 «Ομπρέλα» για τα μεταλλαγμένα
Πηγή:

REALNEWS

Επιφάνεια:

1118.58 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

42

Αρθρογράφος:

ΚΟΣΜΟΣ

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

05-05-2019

Κυκλοφορία:

40500

Αντιδράσεκ για τον «γάμο»
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Παραγωγής ins Bayer είναι και το θανατηφό
ρο αέριο Zyklon Β, με το οποίο θανατώνονταν
στους θαλάμους αερίων οι κρατούμενοι των
Γερμανών μέχρι το 1945

Της ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΝΑΪΑ
m.denaxa@realnews.gr

Monsanto είναι από καιρό «τακτοποι

Η

ημένη» στην αγκαλιά της Bayer. Κο
ντεύει χρόνος από την ενσωμάτωσή

της στον γερμανικό κολοσσό και ήδη φαίνεται

ότι ξεχάστηκε ο μακρύς δρόμος διαδικασιών
για την εξαγορά της αμερικανικής αγροχημικής και βιοτεχνολογικής εταιρείας. Η Bayer εί
ναι πλέον ο μοναδικός κάτοχος της εταιρείας
που έχει συνδέσει το όνομά της με μεταλλαγμέ
νους σπόρους, γενετικά τροποποιημένα φυτά
και με την παραγωγή ζιζανιοκτόνων που περι
έχουν την αμφιλεγόμενη χημική ουσία γλυφοσάτη - και όχι μόνο. Στο παρελθόν η Monsanto
παρήγε και πωλούσετοξικά βιομηχανικά χημι
κά προϊόντα (PSBs), παρόλο που γνώριζε ότι
αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον.

«Γάμοε από την κόλαση»
Στόχος της Bayer ήταν η πλήρης ενσωμάτω
ση της αμερικανικής εταιρείας στη γερμανική.
Ο «γάμος από την κόλαση», όπως χαρακτηρί

«Ομπρέλα» για
τα μεταλλαγμένα

στηκε από οικολογικές οργανώσεις, καθιστά
την Bayer τη μεγαλύτερη γεωργική εταιρεία
παγκοσμίως κατέχοντας το ένα τρίτο της πα
γκόσμιας αγοράς σπόρων προς σπορά και το
ένα τέταρτο της αγοράς φυτοφαρμάκων! Την
ίδια ώρα η Bayer, με αυτή την ενσωμάτωση,
θα υπαγορεύει στο εξής προϊόντα, τιμές, ποιο
τικά πρότυπα, όπως είναι η σήμανση των γενε
τικά τροποποιημένων φυτών. Παράλληλα, απο
κτώντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ως ισχυ
ρή πολυεθνική, θα επηρεάζει περισσότερο τις
νομοθετικές ρυθμίσεις, έχοντας την προφανή
και σαφή υποστήριξη της Γερμανίας. Με λίγα
λόγια, άνοιξε και επισήμως η πόρτα της Ε.Ε. στα

Η Bayer
ενσωμάτωσε
τη Monsanto,
«εξαλείφοντας»
το κακό
όνομα της
αμερικανικής
εταιρείας

τη στιγμή που τα βλαβερά προϊόντα της θα παραμείνουν στην

νία, έχει «καθαρή» ιστορία, αλλά ήξερε τον τρό

αγορά. Για παράδειγμα, το ζιζανιοκτόνο Roundup, που περι

πο να σβήσει το βρόμικο παρελθόν της. Η Bayer

έχει γλυφοσάτη, ουσία που συνδέεται με καρκινογενέσεις και

είναι μια χημική βιομηχανία που ιδρύθηκε το

δεν έχει απαγορευτεί από την αγορά, θα παραμείνει το ίδιο, αλ

1863. Ανήκει στις εταιρείες που ωφελήθηκαν

λά τώρα θα είναι το Roundup της Bayer και όχι της Monsanto:

τα μέγιστα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

«Ολα τα εξαγοραζόμενα προϊόντα θα διατηρήσουν το εμπο

που δημιούργησαν οι ναζίτη δεκαετία του '30.

ρικό σήμα τους και θα αποτελέσουν μέρος του χαρτοφυλακί

Για να γίνει αυτό που είναι σήμερα, έχουν πε-

ου της Bayer», είχε δηλώσει ο Βέρνερ Μπάουμαν στο Reuters.

