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Μοναδικές οι προοπτικές για το νησί μας

Ανάπτυξη για την Κρήτη
και από τον ιατρικό τουρισμό
Της Αννας Κωνσταντουλάκη
Κρήτη έχει όλες τις
προϋποθέσεις να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ιατρικό
τουρισμό
που αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς, καθώς διαθέτει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και ξενοδοχειακές υποδομές. Εδώ και
χρόνια εκατοντάδες ξένοι από τον
Κανάδα μέχρι την Σενεγάλη, την
Ακτή Ελεφαντοστού, τις ΗΠΑ και
πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες
συνδυάζουν τις διακοπές τους με
ιατρικές πράξεις που αφορούν
κυρίως την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την πλαστική χειρουργική και τις οφθαλμολογικές
επεμβάσεις.
Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος
του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης
Ματθαίος Φραιδάκης, ο οποίος
παρακολουθεί ζευγάρια από το
εξωτερικό εδώ και δύο δεκαετίες
είπε στην “Π”: “Κάθε χρόνο προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε
150-200 ζευγάρια από το εξωτερικό. Εχουμε ζευγάρια από τον
Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη
Δανία, την Αγγλία, τη Σενεγάλη,
την Ακτή Ελεφαντοστού, την
Αφρική. Ερχονται εδώ και κάνουν διακοπές από μια εβδομάδα
έως είκοσι μέρες σε ξενοδοχεία
της πόλης ή σε άλλους νομούς και
στη συνέχεια φεύγουν και τους
παρακολουθεί πλέον ο δικός τους
γιατρός στην πατρίδα τους”.
Γιατί αναζητούν αυτές τις ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα;
Ο κ. Φραιδάκης εξηγεί:
“Εχουμε ευνοϊκό νομικό πλαίσιο, εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, υψηλό ποεπιτυχίας
στις
σοστό
εξωσωματικές, καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Επιπλέον οι τιμές
των ιατρικών αυτών τεχνικών εί-

Η

Σε μια δεκαετία μπορεί να αποφέρει έσοδα 2 δισ. στην Ελλάδα
Ο ιατρικός τουρισμός έχει στη χώρα μας μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που όμως μένουν ανεκμετάλλευτες.
Μελέτη του καθηγητή Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννη Τούντα, η
οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης
του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος,
κατέληξε στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα σε βάθος
δεκαετίας δύναται να αντλήσει από τον ιατρικό τουρισμό 2 δισ. ευρώ, με την προσέλευση 400.000 ασθενών, κυρίως από Ε.Ε., Ρωσία, ΝΑ Ευρώπη, Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και
Κίνα. Το άμεσο οικονομικό όφελος για τη
χώρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως σημαντικά θα είναι και τα έμμεσα οφέλη με τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την
επέκταση της τουριστικής περιόδου, καθώς
και με την αξιοποίηση υποδομών και ανθρώναι σαφώς οικονομικότερες από
τις αντίστοιχες πράξεις για παράδειγμα στην Αμερική ή την Ελβετία”.
Σύμφωνα με τον μαιευτήρα γυναικολόγο, ενώ η Ελλάδα και η
Κρήτη ειδικότερα έχει άριστες
προοπτικές για την ανάπτυξη του

πινων πόρων στον τομέα της δημόσιας και
ιδιωτικής υγείας.
Σε πρόσφατη διεθνή έρευνα για τον ιατρικό
τουρισμό καταγράφηκαν οι απόψεις εκπροσώπων 280 κλινικών και νοσοκομείων που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε 60 χώρες για
την ανάπτυξή του την επόμενη πενταετία. Ποσοστό 55% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένεται μεγάλη ανάπτυξη ταξιδίων για πλαστική χειρουργική, 54% για θεραπεία του
καρκίνου, 40% για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και 38% για οδοντιατρική περίθαλψη.
Ανταγωνίστριες χώρες προς την Ελλάδα, όπως
η Τουρκία, έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Το
υπουργείο Υγείας της γειτονικής χώρας εκτίμησε ότι τα συνολικά έσοδα από τον ιατρικό
τουρισμό έως το 2023 μπορεί να φθάσουν σε
20 δισ. δολάρια.

