 Δεν άντεξε τα χτυπήματα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

401.93 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

22

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

Δεν άντεξε τα χτυπήματα
* Κατέληξε υποδιευθύντρια
του Νοσοκομείου Νικαίαε
από εγκεφαλικό που υπέστη
ότανκαθαιρέθηκε αυθαίρετα

Απάτη

Ρίτα Μελά
rmda@dimokratianews.gr

ραγική κατάληξη είχε η 56χρονη πρώην υποδιευθύντρια Νο
σηλευτικής Υπηρεσίας του Νο
σοκομείου Νίκαιας, η οποία
υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο
μία εβδομάδα μετά την καθαίρεσή της από
τον διπλοθεσίτη διοικητή του νοσοκομεί
ου. Η άτυχη μητέρα δύο παιδιών νοσηλευ
όταν για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντα
τικής θεραπείας του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και τη Μ. Τρίτη άφησε την τελευ
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΜιχάλης Γιαννάκος σε παλαιότερη διαμαρτυρία του προς τον διοικητή' του
ταία της πνοή, όπως είπε στη «δημοκρατία»
Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταύρος»
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί
βρίσκεται στο άλλο νοσοκομείο. Μάλιστα τό
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 2.100
ας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
τε είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση»
προϊσταμένους, διευθυντές, υποδιευθυντές
(ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.
στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας οι 800
είπε ο κ. Γιαννάκος.
«Μετά την αντικατάσταση του πρώην δι
Ανάμεσα στους υπαλλήλους που καθαιέχουν καθαιρεθεί και μαλιστα η ΠΟΕΔΗΝ
οικητή του Νοσοκομείου της Νίκαιας Δηρέθηκαν ήταν και η άτυχη 56χρονη, που από
έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Ει
μήτρη Μπούτου, με τα τέσσερα πλαστά πτυ
υποδιευθύντρια
της
Νοσηλευτικής
Υπηρεσί
σαγγελία του Αρείου Πάγου.
χία τον περασμένο Δεκέμβριο, στο Νοσοκο
ας για μια δεκαεήα την υποβίβασε σε απλή
Η ειρωνεία είναι ότι οι καθαιρέσεις γίνο
μείο Νίκαιας ανέλαβε προσωρινά καθήκο
νται κατά παράβαση του άρθρου 30 του νό
υπάλληλο και μετά την έκανε προϊσταμένη
ντα διοικητή ο κ. Ευθύμιος Γεωργόπουλος,
μου 4369/2016 (ΦΕΚ Α' 33/27.02.2016) που
τμήματος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟ
που είναι παράλληλα και διοικητής στο Νο
ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, ο οποίος προβλέ
ΕΔΗΝ. «Η γυναίκα ήταν σε πολύ κακή ψυ
σοκομείο Ερυθρός Σταύρος “Κοργιαλένειο
πει ότι, εάν δεν γίνουν κρίσεις από τα υπη
χολογική κατάσταση, όπως έλεγαν οι συνά
- Μπενάκειο”. Σε διάστημα ενός μήνα ξεκί
ρεσιακά Συμβούλια Επιλογής, δεν μπορούν
δελφοί της, και μία βδομάδα μετά υπέστη το
νησε παράνομα ένα πογκρόμ καθαιρέσεων,
να
γίνουν καθαιρέσεις.
εγκεφαλικό»
μας
είπε
ο
πρόεδρος
της
ΠΟΕ
χωρίς να γνωρίζει πρόσωπα ή πράγματα, δί
Να σημειωθεί όη τα Συμβούλια Επιλογής
ΔΗΝ.
«Δεν
ξέρω
εάν
ήταν
αυτός
ο
λόγος,
πά
χως να βρίσκεται καθημερινά στο νοσοκο
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ...
ντως σίγουρα επηρέασε την κατάστασή της».
μείο, καθώς τις μισές ημέρες της εβδομάδος

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δεν άντεξε η υποδιευθύντρια του Νοσοκομείου
Νίκαιας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

