοσηλευτές της ΚΕΜ διαμαρτυρόμαστε έντονα στα ΜΜΕ για την κατάργηση του 
Κέντρου.  

Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ ότι οι λόγοι που 
έκλεισε το Κέντρο είναι «οι διαπληκτισμοί και οι καυγάδες των χειρουργών μέσα 
στη χειρουργική αίθουσα, πάνω από ναρκωμένα παιδιά, που ξυπνούσαν χωρίς να 
έχουν χειρουργηθεί».  

Το ένα και μοναδικό γεγονός, κατά το οποίο πράγματι ένα παιδί ναρκώθηκε και 
το χειρουργείο δεν έγινε (27.09.11), ήταν λόγω έλλειψης βοηθών–χειρουργών. Ο 
ένας (ΓΚ) ήταν ασθενής και είχε ειδοποιήσει τον Συντονιστή-Διευθυντή, ενώ ο 
άλλος (ΑΚ) ήταν κατάκοπος μετά από 48ωρη εφημερία στην ΚΕΜ. Εν τούτοις, ο 
Συντονιστής - Διευθυντής, χειρουργός του ασθενούς, έδωσε εντολή να μπει το 
παιδί στο χειρουργείο, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη βοήθεια που χρειαζόταν για 
την επέμβαση.  

Αυτό το περιστατικό, λοιπόν, διογκώθηκε, διαστρεβλώθηκε, δραματοποιήθηκε και 
πολλαπλασιάστηκε («ναρκώνανε παιδιά»!!!) από τα ΜΜΕ, προφανώς για να 
δικαιολογηθεί το κλείσιμο του Κέντρου. Τι πιο βολικό για την κυβερνητική 
προπαγάνδα ότι «φταίνε οι γιατροί»; Σημειωτέον ότι οι γονείς του παιδιού δεν 
ήξεραν τίποτε για νάρκωση και το έμαθαν τώρα από τα ΜΜΕ!!! 

25.10.2011: Ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να διασταυρώσει τις πληροφορίες του, 
χωρίς κανένα πόρισμα ΕΔΕ ή έστω κάποιας προκαταρκτικής έρευνας, προβαίνει 
σε καταγγελίες και απειλές κατά των «επίορκων» γιατρών, ενώ προαναγγέλλει την 
παύση των δύο Καρδιοχειρουργών (Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Βουλής).  

27.10.2011: Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποφασίζει να αναστείλει την άσκηση 
των καθηκόντων όλων των Καρδιοχειρουργών του Κέντρου (Α. Κουρτέση, Γ. 
Καλαβρουζιώτη, Α. Καλλικούρδη) και μας παραπέμπει Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
1ης ΥΠΕ. 
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31.10.2011: Μας επιδίδεται η απόφαση της «παύσης» μας, στην οποία 
αναφέρονται 8 έγγραφα, βάσει των οποίων μας έθεσαν σε αργία. Ζητούμε 
επιτόπου με αίτησή μας τα έγγραφα αυτά.  

2.11.2011: Αντί να λάβουμε τα έγγραφα που ζητήσαμε, μας επιδίδεται άλλη 
απόφαση για την αργία μας, που αντικαθιστά αυτήν της 31.10.11 («ορθή 
επανάληψη»), στην οποία διαπιστώνουμε ότι αναφέρονται μόνο 2 από τα 8 
έγγραφα της πρώτης!!!  

Η απόφαση του ΔΣ για την αργία και την παραπομπή των δύο Καρδιοχειρουργών 
(Γ. Καλαβρουζιώτης, Α. Καλλικούρδης) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ, 
βασισμένη σε αναφορά του Συντονιστή-Διευθυντή κ. Κουρτέση, θεωρεί ότι 
τοποθετήσαμε  «λάθος μόσχευμα» σε νεογνό, που χειρουργήσαμε στις 
11.10.2011. Επίσης, ότι κλονίσαμε την εμπιστοσύνη των γονιών του παιδιού 
στους γιατρούς. Οι γονείς εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στον χειρουργό του 
παιδιού τους με επιστολή τους στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.   

