 Στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία από το back-up της
Novartis
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

450.44 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο κατηγορού
μενος για πα
θητική δωρο
δοκία Νίκος
Μανιαδάκης
αναμένεται να
υποστηρίξει
ενώπιον του
Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών ότι δεν
είναι φυγόδικος

Σελ.:

15

Αρθρογράφος:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

4750

Στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία
από το back-up ins Novartis
Tns

ΣΟΦΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
sfasoulaki@ethnos.gr

νώπιον των δικαστών του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται να εμφανι
στεί -εκτός απροόπτου- την
ρασκευή ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και νυν κατηγο
ρούμενος για παθητική δωροδο
κία Νίκος Μανιαδάκης, προκειμένου να υποστηρίξει ότι δεν
είναι φυγόδικος και πως η δίωξη
σε βάρος του στηρίζεται σε αόρι
στα στοιχεία. Χθες ο επίκουρος
εισαγγελέας κατά της διαφθοράς
Χρηστός Νιζούρας υπέβαλε την
πρότασή του npos το Δικαστικό
Συμβούλιο, ενώ πρόταση θα κα
ταθέσει και άλλος εισαγγελέας
μετά την ένσταση που κατέθεσε
ο κ. Μανιαδάκης, υποστηρίζοντας
ότι είναι αστήριχτη νομικά η δί
ωξη στο πρόσωπό του.
Οπως όλα δείχνουν, το συμβού
λιο θα αποφανθεί και γιατα δύο

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

θέματα με βούλευμά του. Μετά
τη μετατροπή του σε κατηγορού
μενο, πάντως, οι Αρχές ερευνούν
τον καθηγητή Δημόσιας Υγείας
και γιατη διάπραξη τυχόν άλλων
αδικημάτων, όπως για ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος. Αφορμή η
παλιά φορολογική εμπλοκή του,
Πα
για την οποία πληρώνει σήμερα
ένα υπέρογκο πρόστιμο.

Ερευνα
Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη, με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να έχουν
βάλει στο μικροσκόπιο τα στοι
χεία από το back-up ins Novartis
που κατασχέθηκε στον Ασπρόπυργο, ενώ αναμένουν τις απα
ντήσεις από τα αιτήματα δικα
στικής συνδρομής που έχουν
στείλει για ανοίγματα τραπεζικών
λογαριασμών. Τα στοιχεία από
την έφοδο στον Ασπρόπυργο,
όσα λένε οι δύο εναπομείναντες
προστατευόμενοι μάρτυρες, αλ
λά και οι απαντήσεις από τα

ανοίγματα των τραπεζικών λο
γαριασμών, θα αποτελέσουντη
βάση για την επόμενη κίνηση
των εισαγγελέων, οι οποίοι προ
ετοιμάζουν το επόμενο ταξίδι
για τη συνάντησή τους με τους
Αμερικανούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
μάρτυρες με τους κωδικούς «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη
Κελέση» έχουν καταθέσει αρκε
τές φορές μετά τη διαβίβαση της
δικογραφίας στη Βουλή και
έχουνεξειδικεύσει πολλά σημεία
των πρώτων τους καταθέσεων.
Η πολιτική θύελλα, ωστόσο, συ
νεχίζεται, με τον αντιπρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας Αδωνι
Γεωργιάδη να προαναγγέλλει
(news247) ότι θα υποβάλει μή
νυση σε βάρος των εισαγγελέων
κατά της διαφθοράς και τον
Παύλο Πολάκη να επανέρχεται
σχολιάζοντας τη χθεσινή συνά
ντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
με την Ενωση Δικαστών, με ανάρ
τησή του στα social media ·

1

 «Ευαγγελισμός»
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

184.98 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1
Σελ.:

10

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

4750

ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ...
ΓΡΑΦΕΙ 0

ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

petefris@gmail.com

«Ευαγγελισμός»
• Για το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαθαί
νω από τα ΜΜΕ, σε τι στοχεύει, με ποια ερ
γαλεία, συνήθως συνδυασμένα πάνω στο
μετιέ ενός συγκροτημένου προγράμματος.
Ειδικά στον «Ευαγγελισμό», που είναι το
πιο πολυάσχολο νοσοκομείο της χώρας,
εδώ και καιρό, ανακοινώθηκε πως σχεδιά
ζεται αναδιαμόρφωση, νέοι χώροι, ο βασι
κός ως Πανεπιστημιακή Σχολή, αλλά και
πλήθος «ενέσεων» αναβάθμισης σε πολλά
σημεία της χώρας. Το 2017 γνωρίζω έναν
έπαινο της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
για το ζήτημα, καθώς και την υπερψήφιση
του σχετικού νόμου από τη Βουλή τον Σε
πτέμβριο.
• Το ότι διερευνάται η συμμετοχή στο έρ
γο του διάσημου αρχιτέκτονα Πιάνο δεν με
συγκλονίζει, αλλά δεν κάνω τον κεχαγιά
σε λεφτά τρίτων. Βλέπετε, από τα χρόνια
των μεγάλων κληροδοτημάτων, όπως του
Σίνα και του Συγγρού και τόσων άλλων,
συνάγεται ότι σχεδόν ποτέ δεν έλειψαν οι
μουρμούρες και οι μεταβολές της πρόθε
σης των δωρητών όταν η Πολιτεία προέκρινε πως είχε διαφορετικές ανάγκες. Αλλά
τέλος πάντων.
• Και ξαφνιάστηκα όταν διάβασα προσφάτως ότι το Ιδρυμα ακυρώνει τη δωρεά
για την ίδρυση νέου κτίαματος στον «Ευαγ
γελισμό», ευτυχώς χωρίς να επηρεάσει άλ
λες πρωτοβουλίες του. Η ακύρωση ήρθε
έπειτα από σειρά ενστάσεων του προσωπι
κού, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να ξεπεραστεί κι αυτό, διότι δεν μας τρέχουν, ως
κράτος εννοώ, χα λεφτά από τα μπατζάκια.
• Σε άλλο θα σταθώ, κι as το προσέξουμε:
δεν ξέρω καμία αλλαγή έδρας σε υπουρ
γείο, σε υπηρεσία και σε μεταφορά εργαζο
μένων που να μη συνάντησε οργανωμένη
αντίδρασή τους. Υπάρχουν κτίρια ειδικά δι
αμορφωμένα γι’ αυτές τις μετακομίσεις
που παραμένουν αδρανή, επειδή κάθε με
τακόμιση θεωρείται καταστροφική. Οχι
πως δεν υπάρχουν προβλήματα σε πολλές
από αυτές τις προθέσεις. Αλλά η επαναληπτικότητα του φαινομένου βγάζει μάτι πως
δεν είναι ποτέ σωστά προετοιμασμένη η δι
αδικασία. Κανέναν δεν βολεύει το ξεβόλεμα, αλλά δεν θυμάμαι κυβέρνηση ή υπουρ
γό που να μη σχεδιάζει νοικοκύρεματων
υπηρεσιών του.
• Ελπίζω η επιχείρηση «Ευαγγελισμός»
να πετύχει, κι as ξενυχτήσουν οι υπεύθυ
νοι με τους εργαζόμενους σε μια διαπραγ
μάτευση που θα έχει αίσιο τέλος ·

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σήμερα η απολογία του γυναικολόγου
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

169.18 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

14

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

6345

► ► «ΦΑΚΕΛΑΚΙ»

Σήμερα η
απολογία του
γυναικολόγου
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ανακρίτρια διαφθοράς παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο γιατρός
δημόσιου νοσοκομείου της Θεσσαλο
νίκης, ο οποίος συνελήφθη από τους
«αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., κατηγο
ρούμενος ότι εισέπραξε «φακελάκι» με
1.000 ευρώ από γυναίκα ασθενή του,
προκειμένου να επισπεύσει χειρουργι
κή επέμβαση στην οποία επρόκειτο να
υποβληθεί, παρακάμπτοντας τη λίστα
αναμονής.
Ο κατηγορούμενος, γυναικολόγος
- ογκολόγος ζήτησε και πήρε 24ωρη
προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα
και μέχρι τότε παραμένει σε καθεστώς
κράτησης. Προηγουμένως, οδηγήθη
κε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Θεσσαλονίκης, που του απήγγειλε
ποινική δίωξη για δωροληψία κατ’
επάγγελμα σε βαθμό κακουργήματος.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η δι
κογραφία που σχηματίστηκε από την
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ περιλαμβάνει,
εκτός από την υπόθεση για την οποία
συνελήφθη, μία ακόμη καταγγελλόμενη
περίπτωση δωροληψίας.
Ο ίδιος, διά του συνηγόρου του,
αρνείται την αποδιδόμενη κατηγορία.
«Δεν απαίτησε και δεν έλαβε χρήματα.
Του προσφέρθηκαν κάποια χρήματα, τα
οποία ήταν για χάρη ευχαριστίας για τις
προσφερθείσες υπηρεσίες», δήλωσε ο
υπερασπιστής του, Δημήτρης Τσάκος.
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η κακοκαιρία έφερε ελλείψεις σε φάρμακα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