217.07 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

16

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

► ► ΠΟΕΑΗΝ: ΥΠΕΙΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΌ ΚΑΙ ΥΠΕΚΥΨΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν άντεξε η υποδιευθύνιρια ίου Νοσοκομείου Νίκαιας
ΤΡΑΓΙΚΗ κατάληξη είχε η πορεία της υγείας
της υποδιευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρε
σίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας π οποία
υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο αμέσως μετά την
καθαίρεσή της από τον νέο διοικητή του νοση
λευτικού ιδρύματος για κομματικούς σκοπούς,
σύμφωνα με τις καταγγελίες της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσο
κομείων (ΠΟΕΔΗΝ),
Η γυναίκα κατέληξε μετά από μακρά νοσηλεία
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νο
σοκομείου «Γ. Γεννπματάς» έπειτα από το σοβαρό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εγκεφαλικό επεισόδιο που εκδήλωσε και το οποίο
σχετίστηκε, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ και τους
συναδέλφους της στο νοσοκομείο Νίκαιας, με
την χωρίς αξιολόγηση καθαίρεσή της.
«Η συνάδελφος δεν άντεξε. Ο διοικητής, ο
γνωστός διπλοθεσίτης διοικητής που διοικεί τον
Ερυθρό Σταυρό και το Νίκαιας μαζί, την υποβίβα
σε σε υπάλληλο αρχικά και μετά σε προϊσταμένη
τμήματος. Η γυναίκα έπαθε εγκεφαλικό μία εβδο
μάδα μετά την καθαίρεσή της και τώρα νοσηλεύ
εται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Γ. Γεννπματάς σε
κρίσιμη κατάσταση. Καθαιρέθηκε ενώ ήταν υπο-

διευθύντρια 10 χρόνια, με άριστες αξιολογήσεις
από προϊσταμένους, διοικήσεις και υφισταμένους.
Ντροπή», ανέφερε στα μέσα Απριλίου ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Η Ομοσπονδία ενημέρωσε χθες ότι η γυναίκα
τελικά κατέληξε, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά της.

Πλαστά πτυχία
Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής του νοσοκομείου
Νίκαιας, Ευθύμης Γεωργόπουλος, τοποθετήθηκε
από το υπουργείο Υγείας μετά την απομάκρυνση

του τέως διοικητή, Δημήτρη Μπούτου, ο οποίος
εντοπίστηκε ότι είχε βρεθεί στο τιμόνι του νοση
λευτικού ιδρύματος με πλαστά πτυχία. Ο Ευθύμης
Γεωργόπουλος τοποθετήθηκε στη θέση του διοι
κητή ενώ παράλληλα διοικεί και το νοσοκομείο
Ερυθρός Σταυρός. Ο κ. Γεωργόπουλος διατηρεί
πολύ καλές σχέσεις με τον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, Παύλο Πολάκη. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει καταγ
γείλει ότι ο κ. Γεωργόπουλος έχει προχωρήσει σε
καθαιρέσεις με «κομματικά ρουσφετολογικά κρι
τήρια» και στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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 ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ Εγγραφές σταθμούς Προσλήψεις
ειδικής αγωγής Το πάχος εγκέφαλο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

186.29 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
«Έσκασε» από τη
στεναχώρια της
Τραγική κατάληξη είχε η πορεία της
υγείας της Υποδιευθύντριας της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Γενικού Κρατικού Νίκαιας, η οποία
όπως είχε αηοκαλύψει η ΠΟΕΔΗΝ
υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το
οποίο -σύμφωνα με την
καταγγελία- συσχετίστηκε με την
καθαίρεσή της. «Καθαιρέθηκε, ενώ
ήταν Υποδιευθύντρια 10 χρόνια, με
άριστες αξιολογήσεις», ανέφερε η
ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της.

Εγγραφές
σε παιδικούς
σταθμούς
Ο Δήμος Αθηναίων με ανακοίνωσή
του ενημερώνει ότι η περίοδος
υποβολής των αιτήσεων νέων
εγγραφών στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών, ξεκινά την
Κυριακή 05/05/2019 και θα
διαρκέσει έως την Παρασκευή
07/06/2019.

