
5ΘΗΜΕΡΗ 
ΓΙΑΤΡΩΝ KAI 
ΕΤΟ ΙΚΑ
Πενθήμερη απεργία από τις 15 
έως τις 19 Φεβρουάριου θα 
πραγματοποιηθούν οι γιατροί 
του ΙΚΑ, εάν, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του 
συνδικαλιστικού τους οργάνου 
(ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), έως τότε δεν 
επιλυθούν τα ακόλουθα 
αιτήματα:
•  Μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων γιατρών ΙΚΑ 
(υπηρετούν στο ΙΚΑ από 5-10 
ακόμη και 15 χρόνια!!!)
•  Επαναχορήγηση σ’ όλους 
τους γιατρούς του ΙΚΑ των 
επιδομάτων βιβλιοθήκης, 
ειδικότητας, ετοιμότητας ,όπως 
δίνονται στους γιατρούς του 
ΕΣΥ.
•  Αναβάθμιση της περίθαλψης 
των ασφαλισμένων του 
Ιδρύματος.
• Θέσπιση ιατρικού 
βαθμολογίου.
• Αναπροσαρμογή εξόδων 
κίνησης-ιατρείου, χορήγηση 
υπερωριών σ’ όλους τους 
γιατρούς ΙΚΑ, ανάκληση των 
διώξεων.
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ΛΑΪΚΟ: Οι γιατροί λένε ότι υπάρχουν άδειο κρεβάτια, αν «ξέρεις τον πρόεδρο», ενώ

«Λ
Της ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ευκές μπλούζες εναντίον λευκών».
Αυτή η φράση θα μπορούσε να 
περιγράφει τον «εμφύλιο πόλεμο» 

που έχει ξεσπάσει στο Λαϊκό Νοσοκομείο 
ανάμεσα σε γιατρούς και εργαζόμενους του 
ιδρύματος. Οι μεν γιατροί κατηγορούσαν χθες 
τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, «ότι 
δεν ενδιαφέρεται για να πληρωθούν τα 
δεδουλευμένα από τις εφημερίες τους», οι δε 
εργαζόμενοι κατήγγειλαν με ανακοίνωσή τους 
ότι «μερίδα γιατρών βλέπει τα κρατικά 
νοσοκομεία σαν προέκταση των ιδιωτικών 
τους ιατρείων».

Κι επειδή χθες το Λαϊκό Νοσοκομείο εφημέ
ρευε, αποδέκτες των «πυρών», ένθεν και ένθεν, ή
ταν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους. Χθες από 
τις 8 το πρωί οι γιατροί δέχτηκαν να δουν ελάχι
στους ασθενείς, εφόσον η κατάσταση της υγείας 
τους ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Σε δύο-τρεις περιπτώσεις ασθενών με ελαφρά 
κατάγματα με τη συγκατάθεση τη δική τους και 
των συγγενών τους διακομί
σθηκαν σε άλλα νοσοκομεία 
που εφημέρευαν (ΚΑΤ και 
«Σωτηρία»). Παρά την ταλαι
πωρία τους, οι περισσότεροι 
ασθενείς δήλωναν πως «δεν 
φταίνε κι οι γιατροί».

Τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Λαϊκού Νοσοκομείου για τη μη καταβολή των 
δεδουλευμένων από τις υπερωρίες κατήγγειλαν ο Δημήτρης Καρούσος και η 

Αλεξάνδρα Κάντα, μέλη της πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ

«Εχουν όίκιο»
«Ηρθαμε από την Τήνο για 

να χειρουργηθεί το κορίτσι 
μας και περιμένουμε από το 
πρωί. Ξέρουμε ότι αν καθυστε
ρήσει για 2-3 μέρες η εγχείρη
ση δεν θα υπάρξει πρόβλημα, 
αλλά δεν είναι κι εύκολο να 
’ρχεσαι από την επαρχία στην 
Αθήνα και να φεύγεις άπρα
κτη. Οι γιατροί όμως έχουν κι 
αυτοί τα δίκια τους. Κι άλλες 
δύο φορές που έχω χειρουργη- 
θεί στο “Λαϊκό” έχω μείνει ευ
χαριστημένη, γιατί οι γιατροί 
μάς κοίταξαν», μας ανέφερε η 
κ. Μαρία.