ιατρικού τουρισμού, ουσιαστικά
η επίσημη πολιτεία δεν ενισχύει
αυτές τις προσπάθειες και περιορίζεται στην διοργάνωση ημερίδων και μάλιστα προσκαλώντας
ομιλητές που δεν έχουν ουσιαστικά σχέση με το αντικείμενο
του ιατρικού τουρισμού.

Σε επίπεδο ελληνικών φορέων ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχουν
ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα τα τελευταία
χρόνια. Ο ΣΕΤΕ έχει εντάξει τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού μέσα στα προϊόντα που
πρέπει να αναπτυχθούν για την αύξηση των
εσόδων της χώρας, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα το έτος 2021.
Στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, ο ασθενής
επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινημένος
από παράγοντες όπως το κόστος της υπηρεσίας, η ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά
της υγειονομικής περίθαλψης, ο χρόνος αναμονής στη χώρα προέλευσής του για την παροχή παρόμοιας υπηρεσίας και η ευκαιρία να
συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία
και ταξίδι.

Διακοπές και πλαστική
χειρουργική
Πολλούς ασθενείς από το εξωτερικό έχει και ο πλαστικός χειρουργός του Opsis Climical Γιάννης Λιαπάκης, ο οποίος ανέφερε:
“Το μέλλον βρίσκεται στον ια-

τρικό τουρισμό. Εχουμε στην
Κρήτη τουρίστες οκτώ μήνες το
χρόνο. Εχουμε καλό κλίμα, καλά
ξενοδοχεία, καλές υπηρεσίες συγείας, όλες δηλαδή τις προϋποθέσεις για να τον στηρίξουμε”.
Ο πλαστικός χειρουργός προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πελά-

τες από την Σαουδική Αραβία,
την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τις
ΗΠΑ, το Ντουμπάι, την Αγγλία, τη
Γαλλία κ.α.
“Κάνουμε μη επεμβατικές πλαστικές επεμβάσεις (μπότοξ, υαλουρονικό κ.ά.) σε χώρους εντός
των ξενοδοχείων, αλλά και επεμβάσεις που γίνονται στο χώρο
του ιατρείου ή μιας κλινικής
όπως είναι η αυξητική στήθους,
το λίφτινγκ προσώπου, η κοιλιοπλαστική, η λιποαναρρόφηση, η
εμφύτευση μαλλιών. Οι ασθενείς
μας δεν είναι μόνο γυναίκες αλλά
και πολλοί άνδρες.
Οπως λέει ο κ. Λιαπάκης, υπάρχουν ιατρικά πακέτα για διαμονή
4, 7 ή 15 ημερών και σίγουρα είναι ένας κλάδος σταθερά αναπτυσσόμενος με άριστες προοπτικές. Αλλωστε, μεγάλος αριθμός
πλαστικών χειρουργών προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες του σε τουρίστες που κάνουν τις διακοπές
τους στην Κρήτη.
“Την προ κρίσης εποχή, το
60%-70% των ασθενών μας ήταν
από το εξωτερικό κυρίως την Κύπρο, την Βρετανία και την Ολλανδία” μας είπε ο ιατρικός διευθυντής της “Εμμετρωπία” Γιάννης
Ασλανίδης, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον των ξένων παραμένει
αν και η χώρα μας έχει χάσει την
καλή της φήμη σε κάποιο βαθμό.
Ο ίδιος είπε ότι οι ξένοι ενδιαφέρονται για επεμβάσεις διόρθωσης καταρράκτη, διόρθωσης
μυωπίας, αστιγματισμού κ.ά., καθώς η Κρήτη είναι γνωστή διεθνώς για τις πρωτοπόρες οφθαλμολογικές
επεμβάσεις
που
παρέχει και την ιατρική γνώση
που υπάρχει. “Επιπλέον” λέει ο κ.
Ασλανίδης, “το κόστος για τους
ξένους είναι πολύ χαμηλότερο
από ό,τι πολλές φορές στην πατρίδα τους”. Ο Γ. Ασλανίδης υπογραμμίζει πάντως ότι η Ελλάδα
δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήματα

Ο μαιευτήρας- γυναικολόγος
του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης Ματθαίος Φραιδάκης

