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Ενα σκανδαλο πέρα από κάθε 
φαντασία υποκρύπτει η έκρη-

ξη του υπουργού Υγείας, ανδρέα 
λοβέρδου, που ζήτησε επί πίνακι 
τα κεφάλια των τριών παιδοκαρ-
διοχειρουργών του νοσοκομείου 
Παίδων «αγία σοφία». 

οι γιατροί α.κ., α.κ. και Γ.κ. 
φέρονται να καβγάδιζαν στο προ-
σκέφαλο ναρκωμένου παιδιού με 
πρόβλημα συγγενούς καρδιοπά-
θειας, περιστατικό που οδήγησε 
στην παύση λειτουργίας της κλι-
νικής. σύμφωνα με πληροφορίες 
του «Εθνους της κυριακής», την 
οργή του υπουργού προκάλεσε 
σειρά καταγγελιών από γονείς 
ασθενών παιδιών, εργαζομένους 
του νοσοκομείου, αλλά και από 
άλλες πηγές εντός του ΕσΥ, για 
ενδεχόμενη επιλήψιμη... διεθνή 
δραστηριότητα της «ομάδας». 

Πρόκειται για υπόθεση κατα-
χρηστικών αποστολών παιδιών 
στο εξωτερικό με αδικαιολόγητες 
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων, που έχει αποκαλύψει εδώ 
και πέντε χρόνια το «Εθνος της 
κυριακής» και την οποία φαίνεται 
ότι φέρνει ξανά στο φως με τον 
πλέον εμφατικό τρόπο το «ατυχές» 
περιστατικό στο «αγία σοφία». ο 
ίδιος ο υπουργός Υγείας κατήγ-
γειλε ότι ο καβγάς των τριών για-
τρών συνεχιζόταν ακόμα και όταν 
το παιδί άρχισε να συνέρχεται από 
τη νάρκωση, με αποτέλεσμα να 
μη χειρουργηθεί. 

στον συγκεκριμένο διαπληκτι-
σμό οι γιατροί, εκτός από απειλές 
του τύπου... «θα σε διασωληνώσω» 
και «χειρουργώ όποιον θέλω», 
ξεστόμισαν φράσεις εναντίον αλ-
λήλων που αποκαλύπτουν συμπε-
ριφορές οι οποίες, σε συνδυασμό 
και με τα όσα πληροφορήθηκε ο 
υπουργός, έθεταν σε κίνδυνο ζω-
ές ασθενών. οι πράξεις που τους 
αποδίδονται όχι μόνο ξεπερνούν 
την ιατρική δεοντολογία, αλλά 
στοιχειοθετούν σοβαρά πειθαρχι-
κά, έως και ποινικά παραπτώματα, 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στην οριστική απομάκρυνσή τους 

από το νοσοκομείο.
ο κ. λοβέρδος διέταξε έρευνα 

σε βάθος, που δεν περιορίζεται 
στους τρεις μόνο γιατρούς. στο 
πλαίσιό της αναμένεται να εξετα-
σθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα 
παραπομπής ασθενών παιδιών σε 
καρδιοχειρουργικά κέντρα του 
εξωτερικού, από τα αρχεία με τις 
πληρωμές των ασφαλιστικών τα-
μείων.

Την ίδια ώρα η αναστολή λει-
τουργίας των χειρουργείων του 
νοσοκομείου «αγία σοφία» για 
παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστα-
τικά θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα 

τρίμηνο και στο διάστημα αυτό, 
τα περιστατικά, σύμφωνα με πρό-
ταση του διοικητή Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, Χάρη Μουσιώνη, και 
του διοικητή του νοσοκομείου, 
Μανώλη Παπασάββα, που έγινε 
δεκτή από τον υπουργό, θα εξυ-
πηρετούνται από το αντίστοιχο 
κέντρο του «Ωνασείου», όπου ήδη 
χειρουργήθηκαν τα πρώτα πέντε 
παιδιά.

