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Απάντηση στις ανακρίβειες τις παρα
γεγονότων τής επιστημονικά υπεύθυ
του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώ
εφημερίδα ΑΥΓΗ στις
4.7.2021 δημοσίευσε ένα
εμπεριστατωμένο
ρεπορτάζ στηριζόμενο
κυρίως στην έκθεση της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας και σε αληθή
γεγονότα για την παράνομη
λειτουργία της Μονάδας Εφηβικής
Υγείας Μ ΕΥ της Β Πανεπιστημιακής
Παιδιατρικής Κλινικής του
Νοσοκομείου Παναγιώτης και
Αγλαΐα Κυριακού Παραδόξως το
ρεπορτάζ αυτό αποσιωπήθηκε από

Η

τις υπόλοιπες εφημερίδες και τους
δημοσιογράφους άλλων Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης πλην της
Εφημερίδας των Συντακτών που
είχε προηγηθεί και του Γεράσιμου
Λιόντου που διερεύνησε το θέμα
σε βάθος στο εϋβ του βκ5ΘΓ§β5ί.§Γ
Η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΕΥ
η οποία παραπέμφθηκε στο
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ιατρών ΕΣΥ το θέμα της οποίας
συζητήθηκε μετά από αναβολή στις
8.7.2021 απάντησε στο ρεπορτάζ
της ΑΥΓΗΣ καταθέτοντας αναληθή
γεγονότα σοβαρές ανακρίβειες
παραποιήσεις νόμων καταγγέλλοντας
για μεροληψία ακόμη και την
έκθεση της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας ΕΑΔ και τις αποφάσεις
του Δ.Σ του νοσοκομείου ως
δήθεν μεροληπτικές
επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΕΥ
θα έπρεπε να γνωρίζει ότι σύμφωνα
Η

με την κείμενη νομοθεσία παρ 1 και
2 του άρ 7 Ν 2889/2001 σχετικά με

την οργανική ένταξη των
πανεπιστημιακών κλινικών σε
νοσοκομείο του ΕΣΥ το
πανεπιστημιακό προσωπικό

βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό
και υπάγεται στη δικαιοδοσία στον

επιστημονικό και ιεραρχικό έλεγχο
των αρμόδιων οργάνων του
νοσοκομείου όπως και το λοιπό
προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας
Επίσης οφείλει να γνωρίζει ότι

σύμφωνα με τους Νόμους
1397/1983 άρ 13 παρ 1 και
2071/1992 άρ.77 παρ.1 περ.γ στις
πανεπιστημιακές κλινικές που είναι
εγκατεστημένες στα νοσοκομεία ΕΣΥ
εργάζονται μόνο μέλη ΔΕΠ και
ακαδημαϊκοί υπότροφοι
Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή
ιδιωτών ιατρών και η τυχόν
συμμετοχή τους επισύρει τις νόμιμες

συνέπειες όχι μόνο στους ίδιους
αλλά και στο προσωπικό του
νοσοκομείου που με οποιονδήποτε
τρόπο συναίνεσε ή γνώριζε την εν
λόγω συμμετοχή και δεν αντιτάχθηκε
στο πλαίσιο του νόμου
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Τηρώντας όσα Επιβάλλει η
δημοσιογραφική δεοντολογία η
ΑΥΤΉ δημοσιεύει αυτοόοια την
απάντηοη της Λ Τοίτοικα

Παρά τα σαφώς και ρητώς

προαναφερόμενα η επιστημονικά
υπεύθυνη της ΜΕΥ αναφέρει στο
κείμενο της Το συγκεκριμένο Δ.Σ
δεν μπορεί να διασφαλίσει το
πανεπιστημιακό έργο και
προσεγγίζει την υπόθεση με τη
νομοθεσία που ισχύει για το ΕΣΥ
Επ αυτού προφανώς κανείς δεν
μπορεί να σχολιάσει κάτι καθόσον
είναι οφθαλμοφανής η άρνηση της
να αποδεχθεί τους νόμους του
κράτους
Θα αναφερθώ πολύ περιληπτικά στα
θέματα που θίγει χρησιμοποιώντας

