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τα αρνητικά σχόλια για την ορθότητα της απόφα
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σης της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.
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Η συσχέτιση δημοσιογραφικής αναφοράς των αρ
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χών του αιώνα μας σε αναισθησzολογικό θάνατο

Συντακτική επιτροπή:

και του ελέγχου/εξασφάλισης ποιότητας στην α

Ν. Καπανίδης

ναισθησία κάθε άλλο παρά προφανής ήταν για ένα

Χ. Σκούρτης

επιστημονικό κοινό ελάχιστα εξοικειωμένο με την

Ε. Σοψιανός
Α. Χατζηαyοράκης
Υπεύθυνος Σύνταξης

Χ. Σκούρτης

έννοια της εξασφάλισης και του ελέγχου ποιότη
τας σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής. Παρ'
όλα αυτά η περίληψη 126 των «ΘΕΜΑΤΩΝ» είχε
ισχυρότατη έμμεση υποστήριξη εν αγνοι'α όλων
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μας, από την δημοσίευση παρεμφερούς περίληψης
από την Ε. Frost, σχετική με την δημοσιοποίηση
αναισθησιολογικού θανάτου στη Σκωτία το 1882,
(ABSTRACTS, 10th Wo r1d Congress of An aesthe
sio1ogists, The Hague, The Nether1an ds 12-19 Ιου
νι'ου, 1992, περίληψη υπ' αριθμό 219).
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Throughout the 19th century,
anesthetics were administered by
almost any available medical or paramedical person. Usually the
chlorotoruι.ist was someone of low rank.

Μοvτάζ:

Κώστας Γεωργιάδης
ΕκτύJΙωσn:
GRAFOA.E.

ΤΗΕΜΑΤΑ

OF ANESTHESIOLOGY
AND INTENSIVE MEDICINE

Following
adverse
newspaper
intraoperative death, a bitter

publicity
· in
1882
over
an
public debate flared up between

William ΚCEwan, the Chairman of the Board of Governors of the
Glasgow Royal
Infirmary,
supported
by
s ir William Macewan,
Professor of Surgery and a pioneer neurosurgeon, and two staff
members of the Infirmary, Mr. Morton and Dr. Leishman.
The former
demanded
that
unqualified
students
be
barred
from
giving
on the
deνelopment of
standards
in
chlorotorm and insisted
anesthetic care. The latter considered that anesthetic training
was unnecessary and contributed to a waste of operating time.
The controversy, conducted through the newspaper,
the
Herald,
became
increasingly
acrimonious.
Finally
a

Glasgow
special

comxoittee was established and questionnaires sent to 40 medical
schools and hospitals ίη the United Kingdom. The response rate was
over 50\ and from the infonnation obtained, policies for the
training of physicians in the adrninistration of anesthetics and
for the recordinq of all operatiνe procedures and complications
were establίshej. rhese recomr.�eηdations, which ·..·et··= imrnediately
adopted by Sir William, (he taught the anesthetic course himself)
were to become the basis for much of the teaching of anesthetics
both in Scotland and throughout most of the world.
Elizabeth Α. Μ. Frost, Μ. D., Department of Anesthesiology, Albert
Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center,
1300
Morrίs Park Aνenue, Jacobi Room 1226, Bronx, ΝΥ 10461, USA.

Γ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΝΑΠτyΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΚΩτΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Ε.Α.Μ. ΦΡΟΠ, Ιατρός

Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα, τα αναισθητικά χορη
γούνταν από οποιοδήποτε διαθέσιμο ιατρικό ή παραϊατρικό προ
σωπικό. Συνήθως ο χλωροφορμιστής ανήκε στην κατώτερη ιε
ραρχική βαθμίδα.
Μετά την δυσμενή δημοσιοποίηση στις εφημερίδες, το