5.11.2011: Aκόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή για την 
ψήφο εμπιστοσύνης, ανέφερε στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του ότι «για 
πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ απομακρύνθηκαν γιατροί λόγω διαφθοράς»!!!   

11.11.2011: Καλούμαστε (ΓΚ, ΑΚ) για κατάθεση στην ΕΔΕ (της 17.10), χωρίς να 
έχουμε στα χέρια μας τις αναφορές -καταγγελίες του κ. Κουρτέση σε βάρος μας. 
Προσήλθαμε και καταθέσαμε, διότι, όπως μας είπε ο διενεργών την ΕΔΕ κ. 
Οικονομίδης, «δεν ήμασταν κατηγορούμενοι». Βεβαίως, όλες οι ερωτήσεις ήταν 
«κατηγορίες» του Συντονιστή-Διευθυντή σε βάρος μας. Τα σχετικά έγγραφα μας 
δόθηκαν την επομένη εργάσιμη ημέρα (14.11.2011).     

23.11.2011: Συνεδριάζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ για την υπόθεσή 
μας (τοποθέτηση «λάθος μοσχεύματος» και κλονισμός εμπιστοσύνης γονιών), αλλά 
δεν συζητά το θέμα επί της ουσίας, αναμένοντας και τα δεδομένα του 
πορίσματος της ΕΔΕ. Την ίδια μέρα, δηλώσεις Λοβέρδου στη Βουλή ότι 
επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του από την ΕΔΕ και στα ΜΜΕ ότι οι δύο (από 
τους τρεις) Καρδιοχειρουργοί του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ θα δουν την έξοδο από το 
Νοσοκομείο. 

5.12.2011: Στέλνονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ στους 
κατηγορούμενους Καρδιοχειρουργούς τα κατηγορητήρια και προσκλήσεις σε 
απολογία.  

Μέχρι τις 6.12.2011, το πόρισμα και οι καταθέσεις της ΕΔΕ δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί στους κατηγορούμενους ιατρούς. 

Την ημέρα που δόθηκε η συνέντευξη αυτή (δηλ. την 7η.12.2011) έκπληκτοι 
διαβάσαμε απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου της 14.10.2011 (που 
κοινοποιήθηκε μόλις την 7η-12-2011!!), στην οποία αναγράφεται πως η αναστολή 
όλων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο Νοσοκομείο αποφασίζεται, «μετά 
τα προβλήματα συνενόησης μεταξύ των λειτουργών υγείας του ενιαίου τμήματος», 
επειδή «το τμήμα θα αναβαθμισθεί, κάτι το οποίο επιτάσσει το συμφέρον των 
μικρών ασθενών»!!!  
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Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι το θέμα θα προωθηθεί στη Διοίκηση της 1ης 
ΥΠΕ, «για περαιτέρω ενέργειες», ενώ φάκελλοι των παιδιών που νοσηλεύονταν θα 
προωθηθούν στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (που είναι αμιγώς 
νοσοκομείο ενηλίκων), προκειμένου «να εκτιμηθεί η κατάσταση των παιδιών και 
να προγραμματισθούν χειρουργικές επεμβάσεις, στα πλαίσια της λειτουργικής 
διασύνδεσης και διεπιστημονικής συνεργασίας των δύο νοσοκομείων»...!!! 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟ -
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥ "ΑΓ. ΣΟΦΙΑ" 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
π. Βασιλείου Κοκολάκη και Χρυσάνθης Μιχαλοπούλου 