Ο ιατρικός διευθυντής της
“Εμμετρωπία” Γ. Ασλανίδης

Ο πλαστικός χειρουργός Γ.
Λιαπάκης του Opsis Clinical

για την ανάπτυξη του ιατρικού
τουρισμού, την στιγμή που σε άλλες χώρες επιδοτούνται οι θέσεις
εργασίας και όχι μόνο για εκείνους που ασχολούνται με αυτό το
αντικείμενο.
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Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ: “Είναι ψευδές αυτό που καταγ
γέλλει η ΠΟΕ∆ΗΝ”

Αυτοεξευτελίζονται, λέει, καλύπτοντας τον Πολάκη

Νέα Ε∆Ε για το θάνατο της Μελίνας
Της Άννας Κωνσταντουλάκη

Κατά της ΔΥΠΕ για την ΕΔΕ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Σκληρή απάντηση δίνει ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στη ΔΥΠΕ Κρήτης για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου
της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη. Ο κ. Γιαννάκος δήλωσε
στην “Π” ότι η ΔΥΠΕ αυτοεξευτελίζεται στην προσπάθειά
της να υποστηρίξει τον αναπλ.
υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και τους συγγενείς του,
ενώ πρόσθεσε ότι “η ΕΔΕ ανατέθηκε σε φίλη του αναπλ.
υπουργού Υγείας, της εξαδέλφης της αναισθησιολόγου Νε-

κταρίας Πολάκη, η οποία συμμετείχε στο χειρουργείο, και
της διοικήτριας της ΔΥΠΕ Ελένης Μαυρομμάτη”. (Υπενθυμίζεται ότι την ΕΔΕ διενήργησε
η παιδοαναισθησιολόγος καθηγήτρια της Ιατρικής του
Παν. Αθηνών Π. Ματσώτα).
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
ανέφερε: “Η ΕΔΕ ανατέθηκε
σε φίλη τους η οποία κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι μια νοσηλεύτρια -και είναι η πρώτη
που δικάζεται για την υπόθεση- χορήγησε στο παιδί επιπλέον ποσότητα 200 γραμμα-

ρίων αδρεναλίνης και 1mg
ατροπίνης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και εντολή
της υπεύθυνης αναισθησιολόγου Νεκταρίας Πολάκη, κάτι
που δεν προκύπτει από πουθενά, από καμιά μαρτυρία και
η νοσηλεύτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι το έκανε. Δικάζεται λοιπόν ένας άνθρωπος
που δεν έχει καμιά ευθύνη”.
“Η ΔΥΠΕ Κρήτης” συνέχισε
ο κ. Γιαννάκος, “εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι
λέμε ψέματα και διαστρεβλώνουμε την αλήθεια για να χτυπήσουμε τον Παύλο Πολάκη.
Η πραγματικότητα είναι ότι η
ΔΥΠΕ αυτοεξευτελίζεται στην
προσπάθειά της να στηρίξει
τον αναπλ. υπουργό Υγείας και
τα συγγενικά του πρόσωπα”.
“Μια νοσηλεύτρια είναι
αδύνατον να χορηγήσει φάρμακα με δική της πρωτοβουλία
χωρίς εντολή γιατρού. Εχουμε
ζητήσει από τους εκπροσώπους των εργαζομένων που
παρακολουθούν το Πειθαρχικό να μας ενημερώσουν, να
καταλάβουμε τι συμβαίνει με
αυτή την ιστορία που αφορά
στον θάνατο ενός μικρού παιδιού” είπε στην “Π” ο σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ Κυριάκος Θεοδωσάκης.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΥΠΕ
Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση
απαντώντας στις καταγγελίες
της ΠΟΕΔΗΝ ότι στην υπό-

“Δεν θέλω να ακολουθήσω
τον κατήφορο της ΠΟΕΔΗΝ,
θέλω να προστατεύσω την
οικογένεια του παιδιού και
τους εργαζόμενους του νοσοκομείου” σχολίασε
μιλώντας στην “Π” η ΔΥΠΕάρχης Ελένη Μαυρομμάτη