«Και λεφτά να είχα σε ιδιω
τικό νοσοκομείο δεν θα πήγαι

να. Κι εδώ και στον “Ερυθρό 
Σταυρό”, που έχω πάει, μ’ έ
χουν εξυπηρετήσει. Σήμερα ή
ταν να μπω στο χειρουργείο 
για εγχείρηση στο παχύ έντε
ρο, αλλά τελικά αναβλήθηκε. 
Είμαι στενοχωρημένος που 
δεν χειρουργήθηκα, αλλά δεν 
έχω παράπονο από τους για
τρούς», μας έλεγε ο Θωμάς 
Κοτίκας, από τους Αγίους Σα
ράντα.

Στο αμφιθέατρο του νοσο
κομείου οι γιατροί αποφάσι
σαν χθες το απόγευμα να συ- 
νεχίσουν τις κινητοποιήσεις 
τους.

Κατά προέβρου
«Το ποτήρι ξεχείλισε. Ο 

πρόεδρος του νοσοκομείου Ιω
άννης Παπαδόπουλος και η δι
οίκηση δεν μας έχουν πληρώ
σει για τις εφημερίες του Νο
εμβρίου και του Δεκεμβρίου. 
Εμείς είχαμε ειδοποιήσει και

το υπουργείο Υγείας και το Ε- 
ΚΑΒ ότι δεν θα δεχτούμε α
σθενείς σήμερα. Δεν ανεχόμα
στε άλλο την απλήρωτη εργα
σία», μας έλεγαν ο πρόεδρος 
της πενταμελούς επιτροπής της 
ΕΙΝΑΠ Αντώνης Σταυρού- 
λιας και ο αναισθησιολόγος 
Δημήτρης Καρούσος.

«Εχουν προσληφθεί 91 άτο
μα για αιμοληψίες και παρ’ ό
λα αυτά τις αιμοληψίες τις κά
νουν ειδικευόμενοι. Οι προ- 
σληφθέντες για τις αιμοληψίες 
έχουν αποσπαστεί σε άλλες υ
πηρεσίες», μας έλεγε η για
τρός Αλεξάνδρα Κάντα, μέλος 
του πενταμελούς συντονιστι
κού της ΕΙΝΑΠ.

Η Καλή Κοντογιώργη, ειδι- 
κεύομενη γιατρός, έκανε λόγο 
για απαράδεκτες συνθήκες υ
γιεινής στα χειρουργεία: 
«Προχθές το βράδυ μετά το τε
λευταίο χειρουργείο και τον 
καθαρισμό της αίθουσας, κά

τω υπήρχαν κομμάτια κρέας 
που έφταναν ώς έξω».

Η κ. Κάντα κατήγγειλε στην 
«Ε» ότι «υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή κρεβάτια, οι λεγάμενες 
“θέσεις”... Είναι αρκετοί θά
λαμοι, δίκλινοι κατά βάση, 
στους οποίους οι άρριυστοι 
δεν μπαίνουν με ιατρικά κρι
τήρια, μέσα απομόνωσης ή για 
τη δική τους ασφάλεια, αλλά 
μπαίνουν με το αν και κατά 
πόσο είναι γναίοτοί του προέ
δρου οι ίδιοι ή οι δικοί τους. 
Αυτές τις θέσεις διαχειρίζεται 
γραμματέας παρά τω προέ- 
δρω μόνο γ ι’ αυτό. Δεν περνά
νε δηλαδή από το γραφείο κί
νησης στα εξωτερικά. Μπαί
νουν δε αυτοί οι άρρωστοι όχι 
την ημέρα της εφημερίας, αλ
λά οποιαδήποτε μέρα, Κυρια
κή λ.χ., που δεν εφημερεύου
με».

Επιχειρήσαμε να επικοινω-

ΚΑΘΙΕΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Μικτές εφημερίες κα
θιερώνονται για τους νο
σοκομειακούς γιατρούς 
με τροπολογία που κατέ
θεσε χθες στη Βουλή, 
στο νομοσχέδιο για τη με
τατροπή σε Α.Ε. του ΟΛΠ 
και του ΟΛΘ, ο υπουργός 
Υγείας Λ. Παπαδήμας. 
Αυτό σημαίνει ότι με το 
σύστημα αυτό, εκτός από 
τις πλήρεις εφημερίες, 
στο εξής οι γιατροί θα 
μπορούν να κάνουν τις έ
ξι πρώτες ώρες της εφη
μερίας στο νοσοκομείο 
και τις υπόλοιπες δέκα 
στο σπίτι τους.

