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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θλίψη και αποτροπιασµός για τη δολοφονία 31χρονης συναδέλφου αναισθη-
σιολόγου στο Μεξικό - άγνωστο το κίνητρο της δολοφονίας 

 

 Ως Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας, θέλουµε να 
εκφράσουµε τη θλίψη και τον αποτροπιασµό µας 
για την ειδεχθή δολοφονία της συναδέλφου µας, 
Dra. Karen Estrada Avila, το Σάββατο 4 Αυγούστου 
2018 στην πόλη Τσιουάουα του Μεξικού. 
 Η 31χρονη αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρή 
στις τουαλέτες του νοσοκοµείου όπου εργαζόταν, 
όντας έγκυος 7 µηνών στο δεύτερο παιδί της, και 
τα αίτια θανάτου της ενώ αποδόθηκαν αρχικώς σε 
παθολογικά αίτια, τελικώς, φαίνεται πως πρόκει-

ται για εγκληµατική ενέργεια, αφού το πόρισµα του ιατροδικαστή µετά την νεκρο-
ψία-νεκροτοµή ανέφερε πως το θύµα έχασε τη ζωή του από στραγγαλισµό. Η νεαρή 
γιατρός, αµύνθηκε σθεναρά για τη ζωή της, αφού στο σώµα της βρέθηκαν πολλα-
πλοί µώλωπες και εκδορές, πιθανόν προκληθέντες από το δολοφόνο της, καθώς η 
ίδια προσπαθούσε να αµυνθεί µε τις λιγοστές δυνάµεις της, καθότι ο δολοφόνος 
φαίνεται πως ήταν άτοµο µε µεγαλύτερη µυϊκή ισχύ από το θύµα. 

Η γιατρός, που εργαζόταν για 6 µόλις µήνες στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο, στο 
κέντρο της πόλης Τσιουάουα του Μεξικού, έχασε τη ζωή της µαζί µε το αγέννητο 
παιδί της, γύρω στα µεσάνυχτα του Σαββάτου 4 προς Κυριακή 5 Αυγούστου 2018. 
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η σωτηρία ούτε του εµ-
βρύου. 

Το γεγονός συγκλονίζει την ιατρική κοινότητα του Μεξικού αλλά και παγκοσµί-
ως, µε γνωστούς και φίλους της εκλειπούσας αναισθησιολόγου να συγκεντρώνουν 
υπογραφές διαδικτυακώς για την άµεση απόδοση δικαιοσύνης και την εξιχνίαση 
των αιτιών της άγριας δολοφονίας της. Επίσης, το ατυχές γεγονός έχει προσελκύ-
σει το ενδιαφέρον και του Παγκόσµιου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς το Δίκτυο Νέων 
Ιατρών του Συλλόγου αναµένεται να εκδόσει σχετικό δελτίο τύπου, καταδικάζοντας 
την ενέργεια και ζητώντας άµεσα την απόδοση των ευθυνών. 

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρχές, που εξετάζουν τα βίντεο παρακο-
λούθησης του νοσοκοµείου, αλλά και της γύρω περιοχής, όπως επίσης και την ταυ-
τότητα όλων όσων εισήλθαν και εξήλθαν του νοσοκοµείου τη µοιραία εκείνη νύχτα, 
θα θέλαµε εκ νέου να απευθύνουµε τα θερµά µας συλληπητήρια στην οικογένεια 
της θανούσας, µε την ελπίδα σύντοµα να βρεθεί ο ένοχος της δολοφονίας της και 
να τιµωρηθεί παραδειγµατικά. 

Περισσότερα: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/asesinan-en-
hospital-a-doctora-embarazada-dejan-cadaver-en-el-bano-1899993.html 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/asesinan-en-hospital-a-doctora-embarazada-dejan-cadaver-en-el-bano-1899993.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/asesinan-en-hospital-a-doctora-embarazada-dejan-cadaver-en-el-bano-1899993.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/asesinan-en-hospital-a-doctora-embarazada-dejan-cadaver-en-el-bano-1899993.html