204.78 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

18

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

6345

► ► ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η κακοκαιρία
έφερε ελλείψεις
σε φάρμακα
ΣΤΕΡΕΨΑΝ από σκευάσματα ία φαρ
μακεία τπς Θεσσαλονίκης. Οι ημέρες
αργίας κατά την περίοδο των Χριστου
γέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά
και αλλεπάλληλα «κύματα» κακοκαι
ρίας δυσχέραναν την προμήθεια των
φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων
από τις εταιρίες με τα αναγκαία φάρμα
κα. Αποτέλεσμα ήταν να εξαντληθούν
τα αποθέματα που υπήρχαν και οι φαρ
μακοποιοί να... δανείζονται φάρμακα ο
ένας από τον άλλον ώστε να μην αιρό
σουν ακάλυπτους τους ασθενείς.
Φάρμακα για την καρδιά, το σακχα
ρώδη διαβήτη, την υπέρταση, την πνευ
μονοπάθεια, το αναπνευστικό, αλλά και
παιδικά εμβόλια είναι μόνο μερικές από
τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφο
νται στα φαρμακεία της πόλης, οξύνοντας το ήδη υπάρχον πρόβλημα, που
είναι έτσι κι αλλιώς εκρηκτικό τα τε
λευταία χρόνια. Σχεδόν σε καθημερινή
βάση απουσιάζουν από τα ράφια των
φαρμακείων τουλάχιστον 100 σκευ
άσματα, αριθμός που αυξομειώνεται
κατά διαστήματα. «Το πρόβλημα των
ελλείψεων φαρμάκων είναι καθημε
ρινό. Ωστόσο, λόγω των αργιών των
εορτών και εξαιτίας των δυσμενών
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν
με τις έντονες χιονοπτώσεις, τον πα
γετό και τους αποκλεισμούς, έγινε πιο
έντονο. Αυτό σημαίνει ότι διεκόπη π
τροφοδοσία των φαρμακαποθηκών
και των φαρμακείων με αποτέλεσμα
τα όποια αποθέματα υπήρχαν να εξα
ντληθούν. Συνεπώς όλο αυτό το διά
στημα δανειζόμαστε φάρμακα το ένα
φαρμακείο από το άλλο ώστε να εξυ
πηρετήσουμε τους ασθενείς και να μην
τους αφήσουμε χωρίς τα σκευάσματα
που χρειάζονται», δήώσε ο πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσα
λονίκης Διονύσιος Ευγενίδης και πρόσθεσε: «Με βάση τα νέα δεδομένα του
καιρού στην Αττική, απ’ όπου ξεκινάει η
τροφοδοσία με φάρμακα για όλη την
Ελλάδα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

Αντιγριπικά
Την ίδια στιγμή, ανάρπαστα έχουν γίνει
τα αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία
της Θεσσαλονίκης. Η παραγγελία για
τη φετινή περίοδο 2018-2019 μέσω
του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών
Θεσσαλονίκης αφορούσε 125.000
αντιγριπικά εμβόλια, ενώ υπήρξε και
συμπληρωματική παρτίδα 30.000 εμ
βολίων.
Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, οι πο
σότητες εξαντλήθηκαν καθώς οι πο
λίτες έσπευσαν να εμβολιαστούν, ενώ
τυπικά ολοκληρώθηκε και η περίοδος
του αντιγριπικού εμβολιασμού. Πάντως
σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να
εμβολιαστεί ακόμη και σήμερα, μάλλον
θα δυσκολευτεί, καθώς έχουν περισσέ
ψει ελάχιστα αντιγριπικά εμβόλια.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εμπλοκή στο Νοσοκομείο: Δεν έχουν ακόμη
καταβληθεί τα αναδρομικά
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Επιφάνεια:

235.88 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

7

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

0

Εμπλοκή στο Νοσοκομείο: Δεν έχουν
ακόμη καταβληθεί τα αναδρομικά
Δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, που διεκδικούν αμοιβή, επιχείρησαν
να μπλοκάρουντις πληρωμές, όπως καταγγέλλουν νοσοκομειακοί γιατροί
μπλοκή με τα αναδρομικά
Το θέμα απασχόλησε το Γραφείο
των γιατρών στο Νοσοκο Μισθοδοσίας του Νοσοκομείου Βό
μείο Βόλου. Παρότι από 24 λου, ενώ επίσης είναι σε γνώση της
Δεκεμβρίου τα αναδρομικά έχουν
διοίκησης του Νοσοκομείου, της
πληρωθεί σε άλλα νοσηλευτικά Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών,
ιδρύματα, στον Βόλο... οι γιατροί αλλά και της Ομοσπονδίας Νοσοκο
δεν έχουν δει ακόμη το χρώμα του
μειακών Γιατρών.
χρήματος.
Εκπρόσωποι της ΟΕΝΓΕ που επι

Ε

Η καθυστέρηση οφείλεται, όπως
κατήγγειλαν στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ νο
σοκομειακοί γιατροί, στο γεγονός
πως «κάποιοι δικηγόροι επιχείρη
σαν να μπλοκάρουν την πληρωμή
των αναδρομικών, ζητώντας αμοιβή
για τις προσφυγές, παρότι τα ανα
δρομικά καταβάλλονται με πολιτική
απόφαση και οι ίδιοι δεν έχουν διε
ξάγει καμία δίκη».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοινώνησαν με το Νοσοκομείο Βό
λου, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, κατέστησαν σαφές ότι τα
αναδρομικά θα πρέπει να καταβλη
θούν κανονικά δίχως άλλη καθυστέ
ρηση και ότι δεν προβλέπεται από
πουθενά, επειδή ένας ή περισσότε
ροι δικηγόροι διεκδικούν χρήματα,
να μπορούν να μπλοκάρουν την κα
ταβολή των αναδρομικών των για
τρών.

Σημειώνεται, πως το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των
αποδοχών των γιατρών νοσοκομεί
ων του ΕΣΥ που έγιναν αναδρομικά
από 1 Αυγούστου 2012, σε εφαρμο
γή της μνημονιακής νομοθεσίας.
Υπολογίζεται ότι από το 2012 έως
το 2018 οι νοσοκομειακοί γιατροί
έχασαν από τις τακτικές αποδοχές
τους από 600 έως 700 ευρώ τον μή
να.
Την ίδια στιγμή το προεδρείο της
Ομοσπονδίας του κλάδου πιέζει το
Υπουργείο Υγείας, ώστε να ληφθούν
αποφάσεις στο θέμα της κλαδικής
σύμβαοης, μαζί με την κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων, το μισθολό
γιο και τη διευθέτηση του χρόνου ερ
γασίας.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, τα ανα
δρομικά θα πρέπει να καταβλη
θούν, ανεξάρτητα με τις αξιώσεις
δικηγορικών γραφείων
Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν
επαναφορά μισθών και συντάξεων
στα επίπεδα του 2009 πριν από
όλες τις μνημονιακές περικοπές,
μαζί με επαναφορά 13ου και 14ου
μισθών. Θέτουν επίσης θέμα για
5ήμερο-6ωρο-30ωρο με μία ενερ
γό εφημερία τηνεβδομάδα και ρεπό
την επόμενη μέρα, με αφορμή τον
νόμο που ψηφίστηκε για τη διευθέ
τηση του χρόνου εργασίας.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ
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 Κόβουν την ανάσα από ασθενείς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

