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Τρί, 18/07/2017 - 16:16γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Τρίτη, 29/12/2015 | Κοινωνία

Πέντε περιστατικά προσφύγων με κρυοπαγήματα στα πόδια νοσηλεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Το γεγονός δεν
είναι συμπτωματικό αφού ολοένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, ενώ πολλά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά. 
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Οφείλεται δε στην πολυήμερη παραμονή τους στα βουνά της Τουρκίας, αλλά και στο ότι ταξιδεύουν μέσα σε βάρκες επί ώρες με τα πόδια τους να
βρέχονται από το θαλασσινό νερό που μπαίνει μέσα σε αυτές. Από τα πιο δύσκολα περιστατικά αυτά μιας νεαρής μητέρας με το 14χρονο γιο της, που
θα πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον δυο εβδομάδες στο Νοσοκομείο μέχρι να μπορέσουν να περπατήσουν ξανά.

Ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Μάκης Αξιώτης επικοινώνησε ήδη με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες και άλλες οργανώσεις γιατρών που δραστηριοποιούνται στις ακτές του νησιού και έδωσε τις σχετικές οδηγίες. «Οι πρόσφυγες», λέει ο κ.
Αξιώτης «πρέπει αμέσως μετά την άφιξη τους να βγάλουν τις βρεγμένες κάλτσες και τα παπούτσια, να στεγνώσουν τα πόδια τους και να βάλουν ζεστά
και στεγνά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει πόδια με κρυοπαγήματα να τα βάλουν κοντά σε πηγές θερμότητας γιατί η άμεση θερμότητα επιδεινώνει
την κατάσταση».

Όπως σημειώνει ο κ. Αξιώτης, «όταν πρόκειται για νέους ανθρώπους με υγιή αγγεία, τα κρυοπαγήματα μπορεί να θεραπευτούν μέσα σε λίγες ημέρες.
Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις όταν παρουσιαστούν συμπτώματα γάγγραινας μπορεί να χρειασθεί να κόψουμε τμήμα από τα δάκτυλα, συνήθως όμως
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά».

 

Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ -ΜΠΕ

    
57

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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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17/07/17 - 16:58
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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politismos/21i-pallesviaki-ekthesi-keramikis-sto-mantamado)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/21i-pallesviaki-ekthesi-keramikis-sto-mantamado

