 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Μεταφορά
11χρονου με βαρύ αυτισμό
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

68.16 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Μεταφορά Ιίχρονου
με βαρύ αυτισμό
Τη μεταφορά Ιίχρονου αγοριού
με βαρύ αυτισμό από το Νοσοκο
μείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκού»
σε ειδική μονάδα ζητεί από τα
υπουργεία Υγείας και Εργασίας η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων Δημόσιων Νοσοκομείων.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της, ο Πχρονος φιλοξενείται στο
«Αγλαΐα Κυριάκού» με εισαγγελική
εντολή από τις 9 Σεπτεμβρίου. «Εί
ναι σε μόνιμη υπερδιέγερση, κιν
δυνεύει με αυτοτραυματισμό και
αναστατώνονται νοσηλευόμενα
παιδιά στη Β' Παιδιατρική πανε
πιστημιακή κλινική όπου φιλοξε
νείται. Το νοσοκομείο τού διέθεσε
αποκλειστικές, αλλά όμως η μία
μετά την άλλη παραιτούνται επει
δή τραυματίζονται από την επιθε
τικότητα του παιδιού», αναφέρεται
στην ανακοίνωση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 Έκκληση ΠΟΕΔΗΝ για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά
στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

279.18 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

12

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2019

Κυκλοφορία:

2870

Έκκληση
ΠΟΕΔΗΝ για τα
εγκαταλελειμμένα
παιδιά στα
νοσοκομεία
κκληση στους υπουρ σπονδία Εργαζομένων στα
γούς Υγείας και Εργα Δημόσια Νοσοκομεία.
σίας για μεταφορά σε Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο
ειδική μονάδα ενός 1Ιχρο11χρονος "είναι σε μόνιμη υ
νου που πάσχει από βαρύ περδιέγερση, κινδυνεύει με
αυτισμό και φιλοξενείται με αυτοτραυματισμό και ανα
εισαγγελική εντολή από τις στατώνονται νοσηλευόμενα
9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκο παιδιά στη Β’ Παιδιατρική
μείο "Αγλαΐα Κυριάκού" α Πανεπιστημιακή κλινική ό
πευθύνει η Πανελλήνια Ομο που φιλοξενούνται".

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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"Μείζον κοινωνικό ζήτημα"
Το νοσοκομείο, σύμφωνα με
την ΠΟΕΔΗΝ, του διέθεσε
αποκλειστικές, αλλά όμως "η
μία μετά την άλλη παραιτού
νται, επειδή τραυματίζονταν
από την επιθετικότητα του
παιδιού". Προσθέτει ότι η
διοίκηση του νοσοκομείου
κάνει προσπάθειες για την ε
ξεύρεση λύσης.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι "έχει επανειλημμένως
αναδείξει το μείζον κοινωνικό ζήτημα της φιλο
ξενίας των εγκαταλελειμμένων παιδιών με εισαγγελική εντολή στα Παιδιατρικό Νοσοκομεία.
Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περί τα 50 παι
διά". Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τα συναρμόδια υπουρ
γεία να δώσουν λύση και για τον 11χρονο, αλλά
και για τα άλλα 50 εγκαταλελειμμένα παιδιά.

2

 Παρέμβαση ΠΟΕΔΗΝ για 50 παιδιά με βαρύ αυτισμό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

306.02 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ μεταφορά ενός 11 χρό
νου αγοριού με βαρύ αυτισμό, που
νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκού», ζητεί η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ
νων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π0ΕΔΗΝ), από τον υπουργό Βασίλη
Κικίλια και την υφυπουργό Εργα
σίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δό
μνα Μιχαηλίδου.
Το αγοράκι, που φιλοξενείται με
εισαγγελική εντολή από τις 9 Σεπτεμ
βρίου, εξαιτίας της σοβαρότητας του
περιστατικού, είναι σε συνεχή διέγερ
ση με σοβαρό κίνδυνο αυτοτραυματισμού.
«Εχουμε επανειλημμένως αναδείξει το μείζον κοινωνικό ζήτημα της
φιλοξενίας των εγκαταλειμμένων παι
διών με εισαγγελική εντολή στα Παι
διατρικά Νοσοκομεία Παίδων. Αυτή
τη στιγμή φιλοξενούνται περί τα 50

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

18

Αρθρογράφος:

Παρέμβαση ΠΟΕΔΗΝ
για 50 παιδιά
μεβαρύ αυτισμό
παιδιά» αναφέρει η ομοσπονδία στην
ανακοίνωσή της.
Να σημειωθεί ότι το παιδί, που
είναι σε μόνιμη υπερδιέγερση,
εκτός από τον κίνδυνο να αυτοτραυματιστεί, προκαλεί αναστάτω
ση και στα υπόλοιπα παιδιά στη Β
Παιδιατρική Πανεπιστημιακή κλινι
κή όπου νοσηλεύεται.
Να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο
διέθεσε αποκλειστικές νοσοκόμες
για τη φροντίδα που χρειάζεται,
όμως η μία μετά την άλλη παραι
τούνται, επειδή το παιδί είναι ιδι
αίτερα επιθετικό και από τις επιθέ
σεις που έχουν δεχτεί έχουν τραυ

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

ματιστεί αρκετές φορές. Η διοίκηση
του νοσοκομείου κάνει προσπάθει
ες για την εξεύρεση λύσης.
«Δυστυχώς, για τα εγκαταλειμ
μένα και κακοποιημένα παιδιά που
φιλοξενούνται στο Παίδων με εισαγγελική εντολή η Πολιτεία δεν
έχει κανένα σχέδιο» είπε στη «δη
μοκρατία» ο Σωτήρης Σεμερτζιάν,
εκπρόσωπος των ειδικευόμενων
γιατρών στο Παίδων, που έχουν
αναδείξει πολλές φορές το θέμα.
Σημειώνεται ότι τα παιδιατρι
κά θεραπευτήρια έχουν μετατρα
πεί σε «ανοιχτή δομή» για ασυνόδευτα παιδιά από λίγων μηνών
έως 16 ετών, γιατί οι κοινωνικές
δομές (π.χ. ορφανοτροφεία, κέ
ντρα βρεφών) δεν έχουν κενές
θέσεις, εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης.
Ρίτα ΜεΒά
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 «Αποθήκη» παιδιών το «Αγία Σοφία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

