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Αρνητικό και το δεύτερο τεστ κορωνοϊού του
Αρχιεπ. Κρήτης
Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασαν οι γιατροί σχετικά με την πορεία της υγείας
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, o οποίος εξακολουθεί για
δεύτερη

μέρα

να νοσηλεύεται

στη

Μονάδα

Εντατικής

Θεραπείας

του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, βοηθό Επισκόπου του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, κ. Πρόδρομο Ξενάκη, οι γιατροί θα κρίνουν
αύριο το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης για να δουν πώς θα
αντιδράσει ο Σεβασμιώτατος. Όπως αποκάλυψαν οι γιατροί, αυτό που τους
προκαλεί αισιοδοξία είναι πως παίρνει και δικές του αναπνοές, ενώ και το δεύτερο
τεστ για κορωνοϊό βγήκε, επίσης, αρνητικό.
Ο Αρχιεπίσκοπος εισήχθη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και

κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε ΜΕΘ και η διασωλήνωσή του.
Το προηγούμενο ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε τα εξής:
«Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, νοσηλεύεται στη Μονάδα
Εντατικής

Θεραπείας

ΠαΓΝΗ,

από

τις

27/09/2020

για

οξεία

υπερκαπνική

αναπνευστική ανεπάρκεια.
Είναι διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, απύρετος και
αιμοδυναμικά σταθερός.
Η κατάσταση της υγείας του, και λόγω της ηλικίας του, κρίνεται σταθερά κρίσιμη.
Συνεχίζεται ο παρακλινικός έλεγχος»
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, που από την πρώτη στιγμή
ενημερώθηκε

για

το

αποτέλεσμα

των

ιατρικών

εξετάσεων

δήλωσε

ότι

διαπιστώθηκε αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία προς το παρόν αντιμετωπίζεται
συντηρητικά.
Στο πρακτορείο Ορθοδοξία μίλησε και ο π. Ζαχαρίας Αδαμάκης πρόεδρος της
ΕΣΚΕΚ λέγοντας ότι: «Ενημερωθήκαμε από τους γιατρούς ότι ο Αρχιεπίσκοπος
βρίσκεται σε μια δύσκολη αλλά όχι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Θα τον βοηθήσουν
με το πρόβλημα του αναπνευστικού του και όλοι ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει»
Τον τελευταίο καιρό η υγεία του ήταν επιβαρυμένη λόγω του ιστορικού των
παθήσεών

του

και

ο

οργανισμός

του

πολύ

εξασθενημένος.

Ο

87χρονος

προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους.
Το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το περιβάλλον
του και θα σας ενημερώνει για την κατάσταση του Αρχιεπισκόπου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αρχιεπ. Κρήτης