1882, ενός διεγχειρητικού θανάτου, ξέσπασε μια έντονη δημόσια
συζήτηση μεταξύ του Γουίλιαμ Μακιούαν, προέδρου του διοικη
τικού συμβουλίου του Βασιλικού Νοσοκομείου της Γλασκόβης,
υποστηριζόμενου από τον ομώνυμο καθηγητή της χειρουργικής
(Σερ Γουίλιαμ Μακιούαν) και πρωτοπόρο της νευροχειρουργι
κής, και δύο μελών του επιστημονικού προσωπικού του νοσοκο
μείου, του κ. Μόρτον και του ιατρού Λέισμαν. Οι μεν απαιτού
σαν να απαγορευθεί σε άπειρους φοιτητές της ιατρικής να χορη
γούν χλωροφόρμιο και επέμεναν στην καθιέρωση προδιαγραφών
για την αναισθητική φροντίδα, οι δε θεωρούσαν περιττή την α
ναισθητική εκπαίδευση και ότι απέβαινε εις βάρος πολύτιμου
χειρουργικοι) χρόνου.
Η διαμάχη διεξήχθη μέσω της εφημερίδας «Κήρυξ της Γλα
σκόβης» με αυξανόμενη οξύτητα. Τελικά συνεστήθη μια ειδική
επιτροπή η οποία έστειλε ερωτηματολόγια σε 40 ιατρικές σχο
λές και νοσοκομεία στο Ενωμένο Βασίλειο. Η ανταπόκριση ξε
πέρασε το 50% και από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.
καθιερώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των ιατρών στην χορήγη
ση αναισθητικών και την καταγραφή όλων των εγχειρητικών
πράξεων και επιπλοκών. Τα πρώτα αυτά μέτρα. που υωθετήθη
καν από τον Σερ Γουίλιαμ (δίδαξε ο ίδιος το μάθημα αναισθητι
κής), αποτέλεσαν την βάση για την διδασκαλία των αναισθητι
κών στην Σκωτία και σ' όλο τον κόσμο.
Μετάφραση: Χ. Θ. ΣΚΟΥΡΤΗ
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Ενοχοι οι γιατροί
γιά το θάνατο
του εισαγγελέα

ΑΘΗΝΑ, 12.Το τριμελές πλημμελειοδικείο
Αθηνών κήρυξε ενόχους τους τέσ
σερις από τους πέντε γιατρούς του
νοσοκομείου «Ευαγγελισμός• που
κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία
από αμέλεια σε βάρος του εισαγγε
λέα πρωτοδικών Κων. Ανδρουλιδάκη
τον Φεβρουάριο του 1989.
Ειδικότερα το δικαστήριο επέβαλε
στους: Βασίλη Παπαθανασίου υπεύ
θυνο της ορθοπεδικής κλινικής του
νοσοκομείου φυλάκιση τριών ετών,
I. Ακριβό. χειρουργό ορθοπεδικό
φυλάκιση δίιο ετών. Ελευθερία Γα
λανάκη - Κουτσουρελόκη και Ανα
στασία Κριθαρό αναισθησιολόγους
φυλάκιση δύο ετών και έξι μηνών
στην κάθε μία. Οι καταδικασθέντες
όQκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύ
θεροι.
Ο χειρουργός • ορθοπεδικός Νικ.

Τσουτσέος απηλλόχθη λόγω αμφι
βολιών.

Πράγματι η δημοσιοποίηση αναισθησιολογι
κών συμ6αμάτων αΠοτέλεσε πάντοτε αφορμή ε
φήμερων δυσμενών σχολιασμών με απώτερα ευερ
γετικά αποτελέσματα στην αναμόρφωση των αναι
σθησιολογικών τμημάτων και πρακτικών. Η ευαι
σθητοποίηση της κοινής γνώμης και της αναισθη
σιολογικής κοινότητας, ως αποτέλεσμα της δημό
σιας συζήτησης και κριτικής, πάντοτε αποΒαίνει
τελικά υπέρ των αναισθησιολόγων. Πρόκειται για
γενικότερη αρχή που ισχύει σε κάθε τομέα αν
θρώπινης δραστηριότητας και την οποίαν αντιμά
χονται πάντοτε οι ευρισκόμενοι σε θέση ισχύος
την δεδομένη στιγμή.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας
της έδρας κ. Γ. Καλιοκώστας ι:Ιχε
προτείνει στα δικαστήριο την ι:νοχι'
τρίών κατηγορουμένων και την
απαλλαγή δύο ενώ σύμφωνα μ' σχε·
τική του εισήγηση το δικαστήριο θα
διαβιβάσει προς την ι:ισαγγcλlα
Αθηνών τα πρακτικά της ακροαματι
κής διαδικασίας προκι:ιμένοu να εν·
τοπισθούν πιθανές ποινικές εuθiι
νι:c; ποu φtρει ο μάρτuρας Νικ.
Εξαρχοc;.

