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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία χειρουργική επέμβαση ασθενή που επέζησε από έκρηξη νάρκης το 2002 στον
Έβρο.
Η επέμβαση διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση «Εκστρατεία για την Απαγόρευση των
Ναρκών» (International Campaign to Ban Landmines, ICBL).
«Είναι η τρίτη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 27χρονος Μαροκινός που είχε χάσει
και τα δύο του πόδια και τη λειτουργικότητα του δεξιού του χεριού σε έκρηξη νάρκης
προσωπικού στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας», δήλωσε ο θεράπων ιατρός του,
Διευθυντής Β' Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Σάββας Σουρμελής. «Αυτή τη
φορά, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της Κλινικής Πλαστικής & Επανορθωτικής
Χειρουργικής κ. Αικατερίνη Βλαστού, ο 27χρονος χειρουργήθηκε με επιτυχία στους
τένοντες, στις αρθρώσεις του χεριού του και στον αγκώνα», πρόσθεσε ο ιατρός και
κατέληξε λέγοντας «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε, ελπίζουμε για τελευταία
φορά, στην αποκατάσταση θύματος ναρκών προσωπικού».
Η περίπτωση του 27χρονου Μαροκινού αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα θύματος έκρηξης
νάρκης σε περίοδο ειρήνης στα σύνορά μας. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ θεωρεί χρέος την παροχή
ιατρικής περίθαλψης σε όλους όσους την έχουν ανάγκη, σαν μέρος προσπάθειας τελικής
αποκατάστασης των επιζησάντων.
Η εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης (τιμηθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης 1997) στην
Ελλάδα, κ. Louisa O’ Brien επισημαίνει ότι «Δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή της
Συνθήκης για την Απαγόρευση των Ναρκών στην Ottawa, οι επιζήσαντες εκρήξεων
ναρκών φτάνουν τους 473,000 παγκοσμίως μέχρι τον Αύγουστο του 2007. Σε ό, τι αφορά
τις απώλειες στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας: μεταξύ του 1987 και του
2004, 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 149 τραυματίστηκαν στα ναρκοπέδια των συνόρων
στον Έβρο. Μπορεί φέτος να είναι η πρώτη χρονιά χωρίς απώλειες από τότε που
τοποθετήθηκαν οι νάρκες, προ 30 ετών. Οι επιζήσαντες εκρήξεων ναρκών χρειάζονται
τη βοήθειά μας και θα την χρειάζονται και στο μέλλον και αποτελεί χρέος όλων μας να
προστατεύσουμε τη ζωή και τη υγεία τους».
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