νήσουμε για το ζήτημα αυτό με 
τον πρόεδρο του Δ.Σ., αλλά ώς 
αργά χθες το βράδυ δεν κατέ
στη δυνατό.

«Διάηυβηιι
Στο θέμα του Λαϊκού Νοσο

κομείου παρενέβησαν χθες ο 
τέα>ς πρόεδρος της Νέας Δη
μοκρατίας Μιλτιάδης Εβερτ 
και ο βουλευτής Αθανάσιος 
Γιαννόπουλος (Ν.Δ.). Με επι
στολή του προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και τους αρ
χηγούς των κομμάτων ο κ. Ε
βερτ έκανε λόγο για «διάλυση 
στα κρατικά νοσοκομεία», ενώ 
ο κ. Γιαννόπουλος απηύθυνε 
επερώτηση προς τον υπουργό 
Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα, 
πότε θα καταβληθούν τα δε
δουλευμένα των γιατρών και 
θα αποπερατωθούν τα χει
ρουργεία του Λαϊκού Νοσοκο
μείου.

Φασίνα στο Κρατικό Νίκαιας λόγω της επίσκεψης
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Τ ο Γ ενικό Κρατικό Ν ικαίας 
όπου κυκλοφορούν κατσα

ρίδες, αλλά γενικά παρουσιάζει 
μια πιο ανθρώπινη εικόνα συ
γκριτικά με άλλα νοσοκομεία 
της Αττικής και κυρίως το «Λαϊ
κό», επισκέφθηκε, χθες, η σύζυ
γος του πρωθυπουργού, Δάφνη 
Σημίτη. Την προσκάλεσε η 
Παιδιατρική Κλινική του νοσο
κομείου για την κοπή της πίτας 
«λόγω της ευαισθησίας της για 
το άρρωστο και προβληματικό 
παιδί».

Η Δάφνη Σημίτη, όμιυς, έγινε 
δέκτης και σοβαρών παραπό
νων. Την οϊρα που περνούσε α
πό το προαύλιο, συγγενής α
σθενούς τής φώναξε «να πάτε 
να δείτε και την πίσω πλευρά με 
τα σκουπίδια και τις ψόφιες γά
τες». Ανεβαίνοντας από το δεύ
τερο στον τρίτο όροφο είδε ένα 
σπασμένο τζάμι. «Τι είναι αυ
τό;» ρώτησε τον πρόεδρο Στέ
φανο Μιχαλάκο. «Προσπαθού
με να αλλάζουμε γρήγορα ό,τι

σπάει», της απάντησε εκείνος.

κατβαρί6ες...
Μητέρες άρρωστων παιδιών 

έφεραν στους δημοσιογράφους 
μέσα σε χαρτοπετσέτα κατσα
ρίδες που μόλις είχαν σκοτώσει 
στην κουζίνα της παιδιατρικής 
κλινικής. «Παντού υπάρχουν 
κατσαρίδες σήμερα, ακόμη και 
στα σπίτια», δικαιολογήθηκε 
στην «Ε» ο πρόεδρος του νοσο
κομείου. «Επειδή είμαι γιατρός 
ξέριο ότι στο “Παίδιον” υπάρ
χουν περισσότερες κατσαρίδες 
από κάθε άλλο νοσοκομείο, το 
ίδιο και στο Λονδίνο. Παρου
σιάζουν μια ανθεκτικότητα, αλ
λάζουμε τα φάρμακα σε συνερ
γασία με την επιστημονική επι
τροπή και με την επιτροπή λοι
μώξεων για να τις καταπολεμή
σουμε. Εκείνο που μετράει εί
ναι ότι έχουν γίνει ή γίνονται 
τώρα έργα ύψους 7 δισ. και εί
μαστε το πρώτο νοσοκομείο 
που πλήρωσε τα αναδρομικά 
των γιατρών».

Η κ. Σημίτη είπε ότι «η υγιει

νή ενός νοσοκομείου “δεν εξαρ- 
τάται μόνο από τους*γιατρούς 
και το προσωπικό, αλλά και α
πό τους ίδιους τους πολίτες».