αναληθή στοιχεία

Σχετικά με την παράνομη
εργασία των επιστημονικών
συνεργατών της ΜΕΥ
Οι επιστημονικοί συνεργάτες που

εργάζονταν στη ΜΕΥ δεν είχαν την
έγκριση του Δ.Σ του νοσοκομείου
καθώς ήταν ιδιώτες που

διατηρούσαν ιδιωτικά ιατρεία ή
θεραπευτικά κέντρα
λογοθεραπείας κ.λπ Με βάση
τους προαναφερόμενους νόμους
αλλά και τις νεότερες αποφάσεις

Η ΑΥΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Λθιίνα 2 ί>.21)2
ΠΡΟΕ
Τιιν Εφημερίδα
Υπόψη δημοοι
Παννοπουλου

αναπληρώτριας καθηγήτριας
Παιδιατρικής Εφηβικής Ιατρικής
τοο ΕΚΠΑ για όσα ανέδειξε το
ρεπορτάζ με τίτλο Λγλαϊα

ΚιιριακοιΊ Η κερδοφόρα παράγκα
των ιδιωτών μέσα κ ι Μκιοκομείο
27.6.21
1 1

Όπιος οφείλουμε παραθέτουμε
αναλυτικά τις διευκρινίσεις της

επιστημονικά υπεύθυνης της
Μονάδας Εφηβικής Υ\είας ΜΕΥ
του Αγλαΐα Κυριακού
Οφείλουμε να επισημάνουμε ύτι ύσα
περιελάμβανε το ρεπορτάζ της Α
συμβαδίζουν με ιις αποφάσεις του
Δ.Σ του νοσοκομείου που

ΜονίιδαΗφ

ιδρύθηκίΐαϊΟ
βπε διπιθυνιη

προ έτρεπαν μεταξύ άλλ(·>ν στον

τερματισμό της συνεργασίας με
ιδιώτες και στη διακοπή της
χρέωσης εισιτηρίων
Ο διοικητής του νοσοκομείου
αιτήθηκε στο υπουργείο Υγείας την
αναοτυλή της λειτουργίας της
Μονάδας ενώ ο διοικητής της
1 ης ΥΙΙΕ την αναστολή λειτουργίας
του κέντρου μαθηοιαιιών
δυσκολιών ώστε να πάψει η έκδοση
πιστοποιητικών και οι εξετάσεις
σοβαρών ψυχιατρικών
περιστατικών
Σημειώνουμε επίσης ότι έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες από το
ΙΙειθαρχικύ του νοσοκομείου πι
οποίο παραπέμπει την Α Τοίτοικα
στις 8.7.2 1 στο Κεντρικό
ΙΙειθαρχικύ Ιατ^κόν ΕΣΥ
Το πύριομα τιον ελεγκτών του
ΣΕΥΎΙΙ ιοι κ το πα|>ουσίασε η
Α»),το οποίο έχει διαβιβαστή και
οτον εισαγγελέα Εφι ιών Αθηνών
περιγράψει αναλυπκά τις
έχουν διαπιστωθεί
παρατυπίες ι
Η Α Τοίτοικα θεωρεί την
τοποθέτηση των ελεγκτών του
ΣΕΥΥΠ μεροληπτική και
υποκειμενική και υποστηρίζει ότι
• οοδέποιε διαπιστώθηκε κάποια

παρανομία
Αφήνουμε ιιι ουμιιι ράομαιιι οιιιν
κρίση των αναγνίιΗΐτών αφού σε
αυτό και στο προηγούμενο ψύλλο
καταγι>άψονται αναλυτικά τα
στοιχεία για ια πεπραγμένα οιη
ΜΕΥ αλλά και υ θέση της
επιστημονικά υπεύθυνης
Η ΛΥΤΗ