Ο

τελευταίος

είχε

διατελέσει

διευθυντής της θωρaκοaγyειοχει
ρουργικής κλινικής του "Ευαγγελι
σμού• και αρχικά είχε παραπεμφθεί
σε δίκη ως συνυπεύθυνος για το
θάνατο του κ. Ανδρουλιδάκη για να
aπaλλaγεl στη συνέχεια με βούλευ
μα του δικαστικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την δικαστική απόφα
ση κατά τη διάρκεια της δίκης προέ
κυψαν ερωτηματικά για το ρόλο του
κ. Εξaρχου στην υπόθεση γεγονός
το οποίο θα ερευνηθεί aπό τον αρ
μόδιο εισaγyελά.

Το οκεmικό
Οπως αναφtρι:ται στο σκεπτικό
της καταδικαστικής απόφασης η κα
τάσταση της υγείας του άτuχου ει
σαγγελέα όταν εισήχθη στις 1 Ο Ισ
νουαρiοu 1989 στο νοσοκομείο,
τραυματισμένος από ανθρώπους
της •17 Ν οέμ βρη• «δεν ενέπνεε
αν.,σuχία για τ., ζωή τοu... Ο κ.
Ανδροuλιδόκηc; οδηγήθηκε στο θά
νατο εξαιτίας σειράς παραλείψεων
από την πλεuρό των γιατρών:

8 Η επέμβαση καθυστέρησε του
λόχιστον δύο ώρες λόγω έλλειψης
στοιχειώδους χειρουργικού υλικού.
8 Εφαρμόστηκε από τον κ. Παπα
θανασίου άλλη εγχειρητική μέθοδος
που επιβάρυνε την κατάσταση του
aσθενούς σε συνδυασμό με την με
γάλη χρονική διάρκεια πέραν του
συνήθους, της χειρουργικής επέμ
βασης.

8 Ο aσθενής χειρουργήθηκε βρι
σκόμενος σε κaτάσrtιση σοκ ενώ οι
αναισθησιολόγοι δεν ενημέρωσαν
τους χειρουργούς για την κατάστα
ση του εισαγγελέα κατά τρόπο σαφή
και πλήρη ενώ ήδη μπορούσε να
παραλειφθεί η πλαστική επέμβαση.

Η κλινική κατάσταση του Κων. Αν
δρουλιδάκη εξαιτίας του σοκ κατέ
στη βαρύτατη με αποτέλεσμα να
υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια
(εγκεφαλική, νεφρική, ηπατική) που
τον οδήγησε στον θάνατο στις 10
Φεβραυαρίου 1989, ένα μήνα μετά
την εισαγωγή τοu στο νοσοκομείο.

Καταyyέλλουν γιατρούς
.,
ια το θαvατο

ΕΝΑΣ «ελαφρός» τραυματισμός σε

r
1

τροχαίο κατέληξε στο θάνατο 20χρονου, στο νοσοκομείο Κερκύρας. Οι
γονείς του καταγγέλλουν τους για
τρούς για αδιαφορία.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Του ανταποκριτή μας.
ΣτΗΝ αδιαφορία των γι"τρών του νοσοκομείου
αποδίδει, με καταγγελία του προς τον υπουργό
Υγείας, το θάνατο του γιου του Χ�μπου Λέσ·
ση, ο πατέρας του fιάννης από τον Πετριτή της
Νότιας Κέρκυρας.
Ο άτυχος νέος, που υπηρετούσε τη θητεία του
στο Π.Ν., τραυματίσθηκε, αυτός και ο φίλος του,
όταν έπεσαν με τη μοτοσυκλέτα τους πάνω σε σταθ
μευμένο φορτηγό, τα ξημερώματα της Κυριακής
5.4.92.
Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του, η
μόνη διάγνωση που έγινε από τον εφημερεύοντα
γιατρό των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου,
εκτος από μικροεκδορές στο μέτωπο, ήταν ότι δια
τελούσε σε κατάσταση μέθης. Τον μετέφεραν σε ένα
κρεΟάτι, με ορό και μετά από μερικές ώρες, στις
8.15 π.μ., ο 20χρονος άφησε εκεί την τελευταία του
πνο!Ί.
Οι γονείς του καταγγέλλουν ότι <<δεν έγινε καμία
εξέταση για τροχαίο στο παιδί μας (ακτινογραφία
υπερηχογράφημα), διότι ο ιατρός κ. Τσαούσης, ο
οποίος είναι ειδικευόμενους, δεν είχε την πείρα

του παιδιού τους
που τραυματίσθηκε
.,
σε τροχαιο
αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, για να κάνει
τη σωστή διάγνωση και απλά υπέθεσε ότι ήταν
μόνο μεθυσμένος».