Την ώρα που διέσχιζαν τους 
διαδρόμους αναμονής, η κ. Ση
μίτη παρατήρησε τα καθίσματα 
και είπε «τα είδα στη Δανία». Ο 
πρόεδρος την ενημέρωσε «γυ
ρίσαμε πολλά νοσοκομεία μέ
χρι ν’ αποφασίσουμε την ανα
καίνιση του νοσοκομείου». Της 
είχε και μια ευχάριστη έκπλη
ξη. «Στο Κρατικό Νίκαιας α
σθενείς και συγγενείς έχουν 
την ευκαιρία ν’ ακούνε κλασική 
μουσική, κάτι που γίνεται σ’ ε
λάχιστα νοσοκομεία», της είπε.

Μπαίνοντας στο κυλικείο η κ. 
Σημίτη έπεσε σε θερμόαιμο ο
παδό του ΠΑΣΟΚ. «Να ζήσει 
το ΠΑΣΟΚ», της φώναξε κι ε
κείνη χαμογέλασε. Μετά την 
ξενάγηση δήλωσε ότι «οι και
νούργιοι χώροι του νοσοκομείου 
είναι θαυμάσιοι και οι παλιοί 
καθαροί και περιποιημένοι, πο
λύ ανθρώπινοι».

Δημοσιογράφος τη ρώτησε

αν νομίζει ότι πρέπει ν’ αυξη
θούν τα κονδύλια για την υγεία 
μετά την εμπειρία που απέκτη
σε από τις επισκέψεις της σε δη
μόσια νοσοκομεία. «Εγώ δεν έ
χω καμία σχέση με τα κονδύ
λια», απάντησε.

Η σύζυγος του πρωθυπουρ
γού, συνεπής στο ραντεβού της, 
έφτασε στο Κρατικό Νίκαιας α
κριβώς στη μία το μεσημέρι, με 
το γνωστό λευκό «Ξάνθια», το 
οποίο χρησιμοποιεί στις μετα
κινήσεις της. Τη συνόδευε η υ
πεύθυνη δημοσίων σχέσεων του 
Μεγάρου Μαξίμου Μάνια Κω- 
στοπούλου. Ούτε στους κάμέ
ρα μαν και τους φωτογράφους 
ούτε στους δημοσιογράφους ε
πέτρεψε να μπουν στους θαλά
μους των παιδιών. «Η κ. Σημίτη 
δεν θέλει να θεωρηθεί ότι επιχει
ρεί εκμετάλλευση της επίσκε
ψής της», έλεγε η Μάνια Κω- 
στοπούλου, «είναι σεμνή και 
διακριτική», προσέθετε ο πρόε
δρος του νοσοκομείου. Την πιο 
αφοπλιστική απάντηση, πά
ντως, την έδωσε η ίδια: «Μπορεί

κάποιος απο σας να εχει γρίπη. 
Γιατί να κινδυνεύσουν τα παι
διά;».

Κινητοποίηση
Η καθαριότητα στους δια

δρόμους και τα δωμάτια των α
σθενών ήταν εμφανής. «Κάναμε 
την καθαριότητα που συνηθί
ζουμε μετά από κάθε εφημε
ρία», μου απάντησε νοσηλευ
τής. Αντίθετα η Ρούλα Βλαστά- 
ρη, μητέρα μωρού τεσσάρων 
μηναϊν που μπήκε για νοσηλεία 
στην παιδιατρική κλινική του 
Γενικού Νίκαιας, την προηγού
μενη νύχτα, υποστήριξε ότι έγι
νε μεγάλη κι νητοποίηση εν όψει 
της άφιξης της συζύγου του 
πρωθυπουργού: «Ηλεκτρολόγοι 
άλλαζαν λάμπες, άλλοι καθάρι
ζαν τους τοίχους, το πάτωμα το 
έγλειψαν, κλείδωναν πόρτες για 
να μη μυρίζει καπνός γιατί κά
ποιες μητέρες καπνίζουν, το ί
διο γιατροί και νοσηλεύτριες».