 
Β. Μελά 10, Χολαργός 
 
Με την παρούσα θα θέλαμε να καταγγείλουμε τη Διοίκηση του Περιφερειακού 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», καθώς και όποιον, καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο, συνέβαλε και συμβάλλει στη διάλυση του «Ειδικού Κέντρου 
Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά» (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.), που 
αποτελεί το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδας. 
Είμαστε υπερπολύτεκνοι γονείς παιδιού με συγγενή καρδιοπάθεια, που 
εγχειρίσθηκε δύο φορές επιτυχώς στο Α΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα του 
Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Καταθέτουμε υπεύθυνα ότι το 
επιστημονικό επίπεδο ιατρών και νοσηλευτών είναι πολύ υψηλό, τόσο ώστε δεν 
έχει τίποτα να ζηλέψει από τα κέντρα του εξωτερικού. Η μόνη έλλειψη είναι αυτή 
σε προσωπικό, έλλειψη που εδώ και ενάμιση χρόνο καλύπτουν με υπεράνθρωπες 
προσπάθειες, κάνοντας αλλεπάλληλες εφημερίες, το ήδη υπάρχον προσωπικό. 
Και τούτο, διότι πραγματικά αγαπούν το λειτούργημά τους. 
 
Η πρώτη, λοιπόν, καταγγελία αφορά στην πλημμελή φροντίδα εκ μέρους της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου για την άρτια στελέχωση του Κέντρου, ώστε να 
μπορούν οι γιατροί να τελούν απρόσκοπτα τα τόσο απαιτητικά και υπεύθυνα 
καθήκοντά τους. 
 
Ερωτούμε: ποιες ενέργειες έχουν γίνει πάνω σ΄ αυτό το θέμα, εδώ και τόσους 
μήνες; 
 
Η δεύτερη καταγγελία αφορά στην απόφαση που πήρε η Διοίκηση του 
Νοσοκομείου στις 29 Σεπτεμβρίου 2011και αμέσως υλοποίησε, να κλείσει 
παντελώς και οριστικώς την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα, που ως 
σήμερα αποτελούσε αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι του 
Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου. 
 
Σε διαμαρτυρία γιατρών, νοσηλευτών, συλλόγων και ημών στις 7 Οκτωβρίου 
2011 στο Υπουργείο Υγείας, τόσο ο Διευθυντής του Υφυπουργού, κ. 
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Καλανδράνης, όσο και ο κ. Πολύζος, Γενικός Γραμματέας υπεύθυνος για τα 
νοσοκομεία, δήλωσαν πλήρη άγνοια του θέματος!  
 
Μας ενημέρωσαν δε για κάτι που μας εξέπληξε: την πρόταση για το κλείσιμο της 
Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας την έκανε ο ίδιος ο Συντονιστής του 
Κέντρου κ. Κουρτέσης. Ο κ. Πολύζος πήρε ενώπιόν μας τηλέφωνο τον Διοικητή 
του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» κ. Παπασάββα και του είπε να συγκαλέσει εκ νέου Συμβούλιο 
τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011, ζητώντας συγχρόνως να παρίστανται και οι 
άλλοι Καρδιοχειρουργοί του Κέντρου. Καρδιοχειρουργοί δεν εκλήθησαν ποτέ, με 
αποτέλεσμα οι ίδιοι άνθρωποι να πάρουν εκ νέου την ίδια τραγική απόφαση. 
 
Το κλείσιμο της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας και η παραπομπή των 
χειρουργημένων παιδιών σε διάφορες άλλες γενικές μονάδες του νοσοκομείου, 
αποτελεί «παγκόσμια πρώτη». Είναι δε τόσο εξόφθαλμα αντιεπιστημονικό, που δε 
χρειάζεται να το αναλύσουμε, παρά τις διαβεβαιώσεις κάποιων που το ενέκριναν, 
ότι «κινούνται πάντα με γνώμονα την υγεία των παιδιών μας»!  
 
Ως αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες, όμως, θα θέλαμε να καταθέσουμε μερικές 
από τις συνέπειες αυτής της απόφασης που πάρθηκε «για την ασφάλεια των 
παιδιών μας»: 
 
Είδαμε προσωπικό από τις Εντατικές Μονάδες υποδοχής να αγωνιά και να ρωτά 
το εξειδικευμένο προσωπικό της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας, πώς θα μπορέσει 
να χειριστεί το περιστατικό που θα έρθει, αφού δεν έχουν τις απαραίτητες 
γνώσεις. 
 