Μαf]tυf}ία
Στην καταγγελία τους προς τον υπουργό, οι γο
νείς επισυνάπτουν τις ένορκες 6ε6αιώσεις δύο αυ
τοπτών μαρτύρων, που επισημαίνουν την αδιαφο
ρία του προσωπικού του νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, η κ. Σπ. Σαγιά που νοσηλευόταν
στο διπλανό με τον άτυχο νέο κρεοάτι, στην κατά
θεσή της υπογραμμίζει: « ... Το παιδί συνέχισε να
πονάει, να είναι αοοήθητο και ο οόγκος έγινε σιγά
σιγά ρόγχος προς το πρωί».

«ΤΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 17 Απριλίου 1992

ι,Jt:l\: '1io)ι.l\ff.
-,,... Το παιδί πέθανε γύρω στις 8.15 το πρωί.
Εκείνο που μπορώ να πω με οεοαιότητα, είναι ότι
οι γιατροί που είχαν οάρδια δεν φρόντισαν καθό
λου το παιδί αυτό, εκτός από έναν ορό που του
έοαλαν».

Αργότερα, σε όλο το νοσοκομείο το προσωπικό
ψιθύριζε ότι οι γιατροί δεν πρόσεξαν το παλικάρι
διότι ήλθε από τροχαίο και το περάσανε για μεθυ�
σμένο. Αφού ήλθε από τροχαίο, έπρεπε να το εξε
τάσουν.

'Αποψη γιατf}ών
Ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής κ. Δε
μεQτζής, που εφημέρευε εκείνο το οράδυ αλλά δεν
κλήθηκε να έλθει στο νοσοκομείο (έκανε «υπηρε
σία>> από το σπίτι του, όπως αναφέρεται στην κα
ταγγελία των γονέων) για να εξετάσει τον άτυχο
νέο, όταν ρωτήθηκε σχετικά από <<ΤΑ ΝΕΑ», χα
ρακτήρισε την περίπτωση <<άτυχη» και υπογράμμι
σε ότι <<ο 20χρονος Μπάμπης Λέσσης ήταν σε πολύ
άσχημη κατάσταση λόγω μέθης του και ως εκ τού
του αδύνατον να ·επικοινωνήσει με τους γιατρούς
και να τους οοηθήσει σε κάτι».
<<Ο θάνατός του προκλήθηκε από υΠοκάψιο αι
μάτωμα στο συκώτι, το οποίο δεν έμφάνιζε κανένα
σύμπτωμα (πίεση, υψηλή θερμοκρασία κ.λπ.), μέ
χρι τη στιγμή της διάρρηξης της μεμοράνης και την
πρόκληση του μοιραίου από αιμορραγία».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ζητούν αnαντήσεις νια Τρίτση
ΠΕΝΤΕ σοοαρά ερωτήματα
και αιχμές για «Παραλείψεις
και χάσιμο πολύτιμου χρό
νου» γύρω από το θάνατο
του Αντώνη Τρίτοη, τίθενται
για πρώτη φορά επισήμω�
από το συνδικαλιστικό φο
ρέα των εργαζομένων στα
δημόσια νοσοκομεία'
Ενώ ο θόρυβος γύρω από τα αίτια
που οδήγησαν τον πρώην δήμαρχο Αθη
ναίων στο δεύτερο -- και θανατηφόρο ι-γκεφαλικό. έδειχνε να έχει κοπάσει, μt
χθεσινή της ανακοίνωffiJ η F.κτrλftπική

Ρεπορτάζ:
ΑΡΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F:πιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο
κομεία αναφέρεται στον «απροσδόκη
το», όπως τον χαρηκτηρίζει, θάνατο
του Αvrώνη Τ@ίtση, θέτοντας σειρά
ι·ρωτημάτων.