Η ίδια μητέρα μάς έκανε και 
τις παρακάτω καταγγελίες: «Ε
κτός του ότι δεν προσφέρουν
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οι εργαζόμενοι για «γιατρούς που βλέπουν το νοσοκομείο προέκταση των ιδιωτικών τους ιατρείων»

Οι πόρτες του 
Λαϊκού 
Νοσοκομείου 
ήταν χθες 
ανοιχτές, 
αλλά 
ελάχιστοι 
ασθενείς 
εξυπηρετή
θηκαν και 
μόνο εφόσον 
η κατάσταση 
της υγείας 
τους ήταν 
εξαιρετικά 
κρίσιμη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ ε τις ζωές τους πληροϊνουν τα νεογνά 
την έλλειψη προσωπικού και τα πα

λιά μηχανήματα στα νοσοκομεία της Θεσ
σαλονίκης, αλλά και την ελλιπέστατη υπο
δομή των νοσοκομείων της Μακεδονίας 
και της Θεσσαλίας. Μέσα στο 1998, στις 
δύο νεογνολογικές κλινικές του «Ιπποκρα- 
τείου» νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης ση
μειώθηκαν 105 θάνατοι νεογνών, που ο
φείλονταν κυρίως σε βαριές συγγενείς α
νωμαλίες, οι οποίες προκαλούν σηψαιμίες 
και λοιμώξεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του νοσοκο
μείου Πάνο Μεταξά, από τα 1.437 νεογνά 
που νοσηλεύτηκαν στις δύο νεογνολογικές 
κλινικές του «Ιπποκρατείου» τον τελευταίο 
χρόνο, πέθαναν τα 105, ποσοστό που ανέρ-

Τα νεογνά πληρώνουν 
με τη ζωή τους 

την έλλειψη 
υποδομής

χεται στο 7,3%. Πριν από 10 χρόνια το πο
σοστό αυτό ήταν 15%. Τα νεογνά διακομί
ζονται στο «Ιπποκράτειο» από ιδιωτικές 
κλινικές τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, όπου 
ακόμη και τα νοσοκομεία έχουν τρομακτι
κές ελλείψεις.

Ο διευθυντής τής μιας από τις νεογνολο

γικές κλινικές Αλέξανδρος Ανδρέου υπο
γραμμίζει: «Μπορεί το ΕΣΥ να έχει τα χά
λια του, αλλά υπάρχουν και μονάδες που 
δίνουν ζωή». Ο ίδιος επισημαίνει το θέμα 
της ενίσχυσης της υπάρχουσας υποδομής, 
ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι 
θάνατοι. «Αν είχαμε τουλάχιστον τρεις α
ναπνευστήρες τελευταίας γενιάς, πέρα α
πό τους υπάρχοντες παλιούς (αξίας 10 ε- 
κατ. δρχ.), ένα φορητό έγχρωμο Ντόμπλερ 
με υπέρηχο (αξίας 40 εκατ. δρχ.) και πέντε 
ακόμη νοσηλευτές/τριες, θα μπορούσαμε 
να σώσουμε μερικές ακόμη ζωές».

Στο θέμα παρενέβη και ο προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαράλα
μπος Βουρλιώτης που παρήγγειλε τη διε
νέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

ΣΑ Κ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

της Δάφνης Σημίτη
ούτε γάλα στα παιδιά -το φέρ
νουμε από το σπίτι- δεν υπάρ
χουν χαρτοπετσέτες, χαρτί υ
γείας στις τουαλέτες. Επίσης 
στην κουζίνα όπου φτιάχνονται 
τα γάλατα των παιδιών και όλα 
πρέπει να είναι αποστειρωμέ
να, περπατάνε κατσαρίδες. Το 
δικό μου μωρό έχει μικροβιακή 
ασθματική βρογχίτιδα. Αναρω
τιέμαι με τι άλλα μικρόβια θα 
βγούνε από δω».

Πάντως, όλες οι μητέρες δή
λωσαν ευχαριστημένες από 
τους γιατρούς και το νοσηλευτι
κό προσωπικό «που προσπα
θεί».

Με κατάλογο αιτημάτων ήρ
θε στους δημοσιογράφους και ο 
πρόεδρος της πενταμελούς επι
τροπής γιατρών του Κρατικού 
Νίκαιας Παύλος Πολάκης.