θάνει χιλιάδες Εβραίοι, κομμουνιστές Τσιγγά
νοι και ομοφυλόφιλοι, όχι μόνο δουλεύοντας

Το βρόμικο παρελθόν ins Bayer

μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά και επειδή χρησι

Ο Αντριου Κίμπρελ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για

μοποιούνταν ως πειραματόζωα στα εργαστή

την Ασφάλεια των Τροφίμων, μιας οργάνωσης που στόχο έχει

ριά της, υπό την εποπτεία του διεστραμμένου

την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον κίνδυνο των γενετικά

Γερμανού γιατρού Γιόζεφ Μένγκελε, που έκα

Το κέρδος θα είναι διπλό, καθώς με τη συγ

τροποποιημένων προϊόντων για τη δημόσια υγεία, είναι σαφής:

νε φρικιαστικά πειράματα στους κρατουμέ

χώνευση η Bayer στοχεύει στην εξαφάνιση

«Η Bayer δεν πρέπει να πιστεύει πως με την εγκατάλειψη του

νους του Αουσβιτς. Παραγωγής της Bayer εί

γενετικά τροποποιημένα φυτά και σπόρους.

από τον χάρτη του φορτισμένου ονόματος

ονόματοςτης Monsanto απαλλάσσεται και από τις ευθύνες για

ναι και το θανατηφόρο αέριο Zyklon Β, με το

της Monsanto, παρόλο που τα προϊόντα θα πα

τις καταστροφές που προκαλούν τα προϊόντα της στο περιβάλ

οποίο θανατώνονταν στους θαλάμους αερίων

ραμείνουν ίδια, και αυτό δεν αποτελεί καμία έκ

λον και στην ανθρώπινη υγεία. Τα παγκόσμια κινήματα για την

οι κρατούμενοι των Γερμανών μέχρι το 1945.

πληξη. Η γερμανική πολυεθνική στο πρόσφα

προστασία τωντροφίμων και του περιβάλλοντος γνωρίζουν πο

Για να ξεμπερδέψει με τους παλιούς λογαρια

το παρελθόν είχε σιωπηρά αναγνωρίσει πως

λύ καλά πως η Bayer είναι τώρα η νέα Monsanto».

σμούς της, η γερμανική εταιρεία άλλαξε απλά

οι συζητήσεις για τις γενετικά τροποποιημένες

Ομως ούτε και η Bayer, που είναι ταυτισμένη με τη Γερμα

το όνομά της από I.C. Farben σε Bayer.

καλλιέργειες και τα λοιπά γεωργικά προϊόντα,
όπως είναι τα ζιζανιοκτόνα, έχουν γίνει εχθρι
κές στη δημόσια αντίληψη.
Είναι αντιφατικό, αλλά στην Ευρώπη, που
υπάρχει εδώ και πολύ καιρό μια διευρυμένη
αντίσταση στις γενετικά τροποποιημένες καλ
λιέργειες μετά την εξαγορά της Monsanto από
την Bayer, ξαφνικά ο πρώτος πωλητής παγκοσμί
ους γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και
σπόρων θα είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Οικολογικές οργανώσεις και επικριτές της
συγχώνευσης επισημαίνουν πως δεν έχει σημα
σία η αλλαγή του ονόματοςτης Monsanto, από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πηγή:

ΠΡΙΝ

Επιφάνεια:

35.8 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

10

Αρθρογράφος:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-05-2019

Κυκλοφορία:

620

1

b Η Ανπκαπιταλισπκή Ανατροπή στην Αθήνα Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο διοργανώνει ίο Σάββατο 11/5, ots 7 μ.μ., στην
πλατεία Αγ. Δημητρίου (Πανόρμου) συζήτη
ση για την Υγεία στην Αθήνα με τίτλο «Όχι
στη διάλυση του ΕΣΥ - Σπάμε τα δεσμά τηε
κρίσηε και των εξαρτήσεων». Ομιλητέε θα
είναι οι υποψήφιοι σε δήμο και περιφέρεια:
Κ. Μάτσα, Μ. Ρΐζοε και Λ. Καττή.
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 Τα καθαρά χέρια σώζουν ζωές
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