ΙΞρωτήματα μέχρι στιγμής αναπάντη
που απευθυνόvται προς τους υπείΙ
(tυνους. τοι1 Ιατρικού Κfντρο'' Αθηνι�ν
και :ιρος τον υπουργό Υγείας κ. Σού�
λα. Αλλά ο πρόεδρος του Ιατρικού Αθη
νών κ. frώ(ryιoς Αποmολόπουλος συ
νrχίζrι να τηρrί «σιωπή» και απαντιΊ
mην rρώτηση των «ΝΕΩΝ»: «Απαντiι·
σαμ• σr i1λα μι τα ωτρικά ανακοινωθέ
ντα Fχπληριί1σωη το σκο:rδ μαc.. τίπο
ταιiΗσ ,
tΗ

Τα κι•ριότερα - και αδιεηρίνιστα
α;τό τα λιγόλογα και χωρί; ιατρικές
:τληροcrορίε; «αναχοινωθέΥtα» των θε
ραπόντων ιατρών του Αντώνη Τρίτση
ερωτήματα ;του θέτει και στα οποία ζη
τεί α:ωντήσει; η ΠΟΕΔΗ�. είναι·

� ΣΕ ποιες εξετάσεις t':tεΟλήθη ο

Ν ΑντιiJVης Τρίτσης μετά την εισα
γωγή του στο Ιατρικό Κέντρο και ποιοι
υπέγραψαν το :τρώτο ανακοινωθέν. Να
δοθοί•ν στη δημοσιότητα

� ΠΟΙΕΣ εξετάσεις οδήγηι1αν στο

συμπέρασμα για ••νόσο τοι• κολλαγονου»;
τ
�ο�����τ��['�;,������.� ��·
ραίο 6ράδι· και :ιοιε; ήταν οι πρώτες
ενέQ'ΙΕLfς τους;
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:ιαραιατρικσί•) του lατρικο\'Ι Κέντρου
και τωια η σί•νθεση τη; νυχτερινής 6άρ
δια::;:

*

_Α.., llOIA ήταν η θεραπευτική και
Ν ποια η φαρμακευτική αγωγή που
ακολουθήθηκε από την εισαγωγή του
εκλιπόντος δημάρχου στο Ιατρικό Αθη
νών μέχρι το μοιραίο δείηερο rγκεφαλι
κό επεισόδιο:

<<Έκπληξη»

«Μα::; α<rήνrι τουλάχιστον έκπλη
κτους». δηλιίΙνει ιπα ••ΝΕΑ»η :ιρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ κ. Β. Βασιλάχου, ••to
γεγον6ς ότι ο ι,πουργός Υγεία; κ Σοl,ρ
λαc.. ποι1 τι)οο ευαίσθητος rίναι και "Έκ
δρι'ιμΗ" τις. νί•χπς γ ω rλ{γχους στα δη
μόσια νοοοκομrία. δrν fχπ διατάtιι

I Πέντε «καυτά»
ερωτήματα από
τους εργαζόμενους
στα δημόσια
νοσοκομεία
ακόμη Ένορκη Διοικητική Εξέταση για
να εντοπισθούν τυχόν παραλείψεις και
να διευκρινισθούν οι αιτίες και οι συν
θήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο
δήμαρχος Αθηναίων. Το κάνη πολύ είΙ
κολα. όμως, ακόμη και για... αφίσες
mους τοίχους των νοσοκομείων'"·

Η χ. Βασι.λάκου πιστεύει ότι σπατα
λήθηκε χρόνος και υπήρξαν σημαντικές
παραλείψεις στη διάρκεια της νοση
λείας του Αντώνη Τρίτση. Επισημαίνει
στα «ΝΕΑ»: «Ένας νοσηλευτής με
εμπειρία χρόνων, αλλά και κάθε απλός
άνθρωπος, μπορεί να σκεφθεί λογικά
χαι να bώσει άλλες διαστάσεις στα δια
Οοχιχά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο
Ιατρικό Αθηνών.

«Παραλείψεις»

»Ρωτάω: κάτω από ποιες m1νθήκες
νοσηλείας και θεραπείας οδηγήθηκε ο
Αντι;Jνης Τρίτσηc. ιπο ι)ε\,τερο f'(Κfφu-