Ι|ΐι.|.;ιι

αυτοί παράνομα εξέταζαν και
παρακολουθούσαν τους έφηβους
παράνομα υπέγραφαν πιστοποιητικά
και παράνομα χορηγούσαν
θεραπείες

Σχετικά με την παράνομη
χορήγηση πιστοποιητικών
απαλλαγής από γραπτές
πανελλήνιες εξετάσεις και
αντικατάστασής τους με
προφορικές
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά

μαθησιακών δυσκολιών ήταν
παράνομα καθώς τα υπέγραφαν α
η επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΕΥ
μολονότι δεν έχει την υπό του νόμου
οριζόμενη ειδικότητα
παιδοψυχιάτρου ή αναπτυξιολόγου
και β τους ιδιώτες συνεργάτες της

ί

η

ί

ίϊοιιν ινΚ|Ι|(1ΐΙ
Μικίι κκΙΙαιδκ
νική Σιινι'λιοοιι

Ναπηκομιΐου-π
15)<ρορές(έγγ

ιί|».ΗΐικδιαΙ

π

νΟΙΟΐ ΚΙΙ

1θΛλΐ

ηκόι'ι ιγομπιΑιι
ιγοοιίίι
Λα Δι ν ΐφόκι ιυ

κΐινικι

ούτε για συ"Λφΐ
η

Ναμιχ

Κρότοι

Με ίο

Κψιαι
1<11|1!<ΐ!!|>ώΐ<1

ιιιμοιοδόιιιι ιιι
Ιί-ι

ιι.ιδιιΐίίίινοι

η;ιό ΚονΙίιιλίι.ιν

τουΙ!αν/μΙοι.Λ
νογν(.Ηΐιίινοιι

η.αναμαίλαΙΙί

οιιΐ|)ΐίΜΐιπίιν

ι

Ι

ι.-νι.Λι.'κακαιίιΑ
αν ™ λαηκρν
II κΙ.ηιινιι ιών
Το 201 0 μετά

οιι'πιβι ιΟιιγιιπ'ιι
εαποΓοΕθνικι
ΙΙανίΊΐιοιι'ιμιοΛ

κόδιΛιΙοπα|ΐι
νοηι'ιΛ

Φΐγι
μίνιιιν ιιπιιρι.ικίι

Ιΐιια

2015,2017,2018 τηςΙηςΥΠΕ
είναι σαφές ότι οι συνεργάτες
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οι οποίοι ως ιδιώτες δεν είχαν

δικαίωμα υπογραφής δημόσιων
εγγράφων Σημειώνεται ότι το 2019
τα υπέγραφε μόνη της 0
ισχυρισμός της πως ουδέποτε
υπήρξε καταγγελία για τα

εκδιδόμενα περιστατικά στερείται
σοβαρότητας και δεν χρήζει
σχολιασμού

Σχετικά με την παράνομη
αντιμετώπιση σοβαροτάτων
ψυχιατρικών περιστατικών σε
έφηβους
Έφηβοι με σοβαρότατες ψυχιατρικές
παθήσεις όπως αυτοκτονικός
ιδεασμός κατάθλιψη απόπειρες
αυτοκτονίας δυσφορία φύλου κ.ά
εξετάζονταν παρακολουθούνταν και
δέχονταν φαρμακευτική αγωγή με
ψυχοφάρμακα από ιδιώτες
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ποιήσεις νόμων και την παρουσίαση αναληθών
νης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας
της και Αγλαΐα Κυριακού
ΠΟΛίΤΙΚΙ:ΗΑΥΤΗ27
doiescent Heallh WorW Health

Επιστολή στην ΑΥΓΗ

Organization προκείμενου να εκπονηθούν
από κοινού προγράμματα
Enable Comenius Regio Hackathoa
Senna κ,άΛ
Εκπαιδεύει προπτυχιακούς και με
ταππιχιακους φοιιιιιιν ι ιδίΜίΜμι
νουςκα εκπαιδευόμενους ειδικούς οε
θέμαι α Εφηβικής Υ γείας Ιατρικής

