κυριακη 18 ιουλιου 2021

www.real.gr

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»
Η οικογένεια της
15χρονης μαθήτριας,
που έχασε τη ζωή της
μετά από επέμβαση
ρουτίνας, ζητά την
παρέμβαση του
υπουργείου Υγείας,
ενώ πληθαίνουν
οι καταγγελίες εις βάρος
του γιατρού που
τη χειρούργησε

Ε

Παρέμβαση

Η ανήλικη κοπέλα έχασε τη ζωή της στις 20 Ιουνίου του 2021, λίγο πριν συμπληρώσει το 15ο
έτος της ηλικίας της. Είχε υποβληθεί σε ιατρική
επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου
σε ιδιωτική κλινική πέντε ημέρες νωρίτερα, στις
15 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους γονείς, ο γιατρός
ο οποίος διενήργησε την επέμβαση τους είχε
προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι πρόκειται για

κοινωνια

ντα ιατρό, η μόνη σύσταση του οποίου ήταν η
λήψη απλών αναλγητικών φαρμάκων, ενώ ουδέποτε ζήτησε να δει το παιδί και να το εξετάσει.
Το αποτέλεσμα ήταν να μεταφερθεί δύο ημέρες
μετά στην ίδια ιδιωτική κλινική σε κρίσιμη κατάσταση, με ταχυσφυγμία και σε κατάσταση σηπτικού σοκ. Εκεί υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και μεταφέρθηκε στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, όπου απεβίωσε.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω ιατρός
έρχεται αντιμέτωπος με την ελληνική Δικαιοσύνη
ως ελεγχόμενος για τις πράξεις του. Εχει καταδικαστεί αμετάκλητα για την αξιόποινη πράξη της
ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και βρίσκεται στο
εδώλιο του κατηγορουμένου για την ίδια πράξη σε βάρος ενός 26χρονου νέου από την Καβάλα, υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης προς
εκδίκαση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Παράλληλα,
και η ιδιωτική κλινική έχει εναχθεί από έτερο θύμα γυναίκα, η οποία, μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου από τον εν λόγω ιατρό, κατέστη ανάπηρη σε ποσοστό 80%», καταλήγει η
κυρία Πακιρτζίδου.

να δύσκολο αγώνα, παρά το πένθος, έχει
ξεκινήσει η οικογένεια της 15χρονης Γωγούς από τη Θεσσαλονίκη, που έχασε τη
ζωή της μετά από επέμβαση για τοποθέτηση δακτυλίου στο στομάχι. Οι γονείς της άτυχης μαθήτριας, που έχουν καταθέσει μήνυση, καθώς πιστεύουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ιατρικό
λάθος, απευθύνουν μέσω της Realnews έκκληση για παρέμβαση του υπουργείου Υγείας στην
υπόθεση, ώστε να τεθεί σε προσωρινή αργία ο
γιατρός που τη χειρούργησε, τη στιγμή που πληθαίνουν οι καταγγελίες εις βάρος του.
«Στο βαρύ πένθος που βιώνουμε ως οικογένεια, υψώνουμε και μια κραυγή αγωνίας ώστε
να είναι το αγαπημένο μας τέκνο το τελευταίο
θύμα του μηνυομένου ιατρού», λέει ο πατέρας
της 15χρονης Γωγούς, ιερέας Βησσαρίων, μην
μπορώντας να κρύψει τον πόνο του και συνεχίζει:
«Απευθύνουμε έκκληση προς τον Ιατρικό Σύλλογο και το υπουργείο Υγείας ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί που δεν θα επιτρέψουν να
έχει άλλος την τύχη της Γωγούς μας».
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Μετά τη δημοσιοποίηση του θανάτου της, που
οφείλεται σε σηπτικό σοκ από πολυοργανική
ανεπάρκεια, τα τηλέφωνα δεν σταματούν να
χτυπούν στο δικηγορικό γραφείο της Κυριακής
Πακιρτζίδου, δικηγόρου της οικογένειας της άτυχης μαθήτριας. Οι καταγγελίες ασθενών για ιατρικά λάθη του εν λόγω γιατρού συγκεντρώνονται και αξιολογούνται.
Η κυρία Πακιρτζίδου δηλώνει ότι «στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν πολλά έγγραφα και
εμμάρτυρα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν σειρά πράξεων και παραλείψεων του μηνυομένου ιατρού, που οδήγησαν αιτιακά στον θάνατο της ανήλικης Γωγούς, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά τη νεκροψία-νεκροτομή, όπου
παρέστη και ο διορισθείς τεχνικός μας σύμβουλος. Η οικογένεια επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη όχι μόνο για τη μνήμη του παιδιού της, αλλά και για προστατευθούν και άλλοι άνθρωποι».
Στο πλαίσιο αυτό, η δικηγόρος ετοιμάζεται να
αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Υγείας, με την
οποία ζητά να επιληφθεί του θέματος και να θέσει σε προσωρινή αργία, έως ότου εξεταστούν
όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, τον εν λόγω γιατρό για τον οποίο έχει συγκεντρώσει πολλά και
επιβαρυντικά στοιχεία.
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Η Κυριακή Πακιρτζίδου, δικηγόρος
της οικογένειας της άτυχης μαθήτριας

μια χειρουργική πράξη απολύτως ασφαλή (τη
χαρακτήρισε επέμβαση ρουτίνας) και ανέφερε
ότι το παιδί τους σε δώδεκα ημέρες θα επέστρεφε στην καθημερινότητά του και στο γυμναστήριο. Οι γονείς σήμερα καταγγέλλουν ότι η ηλικία
της κόρης τους αποτελούσε αντένδειξη για να
υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση. «Καμία από
τις διαβεβαιώσεις του ιατρού δεν ήταν αληθινή,
αφού η μικρή Γωγώ αντιμετώπισε προβλήματα
αμέσως μετά το χειρουργείο και από την πρώτη
στιγμή παραπονέθηκε για κοιλιακό άλγος και κακουχία, αφού, λόγω εσφαλμένων χειρισμών, είχε
υποστεί διάτρηση στομάχου. Παρά ταύτα, στην
ανήλικη χορηγήθηκε εξιτήριο χωρίς να υποβληθεί σε εξετάσεις», αναφέρει η κυρία Πακιρτζίδου.

Οι γονείς τονίζουν ότι
η ηλικία της κόρης τους
αποτελούσε αντένδειξη
για να υποβληθεί σε αυτή

την επέμβαση

Μετά την αναχώρησή της από την ιδιωτική κλινική -και σύμφωνα πάντα με τα όσα έχει καταγγείλει η οικογένεια- η ανήλικη συνέχισε να παραπονιέται για έντονα συμπτώματα, κάτι για το
οποίο ενημέρωσε κατ’ επανάληψη τον θεράπο-