λικό, στις 11, τη μοιραία μέρα; Τι έγινε
α..ι1:ό τις 3 τα μεσάνυχτα έως και τις 11 το
πρωί, όταν ήταν ήδη γνωστό το πρώτο
εγκεφαλικό επεισόδιο; Ποιοι γιατροί
και ποιοι νοσηλευτές Ορίσκονταν κοντά
στον ΑντάΜ] Τρίτση; Είναι δυνατόν
ένας άνθρωπος που έπαθε εγκεφαλικό
να μη διερευνηθεί περισσότερο από μια
αξονική τομογραφία; Είναι γνωmό ότι
μα"(νίίτtκή τομογραφία bεν έγινε. Δεν
ξέρουμε καν αν έγινε αγγειογραφία ή αν
ακολουθήθηκαν άλλες διαγνωστικές μi:
θοδοι, που μόνο ειδικοί γιατροί θα συ
νιστοίΙσαν. Έχω εργασθεί σε νευροχει
ρουργικό τμήμα, έχω νοοηλεύσει πολ
λούς αρρώστους με 6αρύτατα εγκεφαλι
κά επεισόδια και έχω δει με τα μάτια
μου εκπληκτικές εξελίξεις σε εγκεφαλι
κές ι;ημορραγίες. Δεν είναι δυνατόν
στον 20ό αιώνα, άνθρωπος που θα
έπαιρνε εξιτήριο, να παθαίνει δεύτερο
rγχεφαλικό και να πεθαίνει στην ιδιωτι
κή κλινική που νοσηλευόταν! Δεν πρέ
πει να αναζητηθούν τυχόν παραλείψεις
-προσωπικά πιστεύω ότι υπήρξαν πολ
λές-και να δοθούν απαντήσεις από τον
υπουργό Υγείας κ. Σούρλα>
Η πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτη
ρίζει ουσιαστικά ανεξέλεγκτες τις ιδιω
τικές κλινικές «αφοl, bεν έχουν συγκρο
τηθεί ακόμη οι επιτροπές ελέγχου μ.ε
6άση το Π.Δ 247/91» και καλεί τον
υπουργό Υγείας να προ6εί στις δέουσες
ιΎέργειες, προκειμένου να απαντηθούν
τα ερωτήματα που πλανιi1νται σε όλο
τον κόσμο της. Αθήνας γi1ρω από το
θάνατο του δημάρχου: ... κανείς δεν αρ
νείται τον ξενοδοχπακό εξοπλισμό των
μryάλων ιδιωτικύ1ν κλινικι�ν. Υπάρχει

όμως ένα ζήτημα ουσίας: πέρα CL'Ί • το
προσωπικό της πρωινής Οάρδιας, η στε
λέχωσή τους με εξειδικευμένο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό και το υπό
λοιπο 24ωρο, είναι μηδαμινή. .. >>

«Απαντήσαμε»

Ο κ. Γ. Αποστολόπουλος ήταν ήδη
γνώστης της ανακοίνωσης της ΠΟΕ
ΔΗΝ. '()ταν του ζητήσαμε «απαντή
σεις);, το μόνο :ιου δήλωσε ήταν: «Τα
εί..·ωμε όλα με τα ιατρικά ανακοινωθέ
ντα». Και επέμενε: «Ως Ιατρικό, εκπλη
ρώσαμΕ εκεί το σιrοπό·μα:"

- Μα. αυτά τα «ανακοινωθέντα» δεν
έλεγαν και τίποτα το σπουδαίο. όπως
καλά γνωρίζετε και εσείς
- Μα, λfει και η ΠΟΕΔΗΝ τίποτα το
σπουδαιότερο;
- θέτει για πρώτη φορά ανοιχτά ορι
σμένα ερωτήματα. που πολλοl'ς έ'χοι•ν
απασχολήσει. Και, ως εφημερίδα. �ητά
μ.ε συγκεκριμένες απαντήσεις ..
- Καλά κάνετε. ΑλλiJ. εμείς. ως Ιατρικό
Αθηνών, έχουμε <L'Lαντήσει με τα ιατρι
κά ανακοινωθέντα
Όπως είναι γνωστό, τα ιατρικά ανα
κοινωθέντα που εκδόθηκαν γίψω από
τη νοσηλεία κάθε όJJ.o παρά διαφωτι
στικά ήταν. Από το πρώτο ισχαιμικό
και μέτριας Οαρl•τητας, όπως διαγνώ
σθηκε, κατέληξε, λίγες μέρες αργότερα,
σε Οαρύτατο δεί1τερο, αιμορραγικό αι'
τή τη φορά, εγκεφαλικό επεισόδιο, λί
γες ώρες πριν την «έξοδό» του από το
Ιατρικό Αθηνών, στις 30 Μαρτίου Κα
μιά επίσημη ενημέρωση γίψω από τη
θεραπευτική αγωγή. η οποία ακολουθή
θηκε ή τα φάρμακα που χορηγήθηκαν