Το πέπλο σιωπής και
τα περίεργα συμπεράσματα

ta j'ov ιδιαιτών μέσα

διακρίσεις με κορυφαία αυτή
οποίον I Ιογιί ιμΜΐ ι^ιγυνισμό Υγείας
HOY ως φιλική για νέους υπηρε
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αυτό έχει διατυπωθεί οε έγγραφα I Ιρο
έδρωντωνθεομικώνΟιιγόνι.ιν mo
Επίσης είναι γεγονός ότι δεν υπάρ
niv ι π ni μ ι ς ι ti iS ικ εύσεις στην Ελλάδα
πλιιν ελαχίστων Ληλοδή δεν
υπάρχει εξειδίκευση Λναπτυδολο
γίας όπως και Εφηβικής Ιατρικής
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κερδοφόρα παράγκα
των ιδιωτών μέσα
στο Αγλαΐα Κυριακού
Η
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Η Εφηβική Υγεία αττική
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Διευκρινίζεται άτι παρά τα έγγραφα
αιτήματα της Διεύθυνσης της ΜΕΥ
προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
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γ;ιι III niiiDi
σχετική εκπαίδευση θα μηφούσενα
ατελεχιίκιει το πρόγραμμα αυτό δεν
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είχεενπμέι ί.ιθείαπό τον Διευθυντή
Καθηγητή και ακιΛοιιθωι με το ΛΙ
Μ/7 1.201:1 τουοικονομικούτ|ΐή|ΐα
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ΜνιψόνιοΣιηΐ|ΐγαιΊαςμευτιου|ΐ
γε Ια Υγε Ιας κα ι Δ ικα ιικιυνης για το υς
προπαρα|)ατικούς ανηλίκους
2019 με εηέχταηη των

Το Ια τικ ιηαιδαγωγικό Κέντρο τηςε I
ναι εγκεχρ ι μένα αηό το 20 1 3 χα ι βάοει

δράητωντο2020
ΛειτουιιγείιηΓιιαμμή MEYnonirr
μέοω της οποίας πα{ΐέ1ΐΐα ι βοήθεια
οτ ηαιδιά γονείς εκπαιδευτικούς
και ειδικούς oc θέμαια ψυχικοινι.Λΐ
κής λειιουιιγικόαιιας και με έμφαιιη
ίΐτηνπαιίίιτμία την nipt δοαιιιή
Εκηιη.εΙΐ(ΐιά".Τα(30)ερευϊητυιέΕ
εργαοίες κατά μέοον όρο έτος και
οιιμμετέχει οτον διεθιήεηιοιιτμοιικό
διάλογο
Εχει εχηονήοει ήδη δέκα 10
ερευνητικές ειιγαηίές ακπικά με την

ιωςνόμιμιι καιφυοικά όταν υπάρχει
οχηικήένδι-ιϊπ η*Μ aflijiniiç
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μα\α διαδικτυακής εξάρτηοπς ητη
χώιια μας και ηγείται της ηχητικής
έιιευνας ηε ηαγκόομ ici tttlre δο και εη ι
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συνεργάτες τπς ΜΕΥ ενώ όφειλαν
να παραπεμφθούν αυτοστιγμεί στην
οργανωμένη Παιδοψυχιατρική
Κλινική και το Κ0ΚΕΨΥΠΕ του
νοσοκομείου Τονίζεται ότι
αντίγραφα ιστορικών εφήβων με τις
ανωτέρω παθήσεις που
εξετάστηκαν αποκλειστικά από

ιδιώτες με σβησμένα όλα τα
στοιχεία των ασθενών έχουν

κατατεθεί και καταγγελθεί
επανειλημμένως στον πρύτανη
ΕΚΠΑ τον πρόεδρο Ιατρικής Σχολής
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στο
υπουργείο Υγείας χωρίς κανένα
αποτέλεσμα ή έστω μία απάντηση