527.49 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

21

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

8215

Κόβουν την ανάσα από ασθενείβ
■ Η ανοργανωσιά ίου υπ. Υγείας
αφήνει xcopis ιατρικές συσκεκές όσουε
έχουν αναπνευστικά προβλήματα

«Μάλιστα, ο νέος ΕΚΠΥ υποχρεώνει τους ασθε
νείς να ενοικιάζουν φθηνές
rmda@dimokratianews.gr
συσκευές, οι οποίες μπορεί
να μην είναι οι κατάλληλες
xa μεγάλα εμπόδια
που καλούνται να
για τη θεραπεία τους και δεν
ξεπεράσουν οι ασθε
τους επιτρέπει να αναβαθμί
νείς με αναπνευ
σουν τη συσκευή τους με μια
στικά προβλήματα,
επιπλέον χρηματική επιβά
ρυνση»,
όπως αναφέρουν ο
λόγω της ανοργανωσιάς
του
υπουργείου Υγείας, αναφέροκ. Φωτήλας και ο κ. Οικονό
νται με ερώτησή τους προς τον
μου στην ερώτησή τους προς
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
τον υπουργό Υγείας Ανδρέα
ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής
Ξανθό, ενώ σε άλλο σημείο
Αχαΐας, αναπληρωτής τομεάρυπογραμμίζουν «Στις συνε
χείς εκκλήσεις συγγενών και
χης Υγείας της Νέας Δημοκρα
ασθενών προς τον ΕΟΠΥΥ
τίας, και ο Βασίλης Οικονόμου,
βουλευτής Επικράτειας και τογια άμεση λύση του προβλή
μεάρχης Υγείας της αξιωματι
ματος, η απάντηση ήταν: ”θα
κής αντιπολίτευσης.
πρέπει να περιμένετε”. Πό
Σύμφωνα με τον νέο Ενι
σο ακόμη, όμως, θα περιμέ
αίο Κανονισμό Παροχών Υγεί
νουν οι ασθενείς, των οποί
ας (ΕΚΠΥ) από την 1η Νοεμ
ων η υγεία επιβαρύνεται πε
βρίου 2018, οι αναπνευστι
ρισσότερο, για να έχουν την
κές συσκευές (νεφελοποιητές,
υγειονομική περίθαλψη που
CPAP, ΒΙΡΑΡ, αναπνευστήρες
δικαιούνται;» αναρωτιούνται
κ.ά.) δεν πωλούνται, αλλά ενοι
οι βουλευτές.
κιάζονται, όπως οι συμπυκνω
Θα λάβουν μέτρα;
τές οξυγόνου.
Για να εφαρμοστεί, όμως,
Μάλιστα, ρωτούν τον κ. Ξαν
αυτή η διαδικασία απαιτείται
θό: «Για ποιον λόγο τέθηκε σε
να έχει οριστεί κόστος ενοικίαεφαρμογή ο νέος ΕΚΠΥ, χω
σης και να γίνουν οι απαραίτη
ρίς να έχουν προηγηθεί οι
τες μετατροπές στα συστήματα
απαραίτητες προϋποθέσεις,
του ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, σύμφωνα
για ποιον λόγο δεν επιτρέπε
με καταγγελίες του προέδρου
ται η αναβάθμιση των ενοικι
του Πανελλήνιου Συλλόγου
αζόμενων φθηνών αναπνευ
Παροχών Υγείας, Γιώργου Βιστικών συσκευών με μια επι
δάλη, τίποτα από αυτά δεν έχει
πλέον χρηματική επιβάρυνση,
γίνει μέχρι σήμερα, με αποτέ
ώστε να καθίστανται καταλλη
λεσμα οι ασθενείς να μην προ
λότερες στη χρήση τους από
μηθεύονται τις αναπνευστικές
τους ασθενείς και σε ποιες
συσκευές και να τίθεται σε κίν
άμεσες ενέργειες θα προβεί
δυνο η υγεία τους.
ώστε να λυθεί το πρόβλημα;»

Απόχη

Ρίτα Μεϋά

S

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παιδίμε αναπνευστική συσκευή και στην ένθετη ηχυτό ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

6

 Ραντεβού µε τον παθολόγο σε δύο µήνες
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

1897.71 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

16,25

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

4750

η

ΚΕΝΤΡΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ι

η

Για νευρολόγο στο Αιγάλεω,
επόμενο διαθέσιμο είναι στις
22/1/2019 και στο Περιστέρι
στις 25/1/2019.

Τ

Ραντεβού με
τον παθολόγο
σε δύο μήνες
Η αποχώρηση 600 γιατρών έχει ως συνέπεια
ατελείωτες λίστες αναμονής για μία επίσκεψη
και ταλαιπωρία για τους ασθενείς
Ητελική ημερομηνία για την αποχώρη
ση ή μη των 600 γιατρών μπορεί να
ήταν η 31η Δεκεμβρίου, ωστόσο ήδη
από τις 19 Δεκεμβρίου του 2019 τα ονόματάτους αφαιρέθηκαν από τις λίστες
ομφούζιο» επικρατεί τις τε
λευταίες ημέρες στις περισ
με τους διαθέσιμους γιατρούς.
σότερες υγειονομικές μονά
Αποτέλεσμα είναι σήμερα να έχει λιγο
δες xns χώρας και ειδικά στα Κέντρα
στέψει δραματικά το ιατρικό προσωπικό
Υγείας, τα οποία αδειάζουν σιγά σιγά
και οι περισσότεροι ασθενείς, αφού δεν
από γιατρούς, με συνέπεια οι ασθενείς
μπορούν ναβρουν γιατρό, να καιευθύνα μην μπορούν να βρουν ραντεβού
νονται προς τα νοσοκομεία, όπου επι
για επίσκεψη ώστε να εξυπηρετηθούν.
κρατεί το αδιαχώρητο.
Σε πολλά Κέντρα Υγείας, μάλιστα, για
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους»,
να δει κανείς έναν παθολόγο μπορεί
περίπου οι μισοί γιατροί του πρώην ΙΚΑ
(περίπου 300) θα αποχωρήσουν οριστι
να χρειαστεί πια να περιμένει και δύο
μήνες. Η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας
κά από το δημόσιο σύστημα. Κάτι που
δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες και
επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης Γαβρός,
στα νοσοκομεία, όπου καταφεύγουν οι
γραμματέας του Συλλόγου Επιστημονι
ασθενείς για ναβρουν γιατρό. Σύμφω
κού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥνα με καταγγελίες γιατρών στο «Εθνος»,
ΠΕΔΥ Αττικής (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
στο Τζάνειο, στην τελευταία εφημερία,
Αττικής) με δήλωσή του στο «Εθνος».
την περασμένη Πέμπτη στις 16.30, το
Οπως τονίζει με νόημα: «Οι μισοί και
Παθολογικό Τμήμα είχε σειρά προτε
πλέον από τους γιατρούς δεν υπέκυψαν
στον εκβιασμό του υπουργείου Υγείας
ραιότητας 200 αριθμούς.
Ο κυκεώνας των προβλημάτων ειδικά
και επέλεξαν να κρατήσουν τα ιδιωτικά
στα Κέντρα Υγείας ξεκίνησε λίγο πριν
τους ιατρεία, τα οποία είναι στις λαϊκές
από τις γιορτές, λόγω της υποχρεωτικής
γειτονιές της Αττικής».
Σύμφωνα με την αντί πρόεδρο του Συλ
απομάκρυνσης των περίπου 600 για
τρών του πρώην ΙΚΑ που εργάζονται
λόγου Επιστημονικού Υγειονομικού
πλέον στα Κέντρα Υγείας και οι οποίοι
Προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ Αττικής
έπαψαν να είναι ενταγμένοι στο σύστη
(ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ Αττικής) Βαρβάρα
Ανεμοδουρά: «Στα περισσότερα Κέντρα
μα των ραντεβού, μετά την οριστική
Υγείας που λειτουργούν σε 24ωρη βά
απόφαση του υπουργού Υγείας που
ση δεν υπάρχουν γιατροί διαφόρων
τους υποχρεώνει να αποχωρήσουν από
το ΕΣΥ εάν δεν κλείσουν το ιδιωτικό
ειδικοτήτων για να κλείσουν ραντεβού
τους ιατρεία.
οι πολίτες.
Ταυτόχρονα, η συνταξιοδόχηση πολλών
Κι αν υπάρχουν τα ραντεβού για εξέτα
γιατρών έκανε τις συνθήκες ακόμη πιο
ση, μπορεί να είναι και σε δύο μήνες.
Αντίθετα, μέχρι πρόσφατα οι ασθενείς
δύσκολες.
εξυπηρετούνταν άμεσα, ενώ μόνο σε
σπάνιες περιπτώσεις και σε κάποιες
ειδικότητες η εξυπηρέτηση γινόταν μέ
Οι περισσότεροι
σα σε λίγες ημέρες.
ασφαλισμένοι
Η κατάσταση στις μονάδες της πρωτο
κατευθύνονται στα ήδη
βάθμιας φροντίδας είναι πλέοντραγική
και τα νοσοκομεία ασφυκτιούν» ·
επιβαρυμένα νοσοκομεία

Στο Κέντρο Υγείας «Αγία
Σοφία», στο κέντρο του
Πειραιά (πρώην ΠΕΔΥ), για
καρδιολόγο το επόμενο
ελεύθερο ραντεβού είναι
στις 21 Ιανουάριου.
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Γ ια παθολόγο, τα ραντεβού
στην Αγία Βαρβάρα, στον
Κορυδαλλό και στη Νίκαια
είναι μετά τις 25/2/2019.