“Η ΔΥΠΕ Κρήτης αυτοεξευτελίζεται στην προσπάθειά
της να υποστηρίξει τον
Παύλο Πολάκη” λέει στην
“Π” ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος

θεση ενοχοποιείται μια νοσηλεύτρια, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων ότι μερίδα συνδικαλιστών και δημοσιογράφων διαστρεβλώνουν την αλήθεια
αναφέροντας ότι η ΕΔΕ που
έγινε αποδίδει ευθύνες σε μια
μόνο νοσηλεύτρια ενώ αποδίδονται ευθύνες και σε δύο γιατρούς, την αναισθησιολόγο
και μια καρδιολόγο κάτι που
αποκρύπτει η ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΔΥΠΕ Κρήτης ανέφερε:
“Το “ψεύτικο” και “έωλο”
κατηγορητήριο εναντίον της
νοσηλεύτριας που επικαλείται
στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ είναι μόνο το ένα μέρος
του πορίσματος. Ευθύνες αποδίδονται και στους άλλους δύο
εμπλεκόμενους
γιατρούς.
Προφανώς βολεύει αυτό να

αποσιωπηθεί. Αν κάτι είναι μεθοδευμένο και έωλο είναι η
προσπάθεια της ΠΟΕΔΗΝ να
δημιουργήσει ενόχους και εντυπώσεις με βάση την αντιπαλότητά της με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας”.
Από την πλευρά της η ΠΟΕΔΗΝ μεταξύ άλλων υπογράμμισε: “Το ψευδέστατο κατηγορητήριο που απασχολεί το
Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό
Συμβούλιο της 7ης ΥΠΕ σχηματίστηκε με προφανείς λόγους σκοπιμότητας.
Επιδιώκουν να φορτώσουν
στη νοσηλεύτρια του Αναισθησιολογικού την πρόκληση του
θανάτου του ανήλικου κοριτσιού , εξαιτίας των φαρμάκων
που δήθεν χορήγησε χωρίς
ενημέρωση και εντολή της

υπεύθυνης αναισθησιολόγου.
Οι νοσηλευτές δεν χορηγούν φάρμακα χωρίς εντολές
ιατρών. Ο κατήφορος δεν έχει
τέλος. Διώκουν πειθαρχικά τη
νοσηλεύτρια για να επηρεάσουν την ποινική και πειθαρχική δίωξη κατά της αναισθησιολόγου. Δεν θα επιτρέψουμε
να «την πληρώσει» η νοσηλεύτρια, επειδή δεν έχει
«μπάρμπα στην Κορώνη».
Αποδεικνύεται ότι ήταν άτυχη
η νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού που βρισκόταν στην ίδια
βάρδια με την αναισθησιολόγο συγγενή του κου Πολάκη. Αλήθεια γιατί μετά το
τραγικό συμβάν η αναισθησιολόγος συγγενής του αν.
υπουργού Υγείας κου Πολάκη,
απομακρύνθηκε από τα χειρουργεία, με απόφαση της διοίκησης του Νοσοκομείου και
η νοσηλεύτρια παραμένει στη
θέση της; Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Κρήτης
και η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύουν
το μείζον αυτό ζήτημα και
ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Δεν θα επιτρέψουμε να
αγγίξουν τη νοσηλεύτρια, που
δεν έχει καμία ανάμειξη στο
τραγικό συμβάν”.