Σχετικά με τη χρέωση εισιτηρίων
σε γονείς εφήβων από τη ΜΕΥ
Η

γράμμαια mu οχολιία με οχιτική
έγχριοη

μαια του ηλκιακού φάπματος 10-18
επ.Ίν.ούμφιυνα με τον I ΟΥ

ΦΕΚ α&ιλογεί ηαιδιά και εφήβους
αηό έως ΙΚετών Ι έκδο.ηι ίων αντί

χρέωση εισιτηρίου 30 ευρώ για
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Φυσικά ουδεποτ ε διαπισιωθηκε κάποιο
παρανομία και η μεροληπτική
των ελεγκτών του ΣΕΥΥ11
αποδεικνύεται από το γεγονός όη
έ ιευνίιθιικε ι ο δεύτερο σκέλος
του ελέγχου που αφορούσε τα ευαίσθητα
προιιυπκά δεδομένα ανηλίκων
τοποθέτηση
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Ιατρικής Υπηρεσίας Τούτο εν
δεχομένως w οφείιΚεται στην ιδκίζον
οα uxiinj ελεγκτριαςμε πιν οικογένεια
της Διευθίιντριας και ελεγχόμενης
όπως καταγγέλθηκε με σοβαρότατη

ένσταση σχεηκά με τπμειχΑηι|ηακαι
υποκειμενικόηιτα του ελέγχου στην

ηγούνται αντίστοιχων Μονάδων και
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εκπαίδευση έρευνοκακλινκό έργο
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Κατόπιν όλων των προιιγουμένων
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μία για Γονείς χωρίς οικονομική
επι|!ά|»νοπ,μηνιαΙωςγιααινΓνημέ
fWim καθοδήγηιπι ίων γονιών αε
όλη την επικράτεια οχίτικά με θέματα
υγείας και ουμ πει κφιιιιας παιδιών
και Εφηβων
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την πρώτη επίσκεψη στη ΜΕΥ και 15
ευρώ για κάθε επόμενη δεν ήταν
νόμιμη καθώς α δεν γινόταν στο
πλαίσιο της απογευματινής
λειτουργίας του νοσοκομείου και β
ουδέποτε έγινε αποδεκτή στο

νοσοκομείο Τα ανωτέρω ποσά
αναφέρονται από την επιστημονικά
υπεύθυνη της ΜΕΥ προκλητικά ως
συμβολικά Τα έσοδα της ΜΕΥ από
τα εισιτήρια από το 2010 έως το
2018 ανήλθαν σε 407.576 ευρώ
όπως αναφέρει η έκθεση της ΕΑΔ
από τα οποία το νοσοκομείο δεν
εισέπραξε ούτε ένα ευρώ ενώ το
ίδιο κάλυπτε τα τρέχοντα έξοδα

Όσον αφορά το υποτιθέμενο
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ΙΠΚ της
ΜΕΥ δεν είναι ήταν ποτέ νόμιμο
καθώς βάσει του Ν 2716/1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των
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κα προπτγγίίει την υπόθεση με τη
πσυισχύει γ το ΕΣΥ κατικ

Νομοθεσία

σύμφωνα με την έκθεση της Νομικής
Συμβούλου του Κράτους κα αιοφά
τκκ Ιου Συμβι ιυλίου της ΕπκραιτΙος
κιΑώς και γνωμοδόπιιχι διακεκικμέ
νου καθηγητή Νομικής ίου ΕΚ 1Λ ία
Ανώτατα Εκπαιδευικά Ιδρύμοταλει
ισυργσύν με τη διοκιιική αυτονομία
που επιτρέπει την ανάτπτ&ι πρωτοηο
ριακι jv π|»γραμμάιων κα νέων ιδεών
Βεβαίως και υπάρχει η υηοχρέωηη
ενημέρωσης και συνεργασίας με Ιο
Νοσοκομείο και όντως αυτό πάντα