Προσλήψεις
εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής
Αρχίζει π διαδικασία υποβολής
δικαιολογητικών για την πρόσληψη
μονίμων εκπαιδευτικών στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει
στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη
και λήγει στις 24 Μαΐου 2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το πάχος
«μικραίνει» τον
εγκέφαλο
Μια ανάλυση MRI σε πάνω από
12.000 ενήλικες που έλαβαν μέρος
στη μελέτη UK Biobank δείχνει ότι
τα υψηλότερα επίπεδα σωματικού
λίπους συνδέονται με αλλαγές στη
μορφή και τη δομή του
εγκεφάλου.«Διαπιστώσαμε ότι η
ύπαρξη υψηλότερων επιπέδων
λίπους στο σώμα συνδέεται με
μικρότερους όγκους σημαντικών
δομών του εγκεφάλου,
συμπεριλαμβανομένης της φαιάς
ουσίας που βρίσκεται στο κέντρο
του εγκεφάλου».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τραγική κατάληξη

1

Πηγή:

LIVE SPORT

Σελ.:

Επιφάνεια:

35.04 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

4200

Τραγική κατάληξη είχε η πο
ρεία της υγείας της υποδιευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπη
ρεσίας του Γενικού Κρατικού Νί
καιας. η οποία όπως είχε αποκαλύψει η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων Δημόσιων Νο
σοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) υπέστη ε
γκεφαλικό επεισόδιο περί το μέ
σο του περασμένου Απριλίου κι
ενώ είχε προηγηθεί η καθαίρεσή
της από τον διοικητή του Γενικού
Κρατικού Νίκαιας. Η γυναίκα κα
τέληξε έπειτα από μακρά νοση
λεία στη Μονάδα Εντατικής θε
ραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου
«Γεννηματάς».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κάν' το όπως οι Ελληνες στην εξωσωματική
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

450.01 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

Καν’ το όπως οι Ελληνες στην εξωσωματική
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Μπορεί οι Κινέζοι να είναι ο πολυ
πληθέστερος λαός της υφηλίου,
ωστόσο, φαίνεται ότι και εκείνοι
αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Η εν λόγω διαπίστω
ση συνέπεσε χρονικά με μια ιστο
ρικής σημασίας αλλαγή στη χώρα
του 1,3 δισ. ανθρώπων στην Κίνα
από το 1979 έως και το 2015 ίσχυε
ο νόμος του «ενός παιδιού», σύμ
φωνα με τον οποίο κάθε ζευγάρι
είχε δικαίωμα να γεννήσει μόνο
ένα παιδί. Τον Ιανουάριο του 2016
τέθηκε σε εφαρμογή η αλλαγή της
νομοθεσίας, δίνοντας και επίσημα
το πράσινο φως στην ιατρική κοι
νότητα να αναπτύξει έναν τομέα,
που εκ των πραγμάτων είχε για
δεκαετίες παραμερίσει, την υπο
βοηθούμενη αναπαραγωγή.
Και δεν έχασαν χρόνο' τον Ιούνιο
του 2017 αντιπροσωπεία της ιατρι
κής σχολής του Πανεπιστημίου του
Ανχούι επισκέφθηκε την Αθήνα,
όπου πραγματοποίησε σειρά συ
ναντήσεων, με απώτερο σκοπό να
καλύψουν τα «κενά» στον ταχέως
εξελισσόμενο τομέα της τεχνητής
γονιμοποίησης. Οι συζητήσεις που
είχαν τότε με τον δρα Κώστα Πόντο,
γενικό γραμματέα της Ελληνικής
Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
αλλά και τον πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργο Πα
τούλη, είχαν καρπούς. Ετσι, προ
ημερών ελληνική αντιπροσωπεία
γιατρών από το Διεθνές Κέντρο
Τουρισμού Υγείας, με επικεφαλής
τον πρόεδρο κ. Πατούλη, επισκέφθηκε κατόπιν πρόσκλησης των
κινεζικών αρχών το Ανχούι αλλά
και τη Σαγκάη, όπου υπεγράφησαν
διμερείς συμφωνίες.
Το πρώτο μνημόνιο συνεργα
σίας, που υπεγράφη στο Ανχούι,
αφορά τη μεταφορά τεχνογνω
σίας στον τομέα της εξωσωματικής, συγκεκριμένα στην πτέρυγα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην Κίνα από το 1979 έως και το 2015 ίσχυε ο νόμος του «ενός παιδιού», σύμφωνα με τον οποίο κάθε ζευγάρι είχε δι
καίωμα να γεννήσει μόνο ένα παιδί. Τον Ιανουάριο του 2016 ετέθη σε εφαρμογή η αλλαγή της νομοθεσίας, δίνοντας
και επίσημα το πράσινο φως στην ιατρική κοινότητα να αναπτύξει έναν τομέα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Αντιπροσωπεία
από το ελληνικό Διεθνές
Κέντρο Τουρισμού Υγείας
επισκέφθηκε την Κίνα,
όπου υπεγράφησαν
διμερείς συμφωνίες.
του πανεπιστημιακού νοσοκο
μείου του Ανχούι, το οποίο μά
λιστα θα μετονομαστεί σε «Geηεςις Athinon», προς τιμήν του
κλιμακίου της ελληνικής κλινικής
που θα τους εκπαιδεύσει. «Εξειδικευμένοι γιατροί θα επισκέ
πτονται το Ανχούι, όπου θα μυούν
τους Κινέζους συναδέλφους στις