Για καρδι
η επόμεν
επίσκεψΓ
27/2/201

Tns

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕ
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ... ΕΙΔΙ

defthimiadou@ethnos.gr

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟ'
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 Ραντεβού µε τον παθολόγο σε δύο µήνες
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

η
Για να κλείσει κανείς
ραντεβού με καρδιολόγο στο
Κέντρο Υγείας στο Περιστέρι,
το επόμενο ελεύθερο

16,25

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-01-2019

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Ψάχνουν θεραπεία για τον θεσμό
ίου οικογενειακού γιατρού
ο φιλί ins... ζωής θα επιχειρήσει,
όπως φαίνεται, να δώσει το
υπουργεία Υγείας στον θεσμό
του οικογενειακού γιατρού το επόμενο
διάστημα, προκειμένου να λειτουργή
σει το νέο σύστημα. Σύμφωνα με πηγές
του «Εθνους», η ηγεσία του υπουργεί
ου αναμένεται να ξεκινήσει νέο κύκλο
επαφών με τον ιατρικό κόσμο, σε μια
προσπάθεια να προσελκύσει περισσό
τερους οικογενειακούς γιατρούς τόσο
για τις ΤΟΜΥ όσο και μέσω ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται
να προχωρήσει σε μικρές βελτιωτικές
κινήσεις ώστε να υπογράφουν περισ
σότερες συμβάσεις.
Ηδη μια πρώτη θετική κίνηση έγινε,
αφού ο αρμόδιος υπουργός έδωσε το
«πράσινο φως» προκειμένου να μπο
ρούν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρο
νικό φάκελο υγείας που θα διαθέτουν
σύντομα όλοι οι ασφαλισμένοι, όλοι οι
ιδιώτες γιατροί που παρακολουθούν
ασθενείς, ανεξάρτητα από το εάν θα
είναι συμβεβλημένοι ή όχι με τον ΕΟΠΥΥ. Η απόφαση αυτή των αρμόδιων
Αρχών θεωρήθηκε και από τον κλάδο
κίνηση καλής θέλησης, ώστε οι δύο
πλευρές να έρθουν πιο κοντά.
Επίσης, η ηγεσία του υπουργείου ανα
μένεται να τροποποιήσει ορισμένους
δεσμευτικούς όρους για τους ιδιώτες
οικογενειακούς γιατρούς (ωράριο, συ
νολικό αριθμό δωρεάν επισκέψεων
κ.λπ.), όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,
με την ελπίδα ο ιατρικός κόσμος να
Οσοι πολίτες δεν έχουν βρει ακόμη οικογενειακό γιατρό θα πρέπει να πληρώσουν
αλλάξει άποψη. Ωστόσο, περισσότερα
το ποσό της επίσκεψης στους ιδιώτες από την τσέπη τους
χρήματα για τις αμοιβές δεν αναμένεται
να εξευρεθούν, γεγονός που θα αποτελέσει, όπως φαίνεται, και πάλι ανα
φθεί στις ΤΟΜΥ μόνο 500 γιατροί μαζί
ντρα Υγείας ή νοσοκομεία και επισκέ
με τη νέα «φουρνιά» που τοποθετείται,
σταλτικό παράγοντα.
πτονται ιδιώτες γιατρούς με ειδικότητες
Ο θεσμός έχει μπει εδώ και καιρό στον
ενώ με τον ΕΟΠΥΥ έχουν συμβληθεί
παθολογίας, γενικής ιατρικής και παι
διατρικής πληρώνουν από την τσέπη
«πάγο», αφού μόλις ένας στους 10 πο
700 ιδιώτες.
λίτες έχουν κατορθώσει να βρουν οι
τους, κάτι που δεν συνέβαινε στο πα
κογενειακό γιατρό και να εγγραφούν,
Αδιέξοδο
ρελθόν, αφού πολλοί γιατροί είχαν
σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία.
Με άλλα λόγια, όσοι πολίτες δεν έχουν
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, έστω και αν
Παρά τις προσπάθειες των πολιτών να
εξαντλούνταν ο αριθμός των δωρεάν
βρει ακόμη οικογενειακό γιατρό θα
συνεχίσουν και το 2019 να επισκέπτο
επισκέψεων πολύ σύντομα.
εντοπίσουν ελεύθερο οικογενειακό
γιατρό, οι ελλείψεις καθιστούν το εγ
νται κανονικά τον γιατρό τους. Ομως,
Πάντως, ο πολυδιαφημισμένος θεσμός
χείρημά τους μάλλον ανέφικτο. Ετσι,
εάν κανείς επιλέξει ιδιώτη γιατρό (πα
του οικογενειακού γιατρού «δεν τσουμέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα επίσημα
θολόγο, γενικό για
τρό, παιδίατρο) που
στοιχεία, υπάρχουν περίπου 1.150.000
Αντί για 1.195 γιατροός, oncos είχε
εγγραφές πολιτών.
δεν είναι συμβεβλη
μένος με τον ΕΟΠΥΥ,
Βέβαια, το πρόβλημα παραμένει ότι
υπολογιστεί, τελικά έχουν προσληφθεί
σχεδόν 10 εκατομμύρια πολίτες πρέπει
έστω και αν ήταν στο
tms ΤΟΜΥ μόνο 500
παρελθόν, θα πρέπει
να βρουν τον δικό τους οικογενειακό
γιατρό, ώστε σιγά σιγά να λειτουργήσει
να πληρώσει το πο
το νέο σύστημα. Κάτι που προσώρας
σό ins επίσκεψης από την τσέπη του.
λά» ούτε το 2019, κυρίως λόγω της
Από την άλλη, για να δει κανείς γιατρό
δεν μοιάζει δυνατό, αφού και το 2019
άρνησης του ιατρικού προσωπικού να
χωρίς να καταβάλει το κόστος, θα πρέ
οι διαθέσιμοι γιατροί είναι ελάχιστοι
συμμετάσχει στο εγχείρημα.
σε σχέση με όσους χρειάζονται.
πει είτε να μεταβεί σε Κέντρο Υγείας,
Μάλιστα, εάν οι πολιτικές εξελίξεις επι
ταχυνθούν και οι εκλογές έρθουν νω
Με βάση τους υπολογισμούς του υπουρ
σε δημόσια μονάδα, είτε στα τακτικά
γείου θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων,
ρίτερα, είναι πιθανό να μην εφαρμοστεί
1.195 γιατροί στις ΤΟΜΥ και να γίνουν
όπου η αναμονή ενίοτε διαρκεί και μή
καθόλου εντός του νέου έτους. Μέχρι
συμβάσεις με 2.800 ιδιώτες συμβεβλη
τότε, πάντως, φαίνεται ότι επιχειρείται
νες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι από το περασμέ
μένους οικογενειακούς γιατρούς του
να βρεθεί μια λύση από το υπουργείο
Υγείας ·
ΕΟΠΥΥ (παθολόγους, γενικούς γιατρούς,
νο καλοκαίρι όσοι ασφαλισμένοι δεν
παιδιάτρους). Ωστόσο, έχουν προσλη
θέλουν να περιμένουν σε ουρές σε Κέ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τ

ολόγο στο Αιγάλεω,
η ελεύθερη
ι είναι στις
9.
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Γ ια οφθαλμίατρο,
σε πολλά
Κέντρα Υγείας
η απάντηση
είναι «πως
δεν υπάρχει
διαθέσιμο
ραντεβού»,
καθώς η
συγκεκριμένη
ειδικότητα
απουσιάζει
σε πολλές
περιπτώσεις.