Κλειδί η Ιταλία. Τα τελευταία 
πέντε χρόνια, το «Εθνος της κυ-
ριακής» με σειρά δημοσιευμάτων 
έχει φωτίσει «σκοτεινές» πλευρές 
της «μεγάλης ληστείας των ασφα-
λιστικών ταμείων» μέσω των απο-
στολών καρδιοπαθών παιδιών στο 
εξωτερικό, υλικό που αποτέλεσε 
τη βάση μακρόχρονης έρευνας 
της δικαιοσύνης, η οποία για 
άγνωστο λόγο καθυστερεί και 
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ 
μέχρι πριν από λίγους μήνες λαμ-
βάνονταν καταθέσεις μαρτύρων. 

Ως «κλειδί» στην όλη υπόθεση 
εμφανίζεται το καρδιοχειρουργι-
κό κέντρο του νοσοκομείου «Ρι-
ουνίτι» στην ανκόνα της Ιταλίας, 
με το οποίο οι «καβγατζήδες» παι-
δοκαρδιοχειρουργοί φέρονται να 
διατηρούν τα τελευταία χρόνια 
άριστες επιστημονικές και… προ-
σωπικές σχέσεις. Εκεί διοχετεύο-
νταν πολλά από τα περιστατικά, 
με την αμφιλεγόμενη πρόφαση 
ότι δεν μπορούν να χειρουργη-
θούν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ουδέποτε διεκόπη-
σαν οι σχέσεις με έναν άλλον, από 
χρόνια δημοφιλή… προορισμό 
ασθενών παιδιών, το «Μπρόμπτον» 
της Βρετανίας, ενώ με μικρότερη 
συχνότητα συνεχίζεται η συνεργα-
σία με άλλα νοσοκομεία στη Γερ-
μανία και τις ΗΠα. να σημειωθεί 
ότι στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα τα περιστατικά προωθούνταν 
ως «ιδιωτικά» ακόμα και σε δημό-
σια νοσοκομεία του εξωτερικού 
ώστε να παρακάμπτεται η συνήθης 
αναμονή. Είναι ευνόητο ότι η πρα-
κτική αυτή επηρέαζε προς τα… 
πάνω το κοστολόγιο που κλήθηκαν 
να καλύψουν τα Ταμεία.
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ΓΙα να χτυπήσουν στα θεμέλιά της 
τη «φάμπρικα» των εξαγωγών, οι 
ειδικοί του υπουργείου Υγείας προ-
σανατολίζονται στην αναπροσαρ-
μογή των νοσηλίων, αλλά και στην 
άμεση τροποποίηση της ισχύουσας 
διαδικασίας έγκρισης μετάβασης, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παιδιών 
στο εξωτερικό για παιδοκαρδιοχει-
ρουργική αντιμετώπιση με έξοδα 
των ασφαλιστικών ταμείων.

Ετσι, αντί να κρίνει η επιτροπή 
των ταμείων, με βάση την προσκό-
μιση θετικής εισήγησης δύο ιατρών, 
πρακτική που πλέον ελέγχεται ως 
αναξιόπιστη, προτείνεται να θεσπι-
στεί κοινή επιτροπή έξι ειδικών, που 
θα είναι ανά δύο (ένας παιδοκαρδι-

οχειρουργός και ένας παιδοκαρδι-
ολόγος) εκπρόσωποι καθενός από 
τα τρία παιδοκαρδιοχειρουργικά 
κέντρα (νοσοκομείο Παίδων «αγ. 
σοφία», «Ωνάσειο» και «Μητέρα»), 
που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει 
ομόφωνη θετική γνωμάτευση προ-
κειμένου να εγκριθεί η μετάβαση 
στο εξωτερικό. 

σε περίπτωση που κάποιο κέντρο 
δεν εγκρίνει τη μετάβαση στο εξω-
τερικό, πρέπει το ίδιο να είναι σε 
θέση να προσφέρει τη δυνατότητα 
διενέργειας της απαραίτητης καρ-
διοχειρουργικής επέμβασης ή της 
όποιας άλλης ενδεικνυόμενης θε-
ραπείας.

Σχέδιο για φρένο ΣτιΣ «έξαγωγέΣ»

Θα γνωμοδοτεί  6μελής 
επιτροπή γιατρών

ΠιΣτοΠοιΗΣέιΣ μέ Παρέλθον...