Η συντακτική επιτροπή των «ΘΕΜΑΤΩΝ» με
ιδια(τερη ικανοποΙηση επικρότησε την πρωτοΒου
λ(α των συναδέλφων-με επικεφαλής τον κ. Σέτζη
να παρουσιάσουν στο παρόν τεύχος τα πρώτα Βή
ματα της ειδικότητάς μας στον πρωτόγνωρο χώρο
της «Εξασφάλισης Ποιότητας στην Αναισθησ(α».
Η δημόσια συζήτηση στο 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΙ
ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
πάνω σε θέματα Εξασφάλισης/Ελέγχου Ποιότητας
στην Αναισθησ(α, που προκλήθηκε με τις εισηγή
σεις της κ. Ε. Ασκητοπούλου και των συμμετεχόν
των στην ομώνυμη στρογγυλή τράπεζα κ. Δ. Σέ
τζη, Ν. Μπαλαμούτσο, Γ. Νικήτα, Σ. Λακουμέντα
και Ε. Πλέσσια υπό τον συντονισμό της κ. Μ.
Γκιάλα, υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη από πλευ
ράς συμμετοχών του κοινού και επι'δειξης γνήσιου

Ελπ(ζουμε ότι τα περιεχόμενα του παρόντος
τεύχους θα προκαλέσουν αντ(στοιχη πυροδότηση
διαλόγου με τους συναδέλφους την οπο(α με ευχα
ρ(στηση θα φιλοξενούσαμε στις σελι'δες μας.
Θα θέλαμε να κλει'σουμε το σύντομο σημε(ω
μά μας με την παράθεση μικρού άρθρου από τον
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΌΜΟ» (Ιούλιος 1992)
σχετικά με την παρουσ(αση του προΒλήματος της
«ποιότητας στις υπηρεσ(ες» στον ευρύτερο δημό
σιο και ιδιωτικό τομέα.
Δεν επιθυμούμε να προσθέσουμε το παραμι
κρό σε όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, παρά
μόνο τις ευχές μας για μια ευαισθητοποι'ηση όλων
μας και υιοθέτηση μιας ανθρωπινότερης σχέσης
στον καθημεριι'ό Bio σε όλα τα επι'πεδα δραστη
ριοτήτωι'.
Χ. Θ. Σκούρτης

ενδιαφέροντος.
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ΝΑ από τα με·
γάλα προ6λήμα
ια που ανπμε
τωπίζει σήμερα
η χώρα μας, είναΙ η έλλει
ψη πΟΙότητας σε όλα τα
επίπεδα της ΟΙκονομικής,
κΟΙνωνικής κω δωικητι
κής της ζωής. Επίσης, εί
νω χαρακτηριστική κω η
απουσία συστηραηκής κω
διευρυμένης πωδείας πά
νω στο θέμα του μάνα
τζμεντ της ποιότητας, ω
οποίο γω πολλές χώρες
αποτελεί σήμερα άμεση
προτεραιότητά τους.
Από την άποψη αυτή, η
ίδρυση της εταφίας Total
Quality
Maπagement
Hellas ΕΠΕ έρχετω να
καλύψει ενα μεy αλο κενο
στη χώρα μας κω βε6αίως
να συμβάλει στην προαπά
θεω που απαηείτω ·.-α γί
νει γω να ανέβει το επίπεδο
της ΠΟΙότητας στις διάφο
ρες εκδηλώσεις μας. Με
ιδρυτικούς εταίρους τον
δρα Νίκο Λογοθέτη κω
την εταφία συμβούλων
επιχεφήσεων κω επψόρ
φωσης Effectίνe Manage
ment Internatίonal ΑΕ, η
TQM Hellas ΕΠΕ έχει
πολλές φΙλοδοξiες. Κατά
πρώτο λόγο όμως, άμεσος
στόχος της είνω να παίξει
έναν ουσωστικό ρόλο στην
Ελλάδα κω στην Ευρώπη,
σε τομείς όπως η εκπαίδευ
ση, η οργάνωση κω δωί-
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Ποιότητα στις υπηρεσίες
κη ση επι χεφήσεων κω η
παροχή συμβουλευτικών
υπηρεωών.
Στα πλαίσΙα αυτά, η
TQM Hellas, η οποία στη
ρίζεταΙ στη διεθνή πείρα
κω ης ειδικές γνώσεις του
δρα Νίκου Λογοθέτη, συ
νεχίζει και διευρύνει την
από τριετίας συνεργασία
του γνωmού διεθνώς Ιν
στιτούτου
Ποιότητας
JURAN των ΗΠΑ με την
ΕΜΙ. Παράλληλα, η TQM
Hellas βρίσκετω στη δωδι
κασία σύναψης συμφω
νιών συνεργασίας με μεγά
λους διεθνείς φορείς του
χώρου της ολικής πΟΙότη
τας, όπως οι ακόλουθΟΙ:
- Centre for Executίνe De
νelopment του Πανεπιστη
μίου του ULSTER, Βόρεια
Iρλανδία.
- Cίty Unινersity. Λονδί
νο, Αγγλία.