Τι απαντά
η ΔΥΠΕάρχης
“Δεν θέλω να ακολουθήσω
τον κατήφορο της ΠΟΕΔΗΝ,

Χ

ωρίς την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριµένα πρόσωπα για τον θάνατο της
4χρονης Μελίνας Παρασκάκη αλλά µε
αναφορές για παράβαση καθήκοντος
σε µια καρδιολόγο, την αναισθησιολό
γο και µια
νοσηλεύτρια για την χορήγηση επιπλέον
ποσότητας αδρεναλίνης στο παιδί (κάτι όµως
που δεν
συσχετίζεται µε τον θάνατό του) καταλήγει
σύµφωνα µε πληροφορίες το πόρισµα της
Ε∆Ε που
διενήργησε η παιδοαναισθησιολόγος
και καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίο
υ
Αθηνών Παρασκευή Ματσώτα.
Ωστόσο, αφού δεν προκύπτουν αποδεικτικά
στοιχεία για τους λόγους που οδηγήθηκε
το µικρό κοριτσάκι στο θάνατο ενώ υπεβλήθη
σε
επέµβαση ρουτίνας στο Βενιζέλειο για
να αφαιρεθούν τα κρεατάκια από την µύτη της,
η ∆ΥΠΕ
Κρήτης συνεχίζει την προανακριτική
διαδικασία
πραγµατοποιώντας νέα Ε∆Ε.
Μάλιστα η ∆ΥΠΕάρχης Κρήτης Ελένη Μαυροµµάτη είπε στην “Π” ότι είναι ψευδής η
καταγγελλία της ΠΟΕ∆ΗΝ ότι η Ε∆Ε ενοχοποιεί
µια νοσηλεύτρια.
Η κ. Μαυροµάττη σηµείωσε: “Το πόρισµα
της
καθηγήτριας κ. Ματσώτα δεν καταλήγει
πουθενά, µε την έννοια ότι δεν ενοχοποιούντ
αι κάποια πρόσωπα για τον θάνατο του παιδιού
ούτε
µια συγκεκριµένη νοσηλεύτρια, όπως
αναφέρει
η ΠΟΕ∆ΗΝ. Αυτό είναι ψέµα. Αυτό που
θα κάνουµε είναι να προχωρήσουµε σε νέα
Ε∆Ε, γιατί
δεν έχουµε απαντήσεις για το τι τελικά
συνέβη Η Ε∆Ε
δεν κατέληξε σε συγκεκριµένο συµπέρασµα
και χάθηκε ένα παιδί. Οι γονείς περιµένουν
για τους υπεύθυνους του θανάτου
να
της 4χρονης
µάθουν την αλήθεια και εµείς οφείλουµε
να συνεχίσουµε να διερευνούµε την υπόθεση”.
Υγείας, «ψευδές» το κατηγορητήριο
της 7 ης
Οι πληροφορίες της “Π” αναφέρουν
ότι η καΥΠΕ, «αναίτια» την πειθαρχική δίωξη
της νοσηθηγήτρια που έκανε την Ε∆Ε επικεντρώθηκ
ε στο
λεύτριας αναισθησιολογικού στο Γ.Ν.
Βενιζέλειο
θέµα της χορήγησης αδρεναλίνης και
διαφώνησε
Κρήτης και την ίδια την επαγγελµατία
για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε
υγείας
στο παιδί,
«εξιλαστήριο θύµα».
καθώς για το συγκεκριµένο ιατρικό περιστατικό
Υποστηρίζει, επιπλέον, στην ανακοίνωσή
υπήρχαν τέσσερα διαφορετικά πρωτόκολλα
της
που
ότι «δεν θα επιτρέψουµε να την πληρώσει
θα µπορούσαν να εφαρµοστούν.
η νοσηλεύτρια, επειδή δεν έχει «µπάρµπα
στην ΚοΩστόσο η υπεύθυνη γιατρός είπε ότι
το πρωρώνη» και εκφράζουν τη συµπαράστα
τόκολλο που ακολούθησε ήταν το ενδεδειγµένο
σή τους
στη νοσηλεύτρια.
και δεν επέρριψε ευθύνες σε άλλους
γιατρούς ή
«Γνωρίζουν και οι πέτρες την εν λόγω
νοσηλευτές ότι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες
αναισθητης.
σιολόγο. Γνωρίζουν την συµπεριφορά
της, την
Από την πλευρά της η ΠΟΕ∆ΗΝ καταγγέλλει
Στις 29 ∆εκεµβρίου συµπληρώνετ
υπηρεσιακή της απόδοση. Επίσης γνωρίζουν
αι ένας χρόότι η Ε∆Ε βάζει στο κάδρο των όποιων
ότι
ευθυνών νος από το θάνατο της Μελίνας Παρασκάκη
η νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού ουδέποτε
µόνο ένα πρόσωπο, µια νοσηλεύτρια.
χορήγησε
στην
φάρµακα.
ανακοίνωσή της η ΠΟΕ∆ΗΝ.
Οι νοσηλευτές δεν χορηγούν
Η ΠΟΕ∆ΗΝ αναφέρει:
φάρµακα
Η
χωρίς
νοσηλεύτρια
εντολές
Ιατρών»
κ.
∆.
Β. κλήθηκε από το Πρωτοτονίζουν και ζη«Η Ε∆Ε ολοκληρώθηκε επιρρίπτοντας
βαρύτα- βάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο της 7ης Υγειονο- τούν απάντηση στο ερώτηµα «γιατί µετά το τρατες κατηγορίες στη νοσηλεύτρια Αναισθησιολο
γι- µικής Περιφέρειας Κρήτης,
προκειµένου να απο- γικό συµβάν η αναισθησιολόγος συγγενής του
κού κυρία ∆. Β. ότι δήθεν χορήγησε
επιπλέον λογηθεί και να δικασθεί
για το πειθαρχικό αν. υπουργού αποµακρύνθηκε από τα χειρουρφάρµακα στην ανήλικη και δη ποσότητα
200 gr παράπτωµα της αµέλειας
ή ατελούς εκτέλεσης γεία, µε απόφαση της ∆ιοίκησης του νοσοκοαδρεναλίνης και 1 mg ατροπίνης, χωρίς
προ- του υπηρεσιακού καθήκοντος.
µείου και η νοσηλεύτρια παραµένει
στη θέση
ηγούµενη ενηµέρωση και εντολή της
υπεύθυνης
Η
ΠΟΕ∆ΗΝ
χαρακτηρίζει
«µεθοδευµένες» τις της;».
Αναισθησιολόγου Νεκταρίας Πολάκη»
αναφέρει ενέργειες της 7ης
Υπενθυµίζεται ότι µετά τις ιστολογικές εξετάσεις
ΥΠΕ και του υπουργείου
που έγιναν στην Αθήνα παραδόθηκε
στις αρµό-

