11 Φεβρουαρίου 2019

Γερμανία: Θύμα κλοπής και στο κρεβάτι του
πόνου
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Εύκολα θύματα βρίσκουν επιτήδειοι σε μεγάλα κυρίως γερμανικά νοσοκομεία,
κατακλέβοντας ασθενείς αλλά και εργαζομένους.

Πορτοφόλια, κινητά, ιατρικά μηχανήματα ή και γλάστρες. Στα γερμανικά
νοσοκομεία τίποτα δεν είναι ασφαλές. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την ανωνυμία
των συχνά μεγάλων κτιρίων στα οποία στεγάζονται νοσοκομεία και κλινικές όπως
και την αδυναμία των ασθενών να αντιδράσουν. Η ζημιά που προκαλείται κάθε
χρόνο φτάνει τα εκατομμύρια.
Τα νοσοκομεία δεν έχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης σε αυτό αφού πρέπει να
διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στο να παραμένουν ανοιχτά για επισκέπτες
και να προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο στους ασθενείς.
Ο Σύνδεσμος Ασθενών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι
χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις εισόδους των νοσοκομείων. Ο Σύνδεσμος
προτείνει να καταγράφονται τα ονόματα των επισκεπτών κατά την είσοδό τους
καθώς και το όνομα του ασθενούς που επισκέπτονται.
Κλέβουν μέχρι και σκύλους…
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια έρευνα σε εθνικό επίπεδο που να καταγράφει τις
κλοπές. Ωστόσο στα επιμέρους κρατίδια υπάρχουν στατιστικές που δείχνουν τις
διαστάσεις της υπόθεσης: σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος του
κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας το 2017 καταγράφηκαν 6.500
κλοπές, η ζημιά των οποίων υπολογίζεται στα 3,5 εκ. ευρώ.
Αρκετές κλοπές καταγράφηκαν και στο κρατίδιο της Έσσης όπου αφαιρέθηκαν από
τους ασθενείς κοσμήματα, ρούχα, ομπρέλες, επιτραπέζια παιχνίδια, μέχρι και ένας
σκύλος… Μόλις το 16% των 1.836 υποθέσεων κλοπών, ύψους 1,8 εκ. ευρώ
εξιχνιάστηκε.
Η Πανεπιστημιακή Κλινική του Τίμπινγκεν αναγκάστηκε να προσλάβει εταιρεία
security αφού στην περιοχή δρούσε συμμορία, η οποία έκλεβε ιατρικό εξοπλισμό.
Στο μεταξύ η αστυνομία συνέλαβε τους δράστες. Ωστόσο η διευθύντρια
Γκαμπριέλε Σόνταγκ τονίζει ότι «και πάλι εξαφανίζονται συνεχώς πράγματα». Στο
στόχαστρο των ληστών δεν είναι μόνο οι ασθενείς αλλά και οι εργαζόμενοι των
νοσοκομείων.
Δεν υπάρχει λύση
Γενικά τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να βρουν λύση στο πρόβλημα. «Τα
νοσοκομεία είναι μεγάλα συγκροτήματα με πρόσβαση που δεν ελέγχεται εύκολα»
λέει χαρακτηριστικά ο Φρανκ Σόιλεν, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δίωξης
Εγκλήματος του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Για τους κλέφτες
είναι εύκολο να μπουν σε διάφορες πτέρυγες και να ψάξουν σε ντουλάπια και
συρτάρια όταν δεν βρίσκεται κανείς εκεί. Γι’ αυτό και οι ασθενείς θα πρέπει να

χρησιμοποιούν θυρίδες εφ’όσον υπάρχουν.
Η Πανεπιστημιακή Κλινική στο Μάνχαϊμ κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τις
κλοπές,

επισημαίνει

ο

Φίλιπ

Έγκερμαν,

εκπρόσωπος

το

νοσοκομείου.

«Προειδοποιούμε με κάθε τρόπο τους ασθενείς να μην φέρνουν αντικείμενα αξίας
στο νοσοκομείο». Πράγματι συναντά κανείς ειδοποιήσεις στις πτέρυγες, στα
δωμάτια των ασθενών ακόμη και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως
επισημαίνει ο Φ. Έγκερμαν, δεν υπάρχει τρόπος για να εξαλειφθεί τελείως το
φαινόμενο: «Θέλουμε να παραμείνουμε ανοιχτοί για να μπορούν συγγενείς και
φίλοι να επισκέπτονται τους ασθενείς». Αυτό βοηθά την ανάρρωσή τους,
επισημαίνει.
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