Μάθαμε πως ακόμα και οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 4ου 

ορόφου θεωρούν πρόχειρη λύση το να αναλάβουν αυτοί τέτοια ευθύνη, ενώ δεν 
αναλαμβάνουν τη φροντίδα νεογνών. Είδαμε μηχανήματα να ανεβοκατεβαίνουν 
από την Καρδιοχειρουργική μονάδα (η οποία, σημειωτέον, είναι πλήρως 
εξοπλισμένη) στις άλλες μονάδες, ώσπου στο τέλος έψαχναν να βρουν ποιος τα 
έχει! 
 
Μετά από καταγγελίες πολλών για το πώς είναι δυνατόν να μεταφέρονται παιδιά 
σε κοινόχρηστο ασανσέρ, όπου μεταφέρονται ακόμα και σκουπίδια, είδαμε 
τεχνικούς να σταματούν το ασανσέρ έξω από την Καρδιοχειρουργική Μονάδα 
(προκαλώντας συμφόρηση στην απρόσκοπτη κυκλοφορία γονέων με καροτσάκια 
ή ασθενών) και να ζητούν από προσωπικό να το καθαρίσει για να βάλουν μέσα το 
χειρουργημένο παιδί! 
 
Αν όμως αυτό το ασανσέρ πάθει κάποια βλάβη (όπως έχει συμβεί) ποιος θα 
εγγυηθεί για τη ζωή του παιδιού;  
 
Μήπως η Διοίκηση του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»;  
 
Ποιος σώφρων Καρδιοχειρουργός μπορεί να αναλάβει χειρουργείο καρδιάς, 
γνωρίζοντας ότι όσο σημαντική είναι η επιτυχία της εγχείρησης, άλλο τόσο, ίσως 
και περισσότερο, σημαντικά και καθοριστικά είναι τα πρώτα 24ωρα της 
μετεγχειρητικής φροντίδας του ασθενούς;  
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Και πόσο ασφαλής μπορεί να είναι μια μετεγχειρητική πορεία που ξεκινά από την 
περιφορά τού, συχνά με ανοιχτό θώρακα, χειρουργημένου παιδιού, δια μέσω 
διαδρόμων και ασανσέρ; 
 
Νοσηλεύτρια (το όνομά της διαθέσιμο) που βοηθούσε στη μεταφορά παιδιού σε 
άλλη Μονάδα, κατέθεσε ενώπιον του κ. Καλανδράνη στο Υπουργείο Υγείας, ότι 
παραλίγο να τοποθετηθεί το καρδιοχειρουργημένο παιδί δίπλα σε παιδί με μη 
διεγνωσμένη, ακόμα, μηνιγγίτιδα.  
 
Να ρωτήσουμε κι εδώ τη Διοίκηση, ποια επιστημονική βιβλιογραφία αναγράφει 
ότι είναι λογικό παιδιά μετά από χειρουργείο καρδιάς να συνυπάρχουν στον ίδιο 
χώρο, μαζί με όλες τις άλλες περιπτώσεις ασθενειών; 
 
Μητέρα (επίσης το όνομά της διαθέσιμο) μας εμπιστεύθηκε πως κατέβασαν 
πρόωρα το χειρουργημένο παιδί της από τη γενική Εντατική Μονάδα, λόγω 
ελλείψεως χώρου. 
 
Σημειωτέον ότι στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
τουλάχιστον 5 κλίνες που μένουν αχρησιμοποίητες, ενώ στις Μονάδες άλλων 
ορόφων υπάρχει ήδη πρόβλημα συμφόρησης των κλινών. 
 
Προς τι όλα αυτά; Προς το συμφέρον των παιδιών μας και ημών των γονέων;  
 
Κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί να το κρίνει. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, 
την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 το βράδυ (!), η Διοίκηση του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
συνεπικουρούμενη αυτή τη φορά από τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, αποφάσισαν, για να εξαλείψουν φαίνεται όλα τα παραπάνω 
προβλήματα, που άρχισαν να γίνονται γνωστά και να προκαλούν την οργή του 
κόσμου, να αναστείλουν κάθε καρδιοχειρουργική επέμβαση στο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 
να παραπέμψουν όλα τα νοσηλευόμενα στο νοσοκομείο παιδιά που περιμένουν 
χειρουργείο καρδιάς, στο Ωνάσειο. 
 
