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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και ακε Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 3842/208/27-2-2018 ερώτηση και ακε, που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλα, σχετικά με το
θάνατο ασθενούς στο ΓΝ Ζακύνθου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την αρ. Α1β/Γ.Π.:92125/08.12.16 απόφαση του Υπουργού Υγείας αποφασίσθηκε
και συστάθηκε Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχων στο Γ.Ν. Ζακύνθου, έργο της οποίας ήταν
η διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που
προκάλεσαν διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές στα περιστατικά που έλαβαν χώρα
στο Γ.Ν. Ζακύνθου και να προταθούν μέτρα ώστε να είναι εφικτή η επαναλειτουργία των
χειρουργείων.
Με το αρ. ΕΜΠ167/16.10.17 του Υπουργείου Υγείας διαβιβάστηκε στη Διοικήτρια
προσωπικά το πόρισμα της ως άνω επιτροπής και έλαβε αρ. πρωτ. ΕΜΠ.81/20.10.17. Στη σελ.
2 του πορίσματος περιέχεται η «Δήλωση δικαιωμάτων χρήσης» του Συντονιστή της Επιτροπής
και εφιστάται η προσοχή σε όλα τα αρμόδια όργανα όπως τηρήσουν την εμπιστευτικότητα
και το απόρρητο της αλληλογραφίας των αναγραφομένων σε αυτό. Όπως επισημαίνεται οι
έρευνες της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων δεν έγιναν υπό καθεστώς διοικητικής εξέτασης ή
άλλης νομικά ισχυρής διαδικασίας., ως εκ τούτου τυχόν πειθαρχικές ευθύνες που θα
προέκυπταν δεν περιλαμβάνονταν στη δικαιοδοσία της επιτροπής για να αναδειχθούν.
Μέρος της έκτασης του πορίσματος αποτελούν τα αποτελέσματα των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των αιτιών των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών
επιπλοκών που εμφανίστηκαν σε τέσσερις ασθενείς. Ελέγχθηκε όλος ο ιατροτεχνολογικός
εξοπλισμός των χειρουργείων, τα φάρμακα, ο κλιματισμός , το περιβάλλον των χειρουργείων
όσον αφορά στην ύπαρξη μικροβίων, με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις των αρμοδίων
ανεξάρτητων δημοσίων φορέων. Επιπροσθέτως στο πόρισμα περιλαμβάνεται όλη η
αλληλογραφία εμπιστευτική και μη των εμπλεκομένων οργάνων.
Η Επιτροπή κατέθεσε το πόρισμά της στο Υπουργείο Υγείας στις 12.10.17, ήτοι
σχεδόν ένα έτος μετά από την αναστολή λειτουργίας των χειρουργείων (02.12.16) και μετά
από πέντε μήνες από την έναρξη επαναλειτουργίας των χειρουργείων στις 03.05.17, με την
παρουσία του Αναπλ. Υπουργού Υγείας.
Το πόρισμα της Επιτροπής έχει ήδη αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με απόφαση
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και αποτελεί μέρος της δικογραφίας. Επιπλέον αντίγραφο του
πορίσματος έχουν λάβει με αίτησή τους, ο σύζυγος θανούσας ασθενούς και τα δυο αιρετά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπρόσωπος των εργαζομένων και εκπρόσωπος των
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ιατρών στο Δ.Σ.), με την επισήμανση για τους όρους χρήσης του οποίους έθεσε ο συντάκτης
του πορίσματος.
Όσον αφορά στα αναισθησιολογικά μηχανήματα, αυτά ήταν πιστοποιημένα μέχρι και
τον Μάϊο του 2017 και έχει δρομολογηθεί η επαναπιστοποίησή τους με γνωμοδότηση του
Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ζακύνθου, την οποία έχει κάνει αποδεκτή το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου.
Όλες οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν υλοποιηθεί και ουδέποτε κατατέθηκε
εγγράφως οιοδήποτε αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε. Τα τυχόν προσκόμματα που
αναφέρονται στην εν θέματι ερώτηση, δεν προκύπτουν από την επίσημη αλληλογραφία της
Επιτροπής με τα όργανα του Νοσοκομείου. Περαιτέρω η Επιτροπή από τις 20.02.17 με
έγγραφό της, δήλωσε κατηγορηματικά ότι αρμόδια για την επαναλειτουργία των
χειρουργείων είναι τα όργανα του Νοσοκομείου και όχι η Επιτροπή, ήτοι τόνισε ότι ο ρόλος
της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός.
Σημειώνεται, ότι με την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και των αντίστοιχων
πιστοποιήσεων, το Δ.Σ. παρέδωσε πλήρως προς χρήση τις εγκαταστάσεις των χειρουργείων
από τις 07.03.17. Από τις 03.05.17 έως σήμερα τα χειρουργεία του Γ.Ν. Ζακύνθου είναι
ασφαλή εφόσον τηρούνται -όπως ισχύει για όλα τα χειρουργεία των νοσοκομείων
παγκοσμίως- από τους εμπλεκομένους σε αυτά, όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή
λειτουργία τους και τηρούνται τα αντίστοιχα επιστημονικά ιατρικά πρωτόκολλα, όπως
προβλέπονται από την ιατρική επιστήμη και ισχύουν διεθνώς.
Περαιτέρω δεν υφίσταται επίσημο έγγραφο από τον Χειρουργικό Τομέα του Γ.Ν.
Ζακύνθου, που να αιτιάται ανασφαλή λειτουργία του Γ.Ν. Ζακύνθου
Επισυνάπτεται το αρ. 634/26-3-2018 σχετικό έγγραφο του ΣΕYΥΠ.
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