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Βίντεο που έδειχνε κακοποίηση 
ηλικιωμένης έκανε τους 
δικαστικούς να δακρύσουν

Δεκάδες καταγγελίες εναντίον 
γυναικολόγου της ΝΝΟ

H 
περίπτωση μιας ηλικι-
ωμένης ενοίκου σε οίκο 
ευγηρίας του Σίδνεϊ, 
η οποία υπέφερε από 

άνοια και έπεσε θύμα κακοποίη-
σης από υπάλληλο του γηροκο-
μείου, έκανε τους δικαστικούς να 
δακρύσουν καθώς στην αίθουσα 
παιζόταν βίντεο όπου είχε κατα-
γραφεί το δραματικό συμβάν.
Η υπάλληλος Dana Maree Gray, 
59 ετών, έχει παραδεχτεί την ενο-
χή της για την επίθεση εναντίον 
της 85χρονης ενοίκου του γηρο-
κομείου The Poplars στο North 
Epping το 2017.
Στο τοπικό δικαστήριο του 
Burwood τη Δευτέρα, η δικαστής 
Robyn Denes αρνήθηκε την αίτη-
ση του δικηγόρου της κ. Gray να 
δικαστεί η υπόθεση υπό το καθε-
στώς του Νόμου Περί Ψυχικής 
Υγείας. Η κ. Denes δήλωσε ότι 
έτσι θα έδινε «ιατρικό άλλοθι σε 
μια φρικτή συμπεριφορά» και ότι 
ήταν σημαντικό να προστατευτούν 
τα ευάλωτα μέλη της κοινότητας.
Το κρυφά τραβηγμένο βίντεο της 
επίθεσης του 2017, που περιήλθε 
στα χέρια της αστυνομίας, δείχνει 
την Gray να τραβά με βία τη λευ-
κή ρόμπα της γυναίκας και να τη 
χαστουκίζει επανειλημμένα, πριν 
αδειάσει έναν κάδο του μπάνιου, 
παίρνοντας μια σακούλα σκουπι-
διών και χτυπώντας την 85χρονη 
με το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με μια έκθεση μη αμφι-

σβητούμενων πραγματικών γεγο-

νότων, ενώ η Gray φορούσε στη 

γυναίκα το νυχτικό της, το χρησι-

μοποίησε για να την τραβήξει από 

τον λαιμό πριν αρπάξει τα μαλλιά 

της κι αρχίσει να της τραβά βίαια 

το κεφάλι αριστερά και δεξιά.

«Η κοινή κατηγορία της κακοποί-

ησης μειώνει τη σοβαρότητα αυ-

τής της πραγματικότητας... Ήταν η 

πιο άγρια πράξη» είπε η δικαστής.

Η ένοικος, η οποία περπατούσε 

με πι, στο βίντεο ακούγεται να 

φωνάζει και να ουρλιάζει μέσα 

στο δωμάτιο με τον αμυδρό φω-

τισμό.

Το βίντεο προκάλεσε τόσο μεγά-

λη ταραχή, που ένας υπάλληλος 

του δικαστηρίου βγήκε από την 

αίθουσα κλαίγοντας και η δικα-

στής αρνήθηκε να το δώσει στη 

δημοσιότητα.

Μετά το περιστατικό, η Gray άφη-

σε το κρεβάτι σε τέτοια θέση, ώστε 

η 85χρονη δεν μπορούσε ούτε να 

καθίσει ούτε να ξαπλώσει για αρ-

κετές ώρες.

Όπως κατατέθηκε, το θύμα δεν 

μπόρεσε να αναφέρει τα επεισό-

δια στην αστυνομία επειδή υπέ-

φερε από προχωρημένη άνοια 

που την έκανε να τα ξεχάσει.

Η κ. Denes ανέβαλε την υπόθεση 

για την απαγγελία της ποινής για 

τις 15 Αυγούστου.

T η διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας από 
το υπουργείο Υγείας της Νέας Νότιας 
Ουαλίας προκάλεσε η περίπτωση ενός 
γυναικολόγου που έχει κατηγορηθεί 

για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και πα-
ράβαση καθήκοντος. Από τον δρα Emil Gayed 
αφαιρέθηκε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
στη ΝΝΟ νωρίτερα αυτό τον μήνα, αφού το 
Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της ΝΝΟ 
τον βρήκε ένοχο για παράβαση καθήκοντος 
ενώ εργαζόταν στο Manning Base Hospital 
στο Taree. Ο αναπληρωτής γραμματέας του 
υπουργείου Υγείας της ΝΝΟ δρ Nigel Lyons 
δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της 26χρονης 
καριέρας του δρα Gayed σε τέσσερα δημόσια 
πολιτειακά νοσοκομεία, έγιναν πάνω από 30 
καταγγελίες εναντίον του.
Καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται κι άλλες 
γυναίκες ασθενείς, το υπουργείο Υγείας της 
ΝΝΟ δεν έχει ακόμη τελικό αριθμό καταγγε-
λιών, δήλωσε ο δρ Lyons. «Υπήρχαν περίπου 
9 περιστατικά στο Νοσοκομείο Cooma, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά 25 ή 26 
καταγγελίες στο νοσοκομείο Mona Vale, και 
ακολούθησαν κι άλλες. Ανησυχούμε πολύ 
που ανακαλύπτουμε την έκταση του προβλή-
ματος».Μεταξύ των καταγγελιών εναντίον του 
δρα Gayed ήταν ότι έκανε γυναικολογικές χει-

ρουργικές επεμβάσεις χωρίς την απαιτούμενη 
ενημέρωση και συγκατάθεση της ασθενούς, ή 
ότι απέτυχε να διαγνώσει μια εγκυμοσύνη 10 
εβδομάδων και αφαίρεσε χωρίς λόγο τις ωο-
θήκες μιας ασθενούς, καταστρέφοντας κατά 
την επέμβαση και την ουρήθρα – κι όλα αυτά 
ενώ εργαζόταν στο δημόσιο νοσοκομείο του 
Taree.
Και στα τέσσερα νοσοκομεία δόθηκαν οδηγίες 
να έρθουν σε επαφή με ασθενείς που υπέβα-
λαν καταγγελίες κατά του δρα Gayed πριν από 
την αφαίρεση της άδειάς του το 2016.
«Γνωρίζουμε ότι τα νοσοκομεία είχαν λάβει 
υπόψη τους τις καταγγελίες αυτές, αλλά σκο-
πός της τωρινής επανεξέτασης είναι να δια-
σφαλίσει πως είχαν κάνει ό,τι απαιτούνταν 
για την εξασφάλιση της ασφαλούς φροντίδας 
των γυναικών» δήλωσε ο δρ Lyons. 
Αυτό περιλάμβανε την αναφορά, τότε, στις αρ-
μόδιες αρχές και τη διασφάλιση ότι τηρούνταν 
όλοι οι όροι για την εγγραφή του γιατρού ενώ 
εργαζόταν για τα νοσοκομεία αυτά, ανέφερε. 
«Η εξασφάλιση της ποιοτικής και ασφαλούς 
φροντίδας των ασθενών μας αποτελεί προτε-
ραιότητά μας, και λυπάμαι πολύ που αυτό δεν 
συνέβη σε μερικές γυναίκες που στο παρελ-
θόν ανέλαβε ο δρ Gayed».
Η έκθεση αναμένεται στις 30 Σεπτεμβρίου.