Καταγγέλλουμε, λοιπόν, και γι’ αυτό τη Διοίκηση, διότι σε συνάντηση που είχαμε 
στις 3 Οκτωβρίου 2011 και σε ερώτησή μας «πού θα πηγαίνουμε τα παιδιά μας 
αφού κλείνουν την Καρδιοχειρουργική Μονάδα και, κατά συνέπεια, το Κέντρο», ο 
Διοικητής κ. Παπασάββας μας διαβεβαίωσε: «Εδώ θα τα φέρετε!», καθώς και ότι 
τα χειρουργεία δε θα σταματήσουν, αλλά αντιθέτως θα αυξηθούν! Λίγες μέρες 
αργότερα αυτοδιαψεύδεται, καθιστώντας τον εαυτό του αφερέγγυο. 
 
Επισημαίνουμε ότι εμείς προσωπικώς δεν δυνάμεθα να αντιμετωπίσουμε το 
βάρος των αναγκαίων οικονομικών επιβαρύνσεων της παρακολουθήσεως του 
υιού μας στο ιδιωτικό 'ΩΝΑΣΕΙΟ' Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 
 
ΕΠΕΙΔΗ εκ της διατάξεως του Ν.3754/2009, άρθρο 4,παράγραφος Β (ΦΕΚ 
43/11- 03-2009) ρητώς ορίζεται ότι: "Β) Κάθε θέση που κενώνεται, 
προκηρύσσεται από το Νοσοκομείο εντός μηνός υποχρεωτικά". 
 
ΕΠΕΙΔΗ 
1. Στις 5-10-2009 υπέβαλε παραίτηση ο ιατρός κ. Η. Κουερίνης, ειδικότητος 
Καρδιοχειρουργικής. Η θέση του κρίθηκε το Φεβρουάριο του 2011 αλλά 
έκτοτε δεν έχει γίνει διορισμός, 
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2. Στις 30-06-2009 απεχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως ο ιατρός κ. Χρ. 
Παφίτης, ειδικότητος Καρδιοχειρουργικής, 
3. Στις 24-07-2010 υπέβαλε παραίτηση ο ιατρός κ. Μ. Τάνος, ειδικότητος 
Καρδιοχειρουργικής, 
4. Στις 30-4-2010 απεχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως η ιατρός κ. Ε. Δραγώγια, 
ειδικότητος Καρδιοαναισθησιολογίας, 
5. Στις 28-9-2010 απεχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως η ιατρός κ. Μ. 
Χριστοδούλου, ειδικότητος Καρδιοαναισθησιολογίας 
6. Στις 31.10.2008 αποχώρησε η κ. Σταυροπούλου, στη θέση της ήρθε τον 
Απρίλιο 2011 ο κ. Χρήστος Μπουτζατζάς, ο οποίος αποχώρησε στις 
20.04.2011, 
 
και έκτοτε δεν εκαλύφθησαν οι εν λόγω κενές θέσεις με την άμεση προκήρυξη 
σχετικού διαγωνισμού για την κάλυψή τους με την πρόσληψη ιατρών των 
ειρημένων ειδικοτήτων και εντός του ως άνω προβλεπομένου υπό του Νόμου 
χρονικού διαστήματος, γεγονός που οφείλεται σε παράνομη και υπαίτια 
παράλειψη του Διοικητού του Νοσοκομείου που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την 
επιβίωση και υγεία των νοσηλευομένων παιδιών. 
 