“Είναι ψευδές ότι η Ε∆Ε ενοχοποιεί
µια µόνο
νοσηλεύτρια, η διερεύνηση της υπόθεσης
συνεχίζεται” είπε στην “Π” η ∆ΥΠΕάρχης
Κρήτης Ελένη Μαυροµµάτη

διες ανακριτικές αρχές και ο φάκελος
µε τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών εξετάσεων
που
ωστόσο δεν ρίχνουν φως στα αίτια του
θανάτου
της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη.
Τις εξετάσεις διενήργησε η Μονάδα Τοξικολογίας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικ
ών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ερωτηµατικά παραµένουν
και δεν προκύπτουν ξεκάθαρα στοιχεία
και απαντήσεις για τους λόγους που το µικρό
κοριτσάκι
έφυγε από τη ζωή, ενώ βρισκόταν στη
διαδικασία της ανάνηψης.
Τώρα οι αρµόδιοι προχωρούν σε νέα
Ένορκη
∆ιοικητική Εξέταση σε µια ακόµη προσπάθεια
να
φωτιστεί η υπόθεση.

Το προχθεσινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της “Π” που έφερε
στο φως της δημοσιότητας τη νέα εξέλιξη για την
υπόθεση

θέλω να προστατεύσω την οικογένεια του παιδιού και τους
εργαζόμενους του νοσοκομείου” είπε στην “Π” η ΔΥΠΕάρχης Ελένη Μαυρομμάτη. Η
ίδια, απαντώντας στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που είπε
ότι η ΕΔΕ ανατέθηκε σε φίλη

του Π .Πολάκη, της αναισθησιολόγου και δική της, σχολίασε: “Σας θυμίζω ότι η ΕΔΕ
ανατέθηκε στην καθηγήτρια
από τον τότε εκτελούντα χρέη
διοικητή στο ΠΑΓΝΗ κι όχι
από το υπουργείο Υγείας ή
εμένα”.

ριστουγεννιάτικο

αζάρι

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Ανωγειανό)
σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο παζάρι
που διοργανώνει την Τρίτη 13 και
Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου, πρωινές ώρες µπροστά
από την είσοδο του σχολείου (Καλοκαιρινού 197).
Στο παζάρι θα υπάρχουν όµορφες χειροποίητες
κατασκευές από τους µαθητές,
τους δασκάλους και τους γονείς.

Σας περιµένουµε !

