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Forensic Opinion on ΄Damages actions΄ in Greece and Cyprus.

Ευθύνη

Νοσοκοµείου

σε

΄Αποζηµίωση΄

για

Νοσοκοµειακή Λοίµωξη.
Στον εξειδικευµένο κλάδο του δικαίου της ΄Ιατροδικαστικής Επιστήµης & Τέχνης΄
διεκδικΩ εκ µέρους των πελατών µου χρηµατική αποζηµίωση για την ταλαιπωρία,
τον πόνο και την απώλεια που υπέστηκαν διότι προσβλήθηκαν στο νοσοκοµείο από
επικίνδυνη λοίµωξη κατά τη διάρκεια παραµονής τους.
Στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις περιλαµβάνεται κάθε ασθένεια που προκαλείται από
µικροοργανισµούς και προσβάλλει ασθενείς µετά την είσοδό τους στο νοσοκοµείο ή
νοσηλευτικό ίδρυµα, είτε για νοσηλεία είτε για παροχή πρώτων βοηθειών. Τα
συµπτώµατα της λοίµωξης εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραµονής των
ασθενών στο νοσοκοµείο ή µετά την έξοδο τους από αυτό και εντοπίζονται µέσω
κλινικών ή µικροβιολογικών εξετάσεων.
Οι (Μ.Ε.Θ.) Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, οι χειρουργικές και παθολογικές
κλινικές είναι τα πιο ευπρόσβλητα τµήµατα των νοσοκοµείων. Τα πλέον συχνά
απαντώµενα πολυανθεκτικά µικρόβια είναι, µεταξύ άλλων η ψευδοµονάδα και
ιδιαίτερα ανθεκτικός στη µεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος, διεθνώς γνωστός ως
MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus). Επακόλουθο της πρόσληψης
µε νοσοκοµειακή λοίµωξη είναι η υψηλά θνησιµότητα των προσβαλλόµενων
ασθενών, η παρατεταµένη νοσηρότητά τους, η αυξηµένη πιθανότητα ανάγκης νέας
χειρουργικής επέµβασης, η λήψη περισσότερων φαρµάκων και η ψυχική επιβάρυνσή
τους. Τραγικό επακόλουθο είναι ότι στην Ελλάδα & Κύπρο πολλές φορές ο ασθενής
ή η οικογένειά του επωµίζεται και το επιπρόσθετο κόστος.
Στα τα νοσοκοµεία υπάρχουν πρωτόκολλα υγιεινής και βέλτιστες πρακτικές που
κανονικά πρέπει να ακολουθούνται προς αποφυγή µεταδόσεως νοσοκοµειακών
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λοιµώξεων. ∆υστυχώς για κάποιους ασθενείς, στην πράξη αυτό δεν συµβαίνει πάντα
και είναι πολύ συχνό ασθενείς να προσβάλλονται µε µικρόβια όπως το MRSA ως
αποτέλεσµα ιατρικής και / ή αµέλειας/ευθύνης του νοσοκοµείου.
Εάν εσείς ή κάποιο µέλος της οικογένειάς σας έχει προσβληθεί µε κάποια λοίµωξη
από το νοσοκοµείο δικαιούστε αποζηµίωση. Απόδειξη των πιο πάνω µπορεί να
οδηγήσει σε ‘χρηµατική αποζηµίωση’ του θύµατος για ιατρική αµέλεια/ευθύνη του
Νοσοκοµείου.

Μπορώ και πότε να ∆ιεκδικήσω Αποζηµίωση για Νοσοκοµειακή Λοίµωξη;
Ο Νόµος στην Ελλάδα & Κύπρο σας προστατεύει. Εάν προσανατολίζεστε προς αυτή
την κατεύθυνση είναι σηµαντικό να µπορείτε να αποδείξουµε στο δικαστήριο, ότι
προσβληθήκατε από τη λοίµωξη κατά τη διάρκεια της παραµονής στο νοσοκοµείο.
Αυτό απαιτεί µαρτυρία ειδικού Εµπειρογνώµονα/Τεχνικού Συµβούλου όπως π.χ.
Ιατροδικαστή.

Πως προχωρώ;
Εάν αποφασίσετε να προωθήσετε την απαίτηση σας εναντίον του Νοσοκοµείου θα
χειριστΏ την υπόθεσή σας µε την απαιτούµενη φροντίδα και ευαισθησία. Θα σας
συµβουλεύσΩ ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και την πιθανή
επιτυχία σας.!!!
///

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ώρα 'µηδέν'.!

∆ΕΝ τζογάρω µε ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ.• Επί Αστικής Αποζηµίωσης...ΜΟΝΟ ο ΄ιατροδικαστής΄ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ
ΛΥΣΗ !!!
o
Είναι ΗΘΙΚΗ ανάγκη της κοινωνίας µας πλέον ΄να βρίσκει΄
δικαίωση ο άρρωστος και οι συγγενείς του΄.
 ¨Παράλειψη ή υποβάθµιση της κλινικής εξέτασης σηµαίνει
ανορθόδοξη άσκηση της ιατρικής¨
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