Επί τη βάσει των ανωτέρω και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου 
δικαιώματος 
 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
 
α) Να ελεγχθούν από την Υμετέρα Αρχή οι ακριβείς λόγοι, στους οποίους 
οφείλεται η συγκεκριμένη παράλειψη αναπληρώσεως των κενών θέσεων του 
προσωπικού εντός του προβλεπομένου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος, 
 
β) Να ερωτηθεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου για τους λόγους, ένεκα των οποίων, 
αντί να φροντίσει για την αναπλήρωση των ως άνω κενών, απεφάσισε στις 14-10- 
2011 την παραπομπή των ασθενών-παιδιών στο ειρημένο ιδιωτικό 
καρδιοχειρουργικό κέντρο και ενώ μας είχε διαβεβαιώσει ρητώς περί του 
αντιθέτου στις 3-10-2011, 
 
γ) Να ενημερωθεί πάραυτα ο Εισαγγελεύς για τις ανωτέρω περιπτώσεις 
αποβιώσεως της ασθενούς Ιμάμογλου Ρανα Χαφσα, ως και της εκθέσεως σε 
άμεσο κίνδυνο ζωής των ασθενών Ντούκα Αγγέλου, Μανωλιτσάκη Νεκταρίου-
Ιωάννου και Χαρίτου, άρρενος, οι οποίοι περιεφέροντο στους διαδρόμους και 
τους ανελκυστήρες του Νοσοκομείου και διεκομίσθησαν σε γενικές εντατικές που 
βρίθουν μικροβίων, στοιχειοθετουμένου του εγκλήματος της εκθέσεως κατ' 
εξακολούθησιν. 
 
Επιφυλλασσόμεθα δε να προσκομίσουμε έγγραφες και εμμάρτυρες αποδείξεις, 
βάσει των οποίων προκύπτει ότι η ζωή συγκεκριμένων παιδιών ετέθη σε άμεσο 
κίνδυνο,  
και 
επιφυλασσόμεθα για την υποβολή μηνυτηρίου αναφοράς στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα, καθώς ένα παιδί απεβίωσε και η επιβίωση και η υγεία άλλων εξετέθη 
σε άμεσο κίνδυνο. 
 
Αθήνα, 25-10-2011 
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Οι Αναφέροντες  (ΈΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ) 

……………………………………………… 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Ανάλογη είναι και η πορεία του ΚΕΝΤΡΟΥ (κλινικής και εργαστηρίου) ΚΥΣΤΙΚΉΣ 
ΊΝΩΣΗΣ. Το θέμα αυτό είχε ξεκινήσει ενωρίτερα και γιαυτό είχαν προηγηθεί 
αναπάντητες επερωτήσεις στη Βουλή. Τα βαθύτερα αίτια της μεθόδευσης είναι 
ίδια και παράλληλα  μ` εκείνα του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου, δυστυχώς. 
Η παρέμβαση και δημοσιοποίηση, ωστόσο,  του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με 
Κυστική ΄Ινωση, που αριθμεί περίπου 480 μέλη, τις παρεμβάσεις τους στο 
Υπουργείο και στη Βουλή, ανάγκασαν το Υπουργείο να αναστείλει προσωρινά το 
κλείσιμο του Κέντρου και τις αποσπάσεις των λιγοστών γιατρών του για «δήθεν 
ανάγκες της υπηρεσίας». Πάντως όλοι «αγρυπνούν», με την πιθανότητα οι 
διοικούντες να επιστρέψουν. 

……………………………………………………….. 
 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 
 
Από πολλά χρόνια υπήρχε η διάθεση να αποκρυνθούν απ` το Νοσοκομείο τα 
επιζήσαντα παιδιά, που πάσχουν από διάφορες μορφές Αιμολυτικών ή 
Αιμορραγικών Παθήσεων, με το «φτηνό» δικαιολογητικό, πως «δεν μπορούν να 
νοσηλεύονται ενήλικες σε παιδιατρικό νοσοκομείο»!!  
 
Φυσικά η αντίδραση τόσο των αιματολόγων κλινικών γιατρών, όσο και των 
οικογενειών των ασθενών ήταν τόσο «λυσσαλέα και στοχευμένη», που ανεκάλεσαν 
πρύμνα!!! 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 
Οι «παχύδερμοι πολιτικοί» της προηγούμενης, αλλά και της παρούσας 
κυβέρνησης, επιτίθενται «μεθοδικά και ρατσιστικά εναντίον των χρονίως 
πασχόντων παιδιών»!! 
 

