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Σ
τα πλαίσια των Εκδηλώσεων  Ενηµέρωσης  του 
Μήνα Οκτώβρη, το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σε συνεργασία µε το κολλέ-
γιο του Αγίου Σπυρίδωνος οργάνωσε στις 15 του 

Οκτώβρη, µία εκδήλωση στο χώλ (αίθουσα) της ενορίας. 
Στην εκδήλωση οι µαθητές διασκέδασαν τους Έλληνες 
ηλικιωµένους της περιοχής παίζοντας θέατρο, τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας ελληνικούς παραδοσιακούς χορού .
Με την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση η κα Ελι-
σάβετ Κυρίµη η οποία είναι η σύζυγος του Γενικού Προ-
ξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, η ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
του Σύδνεϋ Αγγελική Βιθούλκα καθώς και η ∆ιευθύντρια 
του κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνος κα Ευφροσύνη Στε-
φάνου. 
Στην οµιλία της η κα Κυρίµη µίλησε για την αναγκαιότητα 
της διατήρησης και της συνέχισης σχέσεων µεταξύ των 
γενεών ενώ η κα Βιθούλκα τόνισε για την µοναδικότητα 
της σχέσης µεταξύ των παππούδων και των γιαγιάδων 
µε τα εγγόνια τους και ότι τα παιδιά είναι η ενέργεια της 
ζωής ενώ οι ηλικιωµένοι το µυαλό. Στο τέλος η κα Ευ-
φροσύνη Στεφάνου ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκό-
µενους καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας για τη 
επέτειο των 40 χρόνων λειτουργίας του και για συνολική 
άριστη συνεργασία.

Το Κολλέγιο του Αγίου Σπυρίδωνα συµµετέχει στο 
Μήνα Οκτώβρη του Ελληνικού Κέντρου Πρόνοιας

Μια µεγάλη έρευνα βρίσκεται σε εξέ-
λιξη από το Υπουργείο Υγείας της Βι-
κτώριας για τις συνθήκες θανάτου βρε-
φών στο νοσοκοµείο Bacchus Marsh 
and Melton. Κατά την διάρκεια των 
τελευταίων τριών ετών, έντεκα βρέφη 
έχασαν την ζωή τους στο νοσοκοµείο, 
αριθµός που υπερβαίνει κατά πολύ 
τον µέσο όρο της πολιτείας, αναγκά-
ζοντας το Υπουργείο να εξετάσει τις 
καταγγελίες για ιατρικά λάθη, αµέλειες 
και αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά. 
Η έρευνα που διεξήγαγε η Αυστραλι-
ανή Ρυθµιστική Αρχή Επαγγελµατιών 
Υγείας (Australian Health Practitioner 
Regulation Agency - AHPRA) έδειξε 
ότι επτά από τους έντεκα θανάτους 
βρεφών (πέντε το 2013 και δύο το 
2014) θα µπορούσαν να έχουν απο-
φευχθεί, αν είχαν παραπεµφθεί σε 
άλλα νοσοκοµεία, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι επιπλοκές που 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
τοκετών. Σε κάποια περιστατικά, κα-
ταγγέλλεται πως το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό έκανε λανθασµένη 
διάγνωση, αδυνατώντας να εκτιµήσει 
τα αποτελέσµατα του προγεννητικού 
ελέγχου, ενώ επισηµαίνεται πως και ο 
τεχνολογικός εξοπλισµός του νοσοκο-
µείου δεν είναι επαρκής. Τρεις από τις 
οικογένειες των άτυχων παιδιών ετοι-
µάζονται να προχωρήσουν σε αγωγή 
κατά του νοσοκοµείου. 
Το βάρος της ευθύνης για την τραγι-
κή έκβαση αυτών των περιστατικών 
πέφτει στους ώµους του επικεφαλής 
της µαιευτικής κλινικής του νοσοκο-
µείου, ∆ρα Surinder Parhar, ο οποίος 
καθαιρέθηκε στην αρχή του µήνα και 
διαγράφηκε από τον ιατρικό σύλλογο, 
υπό το βάρος καταγγελιών για την ικα-
νότητά του. Ο γυναικολόγος εργαζόταν 

στο νοσοκοµείο επί δύο δεκαετίες, και 
ήταν διοικητής της κλινικής για πολλά 
χρόνια. Συνεργάτες του τον περιγρά-
φουν ως ικανό γιατρό, η απόδοσή του 
όµως επηρεάστηκε πρώτη φορά, ύστε-
ρα από τον θάνατο της συζύγου του το 
1997 (εικάζεται πως η πτώση της από 
την γέφυρα West Gate ήταν αυτοκτο-
νία), κυρίως όµως από την ραγδαία 
αύξηση της κίνησης στο νοσοκοµείο, 
στο οποίο πλέον γεννιούνται περί τα 
χίλια παιδιά κάθε χρόνο - αποτέλεσµα 
της αύξησης του πληθυσµού στην ευ-
ρύτερη περιοχή. 
Ως αποτέλεσµα της έρευνας, ολόκληρο 
το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκο-
µείου αποµακρύνθηκε από τα καθή-
κοντά του και µία σειρά µέτρων έχει 
ληφθεί ώστε να βελτιωθούν άµεσα οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τις έγκυ-
ες και τις λεχώνες, ενώ επισηµαίνεται 
πως τόσο ο προγεννητικός έλεγχος 
όσο και οι τοκετοί διεξάγονται από 
συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις 
µητέρες και τα παιδιά.
Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας 
της Βικτώριας προχωρά σε ενδελεχή 
έρευνα όλων των µοιραίων περιγεν-
νητικών περιστατικών που έχουν ση-
µειωθεί στην συνολική επικράτεια της 
πολιτείας κατά την τελευταία επταετία, 
προκειµένου να διαπιστώσουν αν 
υπάρχουν και αλλού ιατρικές ευθύνες. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Ασφάλειας και 
Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας εξε-
τάζει τυχόν ευθύνες της διοίκησης του 
Υπουργείου κατά την περίοδο 2013-
2014 και το κατά πόσον θα µπορούσε 
η πολιτεία να έχει ενεργήσει για την 
αποτροπή των θανάτων. Το σχετικό 
πόρισµα θα τεθεί στην διάθεση των 
πολιτών της Βικτώριας.

Σκάνδαλο µε θανάτους βρεφών  
σε νοσοκοµείο της Βικτώρια




