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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.: Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε το πρώτο στην Ελλάδα
θύμα πολέμου από τη Λωρίδα της Γάζας
Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε στο Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ο πρώτος
τραυματίας πολέμου που ήρθε στην Ελλάδα από τη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για την
20χρονη Hanan Doghmosh, η οποία εισήχθη προ 2μήνου στο ΥΓΕΙΑ συνοδευόμενη από τον
πατέρα της, με πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα και η οποία παίρνει εξιτήριο αύριο
Τετάρτη 22.07.2009.
Το ΥΓΕΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, σε συνεργασία με
τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας και ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), αποδέχτηκε να αναλάβει τη δωρεάν αποκαστάσταση και
νοσηλεία της 20χρονης Παλαιστίνιας που τραυματίστηκε από βομβαρδισμό στο σπίτι της, στη
Λωρίδα της Γάζας, στις αρχές του 2009.
Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που, μετά από χρονοβόρες διαδικασίες, την επιθυμία της
Παλαιστινιακής Αρχής και τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών, έφθασε στην Ελλάδα.
Την 20χρονη Hanan παρακολούθησε, κατά τη δίμηνη νοσηλεία της στο νοσοκομείο, ομάδα
ιατρών αποτελούμενη από ορθοπαιδικούς, παθολόγους, λοιμωξιολόγους, φυσικοθεραπευτές,
διατροφολόγους και άλλες ειδικότητες, εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων που είχε.
Όπως δήλωσε ο θεράπων ιατρός της, Ορθοπαιδικός-Διευθυντής της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής
του ΥΓΕΙΑ, κ. Σάββας Σουρμελής «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η 20χρονη
Παλαιστίνια ήταν στο αριστερό της χέρι, καθώς παρουσίαζε έλλειμα στα 2/3 του μήκους του
κυρίως οστού. Επιπλέον, λόγω της έντονης δυσκαμψίας του χεριού της -εξαιτίας της
ακινητοποίησής του για μεγάλο χρονικό διάστημα-, τα δάχτυλα ήταν αγκυλωμένα. Κατά τη
διάρκεια της κύριας επέμβασης στην οποία υπεβλήθη η Hanan, καταφέραμε να
αποκαταστήσουμε το οστικό κενό με άριστα αποτελέσματα μέχρι σήμερα».
«Μετά το πέρας της επέμβασης», πρόσθεσε ο κ.Σουρμελής, «η νεαρή Παλαιστίνια υποβλήθηκε
σε έντονο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση της κινητικότητας των
δακτύλων».
Η 20χρονη Hanan θα είναι σε άμεση επαφή και επικοινωνία με το ΥΓΕΙΑ και το θεράποντα ιατρό
της για τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην πατρίδα της, όπου θα είναι υπό
συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία με το ΥΓΕΙΑ. Σε διάστημα περίπου ενός χρόνου θα
επανέλθει στο ΥΓΕΙΑ για τελική αποκατάσταση.
∆ Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

 Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι | ℡ 210 686 7000 |  210 684 5089
 info@hygeia.gr | www.hygeia.gr