72.26 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

24

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

05-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα καθαρά χέρια
σώζουν ζωές
Ενας στους
δέκα νοση
λευόμενους
ασθενείς κιν
δυνεύει να
εμφανίσει λοί
μωξη που συν
δέεται με τη
νοσηλεία του.
Για την πρόληψη αυτών ίων λοιμώξε
ων το πιο απλό, οικονομικό και ταυτό
χρονα πιο αποιελεσματικό μέτρο είναι
η υγιεινή των χεριών εντός των νοσο
κομείων, δηλαδή η παροχή ιατρονο
σηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέ
ρια ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά
μικροβίων από ίο νοσοκομειακό περι
βάλλον στους ασθενείς. Ωστάσο, σύμ
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, τα 70% των επαγγελμαιιών
υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά
στην καθημερινή πρακτική την υγιεινή
των χεριών, για λόγους που σχετίζο
νται κυρίως με την κουλτούρα όλου
του νοσοκομείου ως οργανισμού. Με
σύνθημα «Η ασφάλεια των ασθενών
είναι στα χέρια μας», η σημερινή Πα
γκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή ίων
Χεριών επικεντρώνεται στην ανάγκη
συνολικής αλλαγής κουλτούρας των
επαγγελμαιιών υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στην αντεπίθεση για τον εμβολιασμό
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

669.77 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

25

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

Στην αντεπίθεση για τον εμβολιασμό
Με «σύμμαχο» την επιδημία της ιλαράς, η επιστημονική κοινότητα προχωρεί σε καμπανιές περαιτέρω αφύπνισης του κοινού
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Στην αντεπίθεση για την ανάκτηση

του «χαμένου υγειονομικού εδά
φους» αναφορικά με την αναγκαι
ότητα του εμβολιασμού του πλη
θυσμού περνά η επιστημονική
κοινότητα, τόσο στη χώρα μας όσο
και παγκοσμίως. «Σύμμαχος», η επι
δημία της ιλαράς η οποία αφύπνι
σε πολίτες αλλά και επαγγελματίες
υγείας, βάζοντας στην άκρη, έστω
και για λίγο, τον δισταγμό τους ένα
ντι των εμβολίων.
Μπορεί η Ελλάδα να διαθέτει
ένα από τα πιο σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα της Ευρώπης,
και το «μικρόβιο» του αντιεμβολιασμού να εμφανίζει σημάδια ύφε
σης, ωστόσο τα δεδομένα δεν αφή
νουν περιθώρια για εφησυχασμό:
από τον Μάιο του 2017 έως και σή
μερα στην Ελλάδα καταγράφηκαν
περισσότερα από 3.270 κρούσμα
τα ιλαράς, δηλαδή μιας νόσου για
την οποία το εμβόλιο προστατεύει
σε ποσοστό 95%. Η επιδημία στη
χώρα μας ελέγχθηκε, ωστόσο τα
περίπου 15 κρούσματα που έχουν
δηλωθεί από τις αρχές του 2019
κυρίως σε περιοχές της Βόρειας
Ελλάδας και της Ηπείρου και κατεξοχήν σε άτομα που είχαν ταξιδέ
ψει στο εξωτερικό, έχουν σημάνει
συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.
Παράλληλα, εφέτος περίπου
380 άτομα στη χώρα μας νοσηλεύθηκαν σε μονάδα εντατικής
θεραπείας και 146 κατέληξαν λό
γω της εποχικής γρίπης. Στη συ
ντριπτική τους πλειονότητα ήταν
ασθενείς που δεν είχαν εμβολια
στεί, παρότι ανήκαν σε ομάδες
πληθυσμού για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός.
Στην Ελλάδα οι αντιεμβολιαστι-

κές απόψεις είναι υπαρκτές αλλά
όχι πολύ ισχυρές, ενώ την τελευ
ταία πενταετία έχουν υποχωρή
σει. Σύμφωνα με μελέτη της Ε.Ε.,
η οποία πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2018, το 92,8% των Ελ
λήνων πιστεύει ότι τα εμβόλια εί
ναι σημαντικά, το 89,4% ότι είναι
αποτελεσματικά και το 84,5% ότι
είναι ασφαλή. Τα αντίστοιχα πο
σοστό στην Ε.Ε. (μέσος όρος) ήταν
90%, 87,8% και 82,8%. Η Ελλάδα,
μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία και
τη Σλοβενία, είναι οι χώρες στις

2

εκατομμύρια θάνατοι αποτρέπονιαι ειησίως σε παγκόσμιο
“0 επίπεδο με την υλοποίηση εμβολιασιικών προγραμμάτων

εκατομμύριο παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν ετησίως σε όλο

1 ,ϋ τον κόσμο από νοσήματα τα οποία προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό
Οι Ελληνες πιστεύουν όχι:

Q9 0°/ ΐα εμβ°λια
ΌΔ,Ο /ο είναι σημαντικά*
OQ ΛΟ/ ια εμβόλια
ΟΌ,Η /ο είναι αποτελεσματικά*
τα εμβόλια
/ο είναι ασφαλή*

84,5%
38%

δήλωσαν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε οι ίδιοι,
ούτε άλλα μέλη της οικογένειάς τους τον τελευταίο χρόνο*

«Είναι τεκμηριωμένο
με μεγάλο όγκο
επιστημονικών
δεδομένων ότι τα παιδιά
που εμβολιάζονται έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες
να μεγαλώσουν με υγεία.

