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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Απάντηςη του κ. Κώςτα Καράμπελα, Χειρουργοφ Οφθαλμιάτρου 
Εντεταλμζνου υμβοφλου θεμάτων υγείασ του Δήμου Μεγαρζων 

ςτον Δημοτικό φμβουλο κ. Γιώργο Μπερδελή, για το Αςθενοφορο 
 

Ο κ ΚΩΣΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ, Εντεταλμζνοσ 

Σφμβουλοσ κεμάτων Υγείασ του Διμου Μεγαρζων, ςε απάντθςθ των όςων 

καταμαρτυρεί ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Γιϊργοσ Μπερδελισ ςχετικά με τθν 

ζλλειψθ ςυςκευισ Οξυγόνου ςτο Δθμοτικό Αςκενοφόρο, απαντά υπεφκυνα ωσ 

εξισ: 

« Διαβάηοντασ το Δελτίου Τφπου του κ. Μπερδελή ςχετικά με το δθμοτικό 
αςκενοφόρο, κζλω να απαντιςω ςτισ ψευδείσ κατθγορίεσ, ωσ ιατρόσ πρωτίςτωσ 
αλλά  και ωσ υπεφκυνοσ ςε κζματα υγείασ του Διμου Μεγαρζων μιασ και το 
πολυτιμότερο αγακό για τον άνκρωπο είναι αναμφιςβιτθτα θ υγεία . 

Τθν Κυριακι 25θ  Μαρτίου 2018 κατά τθν διάρκεια τθσ παρζλαςθσ, ζνασ 
ςυμπολίτθσ μασ ζχαςε τισ αιςκιςεισ του. Αμζςωσ εκλικθ το ΕΚΑΒ και με δικι μου 
εντολι και το δθμοτικό αςκενοφόρο (που βριςκόταν ςτακμευμζνο ςτο Δθμαρχιακό 
κατάςτθμα) και το οποίο κατζφκαςε άμεςα (εντόσ προβλεπόμενου χρονικοφ 
διαςτιματοσ).  

Γιατροί διαφόρων ειδικοτιτων ζςπευςαν  ςτον αςκενι και του παρείχαν τθν 
πρζπουςα ιατρικι βοικεια. Κατόπιν ο αςκενισ διακομίςκθ με το δθμοτικό 
αςκενοφόρο ςτο Κζντρο Υγείασ Μεγάρων. Κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ του 
βριςκόταν υπό τθν παροχι οξυγόνου, το οποίο αποςυνδζκθκε από τθν νοςθλεφτρια 
εφθμερίασ όταν κατζφκαςε το αςκενοφόρο ςτο Κζντρο Υγείασ Μεγάρων. 

Άρα το αςκενοφόρο α) ιταν ςτθ ςωςτι κζςθ β) ιρκε ςτο ςωςτό χρόνο και 
το ςθμαντικότερο γ) ιταν εξοπλιςμζνο με φιάλθ οξυγόνου!!! Χάρθ ςε όςα 
προανζφερα μια ςυντονιςμζνθ ιατρικι επιχείρθςθ ζλθξε καλϊσ εφόςον ο ςκοπόσ 
τθσ (που πάντα είναι θ διαφφλαξθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ) επετεφχκθ.Σε αυτό το 
ςθμείο κα πρζπει να ευχαριςτιςω τον διοικθτι τθσ Τροχαίασ Μεγάρων κ. Μθλιϊτθ 
Ακανάςιο κακϊσ και τθν διευκφντρια του Κζντρου Υγείασ Μεγάρων κα. Κορακίδου 
Αικατερίνθ για τθν άψογθ ανταπόκριςι τουσ ς’ αυτό το επείγον περιςτατικό. 

 

 



Κλείνοντασ κζλω να πω ότι ωσ ιατρόσ  κλίβομαι μζγιςτα όταν θ υγεία γίνεται 
πεδίο φτθνϊν μικροπολιτικϊν αντιπαρακζςεων. Ωσ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ δε 
αιςκάνομαι ντροπι, όταν ζνασ αρχθγόσ ςυνδυαςμοφ (χωρίσ καν  να είναι παρϊν τθν 
ςτιγμι που ετζκθ θ παροχι του οξυγόνου ςτον αςκενι) να χρθςιμοποιεί  δελτία 
τφπου και να εγκαλεί  τον  Διμαρχο ςτθριηόμενοσ  ςε τεράςτια ψζματα 

“Αδφνατον τ’ αλθκζσ λακείν”, αδφνατον να κρυφτεί θ αλικεια κ. 
Μπερδελι».  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 

                                                                                            

  

                                                  

                                                          