συνέβανε μέχριηςεπκιέΐΕΐςκαιπριι
ιψολές ίου θεσμού και 1ων Καθηγητών
ία τ ελευτακι χρόνια μετά Ιο 20 7
όπως πΐΗαναφέρθηκε
Είναολήθειαόη η ΜΕ Υ εςυηηρετ εί
μεγάλο α|ΐιθμό ποδιών λόγω των
ατημάτων που δέχεται
διοτηρώντος παράλληλα την notât ma
των υηηρι-σιιί.ν σε υψηλό επίπεδο II
καλή έκβαση ίων ηερκιττηκών και η
ηολύικανοηοιπιιοι ε6ιηητ)έτηση καθώς
και το γεγονός ότι αποτελεί μία
υπιιρεοία ηροσαρμοσιιένιι στκ ανάγκες
πολυάριθμων

τ ων

οδήγησε στη μεγάλη

ιιρήβων
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m ιίιις και άλλων ι έισιων δουιίιν
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οψέρουν ιις υιτηρεο(ες τους με εηο
m Eta αηό ιους Καθηγητές ίου ΕΚ11Λ
που ελέγχουν όλες ης δηδκαηΐες κα
τα ηρωιπκολλα πηυακολουθι ιύνια α
κοθι πειιίπιωοιι
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ΐπιοτημονική σχέση

Ενώλοϊιόν η λειτουργία της ΜΕΥ
και του αροηαδαγωγικού Κέντρου
ήταν και είναι άριστη τα υηοιβέ μένα
ηιιιβλήματα tfKÎvnnav αηό σν
Λ ν κ ι του 20 7 ότανανέλαβε νέα
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μεροληπτική σύνθεση του Δ.Σ του
Νοσοκομείου όπου συμμετέχουν
μέλη που uniptjiv ένορκοι μάριορι ς
υπε|ΐάιχτιιχις πις Διευθι'ΛΊικος Ιατρικής
Υπιιρεσίος στην οΝ-τιδικία χωιιίς
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υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
σύμφωνα με τον οποίο κεφ Γ άρ 5
1 τα I Π Κ είναι μονάδες Ψ υχι κής
Υγείας συνιστώνται με κοινή
απόφαση των υπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης Οικονομικών και
Υγείας και Πρόνοιας μετά από
γνώμη του ΚΕΣΥ και πρόταση της
αρμόδιας κατά τόπο Τομεακής
Επιτροπής Ψυχικής Υγείας ως

αποκεντρωμένες μονάδες των
νοσοκομείων του Ν.Δ 2592/1953
και του Ν 1397/1983 Δηλαδή η
υπεύθυνη της ΜΕΥ παρουσίασε την
ΜΕΥ ως υπηρεσία Ψυχικής Υγείας

παραπλανώντας εκατοντάδες γονείς
που απευθύνθηκαν εκεί για την
αντιμετώπιση των ψυχιατρικών
προβλημάτων των παιδιών τους Η
δε πιστοποίηση του κέντρου από το

υπουργείο Υγείας ελήφθη με
χορήγηση αναληθών στοιχείων τα
οποία είναι στη διάθεση της
εφημερίδας Όσον αφορά την
εξειδίκευση της Παιδιατρικής στην
Εφηβική Ιατρική το γεγονός ότι δεν
είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα
στην Ελλάδα και δεν υπάρχει
δυνατότητα εξειδίκευσης δεν
σημαίνει ότι κάθε παιδίατρος δεν
μπορεί να εκπαιδευτεί στο εξωτερικό
και ναλάβει επισήμως αυτή την
εξειδίκευση πράγμα το οποίο δεν
έκανε η επιστημονικά υπεύθυνη της
ΜΕΥ η οποία επιμόνως αρνείται να
καταθέσει στο νοσοκομείο την
οποιαδήποτε εκπαίδευση έλαβε
ώστε το ΕΚΠΑ να της δώσει
γνωστικό αντικείμενο και όχι
εξειδίκευση την Εφηβική Υγεία
Όσον αφορά τη δήθεν