9
Ανάλογη είναι
η εικόνα και για
δερματολόγο
στην περιοχή
της Αγίας Σοφίας,
στο Χαϊδάρι και
στο Περιστέρι,
όπου επίσης
η απάντηση
είναι «δεν
υπάρχει
δυνατότητα
για ραντεβού».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καταγγέλλουν εικόνες ντροπής στο Γραφείο Ασύλου
Πειραιά
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

76.95 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

Καταγγέλλουν εικόνεε ντροπήε
στο Γραφείο Ασύλου Πειραιά
■

«Υγειονομική βόμβα» χαρακτηρίζουν το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά οι βουλευτές της Ν.Δ.
Κώστας Κατσαφάδος και Ιάσονας Φωτήλας. Σε κοινοβου
λευτική ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς
Υγείας και Μεταναστευηκής Πολιτικής, οι δύο βουλευτές
καταγγέλλουν ότι, εντός και εκτός κτιρίου, επικρατούν
απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, καθώς η σύμβαση με το
συνεργείο καθαρισμού έχει λήξει ήδη από τα τέλη του προ
ηγούμενου έτους. Αφού πρώτα τονίζουν πως οι συνθήκες
αυτές «ντροπιάζουν την πόλη του Πειραιά και τη χώρα» και
προσβάλλουν την αξιοπρέπεια μεταναστών και εργαζομέ
νων, ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς σε ποιες
ενέργειες θα προβούν, ώστε να ανημετωπιστεί άμεσα το
πρόβλημα και να μην υπάρξει κίνδυνος για λοιμώξεις.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αποδεκατίζεται το ΕΣΥ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

119.28 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

1
8

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

6090

Αποδεκατίζεται ίο ΕΣΥ
Εκατό φάρμακα λείπουν κατά μέσο όρο, καθημερινά, από κάθε φαρμακείο της
Θεσσαλονίκης, λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που «σφυροκόπησε»
τη συμπρωτεύουσα και τις ημέρες αργιώντων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, καθώς τα αποθέματα
έχουν εξαντληθεί οι φαρμακοποιοί να αναγκάζονται να... δανείζονται φάρμακα ο
ένας από τον άλλον για να μην αφήσουν ακάλυπτους τους ασθενείς. Οι πιο
σημαντικές ελλείψεις είναι σε φάρμακα για την καρδιά, τον σακχαρώδη διαβήτη,
την υπέρταση, την πνευμονοπάθεια, το αναπνευστικό καθώς και σε παιδικά
εμβόλια. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι αποκαρδιωτική με
αποδεκατισμένο ιατρικό προσωπικό. Οι τοποθετήσεις επικουρικών γιατρών
βαφτίζονται με ευκολία προσλήψεις και οι προκηρύξεις για τους μόνιμους
γιατρούς στις υπουργικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται σαν να έχουν ήδη
ολοκληρωθεί και τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν κατακλυστεί από γιατρούς.
Ωστόσο, στα νοσοκομεία ένταση καταγράφεται μόνο στο κύμα των γιατρών
προς την πόρτα της εξόδου: τα τελευταία πέντε χρόνια συνταξιοδοτούνται σε
ετήσια βάση περί τους 350 γιατρούς, με τις εκτιμήσεις του ιατρικού σώματος
για το επόμενο έτος να είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, καθώς αναμένεται
υπερδιπλασιασμός των προς αποχώρηση γιατρών. Οι ειδικευόμενοι γιατροί
αποτελούν ένα ακόμη μπάλωμα...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στην Εντατική δίδυμα έπειτα από πυρκαγιά σε
διαμέρισμα της Καλλιθέας
Πηγή:

ESPRESSO

Επιφάνεια:

193.95 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

8330

1

Στην Εντατική
δίδυμα έπεπα
από πυρκαγιά
σε διαμέρισμα
της Καλλιθέας
Διασωληνωμένα στη Μο
νάδα Εντατικής Θεραπεί
ας (ΜΕΘ) του Νοσοκομεί
ου Παίδων «Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριάκού» νο
σηλεύονται δίδυμα αδελφάκια,τα οποία διασώθη
καν χθες το πρωί από άνδρες της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, οι οποίοι κλή
θηκαν να αντιμετωπίσουν
φωτιά που είχε ξεσπάσει
σε διαμέρισμα σνην Καλ
λιθέα.
Το μόλις 5 ετών αγοράκι και η δίδυ μη αδελφή του
έχουν υποστεί εισπνευστικά εγκαύματα και η κατά
σταση της υγείας τους κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Μόνα tous στο σπίτι
Το συμβάν έγινε περίπου
στις 10.30 χθες το πρωί
στην οδό Αναγνωσταρά
23, στην Καλλιθέα, όταν
από άγνωστη μέχρι στιγ
μής αιτία ξέσπασε φωτιά
στο διαμέρισμα του δεύ
τερου ορόφου. Εκεί βρί
σκονταν τα παιδιά χω
ρίς την επίβλεψη κάποιου
ενηλίκου.
Οι γείτονες είδαν τους
καπνούς και αμέσως «ά
λεσαν την Πυροσβεστική,
η οποία έσπευσε σε ελάχιστο χρόνο στο σημείο
με εννέα άνδρες και τρία
οχήματα. Οι πυροσβέστες
έσβησαν εγκαίρως τη φω
τιά και έβγαλαν τα δίδυ
μα, που μεταφέρθηκαν με
ασθενοφόρο στο νοσοκο
μείο.
Πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι η μητέρα τους,
αλβανικής καταγωγής,
που εργάζεται ως καθα
ρίστρια, ήταν στη δουλειά
της και είχε αφήσει χωρίς
επίβλεψη τα δύο παιδιά
της. Το Τμήμα Προστασί
ας Ανηλίκων της Ασφάλει
ας Αττικής διενεργεί προα
νάκριση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διασωληνωμένα στη ΜΕΘ τα δίδυμα 5χρονα μετά
από πυρκαγιά στο σπίτι τους
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

70.52 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

22

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

2870

1

Διασωληνωμένα στη ΜΕΘ
τα δίδυμα δχρονα μετά
από πυρκαγιά στο σπίτι τους
Διασωληνωμένα στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του νοσοκομείου "Παίδων Α
γλαΐα Κυριάκού" νοσηλεύονται τα πεντά
χρονα δίδυμα, τα οποία μεταφέρθηκαν
στο νοσοκομείο έπειτα από πυρκαγιά που
ξέσπασε στο διαμέρισμα της οικογένειάς
τους.
Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρί
της σε διαμέρισμα στην οδό Αναγνωσταρά 23, στην Καλλιθέα, όταν από άγνωστη
μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά στο
διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου
βρίσκονταν τα παιδιά.
Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυ
ροσβεστικής, οι οποίοι κατάφεραν να
σβήσουν τη φωτιά, προτού επεκταθεί σε
παρακείμενα σπίτια, και να βγάλουν τα
παιδιά από το διαμέρισμα, τα οποία ωστό
σο φέρεται να έχουν υποστεί εισπνευστικά εγκαύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά την
ώρα που ξέσπασε η φωτιά ήταν μόνα στο
σπίτι, καθώς η μητέρα τους φέρεται να α
πούσιαζε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μετά τον χιονιά έρχονται βροχές και καταιγίδες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1490.38 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

6725

1

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΑΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Μετά τον χιονιά έρχονται βροχές και καταιγίδες

Η «Υπατία» θα μας χορέψει στον ρυθμό των Μποφόρ. Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μετά τον χιονιά έρχονται βροχές και καταιγίδες
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Τειάριη 9 Ιανουάριου 2019