νέες τεχνικές και στα σύγχρονα
πρωτόκολλα», εξηγεί στην «Κ» ο
κ. Πόντος, επιστημονικός διευ
θυντής της «Γένεσις Αθηνών»,
«αλλά και αντιστρόφως θα υπο
δεχόμαστε στις εδώ υποδομές
μας Κινέζους ιατρούς, στους οποί
ους θα εξηγούμε τον τρόπο που
δουλεύουμε». Το Ανχούι αποτελεί
την τρίτη σε μέγεθος περιφέρεια
της Κίνας με πληθυσμό 70 εκα
τομμύρια ανθρώπους.
Το παράδειγμα του Ανχούι πρό
κειται να ακολουθήσουν και άλλες
επαρχίες της αχανούς χώρας. Αλ
λωστε, κατά τη συνάντηση του κ.
Πατούλη με τον πρύτανη και αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της
Σαγκάης, αναφέρθηκε ρητά η ανάγ
κη υποστήριξης των κινεζικών νο

σοκομείων στον τομέα της εξωσωματκής. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν
στη Σαγκάη σύμφωνο συνεργασίας
και υλοποίησης εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων, που θα περιλαμβάνουν
και ανταλλαγές φοιτητών.
Η Ελλάδα, λοιπόν, θα μεταδώσει
τις εξελιγμένες μεθόδους της δυ
τικής ιατρικής, στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και
σε άλλες ειδικότητες, η Κίνα όμως
προχωρά στην ίδρυση Κέντρου Πα
ραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής στο
Χαλάνδρι, το οποίο θα ανοίξει τις
πύλες του τον Σεπτέμβριο. Προτε
ραιότητα των Κινέζων είναι η εξα
γωγή του βελονισμού, μέθοδος κε
φαλαιώδους σημασίας στην παρα
δοσιακή κινεζική ιατρική, στην Ευ
ρώπη και στην Ελλάδα.

5

 146 θάνατοι λόγω της γρίπης
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

59.49 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

146 θάνατοι
λόγω της γρίπης
Στους 146 ανήλθαν οι θάνατοι
λόγω της εποχικής γρίπης οι οποίοι
έχουν καταγράφει από τις αρχές
Οκτωβρίου έως και το τέλος Απριλί
ου στη χώρα μας. Την τελευταία
εβδομάδα του Απριλίου άλλος ένας
ασθενής που νοσηλευόταν σε μο
νάδα εντατικής θεραπείας κατέλη
ξε λόγω της νόσου. Συνολικά εφέ
τος έχουν καταγραφεί 387 σοβαρά
κρούσματα εργαστηριακά επιβε
βαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων
τα 373 νοσηλεύτηκαν σε μονάδα
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με
τους ειδικούς επιστήμονες του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), η δρα
στηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα
βρίσκεται πλέον σε χαμηλά, εκτός
εποχής, επίπεδα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κλοπές και βία στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