Εμβολιασιική
κάλυψη
επαγγελμαχιών
υγείας

οποίες η εμπιστοσύνη των πολιτών
στα εμβόλια έχει αυξηθεί μεταξύ
2015 και 2018 (κατά 5% αυξήθηκε
το ποσοστό όσων θεωρούν τα εμ
βόλια σημαντικά, κατά 10% όσων
τα θεωρούν ασφαλή, και κατά 8%
όσων τα θεωρούν αποτελεσματικά).
Αντίθετα, το ίδιο διάστημα πιο
επιφυλακτικοί έχουν γίνει οι Τσέχοι, οι Φινλανδοί, οι Πολωνοί και
οι Σουηδοί. Μελέτη του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε πριν
από λίγες ημέρες επιβεβαιώνει το
υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης των
Ελλήνων στα εμβόλια: το 85% των
Ελλήνων (έναντι 82% του μέσου
όρου των πολιτών της Ε.Ε.) συμφω
νεί ότι είναι σημαντικό για όλους να
κάνουν τα συνήθη εμβόλια. Ωστό

σο, το 38% των Ελλήνων δήλωσε
ότι ούτε αυτός, ούτε κάποιο άλλο
μέλος της οικογένειας του (παιδιά,
γονείς κ.ά.) έχει εμβολιαστεί τα τε
λευταία πέντε χρόνια. Εξ αυτών
το 40% δήλωσε ότι δεν του είχε
προταθεί εμβόλια από τον γιατρό
ή τον παιδίατρο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των εκπαίδευσης του κοινού αλλά
και των επαγγελματιών υγείας σχε
τικά με τον εμβολιασμό», σημειώνει
στην «Κ» η παιδίατρος, υπεύθυνη
του τμήματος Επιδημιολογικής Επι
τήρησης και Παρέμβασης του Εθνι
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ - πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), Θεανώ
Γεωργακοπούλου. Και συνεχίζει,
«οι επαγγελματίες υγείας αποτε
λούν τον πια σημαντικό “καθοριστή” για να αυξηθεί η εμπιστοσύ
νη του κοινού στα εμβόλια. Αυτοί
είναι που θα μεταλαμπαδεύσουν τη
γνώση στους πολίτες. Και ο σωστά
ενημερωμένος πολίτης μπορεί να
πάρει και τη σωστή απόφαση για
το παιδί του και τον εαυτό του».

Η αλήθεια ίων αριθμών

so 0/

Νοσοκομεία
Κέντρα Υγείας
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Μύθοι και αλήθειες
ΠΗΓΕΣ:
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
* Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
Ερευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«State of Veccine Confidence in the EU 2018»,
**Ευρωβαρόμετρο.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι επαγγελματίες υγείας
Ακούσιοι «θιασώτες» του αντιεμβολιαστικού κινήματος είναι σε αρ
κετές περιπτώσεις οι ίδιοι οι επαγγελματίες υγείας που σε μεγάλο
βαθμό δεν εμβολιάζονται. Στην Ελ
λάδα πέρυσι εμβολιάστηκε έναντι
της γρίπης μόλις ένας στους τέσ
σερις εργαζομένους σε νοσοκομεία
(στους γιατρούς το ποσοστό ήταν

31,5% και στους νοσηλευτές 24,7%)
και το 40% των εργαζομένων στα
κέντρα υγείας (44,8% των γιατρών
και 40% των νοσηλευτών).
«Ας προστατευθούμε όλοι μαζί.
Τα εμβόλια σώζουν ζωές», ήταν το
μήνυμα της φετινής Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Εμβολιασμών (24-30
Απριλίου), η οποία πραγματοποιή
θηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπα
ϊκής Περιφέρειας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας. «Τα εμβόλια
είναι αποτελεσματικά», δήλωσε
στην «Κ» με αφορμή την Ευρω
παϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών ο
καθηγητής της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας, παιδίατρος-επιδημιολόγος Τάκης Παναγιωτόπουλος.
«Είναι τεκμηριωμένο με μεγάλο

