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Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε καταγγελία εις βάρος του Γενικού
Νοσοκοµείου Καλαµάτας για κατ’ επανάληψη άρνηση χορήγησης αναισθησίας σε
προγραµµατισµένα χειρουργεία παιδιών, µε αιτιολογία την έλλειψη εκπαίδευσης και
την αδυναµία τήρησης των οδηγιών που προβλέπονται για τη χορήγηση αναισθησίας
στα παιδιά. Την ίδια στιγµή από το Χειρουργικό Τµήµα του νοσοκοµείου συνέχιζαν να
προγραµµατίζονται χειρουργεία και να αναβάλλονται, αυξάνοντας την ταλαιπωρία
των µικρών ασθενών και των οικογενειών τους. Τελικά τα παιδιά µεταφέρονταν σε
νοσοκοµεία άλλων πόλεων για να µπορέσουν να χειρουργηθούν.
Ο Συνήγορος ζήτησε τη γνώµη του νοσοκοµείου και τις έγγραφες απόψεις του
Αναισθησιολογικού Τµήµατος ως προς το θέµα. Η ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου δεν
έλαβε θέση για το πρόβληµα, ούτε πήρε µέτρα για την επίλυσή του. Ο Συνήγορος του
Πολίτη επανήλθε ζητώντας από τη ∆ιοίκηση να ενεργήσει ώστε να υπάρξει
εσωτερική συνεννόηση των τµηµάτων του νοσοκοµείου και να µην
προγραµµατίζονται χειρουργεία που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Σηµείωσε
µάλιστα ότι δεν υπήρξε και καµία άλλη θετική εξέλιξη πάνω στο θέµα των
χειρουργείων, µολονότι έγγραφο της διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τοµέα
πληροφορούσε ότι οι συνθήκες είχαν πλέον αλλάξει και ότι ο Αναισθησιολογικός
Τοµέας ήταν σε θέση να παρέχει την προβλεπόµενη από τις οδηγίες παιδιατρική
αναισθησία.
Επιπλέον η Αρχή παρατήρησε ότι για δεύτερη φορά στο ίδιο νοσοκοµείο, δεν
διερευνώνται σωστά οι καταγγελίες των πολιτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την
αδυναµία εντοπισµού των προβληµάτων και λήψης των κατάλληλων µέτρων, ώστε
να αποφευχθούν παρόµοια περιστατικά στο µέλλον.
Μετά από αυτή την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το ∆Σ του Γενικού
Νοσοκοµείου Καλαµάτας αποφάσισε τη χορήγηση αναισθησίας σε παιδιά
προκειµένου να αποφευχθεί εφεξής η οικονοµική και ψυχική ταλαιπωρία των
µικρών ασθενών και των οικογενειών τους, που αναγκάζονται να φύγουν για
εξειδικευµένο νοσοκοµείο.
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