«Υπάρχει μεγάλη έλλειψη 
προσωπικού» είπε. «Πρέπει να 
προσληφθούν 250 νοσηλευτές 
και 70 παραϊατρικών επαγγελ
μάτων. Το νοσοκομείο δεν έχει 
μαγνητικό τομογράφο -το ίδιο 
συμβαίνει και με όλα τα νοσο

κομεία του Πειραιά και της Δυ
τικής Αττικής. Αν και έχει βελ
τιωθεί η κατάσταση τα τελευ
ταία χρόνια, κατά περιόδους 
εμφανίζονται σημαντικές ελλεί

ψεις υγειονομικού υλικού σε 
φιλμ αξονικού τομογράφου, κα
θετήρες κ.λπ. -και εδώ και 20 η
μέρες δεν υπάρχει ανθραώτινη 
λευκιυματίνη».

Ο Παναγιώτης 
Ιωσηφίδης 
πλάι στη 
σύζυγο του 
πρωθυπουρ
γού δείχνει 
περήφανος το 
φλουρί που 
κέρδισε. 
Αριστερά ο 
διευθυντής 
της
Παιδιατρικής 
Κλινικής Χρ. 
Κουρής και 
δεξιά ο 
πρόεδρος του 
νοσοκομείου 
Στ. Μιχαλάκος

Το φλουρί από την κοπή της 
πίτας έπεσε στο μικρό Πανα
γιώτη Ιωσηφίδη, ο οποίος φω
τογραφή θηκε με τη σύζυγο τοι> 
πρωθυπουργού.

Θρήνος για την 
32άχρονη, οργή για 
τα μοιραία λάθη
ΛΑΡΙΣΑ

Π όνο, αλλά και αγανάκτη- 
ση ηροκάλεοε οτην κοι

νωνία της Λάρισας, η είδηση 
του θανάτου της 32άχρονης 
Ελένης Αγγελοπούλου, μητέ
ρας πέντε παιδιών, από μη
νιγγίτιδα. Οι συγγενείς της 
καταγγέλλουν σωρεία ιατρι
κών λαθών που οδήγησαν 
στο θάνατό της, λίγο πριν 
φτάσει στο Λοιμωδών Θεσσα
λονίκης, το βράδυ της Δευτέ
ρας.
Ο πρόεδρος του ιδρύματος 
Γ. Λυτροκάπης δήλωσε χθες 
ότι παρήγγειλε τη διενέργεια 
Ενορκης Διοικητικής Εξέτα
σης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ιατρική ευθύνη.
Η 32άχρονη Ελένη Αγγελοπούλου, που είναι κουνιάδα του διε
θνή ποδοσφαιριστή Βασίλη Καραπιάλη, πήγε το βράδυ της Κυ
ριακής στο σταθμό των πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου Λά
ρισας. Οι γιατροί που την εξέτασαν είπαν ότι είχε ψύξη και της 
έδωσαν ανάλογη αγωγή. Οι πόνοι όμως συνεχίζονταν και έτσι 
αναγκάστηκε να ξαναπάει τη Δευτέρα στο νοσοκομείο. Τότε 
διαπιστώθηκε ότι είχε μηνιγγίτιδα.
Προς μεγάλη έκπληξη των συγγενών, τους συνέστησαν να τη 
μεταφέρουν στο νοσοκομείο Λοιμωδών της Θεσσαλονίκης. Ετσι 
και έγινε. Ομως κοντά στην Κατερίνη η κατάσταση της 32άχρο- 
νης χειροτέρεψε, άρχισε να κάνει αιμοπτύσεις και αποφασίστη- 
κε να την πάνε στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Εκεί της παρα
σχέθηκαν οι πρώτες Βοήθειες και αποφάσισαν να συνεχίσουν 
το ταξίδι τους για τη Θεσσαλονίκη.
Ομως λίγα χιλιόμετρα μετά, το ασθενοφόρο έπαθε βλάβη και 
ύστερα από μιάμιση ώρα ήρθε τελικά άλλο ασθενοφόρο, από 
την Κατερίνη. Ομως για την 32άχρονη ήταν πολύ αργά. Λίγα χι
λιόμετρα πριν το ασθενοφόρο μπει στη Θεσσαλονίκη, η γυναί
κα άφησε την τελευταία της πνοή.
Χθες έγινε η κηδεία της στο χωριό της, Γιάννουλη Λάρισας.
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