Βεβαίωναν ότι οι επεμβάσεις          δεν μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα 

 Την όλη ιστορία με 
τη «φάμπρικα» των 

γιατρών του νοσοκομείου 
«Αγία Σοφία», δηλαδή την 
προώθηση στο εξωτερικό 
καρδιοπαθών παιδιών, είχε 
καταγγείλει μέσω τους 
«Εθνους της Κυριακής» 
στις αρχές του 2007 ο τότε 
διευθυντής του παιδοκαρ-
διοχειρουργικού Κέντρου 
του «Ωνάσειου», δρ Γιώρ-
γος Σαρρής. Μέχρι τότε ο 
ίδιος είχε χειρουργήσει με-
ρικές εκατοντάδες παιδιά 
με συγγενείς καρδιοπάθει-
ες σε ηΠΑ και Ελλάδα με 
άριστα αποτελέσματα, πι-
στοποιημένα και από την 
Ευρωπαϊκή Καρδιοχει-
ρουργική Εταιρεία. Ετσι, 
κατέστησε το παιδοκαρδι-
ολογικό τμήμα του Ωνά-
σειου ως ένα από τα καλύ-
τερα κέντρα διεθνώς, 
αφού χειρουργούσε με 
επιτυχία που ξεπερνούσε 
τα διεθνή στάνταρ, ακόμη 
και τα πιο δύσκολα περι-
στατικά. Την ίδια εποχή 
στις παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικές μονάδες του «Αγία 
Σοφία» ανθούσε μια «βιο-
μηχανία» αποστολής παι-
διών με συγγενείς καρδιο-

πάθειες κυρίως στη Βρετα-
νία, στο νοσοκομείο 
«Μπρόμπτον», με βεβαιώ-
σεις που υπέγραφαν οι τό-
τε ιστάμενοι Β.Δ.Θ., διευ-
θυντής του καρδιολογικού 
τμήματος, Χ.Π. αναπληρω-
τής διευθυντής της Α’ καρ-
διοχειρουργικής κλινικής 
και Π.Α. διευθυντής της 
Β΄καρδιοχειρουργικής κλι-
νικής.  

 ΣΕ έγγραφα με τις 
υπογραφές τους βε-

βαιώνεται ότι οι συγκεκρι-
μένες επεμβάσεις, από αυ-
τές που είχαν διενεργηθεί 
έως τότε κατά εκατοντά-
δες με επιτυχία στο Ωνά-
σειο, δεν μπορούσαν να γί-
νουν στην Ελλάδα. η Ειδι-
κή Υγειονομική Επιτροπή 
Εξωτερικού (ΕΥΕΕ), με έκ-
θεσή της στις 23/10/2006, 
προς τον τότε υπουργό 
Απασχόλησης Σάββα Τσι-
τουρίδη, ανέφερε ότι δια-
πίστωσε την αποστολή των 
παιδιών σε κέντρα του 
εξωτερικού, παρότι το κατ’ 
εξοχήν καρδιοχειρουργικό 
κέντρο της χώρας, το Ωνά-
σειο, διαβεβαίωνε διά του 
κ. Σαρρή ότι ήταν σε θέση 

ΚαταγγέλιέΣ

«Τρομάξαμε και δεν 
πήγαμε στην Αμερική»
«ΜΕ ανακοΥφΙσΗ μαθαίνουμε ότι 
επιτέλους η επίσημη πολιτεία ασχο-
λείται με το θέμα των ψευδών βεβαι-
ώσεων από γιατρούς ότι δεν χειρουρ-
γούνται δύσκολα περιστατικά καρδι-
οπαθών παιδιών στην Ελλάδα και 
πρέπει να πάνε στο εξωτερικό», λέει 
στο «Εθνος της κυριακής» η μητέρα 
του μικρού Μάριου, Ε.Μ., από τη ναύ-
πακτο. 

«Ηταν ένα δύσκολο περιστατικό 
του παιδιού μας, νοσηλεύτηκε 10 
μήνες στην εντατική του 'Ωνάσειου', 
με τέσσερα αποτυχημένα χειρουργεία 
και σοβαρές λοιμώξεις, με σοβαρά 
λάθη στις διαγνώσεις και στη θερα-
πεία. 

Οδυνηρές απώλειες. οταν μας 
προγραμμάτισαν να πάμε στις ΗΠα, 
τρομάξαμε και τελικά αρνηθήκαμε, 
επειδή με την ίδια πάθηση είχε ταξι-
δέψει πριν από εμάς η μικρή Μαρία, 
η ιστορία της οποίας προκάλεσε σά-
λο στα ΜΜΕ αφού ξεψύχησε μέσα στο 
αεροπλάνο.