111.04 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

22

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

Κλοπέε καιβία
στα νοσοκομεία
ΤΡΕΙΣ επιθέσεις κατά εργαζομένων στα δη
μόσια νοσοκομεία καταγράφηκαν τις προη
γούμενες ημέρες.
Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο «Αγιος
Ανδρέας» Πατρών ασθενής ανήμερα το Πά
σχα έσπασε την τζαμαρία εντός του χώρου
των Επειγόντων Περιστατικών, επιτέθηκε σε
ιατρούς και από τύχη δεν υπήρξε σοβαρός
τραυματισμός. Στο εν λόγω νοσοκομείο οι
κλοπές προσωπικών αντικειμένων και χρη
μάτων προσωπικού και ασθενών είναι καθη
μερινό φαινόμενο. Το νοσοκομείο διαθέτει
μόνο έναν ή δύο φύλακες σε κάθε βάρδια.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Ρίου καθημερινό φαινόμενο είναι οι ξυλο
δαρμοί ιατρών από ασθενείς και συνοδούς,
και οι κλοπές. Το νοσοκομείο διαθέτει δεκα
έξι φύλακες, δύο σε κάθε βάρδια, και ο χώ
ρος όπου αναπτύσσεται το νοσοκομεία είναι
απέραντος. Στο Νοσοκομείο του Μεσολογ
γίου ανήμερα το Πάσχα ασθενής επιτέθη
κε σε ιατρό και τον τραυμάτισε σοβαρά. Και
εδώ τα φαινόμενα ξυλοδαρμού γιατρών και
νοσηλευτών είναι συχνότατα, λόγω ανύπαρ
κτης φύλαξης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Είναι στα χέρια σου»: Τραγούδι για την παγκόσμια
μέρα υγιεινής χεριών!
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

126.26 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

9

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

«Είναι στα χέρια σου»: Τραγούδι για
την παγκόσμια μέρα υγιεινής χεριών!
«Είναι στα χέρια σας». Πρόκειται
για τον τίτλο του τραγουδιού που συνο
δεύει την ίσως πιο ευφάνταστη εκστρα
τεία κατά των μεταδοτικών ασθενειών.
Εμπνευστής της καμπάνιας ο Didier
Pittet, καθηγητής στην ιατρική σχολή
Γενεύης και ειδικός στις μεταδοτικές
ασθένειες, ο οποίος μάλιστα έχει επισκεφθεί και την Λέσβο, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του ιδρύματος
Flux Laboratory, που προωθεί καλλιτε
χνικές δραστηριότητες για τους πρό
σφυγες και μετανάστες.
Το «είναι στα χέρια σας» είναι το
επίσημο τραγούδι για την Παγκόσμια
Ημέρα Υγιεινής Χεριών, που εορτάζε
ται στις 5 Μάίου. Κάθε χρόνο σε όλο
τον κόσμο, 16 εκατομμύρια ασθενείς
πεθαίνουν από λοιμώξεις που προκαλούνται κατά τη διάρκεια υγειονομικής
περίθαλψης.
Αυτές οι λοιμώξεις επιφέρουν υψηλό
κόστος για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και τεράστιο οικονομικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βάρος στα ασφαλιστικά συστήματα,
κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Η καλή
υγιεινή των χεριών μπορεί να αποτρέ
ψει τα περισσότερα από αυτά.
Έτσι λοιπόν, φέτος η Παγκόσμια
Ημέρα Υγιεινής Χεριών (5 Μαΐου)
εστιάζει στην πρόληψη και τον έλεγχο
των μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένης
της υγιεινής των χεριών, που μπορεί να
συμβάλει στην εξοικονόμηση 5 έως 10
εκατομμυρίων ανθρωπίνων ζωών ετησίως στον κόσμο.
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 Αναγκαία η μεταμόσχευση ήπατος
Πηγή:

STAR PRESS

Επιφάνεια:

598.39 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Κυκλοφορία:

4295
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 Αναγκαία η μεταμόσχευση ήπατος
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