αντισυναδελφική συμπεριφορά
της διευθύντριας Ιατρικής
Υπηρεσίας δηλαδή της
υποφαινόμενης ενημερώνω ότι
αμέσως μετά την πρώτη
καταγγελτική εισήγησή μου στο Δ.Σ
του νοσοκομείου για την παράνομη
λειτουργία της ΜΕΥ δέχθηκα από
την επιστημονικά υπεύθυνη της
ΜΕΥ εκφοβιστική αγωγή ύψους
300.000 ευρώ και ενός έτους
φυλάκισης αν αναφέρω ξανά το
όνομά της προφορικά ή σε
οποιοδήποτε έγγραφο μου καθώς
και πληθώρα εξώδικων και ψευδών
καταγγελιών στο Δ.Σ του

νοσοκομείου Πρώτη φορά στα
ιατρικά δεδομένα ασκήθηκε τέτοια
αγωγή σε διευθύντρια Ιατρικής
Υπηρεσίας για εισήγησή της στο Δ.Σ
και ουδείς συγκινήθηκε Όσον
αφορά γιατην υπ εμού χρήση
ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων των ασθενών δεν

εκκρεμεί απολύτως κανένας
έλεγχος Το θέμα έχει απαντηθεί
σαφώς τόσο από τον κοινό διοικητή
του νοσοκομείου όσο και από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη σελ 31
παρ Δ.2.5 όπου αναφέρει Όσον
αφορά τη λήψη φακέλων ασθενών
από τη ΜΕΥ εκ μέρους της ΔΙΥ
σύμφωνα με την τοποθέτηση της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων δεν τίθεται θέμα
επεξεργασίας δεδομένων από
τρίτους αλλά επεξεργασία που

πραγματοποιείται εντός της σφαίρας
του υπευθύνου επεξεργασίας
δηλαδή του νοσοκομείου 0 ΔΙΥ στο
πλαίσιο ελέγχου για τη διερεύνηση
της εύρυθμης λειτουργίας των
νοσοκομειακών κλινικών
τμημάτων είναι σε θέση να αντλήσει
οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει
απαραίτητο Σχετικά με την

ιδιάζουσα σχέση τής ελέγκτριας με
την οικογένεια της διευθύντριας και
ελεγχόμενης προσωπικά δεν
γνώριζα και ουδέποτε συνάντησα
πριν ή μετά εκτός νοσοκομείου και
χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία του

δεύτερου ελεγκτή τη συγκεκριμένη
ελέγκτρια η οποία αιτήθηκε την
αυτοεξαίρεσή της περίπου δυόμιση
μήνες μετά την έναρξη ελέγχου ο
οποίος διήρκησε περίπου ενάμισι
έτος Όσον αφορά τη δήθεν
μεροληπτική σύνθεση του Δ,Σ,του
νοσοκομείου όπου συμμετέχουν
μέλη που υπήρξαν ένορκοι
μάρτυρες υπεράσπισης της
διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας
που αναφέρει η επιστημονικά
υπεύθυνη της ΜΕΥ είναι απολύτως
ψευδές και βεβαιώνω οι καταθέσεις
τους είναι στη διάθεση της
εφημερίδας ότι περιορίζονται στο
γεγονός ότι διεξήγαγα την έρευνα
κατόπιν εντολής του Δ.Σ και πάντα
στο πλαίσιο της νομιμότητας Τέλος
είναι ηλίου φαεινότερο ότι η
επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΕΥ
θεωρεί μεροληπτική ακόμη και την
έκθεση τπς ΕΑΔ και την απόφαση
του Πειθαρχικού Συμβουλίου του
νοσοκομείου επειδή την
κατήγγειλαν για σωρεία
παραβάσεων νόμων και καταπάτηση
της ιατρικής δεοντολογίας
παραπέμποντας την υπόθεση στο
Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ιατρών ΕΣΥ και στον εισαγγελέα

Εφετών
Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ιατρών του ΕΣΥ φέρεται να

αποφάσισε εξάμηνη αργία για την
επιστημονικά υπεύθυνη της ΜΕΥ
μέχρι της τελικής του απόφασης
Αναμένεται η απόφαση του

εισαγγελέα Εφετών
Η

διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
του ΓΝΠΑ Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριακού

Χρυσούλα Κουμανίδου