Νottingham Polytechnίc
& Nottingham Business

-

School, Αγγλία.
- Services Ltd, !"ottιn
gham. Αγγλία.
- Unίνersίty of Augsberg,
Γερμανία.
- .. τaguchi C!ub .. & "Qua
lity Methods Association·,
Αγγλία.
- "Britίsh Deming Asso
ciation .. , Αγγλία.
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- Institute of Quality As
surance, Αγγλία.
- Εθνικό ΜετσόβΙΟ Πολυ
τεχνείο ΙΕΜΠJ, Αθήνα.
- Κέντρα Επιμόρφωσης
στη Διοίκησης Επιχεφή
σεων ΙΚΕΔΕJ, Κύπρος.
- Θα πρέπει να σηρειωθεί
επίσης όη ΟΙ δραστηριότη
τες της TQM Hellas στους
πρώτους έξJ μήνες της
ύπαρξής της συμπεριλαμ
βάνουν την ίδρυση μως
θυγατρικής εταιρίας στην
Κύπρο, την TQM Cyprus
Ltd, κω την δημωυργία
της Ελληνικής Εταφίας
ΠΟΙότητας Ι ΕΛ.Ε.Π.Ι, της
μοναδικής "Λέσχης ΠΟΙό

τητας.. αυτού του εiδουc;
στην Ελλάδα.
.. Πιστεύουμε ότι η TQM
Hellas είνω ίσως η μόνη
εταιρία στην Ελλάδα που
ασχολείτω αποκλειστικά,
συστηραηκά κω σε βάθος
στον τομέα του Μάνα
τζμεντ της Ολικής ΠΟΙότη
τας εισάγοηας νέες πρα
σεyyίσεις. νέες μεθόδους
και νCα συστήματα στο μά
νατζμεντ των ελληνικών
επιχειρήσεων κω οργανι
σμών.
Ο σκοπός της εταιρίας
μας είνω η παροχή στους
πελάτες μας υψηλής πΟΙο
ηκής στάθμης συμβουλευ
ηκών υπηρεσΙών καΙ εΠl-

μορφωηκών προγραμμά
των πάνω στις αρχές, ης
μεθόδους κω ης τεχνικές
που χρειάζοηω για την
καθιέρωση της Ολικής
ΠΟΙότητας στα προϊόντα
και στις υπηρεσίες τους·.
Αυτά τόνισαν σε πρόσφατη
συνάηησή τους με τους
δημοσΙΟγράφους ΟΙ κ.κ. Ν.
Λογοθέτης κω Αθαν.
Φρονηστής, ιδρυτής κω
πρέοδρος της ΕΜΙ.
Κατά τους ιδρυτές της
TQM Hellas, η φιλοσοφία
της νέας αυτής εταιρίας κω
της προσπάθειάς της να
προωθήσει την έννΟΙα της
κπλύτερης πΟΙότητας στην
Ελλάδα 6ασίζετω στην
ανάπτυξη κω αξJοποίηση
διεθνών εμπεφιών κω επι
στημονικών μεθόδων, που
απορρέουν από τη συνερ
γασία τους με διεθνείς κω
καταξJωμένους
φορείς.
"Είναι καιρός πω, τονί
ζουν ΟΙ κ.κ. Ν. Λογοθέτης
κω Αθ. Φραντιστής, 01
Έλληνες μάνατζερ να αρ
χiσουν να σκέmοντω και
να προσεγγίζουν θέματα
κω πλήθειες που άλλοτε
τους aπωθούσαν. Η ΟΙΚο
νομική απεΙλή από την Ια
πωνία κω η ευρωπαϊκή
ενοποίηση αποτελούν φαι
νόμενα που απαιτούν άνο�
δο της πΟΙότητας σε όλα τα
επίπεδα".
�
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