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Τρίτη, 18/08/2015 | Κοινωνία

Με ένα νεφρό και σοβαρά προβλήματα υγείας, ένα 12χρονο παιδί ξεκίνησε από το Αφγανιστάν με την οικογένειά του το ταξίδι της προσφυγιάς, το
οποίο όμως σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

 
Ο Hafiz, όταν ήταν μόλις πέντε ετών, αρρώστησε πολύ βαριά και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει μόνο ένα νεφρό. Παρ' όλα αυτά, στην ηλικία των 12,
ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα από το Αφγανιστάν με τον αδερφό του, τη θεία του και τα ξαδέρφια του με προορισμό τη βόρεια Ευρώπη.
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Ωστόσο, στο ταξίδι του κι ενώ περνούσε από την Τουρκία προς τη Μυτιλήνη, έχασε τα φάρμακα και
τη συνταγή του και όταν έφτασε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Αυγούστου,
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
 
Σύμφωνα με τους εθελοντές της ομάδας "Refugee Solidarity Movement Thessaloniki",
διαπιστώθηκε ότι η καρδιά του δεν χτυπούσε καλά, τα πνευμόνια του δεν δούλευαν σωστά και η
πίεσή του είχε ανέβει πάρα πολύ και έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου οι
γιατροί της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ κατάφεραν να κρατήσουν σταθερή την
κατάστασή του.
 
"Οι γιατροί μας είπαν πως αν συνέχιζε το ταξίδι δεν θα μπορούσε να μείνει στην ζωή ούτε 24 ώρες.
Ο Hafiz έχει καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική ανεπάρκεια, και πολύ υψηλή πίεση- μεταξύ πολλών
άλλων" ανέφερε ο Αμίρ από την ομάδα, προσθέτοντας ότι η υπόλοιπη οικογένεια, 4 μικρά παιδιά, 3
γυναίκες και 2 άντρες βρίσκονται στο σπίτι ενός από τους εθελοντές.

Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
περιουσίας.Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ: 2109237777. 21+Παίξε υπεύθυνα.
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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