1. έκλεισαν την μονάδα και σταμάτησαν κάθε Παιδοκαρδιοχειρουργική 
πράξη, μετά 25 χρόνια προσφοράς, του Μοναδικού 
Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη χώρα, για λόγους οικονομίας και –
κρυφίως – εκ του «νέου νόμου για τα ποσοστά αναπηρίας», κι ας λένε τ` 
αντίθετα! Ταυτόχρονα υπολειτουργεί το Αιμοδυναμικό Τμήμα και 
παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στην Παιδο- καρδιολογική Κλινική. 

2. προηγούμενα προσπάθησαν να κλείσουν τη Μονάδα και το Εργαστήριο 
της Ινοκυστικής Νόσου των Πνευμόνων, αλλά υπαναχώρησαν μπροστά στη 
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λυσσαλέα αντίδραση των γονέων των πολύπαθων αυτών παιδιών, χωρίς 
τελικά να έχει αποφευχθεί οριστικά το κλείσιμο 

3. προσπάθησαν να διώξουν απ` τα νοσοκομεία παίδων τους 
μεταγγιζόμενους, πάσχοντες από αιμολυτικές αναιμίες ή αιμορραγικές 
παθήσεις και να κλείσουν τις αντίστοιχες κλινικές, συναντώντας κι εδώ την 
αντίδραση των συλλόγων τους 

4. δεν ανανέωσαν τον τεχνολογικό εξοπλισμό διαφόρων τμημάτων, π.χ. του 
μαγνητικού τομογράφου ηλικίας 13 ετών, του καρδιοαγγειογράφου 
ηλικίας 17 ετών, κ.λ.π. Δεν προχώρησαν για τόσα χρόνια τα αναμενόμενα 
μηχανήματα του PET-CT και της τομογραφικής γ-camera της νέας 
ογκολογικής πτέρυγας του Νοσοκομείου, ούτε μέσω του ΕΣΠΑ, κ.λ.π. Τα 
μηχανήματα αυτά θα εξυπηρετούν όλα τα παιδιά της Ελλάδας!!! 

5. στα πλαίσια μιας δήθεν συλλειτουργίας των νοσοκομείων, ταλαιπώρησαν 
επί χρόνια τα Παθολογανατομικά Τμήματα –τα πιο υποστελεχωμένα 
τμήματα των νοσοκομείων! - με υπό μετακόμιση στελέχη... 

6. το ίδιο και με το Νεφρολογικό Τμήμα –που ήταν και δωρεά! - του 
νοσοκομείου Αγία Σοφία 

7. διέλυσαν τις προσπάθειες των Παιδο- πλαστικών Χειρουργών, με την 
Κλινική στο Αγία Σοφία και τη Μονάδα Εγκαυμάτων στο Αγλαϊα Κυριακού 

8. υποβίβασαν την μέχρι πρότινος Διευθύντρια του Παιδο- δερματολογικού 
τμήματος σε επιμελήτρια Β, επειδή ...ήταν η προκήρυξη λάθος! 

9. και τελευταία σχεδόν σταμάτησαν τη λειτουργία του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού, δωρεά του αείμνηστου Δοξιάδη, λόγω ...κρίσης!! 

Και τόσα άλλα, που είναι αδύνατο να περιγραφούν... 

Στα 21 χρόνια που υπηρετώ στο νοσοκομείο μπορώ να διαπιστώσω, πως όλοι οι 
διατελέσαντες Υπουργοί Υγείας, ελάχιστα είχαν επενδύσει στον ευαίσθητο 
παιδιατρικό χώρο...  

Το πρόβλημα όμως έφτασε στο απροχώρητο με την Υπουργεία του κ. Λοβέρδου 
και στην προηγούμενη και στη σημερινή Κυβέρνηση.  

Έχουν φαίνεται αποφασίσει, πως δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον αυτού του τόπου 
ή ... 

... η ντροπή έχει χαθεί σ` αυτούς από καιρό...  

Σε μας ανήκει η υποχρέωση να βοηθήσουμε τα στελέχη των παιδιατρικών 
νοσοκομείων, τούτες τις δύσκολες στιγμές, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους... 

 
 ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 07/12/2011 
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