!
ΠΡΟΣ
Το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17 ΤΚ 10187
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΤΗΣΗ

Σας παρακαλώ να µε ενηµερώσετε αν
έχετε προβεί σε γνωµοδότηση ύστερα
από το αίτηµα που έχει υποβληθεί

Της Βασιλικής Κασάπη του 

στην

και της 

ΑΥΤΟΤΕΛΗ
,

οδός 
Email 

, κατοίκου Δράμας
Δικηγόρου
, τ

ȘȜ

Υπηρεσία

σας

από

την

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

– ΑΣΘΕΝΩΝ του Υπουργείου Υγείας µε
αριθµό

πρωτοκόλλου

ΑΡ.Γ.ΕΜΠ.ΠΡ./Φκ1059/οικ963,
οποία

µου

έχει

η

γνωστοποιηθεί

εγγράφως ως Εµπιστευτικό Έγγραφο
και κατόπιν της ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ της
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αριθµό

µε

πρωτοκόλλου

185413/44361/2014, η οποία οµοίως
µου έχει κοινοποιηθεί,

για το εάν

είναι σύννοµη η αποµάκρυνση των
γονέων από τα ανήλικα παιδιά
τους κατά την διενέργεια ιατρικών
πράξεων

εντός

των

Δηµοσίων

Νοσοκοµείων.
Σας παρακαλώ να µου αποστείλετε
αντίγραφο της τυχόν γνωµοδότησης
που έχετε εκδώσει, καθώς έχω άµεσο

και επιτακτικό έννοµο συµφέρον, να πληροφορηθώ το περιεχόµενο της
απόφασης στην οποία θα προβείτε, δεδοµένου ότι εγώ και ο σύζυγός µου
........................του...... , έχουµε ήδη υποβάλλει έγκληση – µήνυση
στον Εισαγγελέα Δράµας εναντίον ιατρών του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας
και κατά παντός υπευθύνου µε αριθµό κατάθεσης µήνυσης - πρωτοκόλλου
Την

απόφασή

σας

την

αναµένουµε,

ώστε

να

προσκοµιστεί ενώπιον του Εισαγγελέως Δράµας και εν συνεχεία να
συσχετιστεί άµεσα µε την δικογραφία που έχει σχηµατιστεί σε βάρος των
δυο µηνυοµένων ιατρών, οι οποίοι αρνήθηκαν να προβούν στην αιµοληψία
του ανηλίκου τέκνου µας  ηλικίας σήµερα 7,5 ετών, καθώς ούτε εγώ
αλλά ούτε και ο σύζυγός µου συναινέσαµε στην αποµάκρυνσή µας από τον
χώρο όπου θα γινόταν η αιµοληψία. Η δικογραφία έχει σχηµατιστεί για δυο
πληµµελήµατα, ήτοι αυτό της Παράβασης Καθήκοντος και αυτό της
Έκθεσης Ανηλίκου σε κίνδυνο ζωής.
Ενόψει όλων των ανωτέρω προκύπτει σαφώς το άµεσο, ενεστώς,
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ έννοµο συµφέρον µου για έκδοση της απόφασής σας και
την άµεση κοινοποίησή της προς εµένα. Παρακαλώ επίσης να µε
ενηµερώσετε εγγράφως για τις µέχρι τώρα νόµιµες ενέργειές σας,
καθότι η τηλεφωνική µου επικοινωνία µε σας δεν στάθηκε µέχρι τώρα
ικανή.
Με εκτίµηση
Βασιλική Γ. Κασάπη
!