Δεν μας έφτανε
ο «Τηλέμαχος»
έρχεται και η «Υπατία»
Στα λευκά ντύθηκε χθες η Αττική, χωρίς όμως να παρουσιαστούν ιδιαίτερα
προβλήματα. Χιόνι έπεσε ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας · Πολικές
θερμοκρασίες ρεκόρ -23 στη Φλώρινα · Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει
από σήμερα τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες,
καθώς και τους θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις νοτιάδες στα πελάγη
• Βελτίωση του καιρού και εξασθένηση των φαινομένων από την Παρασκευή

► Του Μ.-Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
σπρη μέρα είδε χθες η Αττική με τις
χιονοπτώσεις του «Τηλέμαχου» ακόμα
και στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες
ωστόσο δεν δημιούργησαν ιδιαίτε
ρα προβλήματα, με την περιφερειακή
αρχή να δηλώνει ικανοποιημένη από
την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας και
τη λειτουργία του μηχανισμού της.
Κλειστά χθες τα σχολεία στην Αττική,
ενώ σε ορισμένους δήμους δεν θα ανοί
ξουν ούτε σήμερα (αναλυτικά δίπλα).
Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού χθες
το μεσημέρι, για να έρθει από σήμερα
ένα νέο κύμα κακοκαιρίας ονομαζόμενο
«Υπατία», το οποίο θα πλήξει κυρίως τη
Βόρεια Ελλάδα, την Ηπειρο, τη Δυτική
Στερεά και την Πελοπόννησο.
Στην Αττική σημειώθηκαν προβλή
ματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές
των βορείων προαστίων, με τις βλάβες
να οφείλονται κυρίως σε πτώσεις δέ
ντρων. Χωρίς ρεύμα για μερικές ώρες
έμειναν τμήματα του Αγίου Στεφάνου,
της Δροσιάς, της Εκάλης, της Ανοιξης,
του Καπανδριτίου, του Ωρωπού κ.ά.
Προβλήματα σημειώθηκαν τις πρωι
νές ώρες στις συγκοινωνίες, με τα δρο
μολόγια του προαστιακού προς το αε
ροδρόμιο να διακόπτονται προσωρινά
λόγω διακοπής ρεύματος. Για μερικές
ώρες είχε διακοπεί και η κυκλοφορία
του ΗΣΑΠ στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά.
Εκτός από τα σχολεία, κλειστά έμειναν
και τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο της αντι
παράθεσής της με την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας έριξε «χιονόμπα
λες» καταγγέλλοντας ότι το ΚΑΤ ήταν
αποκλεισμένο με 15-20 πόντους χιόνι
και δεν πραγματοποιήθηκαν προγραμ
ματισμένα χειρουργεία. Το νοσοκομείο
προχώρησε σε άμεση διάψευση, διευ
κρινίζοντας ότι «η πρόσβαση στο νοσο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

E U R O K IN IS S I/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Πηγή:

1

κομείο είναι ελεύθερη από όλες τις πύλες
εισόδου και εφημερεύει από το πρωί και
συνεχόμενα όπως πάντα, χωρίς προβλή
ματα».
Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου επισκέφθηκε χθες το Κέντρο Διαχείρισης
Αποχιονισμού στο Καπανδρίτι όπου
έδωσε τα συγχαρητήρια στους εργαζό
μενους της Περιφέρειας για τη μάχη που
έδωσαν με τα απανωτά κύματα κακο
καιρίας αυτές τις μέρες. Οπως σημείωσε
η κ. Δούρου, οι δρόμοι που βρίσκονται
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας έμει
ναν ανοιχτοί ακόμα και τις ώρες πυκνής
χιονόπτωσης, ενώ οι αλατιέρες και τα
μηχανήματα έφτασαν ώς το Σύνταγμα.
Στην υπόλοιπη χώρα, αρκετά προ
βλήματα σημειώθηκαν στην Εύβοια,
όπου χωριά αποκλείστηκαν και έμειναν
χωρίς ρεύμα. Δεκάδες εκχιονιστικά της
Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας έδωσαν
μάχη μέρα-νύχτα για να παραμείνει
ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο και
να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο
επαρχιακό.
Το νησί της Σκοπέλου γνώρισε ισχυ
ρή χιονόπτωση με πολύωρες διακοπές
ρεύματος και το χιόνι στα ορεινά να φτά
νει το μισό μέτρο. Η Πυροσβεστική χρει

άστηκε να παρέμβει σε 36 περιπτώσεις
σε όλη τη χώρα για απεγκλωβισμούς
από τα χιόνια, τη μεταφορά ασθενών
και τη μεταφορά φαρμάκων και ιατρι
κού εξοπλισμού.

Πολικές θερμοκρασίες
Οπως ανακοίνωσε το Εθνικό Μετεω
ρολογικό Κέντρο της ΕΜΥ, η χαμηλότερη
θερμοκρασία που σημειώθηκε χθες στη
Φλώρινα (-23 βαθμούς Κελσίου) αποτε
λεί ρεκόρ για την πόλη και μία από τις
χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουν
καταγραφεί ποτέ στον ελλαδικό χώρο τη
σύγχρονη περίοδο. Στις 6 Ιανουάριου η
θερμοκρασία στην περιοχή είχε πέσει
στους -21,4 βαθμούς Κελσίου, ισοφαρί
ζοντας το παγωμένο ρεκόρ του 1990.
Πάντώς, δεν αποτελεί τη χαμηλότερη
θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ
στη χώρα μας, όπως γράφτηκε σε κάποια
μέσα. Στις 27 Ιανουάριου 1963 το θερμό
μετρο στην Πτολεμαΐδα είχε δείξει -27,8
βαθμούς Κελσίου, που αποτελεί τη χα
μηλότερη θερμοκρασία σε κατοικημένη
περιοχή. Ο χειμώνας του 1962-1963 έχει
μείνει στην ιστορία ως ο «χειμώνας των
πάγων» στην Ευρώπη, όπου οι θερμο
κρασίες ήταν πραγματικά πολικές και

εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους.
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επη
ρεάσει τη χώρα λέγεται «Υπατία» και κύ
ρια χαρακτηριστικά του θα είναι τα κατά
τόπους ισχυρά φαινόμενα και οι θυελλώ
δεις έως πολύ θυελλώδεις νοτιάδες στα
πελάγη. Αναμένονται χιονοπτώσεις στα
ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και
βόρειας Ελλάδας, όπως και στα πεδινά σε
Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται
βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο
Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο και
σε παράκτιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα
ξεκινήσουν το πρωί από τα βορειοδυτικά
και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπό
λοιπη χώρα. Η Ηπειρος, η Δυτική Στερεά
και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές
που θα δοκιμαστούν περισσότερο από
την «Υπατία».
Οσον αφορά την Αττική, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και χιόνια στην
Πάρνηθα. Πιθανό είναι το απόγευμα να
σημειωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία
στην Αθήνα θα κυμανθεί από 2 έως 13
βαθμούς. Βελτίωση του καιρού και εξα
σθένηση των φαινομένων, από την Πα
ρασκευή.

14

 Μετά τον χιονιά έρχονται βροχές και καταιγίδες
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

π ΐρ η κ ίΝ /ς ς ι

Πηγή:

1

Κλειστά σχοΑεία
Στους Δήμους: Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γαλατσίου, Δι
ονύσου, Κηφισιάς, Βριλησσίων, Λυκόβρυσης-Πεύκης,
Μαραθώνα, Πεντέλης, Ωρωπού.
■ Τα μαθήματα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής
θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ. Τα υπόλοιπα σχολεία του
δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.
■ Τα μαθήματα στη δημοτική κοινότητα Πικερμίου στον
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου θα ξεκινήσουν στις 9.30 π.μ.
■ Στον Δήμο Σηάτων-Αρτέμιδος τα μαθήματα θα ξεκι
νήσουν στις 10.00 π.μ. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους
Χαλανδρίου και Παπάγου-Χολαργού.
■ Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Κλειστά θα παραμείνουν
τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
σης των Δ.Ε. Βιλίων και Ερυθρών.
■ Δήμος Αγίας Παρασκευής: Τα σχολεία και όλοι οι παι
δικοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, με
έναρξη στις 10.00 π.μ.

