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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3916/03
υποβολή: Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba 
(NI), Benedetto Della Vedova (NI) και Olivier Dupuis (NI)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Έλλειψη των καταλλήλων προδιαγραφών ελέγχου εκ μέρους της Ιταλικής Δημοκρατίας 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ιατρικό προσωπικό θα διαθέτει τους δέοντες τίτλους και 
κατάρτιση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι
- στις 5 Σεπτεμβρίου 2003, ο κ. Fabio Gaetano Arcuri, κατόπιν τραυματισμού του σε ατύχημα με 

κάταγμα - εξάρθρωση της αριστερής ωμοπλάτης, απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο San Giacomo 
της Ρώμης προκειμένου να τύχει της δέουσας περίθαλψης·

- στην εν λόγω νοσοκομειακή μονάδα, ήλθε σε επαφή με τον αυτοαποκαλούμενο ιατρό Roberto 
Ingravalle, Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ορθοπεδικής του νοσοκομείου·

- ο εν λόγω ιατρός, κρίνοντας επείγουσα μια χειρουργική επέμβαση, παρέπεμψε τον κ. Arcuri στην 
ιδιωτική κλινική της Ρώμης Pio XI όπου, την επομένη της εξόδου του από το νοσοκομείο 
υπεβλήθη στην προγραμματισμένη επέμβαση που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Ingravalle·

- λόγω της ατυχούς έκβασης της χειρουργικής επέμβασης ο ασθενής -πέραν του ότι χρειάσθηκε να 
υποβληθεί σε άλλη χειρουργική επέμβαση και σε επίπονες και δαπανηρές θεραπείες 
αποκατάστασης- πραγματοποίησε μια σειρά ερευνών σχετικά με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του 
San Giacomo και προς μεγάλη του κατάπληξη διεπίστωσε χωρίς την παραμικρή δυσκολία ότι ο 
Inravalle ουδέποτε έλαβε πτυχίο ιατρικής ούτε ήταν εγγεγραμμένος στην επετηρίδα των  
Χειρουργών·
- από ειδήσεις στον τύπο και την τηλεόραση έγινε γνωστό στη συνέχεια ότι ο Ingravalle ασκούσε 
το επάγγελμα στο San Giacomo από δεκαπενταετίας και άνω και ότι είχε λάβει μέρος τόσο σε 
συνέδρια ως εισηγητής, όσο και σε τηλεοπτικά προγράμματα της δημόσιας τηλεόρασης με την 
ιδιότητα του "γνωστού" ειδικού ορθοπεδικού·

- η κατάσταση αυτή προεκλήθη από την έλλειψη των καταλλήλων ελέγχων, τόσο κατά την 
πρόσληψη στις δημόσιες δομές, όσο και κατά την έναρξη της συνεργασίας με τις ιδιωτικές·

- τα ανωτέρω, όπως φαίνεται από την περίπτωση του κ. Arcuri, καταδεικνύουν το σοβαρότατο 
κίνδυνο και βλάβη για την υγεία των πολιτών, τόσο από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εθνική 
Υγειονομική Υπηρεσία, όσο και από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει εάν προτίθεται να διερευνήσει το θέμα και να παρέμβει έναντι 
του ιταλικού κράτους προκειμένου να εξακριβώσει εάν το ίδιο, μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας, 
τηρεί τις δέουσες προδιαγραφές ελέγχου με στόχο να διασφαλίζεται η περίθαλψη των πολιτών από 
ιατρικό προσωπικό που θα διαθέτει τους δέοντες τίτλους και κατάρτιση;