στο διάστημα που ήμασταν στο 
Ωνάσειο και από τον σεπτέμβρη μέχρι 
τον δεκέμβρη, τέσσερις ακόμη μανά-
δες έχασαν τα παιδιά τους. αυτά πρέ-
πει κάποιος αρμόδιος να τα ερευνήσει. 
οι μανάδες αυτές, με τις οποίες είμα-
στε τώρα σε επαφή, προσπαθούν να 
ενώσουν τις φωνές τους προς τους 
αρμόδιους, να κάνουν επιτέλους τους 
απαραίτητους ελέγχους».

» ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑπΕγΝΩσμΕΝΟΙ πολίτες βάζουν 
ενέχυρο το βιος τους ακόμη και  

για ένα γεύμα. » σελ. 40 - 41

 ξεσκεπαζονται αμαρτιεσ χρονων 

H φάμπρικα 
που... εξάγει παιδιά  
με καρδιοπάθεια
οι καταγγελίες διά στόματος του υπουργού υγείας, Α. λοβέρδου, για  
τις απαράδεκτες συμπεριφορές παιδοκαρδιοχειρουργών του νοσοκο μείου 
φέρνουν ξανά στο φως την υπόθεση του «κυκλώματος» που έστελνε παιδιά  
για επεμβάσεις στο εξωτερικό παρότι μπορούσαν να χειρουργη θούν  
στην ελλάδα, προκαλώντας πανικό στους γονείς και «αιμορραγία» στα ταμεία

να αναλάβει όλο το φάσμα 
των καρδιοχειρουργικών 
επεμβάσεων, περιλαμβα-
νομένων και των συγγε-
νών καρδιοπαθειών. Εκτο-
τε η ΕΥΕΕ ζήτησε να 
εγκρίνεται και από το Ωνά-
σειο οποιαδήποτε αποστο-
λή περιστατικού στο εξω-
τερικό. Φαίνεται όμως ότι 
η εξέλιξη αυτή κάποιους 
δυσαρέστησε… Παραδό-
ξως -και άγνωστο από 
ποιες δυνάμεις προκλήθη-
κε- η σύμβαση του κ. Σαρ-
ρή δεν ανανεώθηκε και τη 
θέση του κατέλαβε ένας 
εκ των καταγγελλόμενων 
από το «Αγία Σοφία», ο 
Π.Α. Λίγους μήνες αργότε-
ρα, ο δρ Σαρρής δημιούρ-
γησε στο «Μητέρα» ένα 
από τα πιο σύγχρονα  
καρδιοχειρουργικά κέντρα 
διεθνώς και άρχισε πάλι να 
χειρουργεί ακόμη και τα 
πιο δύσκολα περιστατικά, 
μεταξύ αυτών και ορισμέ-
να που τόσο το «Αγία Σο-
φία» όσο και μετέπειτα το 
Ωνάσειο τα χαρακτήρι-
ζαν «ανεγχείρητα» στην 
Ελλάδα. Από τότε το 
«Αγία Σοφία» και το 
Ωνάσειο μοιάζουν να 

λειτουργούν με τη λογική 
των συγκοινωνούντων δο-
χείων.  

 Οι εξαγωγές στο 
«Μπρόμπτον» και 

αλλού συνεχίστηκαν ανε-
νόχλητα, προκαλώντας 
τεράστια ζημιά σε ασφαλι-
στικά Ταμεία. Με τη συμ-
μετοχή και νέων προσώ-
πων -αφού οι Β.Δ.Θ. και 
Χ.Π. στο μεταξύ συνταξιο-
δοτήθηκαν- η ιστορία συ-
νεχίστηκε μέχρι σήμερα 
με αφετηρία της διαδρο-
μής το «Αγία Σοφία», η 
«τριάδα» γιατρών του 
οποίου ελέγχεται 
πλέον πειθαρχικά. 
Σύμφωνα με πρό-
σφατα στοιχεία, η 
«φάμπρικα» 
έστει-

λε το 2008 στο εξωτερικό 
65 καρδιοχειρουργικά πε-
ριστατικά. Φέτος έστειλε 
11. Και από το Ωνάσειο συ-
νεχίζονται οι αποστολές, 
κυρίως στις ηΠΑ.