■ Δήμος Αθηναίων
- Αναστολή της λειτουργίας των 38ου και 120ού Δημο
τικών Σχολείων Αθηνών καθώς και του 4ου Νηπιαγω
γείου στην οδό Κόκκερελ 14 και του 45ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών στην οδό Πυθίας 38.
-Τα 24ο ΓΕΛ και 24ο Γυμνάσιο Αθηνών στην οδό Σούκα 3
θα λειτουργήσουν με έναρξη στις 10 το πρωί.
Πηγή: Περιφέρεια Αττικής

θάνακκ από μαγκάΑι
ΣΕ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ από αυτοσχέδιο μαγκάλι αποδίδεται,
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος μετανάστη
στους Αγίους Αναργύρους της Ρόδου, ενώ άλλοι δύο συγκάτοικοί του νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο της Ρόδου σε
σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα news24/7,
τα θύματα είναι Πακιστανοί.
Τέταρτος συμπατριώτης και συγκάτοικός τους επέστρεψε
από τη δουλειά του στο σπίτι τους λίγο μετά τις 8 το πρωί,
μαζί με τον εργοδότη του που αναζητούσε τον έναν από
τους τρεις, και βρήκε τους συγκατοίκους του αναίσθητους
δίπλα σε αναμμένο μαγκάλι, το οποίο είχαν ανάψει προφα
νώς λόγω του υπερβολικού κρύου.
Λ.ΑΓΓ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Χιόνι στην καρδιά της Αθήνας, -23° C στη Φλώρινα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1388.34 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-01-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

/

INTIME NEWS ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χιόνι στην καρδιά της Αθήνας, -23° C στη Φλώρινα

Χιόνι στην καρδιά της Αθήνας και θερμοκρασίες μέχρι τους -23 βαθμούς Κελσίου στην ακριιική Φλώρινα έφερε ο «Τηλέμαχος». Το κύμα κακο
καιρίας υποχώρησε προσωρινά χθες και θα δώσει τη σκυτάλη στην «Υπαιία», με αποτέλεσμα οι άσχημες καιρικές συνθήκες να συνεχιστούν. Το
χιόνι, ο παγετός και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές κυκλοφορίας, αλλαγή στα δρο
μολόγια συγκοινωνιών, ενώ κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας. Σελ. , 9
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Κακοκαιρία και ταλαιπωρία

Εκτακτη κατάσταση
γτα τρίτο χετμώνα
στους καταυλισμούς

Προβλήματα από τον παγετό και τη χιονόπτωση, ενώ ο καιρός επιδεινώνεται
Η κακοκαιρία που πλήττει τα τε
λευταία 24ωρα τη χώρα μοιάζει να
μην έχει τέλος, με τον «Τηλέμαχο»
να δίνει τη σκυτάλη στην «Υπατία».
Ο «Τηλέμαχος» είχε εξαιρετικές
επιδόσεις, καθώς κατόρθωσε να
στρώσει χιόνι ακόμα και στην Ατ
τική και να ρίξει τη θερμοκρασία
στους -23 βαθμούς στην ακριτική
Φλώρινα. «Χιονοκαταιγίδα» βίωσαν
οι κάτοικοι στους Καναβούς Ηρα
κλείου Κρήτης, όπου ο ουρανός
φωτίστηκε από αστραπές και βρον
τές τη στιγμή που ταυτόχρονα έπε
φτε χιόνι. Σοβαρά προβληματα στις
μετακινήσεις σημειώθηκαν λόγω
παγετού το πρωί της Τρίτης σε οδι
κές αρτηρίες της Πελοποννήσου,

Διακοπές κυκλοφορίας,
δυσκολία στις μετακινή
σεις, τροποποιήσεις
δρομολογίων.
ενώ για μερικές ώρες διεκόπη η
κυκλοφορία στην ε.ο. Αθηνών Λαμίας. Η Τροχαία έχει λάβει μέτρα
διακόπτοντας την κυκλοφορία σε
περιφερειακούς δρόμους και απα
γορεύοντας τη διέλευση φορτηγών
άνω των 3,5 τόνων στη νέα εθνική
οδό Αθηνών - Λαμίας. Δυσλειτουρ
γίες στις συγκοινωνίες σημειώθη
καν σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Μεταβολές και τροποποιήσεις
έχουν γίνει σε αρκετές διαδρομές
δρομολογίων σε λεωφορεία λόγω
της χιονόπτωσης, ενώ με κάποιες
μικρές καθυστερήσεις διεξάγονταν
χθες τα δρομολόγια στο σιδηρο
δρομικό δίκτυο. Η Πυροσβεστική
δέχθηκε συνολικά 29 κλήσεις για
παροχή βοήθειας, ενώ πραγματο
ποιήθηκε μεταφορά 21 ατόμων σε
ασφαλή σημεία.

Θερμαινόμενοι χώροι
Πολυεπίπεδο είναι και το επι
χειρησιακό σχέδιο του Δήμου
Αθηναίων. Για 9η συνεχή ημέρα
παραμένουν ανοικτοί τρεις θερ
μαινόμενοι χώροι στις οδούς Σοφοκλέους 66, Πανόρμου 17 και

ΤηςΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Χιονισμένο τοπίο χθες στον Χολαργό. Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά την «Υπατία».
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Οι χαμηλότερες
θερμοκρασίες
που σημειώθηκαν
χθες στη χώρα

16,7

-

Καστοριά

19,5

-

Ιωάννινα

19,9

-

Γρεβενά

-21

Νευροκόπι

-23
Φλώρινα

Αίμωνος 9, όπου έως τώρα έχουν
φιλοξενηθεί 110 άστεγοι συμπο
λίτες μας. Στη διάρκεια της πυκνής
χιονόπτωσης συνεργεία του δή
μου παρείχαν ειδική φροντίδα σε
δώδεκα αστέγους που δεν επιθυ
μούσαν να μεταφερθούν στους
διαθέσιμους χώρους. Τα περισ
σότερα σχολεία δεν λειτούργησαν

χθες, ενώ αρκετά παραμένουν
κλειστά και σήμερα. Στην Αττική
δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχο
λεία, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι
παιδικοί σταθμοί των Δήμων Μα
ραθώνα, Διονύσου, Ωρωπού, Πεν
τέλης, ενώ στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος το κουδούνι θα χτυ
πήσει στις 10 π.μ. Στην υπόλοιπη
χώρα, κλειστές παραμένουν όλες
οι σχολικές μονάδες στον Δήμο
Βόλβης και Λαγκαδά στη Θεσσα
λονίκη, στον Δήμο Ελασσόνας
και Φαρσάλων στον νομό Λάρισας,
όπως και στον Δήμο Χαλκιδέων
και Τανάγρας. Στον Δήμο Καστο
ριάς οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
δεν θα λειτουργήσουν, ενώ στη
Φλώρινα θα λειτουργήσουν μόνον
οι παιδικοί σταθμοί αλλά όχι τα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με
απόφαση των δημάρχων Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα,
Σοφάδων, Μουζακίου και Παλαμά
όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα
παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη
λόγω του πολύ ισχυρού παγετού
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και της πρόβλεψης για νέα χιο
νόπτωση. Οι παιδικοί σταθμοί
των Δήμων Καρδίτσας, Μουζα
κίου, Παλαμά και Σοφάδων θα
λειτουργήσουν.
Δεν θα ανοίξουν ούτε την Τε
τάρτη τα νηπιαγωγεία και δημο
τικά σχολεία (Πάπιγκο και Μηλιωτάδες) στον Δήμο Ζαγορίου.
Στο Δήμο Παλαμά Καρδίτσας θα
λειτουργήσουν μόνο οι δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία του
Δήμου Ορχομενού θα λειτουρ
γήσουν κανονικά, εκτός από τα
σχολεία σε Κάστρο, Κόκκινο και
Ακραίφνιο. Τα σχολεία του Δή
μου Αλιάρτου Θεσπιών θα λει
τουργήσουν, εκτός από τα σχο
λεία της δημοτικής ενότητας
Θεσπιών που θα ξεκινήσουν
στις 9 π.μ. Στην Αράχωβα κα
νένα σχολείο δεν θα λειτουρ
γήσει. Στο Δίστομο όλα τα σχο
λεία θα ξεκινήσουν μαθήματα
στις 10 π.μ. εκτός του νηπιαγω
γείου που θα μείνει κλειστό.
Κλειστό θα παραμείνει και το
νηπιαγωγείο στο Στείρι.
Ι.Φ.