1,6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

03-05-2019

Αναγκαία η μεταμόσχευση ήπατοε

Δεν έχει τέΔος ο «Γολγοθά

του μικρού Βασίλη
Παρ’ ότι η Ανάσταση του
θεανθρώπου πέρασε, ο
«Γολγοθάβ» για ένα δχρονο
αγοράκι φαίνεται ότι δεν έχει
τέλοε. Από τον πρώτο χρόνο
tns ζωήε του ο Βασίληε
Κριαράε, που κατάγεται
από τα Μακρίσια του δήμου
Ανδρίτσαιναε-Κρεστένων
δίνει τη δική του μάχη
για να κρατηθεί στη ζωή.

Από τον περασμένο
Απρίλιο, ο 5xpovos
Βασίληε
μεταφερθηκε σε
παιδιατρικό
νοσοκομείο ins
Ιταλία$, προκειμένου
να μπει στη σχετική
λίστα μέχρι να
βρεθεί συμβατόε
6oins

μικρόε BaoiAns πάσχει από μία σπάνια
ασθένεια (προοδευτική προϊούσα οικογενήε ενδοηπατική χολόσταση σε
συνδυασμό με την ασθένεια εγκλεισμού Micro
villus), που καθιστά αναγκαία τη μεταμόσχευση
Ona)S δήλωσε στην εφημερίδα «Πατριέ»
ήπατοε. Το δχρονο παιδί ζει καθημερινά έναν
ο naT0pas του παιδιού Παναγιών Kpiap0s,
εφιάλτη, αφού το νόσημα επηρεάζει αρνητικά
τα έξοδα για τη διαμονή του παιδιού με τη
μητέρα του στην Ιταλία είναι πάρα πολλά και
την ποιότητα ζωήε του.
η γραφειοκρατία του ΕΟΠΠΥ δεν συμβάλλει
Με απόφαση του ιατρικού προσωπικού
στη ρευστότητα και την αντιμετώπιση του
του Αττικού Νοσοκομείου, το παιδάκι, από
υψηλού kootous.
τον περασμένο Απρίλιο έχει μεταφερθεί σε
«Δυστυχτ», είναι τέτοια η νομοθεσία, που,
παιδιατρικό νοσοκομείο ms Ιταλίαε, προκειπαρά tis προσπάθειεε των υπαλλήλων, η έγκρι
μένου να υποβληθεί σε προμεταμοσχευτικό
ση πόρων για τα νοσήλια του μικρού καθυστερεί
έλεγχο και να μπει στη σχετική λίστα μέχρι
πάρα πολύ. Το παιδί δεν μένει μέσα στο νοσο
να βρεθεί συμβαα» δότηε.

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κομείο, αλλά με τη μητέρα του 8ktos και καθη
μερινά μεταβαίνει στο ίδρυμα για εξετάσει με
την προσδοκία ότι θα βρεθεί 6oins για να γίνει η
μεταμόσχευση ήπατοε», τόνισε ο κ. Kpiapas και
προσέθεσε ότι, σύμφωνα με το ιατρικό έγγρα
φο, από τη στιγμή που παιδί είναι σε λίστα αναμονήε καθίσταται υποχρεωτική η εγγύτητα στο
νοσοκομείο, ώστε να είναι διαθέσιμο τέσσερα
(i)p8s μετά την προειδοποίηση οργάνου.

Ο κ. Kpiapas, ο onoios εργάζεται cos
ελεύθεροβ επαγγελματίαε στην Κηπούπολη

και έχει άλλα δύο μικρά παιδιά, ανέφερε ότι
ο συνδυασμόε των ασθενειών, από as οποίss υποφέρει ο μικρόε Βασίληε, τον καθι
στούν 6ο περιστατικό παγκόσμια».
«Για το μικρό Βασίλη έχει ανοιχτεί 8paviK0s
λογαριασμ05 στην Εθνική Τράπεζα
135/004652-35, στα ονόματα ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΚΡΙΑΡΑΣ ΒΑ
ΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κατόπιν σχετικήε
anocpaons του γ.γ. Κοινωνικήβ ΑλληλεγγύηΒ,
τον Απρίλιο».

10