»
στο ιταλικό 
«Ριουνίτι» 
και στο βρε
τανικό 
«μπρόμ
πτον» προ
ωθούνταν 
τα περισσό
τερα περι
στατικά

Πάνω: «Εισιτήριο» 
για το εξωτερικό, 
σε ένα από τα πολ-
λά έγγραφα που 
είχε αποκαλύψει 
στις 13/05/2007 
το «Εθνος της Κυ-
ριακής», με το 
οποίο βεβαίωναν 
ότι οι επεμβάσεις 
αδυνατούν να γί-
νουν στην Ελλάδα.  

Πάνω αριστερά:
Eγγραφο στο οποίο 
ο Ιταλός παιδοκαρ-
διοχειρουργός 
Μάρκο Πότσι από 
το νοσοκομείο 
Ριουνίτι της 
Ανκόνα συστήνει 
σε γονείς άρρω-
στου παιδιού να 
συμβουλευτούν 
τον φίλο του Α.Κ. 
στο «Αγία Σοφία».

Εκατοντάδες παιδιά με 
συγγενείς καρδιοπάθειες 

έχει χειρουργήσει ο παιδο-
καρδιοχειρουργός 

δρ Γιώργος Σαρρής.

«αφαιμαξΗ» tameιων

Σε προ πενταετίας  ß καταγγελία 
του στη Βουλή ο αρμόδιος τομε-
άρχης Υγείας της τότε αντιπολί-
τευσης Χρ. Πρωτόπαπας έκανε 
λόγο για αφαίμαξη των ασφαλιστι-
κών Ταμείων, ωστόσο η «γαλάζια» 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας ου-
δέν έπραξε. Τότε στην Ελλάδα η 
κάθε επέμβαση κόστιζε 9.000 ευ-
ρώ και οι αποστολές στο εξωτερι-
κό σπάνια έπεφταν κάτω από τα 
80.000. Μάλιστα, υπήρ ξαν πολ-
λές περιπτώσεις που στοίχισαν α-
κόμα και 150.000 ευρώ, καθώς και 
άλλες, όπως της οικογένειας Σεϊ-
ντάνη, που το κόστος της μακράς 
νοσηλείας του παιδιού τους στο 

«Μπρόμπτον» έφτασε το 
μισό εκατομμύριο. Ο 

διευθυντής Παι-
δοκαρδιολογίας 
στο Ωνάσειο, Σ. 
Ράμμος, είχε κα-
ταγγείλει και 
περίπτωση με 1 
εκατ. ευρώ!

ΣυγγένέιΣ  
ΚαρδιοΠαθέιέΣ

Από τα 1.000 παιδιά με συγγενείς 
καρδιοπάθειες που γεννιούνται 
κάθε χρόνο στην Ελλάδα, υπολο
γίζεται ότι 600 θα χρειαστούν 
εγχείρηση, άλλα στην νεογνική 
ηλικία (τα πιο βαριά περιστατικά) 
και άλλα αργότερα.

συνεχώς  ß προκύπτουν νέα, αδι-
άγνωστα περιστατικά συγγενών 
καρδιοπαθειών σε παιδιά αλλά και 
σε ενηλίκους, που επίσης χρειάζο-
νται εγχείρηση. Η συχνότερη συγ-
γενής καρδιοπάθεια είναι η μεσο-
κοιλιακή επικοινωνία. σε μεγάλο 
ποσοστό η μεσοκοιλιακή επικοινω-
νία μπορεί να κλείσει μόνη της (αυ-
το-ίαση) στον πρώτο χρόνο της ζω-
ής. οι υπόλοιπες θεραπεύονται 
πλήρως χειρουργικά.

Αλλες συχνές καρδιοπάθειες:
μεσοκολπική  ß επικοινωνία (πλή-

ρης ίαση χειρουργικά).
Τετραλογία  ß Fallot (χειρουργική 

ίαση με πολύ χαμηλό κίνδυνο. 
Χρειάζεται όμως πάντα παρακο-
λούθηση).

μετάθεση  ß των μεγάλων αγγεί-
ων (διορθώνεται χειρουργικά στη 
νεογνική ηλικία με μικρό ποσοστό 
κινδύνου).

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»