Ενας νέος άνθρωπος 24 ετών από
το Καμερούν πέθανε χθες στο Κέν
τρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ή αλλιώς ήοίςροί) στη Μόρια της
Λέσβου όπου επικρατούσαν δύ
σκολες καιρικές συνθήκες. Αν και
τα αίτια του θανάτου δεν έχουν
ακόμα διαπιστωθεί, το βέβαιο είναι
ότι οι συνθήκες που επικρατούν
στους καταυλισμούς αιτούντων
άσυλο και μεταναστών σε όλη την
Ελλάδα αλλά κυρίως στα νησιά,
κάθε άλλο παρά ενδείκνυνται για
τους ανθρώπους που έχουν προ
βλήματα υγείας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για
το πώς αντιμετωπίζει το θέμα η
κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι
ο υπουργός Μεταναστευτικής Πο
λιτικής Δημήτρης Βίτσας σε συ
νέντευξή του χθες χαρακτήρισε
ατυχές περιστατικό τον θάνατο
του 24χρονου. Τόνισε επίσης ότι
έγιναν όλες οι προετοιμασίες και
διανεμήθηκαν όλα τα απαραίτητα
υλικά (ο.ο. δηλαδή κουβέρτες). Σε
ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ αναφέρεται «στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» προσθέτοντας
ότι στη Σάμο εξαιτίας του υπερ
πληθυσμού ο αριθμός των ανθρώ
πων που βρίσκονται σε κίνδυνο
είναι πολύ μεγαλύτερος. «Σύμφωνα
με καταγγελίες πολλές ώρες της
ημέρας ακόμα και οι οικίσκοι δεν
έχουν ρεύμα», επισημαίνουν.

Συνωστισμός στα κοντέινερ
Στα νησιά, όπου το 63,8% του
πληθυσμού που παραμένει στα ΚΥΤ
είναι γυναίκες και παιδιά, αυτές τις
ημέρες οι άνθρωποι στοιβάζονται
κυριολεκτικά στα κοντέινερ όπου
λειτουργούν κλιματιστικά προκειμένου να προστατευτούν από το
κρύο. Οπως τονίζει στην «Κ» ο Τάσος
Υφαντής, επιχειρησιακός υπεύθυνος
της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου,
στη Μόρια, σε ένα κοντέινερ χωρούν
12 άτομα, ωστόσο αυτές τις ημέρες
οι διαμένοντες υπερβαίνουν τα 30
άτομα, προκειμένου να προστατευ-

θούν από το κρύο. Την πολυτέλεια
της θέρμανσης έχουν περίπου 5.000
άτομα, ωστόσο ακόμα 1.000 πρό
σφυγες και μετανάστες διαμένουν
σε καλοκαιρινές σκηνές στον δι
πλανό ελαιώνα.
Πρόκειται για τοντρίτο χειμώνα
που οι αιτούντες άσηλο παραμένουν
στα νησιά σε δύσκολες σηνθήκες.
«Ο χειμώνας ξέρουμε ότι θα έρθει.
Και όμως και πάλι μιλάμε για έκτακτη
κατάσταση και ο κόσμος παραμένει
σε σκηνές και παραπήγματα», επι
σημαίνει ο Απόστολος Βεΐζης διευ
θυντής προγραμμάτων των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. Χαρακτηριστικά, οι
ΓΧΣ στην κλινική που διατηρούν
έξω από τη Μόρια χρειάζεται κα
θημερινά να περιθάλψουν πολλά
παιδιά που αρρωσταίνουν εξαιτίας

Ογδόντα παιδιά
την ημέρα
με αναπνευστικά
προβλήματα
περιθάλπονται
στη Μόρια.
των σηνθηκών που επικρατούν στον
καταυλισμό. «Καθημερινά 80-85
παιδιά έρχονται στην κλινική με
λοιμώξεις του αναπνευστικού και
δερματικά προβλήματα. Τους δί
νουμε θεραπεία αλλά επιστρέφουν
σε ένα ακατάλληλο περιβάλλον οπό
τε δήμιου ργείται ένας φαύλος κύ
κλος», λέει ο κ. Βεΐζης. Πολλές είναι
οι δυσκολίες και στους καταυλισμούς
στην ενδοχώρα λόγω των καιρικών
σηνθηκών και των χιονοπτώσεων.
Οι καταυλισμοί χωροθετήθηκαν σε
σημεία όπου έτσι και αλλιώς η πρό
σβαση είναι δύσκολη. Για παράδειγ
μα στα Γρεβενά, όπου έχουν μετα
φερθεί σε ξενοδοχεία εκατοντάδες
αιτούντες άσυλο, από χθες έχουν
πρακτικά αποκλειστεί λόγω της χιο
νόπτωσης. Ο καταυλισμός στη Μαλακάσα, όπου οι καιρικές σηνθήκες
είναι έτσι και αλλιώς δύσκολες, χθες
βυθίστηκε στο χιόνι.

Ελλείψεις σε φάρμακα στη Θεσσαλονίκη
Πρόβλημα στην τροφοδοσία των
φαρμακείων της Θεσσαλονίκης
με φαρμακευτικά σκευάσματα
προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία
που έπληξε την πόλη, σε συνδυα
σμό με τις ημέρες αργίας των Χρι
στουγέννων και της Πρωτοχρο
νιάς. Σύμφωνα με τον Φαρμακευ
τικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το
αποτέλεσμα ήταν να εξαντληθούν
τα αποθέματα που είχαν τα φαρ
μακεία και οι φαρμακοποιοί να
δανείζονται σκευάσματα ο ένας
από τον άλλο για να εξυπηρετή
σουν τους ασθενείς.
Οι ελλείψεις αφορούν φάρμακα
για την καρδιά, τον σακχαρώδη
διαβήτη, την υπέρταση, για ανα
πνευστικές παθήσεις αλλά και
σε παιδικά εμβόλια. Οι δυσκολίες

Καταγράφονται
προβλήματα
στην τροφοδοσία
φαρμακείων.
στο οδικό δίκτυο λόγω της χιονόστρωσης αλλά και οι αργίες
ήρθαν να οξύνουν το πρόβλημα
των ελλείψεων φαρμάκων των
τελευταίων χρόνων, καθώς σε
καθημερινή βάση απουσιάζουν
από τα ράφια των ελληνικών φαρ
μακείων τουλάχιστον 100 σκευά
σματα, αριθμός που αυξομειώνεται κατά διαστήματα. Δυσεύρετα
έχουν γίνει και τα αντιγριπικά
εμβόλια λόγω της μεγάλης ζήτη
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σης από πολίτες που έσπευσαν
να εμβολιαστούν. Τα φαρμακεία
της Θεσσαλονίκης παρήγγειλαν
για τη φετινή περίοδο αρχικά
125.000 αντιγριπικά εμβόλια, ενώ
υπήρξε και σημπληρωματική παρ
τίδα 30.000 εμβολίων. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο του ΦΣΘ Διονύσιο
Ευγενίδη, πλέον έχουν περισσέ
ψει ελάχιστα αντιγριπικά εμβόλια
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
νέας παραγγελίας.
Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση προς
το υπουργείο Υγείας και την Πε
ριφέρεια εξαπέλυσε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δη
μόσιων Νοσοκομείων με αφορμή
τη χιονόπτωση στην Αττική. Οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων
καταγγέλλουν ότι δεν εληφθησαν

κατάλληλα μέτρα για την εύκολη
πρόσβαση των ασθενών στα νο
σοκομεία των βορείων προ
αστίων, αναφέροντας το νοσο
κομείο ΚΑΤ, το οποίο -σύμφωνα
με την ΠΟΕΔΗΝ- ήταν αποκλει
σμένο το πρωί με αποτέλεσμα
να αναβληθούν χειρουργεία. Η
διοίκηση του νοσοκομείου διέψευσε τόσο τον «αποκλεισμό»
του ΚΑΤ όσο και την αναβολή
των χειρουργείων. Οπως ανέφερε
στην «Κ» ο διοικητής του Εθνι
κού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγεί
ας Νίκος Παπαευσταθίου, δεν
έχουν αναφερθεί προβλήματα
από τα δημόσια νοσοκομεία λό
γω της κακοκαιρίας των τελευ
ταίων ημερών.
Π. ΜΠ.

Το κέντρο φιλοξενίας στη Μαλακάσα, χθες.
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