409.07 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:

17

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2019

Κυκλοφορία:

6345

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΕΔΗΝ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11 ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΒΑΡΥ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΜΗ

«Αποθήκη» παιδιών το «Αγία Σοφία
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
το προσκήνιο ήρθε πάλι το
mgeorganta@e-typos.com
μείζον ζήτημα των φιλοξενού
μενων κατόπιν εισαγγελικής
για εξεύρεση λύσης», αναφέρει σε
εντολής παιδιών στο Νοσοκομείο
ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία. Επι
Παίδων «Αγία Σοφία» μετά την καταγ
σημαίνει δε ότι αυτή τη στιγμή φιλοξε
γελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
νούνται, μετά από εισαγγελική εντολή,
Εργαζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων
στο παιδιατρικό νοσοκομείο 50 παιδιά.
(ΠΟΕΔΗΝ) ότι 11 χρονο αγόρι με βαρύ
Η «εγκατάλειψη» στο Παίδων παιδιών
αυτισμό μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό
είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο
νοσοκομείο αντί να βρίσκεται σε ειδική
για την περίπτωσή του μονάδα.
παραμένει άλυτο ελλείψει προνοιακών
δομών και ξενώνων. Πρόκειται για παι
Η ΠΟΕΔΗΝ απευθύνει έκκληση
στους συναρμόδιους υπουργούς να
διά που καταλήγουν στο νοσηλευτικό
ίδρυμα μετά από εισαγγελική εντολή
μεταφερθεί ο 11 χρονος σε ειδική
δομή καθώς φιλοξενείται σε πλήρως
με την οποία απομακρύνονται από το
ακατάλληλο περιβάλλον, με συνεχή
οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο σκοκίνδυνο να αυτοτραυματιστεί.

Σ

Κίνδυνοι
«Είναι σε μόνιμη υπερδιέγερση, κινδυ
νεύει με αυτοτραυματισμό και αναστα
τώνονται νοσηλευόμενα παιδιά στη Β’
Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική.
Το νοσοκομείο του διέθεσε αποκλειστι
κές αλλά π μία μετά την άλλη παραι
τούνται επειδή τραυματίζονται από την
επιθετικότητα του παιδιού. Η διοίκηση
του νοσοκομείου κάνει προσπάθειες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

50 ανήλικοι
έγκατα λελει μ μένοι
στο νοσοκομείο.
Το αγορά κι βρίσκεται
σε μόνιμη υπερδιέγερση
και κινδυνεύει με
αυτοτραυματισμό

---------- Μ-----

πός μεταφοράς τους στο παιδιατρικό
νοσοκομείο είναι ο ιατρικός έλεγχος, ο
οποίος όμως ολοκληρώνεται μέσα σε
πολύ λίγες ημέρες. Τα παιδιά όμως δεν
φεύγουν αλλά παραμένουν επί μήνες,
ακόμη και χρόνια.

Εγκλωβισμένοι
Το παράδοξο είναι ότι τα παιδιά, που
είναι κυρίως έφηβοι, είναι ως επί το
πλείστον υγιή και μένουν μέσα στο
νοσοκομείο μόνο για λόγους φιλο
ξενίας. Μάλιστα, όπως έχει αναδείξει
ο Ελεύθερος Τύπος σε προηγούμενο
ρεπορτάζ του, την τελευταία δεκαετία
έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των
παιδιών που καταλήγουν στο παιδι
ατρικό νοσοκομείο κατόπιν εντολής
εισαγγελέα.
Πριν από το έτος 2010 ήταν περίπου
20 παιδιά το έτος, αλλά τα επόμενα
χρόνια ο αριθμός των παιδιών κατ’
έτος διαρκώς αυξάνεται. Το 2011 ήταν
80, το 2013 ανήλθαν σε 183, το 2014
σε 170, το 2015 σε 149, το 2016 σε
125. Το 2017 τα παιδιά που κατέληξαν
στο Παίδων ήταν 178 ενώ το 2018
ήταν 221! ■

Παιδιά τα οποία απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον
μεταφέρονται για εξετάσεις με εισαγγελική εντολή στο Παίδων
και καταλήγουν να παραμένουν μήνες ή και χρόνια.
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 ΠΟΕΔΗΝ: Εκκληση για 11χρονο με αυτισμό
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

39.98 cm²

Θέματα:

ΠΟΕΔΗΝ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

5

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2019

Κυκλοφορία:

2650

ΠΟΕΔΗΝ: Εκκληση για
1 Ιχρονο με αυτισμό
Έκκληση στους υπουργούς Υγείας και Εργασίας
για μεταφορά σε ειδική μονάδα ενός 1 Ιχρονου
που πάσχει από βαρύ αυτισμό και που φιλοξενεί
ται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο «Αγλαΐα
Κυριάκού» απευθύνει η ΠΟΕΔΗΝ. Η Ομοσπονδία
αναφέρει ότι ο 1 Ιχρονος «είναι σε μόνιμη υπερδιέ
γερση, κινδυνεύει με αυτοτραυμαησμό και αναστα
τώνονται νοσηλευόμενα παιδιά στη Β’ Παιδιατρι
κή Πανεπιστημιακή κλινική όπου φιλοξενούνται».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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