όγκο επιστημονικών δεδομένων ότι
τα παιδιά που εμβολιάζονται έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να μεγα
λώσουν με υγεία. Είναι σημαντικό
να γνωρίζουν όλοι ότι τα εμβόλια εί
ναι μέρος μιας φυσικής ζωής, παρά
τις όποιες αντίθετες απόψεις κατά
καιρούς εγείρονται. Στη σημερινή
εποχή δεν είναι μη φυσικό το να
εμβολιαζόμαστε». Οπως επισημαί
νει ο κ. Παναγιωτόπουλος, αυτό
που χρειάζεται είναι με πειστικό
τητα η επιστημονική κοινότητα να
ενημερώσει όλους τους γονείς για
την αξία των εμβολίων.
Και σε αυτό το σημείο οι ειδικοί
πιστεύουν ότι δεν έχουν εξαντλή
σει όλα τα μέσα. «Χρειάζεται η συ
στηματική εφαρμογή προγραμμά

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολι
ασμών, ο ΕΟΔΥ επιχειρεί να απα
ντήσει σε χαρακτηριστικούς μύ
θους που αναπτύσσονται σχετικά
με τον εμβολιασμό. Οπως τονίζει:
• Μπορεί οι λοιμώξεις που προ
λαμβάνονται με εμβολιασμό να
έχουν γίνει σπάνιες σε πολλές
χώρες, ωστόσο εξακολουθούν να
υπάρχουν.
• Δεν υπάρχουν επιστημονικά δε
δομένα που να αποδεικνύουν τη
σύνδεση ενός εμβολίου με την πρό
κληση αυτισμού.
• Η κυκλοφορία των εμβολίων επι
τρέπεται εφόσον διασφαλιστεί ότι
πληρούνται προδιαγραφές ασφά
λειας και ποιότητας, όπως αυτές
ορίζονται από τους αρμόδιους εθνι
κούς και διεθνείς οργανισμούς.
• Εάν οι άνθρωποι σταματήσουν
να εμβολιάζονται, λοιμώξεις που
έχουν γίνει σπάνιες, όπως η πολι
ομυελίτιδα θα εμφανιστούν ξανά
γρήγορα.
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 Αλήθειες και ψέματα για το κίνημα κατά των
εμβολίων
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Αλήθειεβ και ψέματα για το κίνημα κατά των εμβολίων
Κύριε διευθυντή,
Διάβασα με ανησυχία και έκπληξη το άρ
θρο ins εφημερίδαβ oas με τίτλο «Βρέ
θηκε το φάρμακο για την “επιδημία” του
αντιεμβολιασμού», γιατί θεωρώ ότι σε ένα
τόσο ευαίσθητο ζήτημα το κείμενο υπέπε
σε σε διαδοχικά δεοντολογικά ατοπήμα
τα που θα oas αναφέρω στη συνέχεια.
Ιον: Παίρνετε σαφή θέση υπέρ ms ποινικοποίησηβ σε μια επιλογή ιατρικήβ πράξηβ. Ο υπότιτλοβ του άρθρου «Η Ιταλία
έδειξε τον δρόμο» το φανερώνει, όπωβ βέ
βαια και το υπόλοιπο κείμενο. Αυτό έρχε
ται σε αναντιστοιχία με τοντίτλο ms εφημερίδαβ oas «δημοκρατία», την οποία τι
μώ και διαβάζω συχνά.
2ον: Εκφράζετε (το πιθανότερο αναπα
ράγετε) την άποψη ότι η επιλογή ενόβ
αριθμού πολιτών να μην εμβολιάσουν
τα παιδιά mus ή και να μην εμβολια
στούν οι ίδιοι έχει οδηγήσει σε επιδημίεβ ιλαράβ και σε ρεκόρ περιστατικών.
Αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημο
νικά -δεν έχουν γίνει οι ανάλογεβ επιδημιολογικέβ μελέτεβ, απ' όσο γνωρί
ζω τουλάχιστον-, οπότε μια τέτοια θέση
αποτελεί κινδυνολογία. Ακόμα όμω8 κι
αν είναι έτσι, ξεχνάτε να αναφέρετε ότι
η ιλαρά είναι μεν μια εξαιρετικά μετα
δοτική vooos, ms onoias όμωβ σχεδόν
όλοι οι ασθενεί^ αναρρώνουν αποκτώ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

vras φυσική και εφ’ όρου ζωήβ ανοσο
ποίηση.
3ον: Ελαφρά τη καρδία χαρακτηρίζετε τα
εμβόλια ms ιλαράβ «απόλυτα ασφαλή».
Προφανώβ δεν έχετε διαβάσει το φύλλο
οδηγιώντουβ, στο οποίο αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρία ns σοβαρέβ επιπλοκέβ που έχουν ακολουθήσει τον εμβολι
ασμό του MMR. Ακόμα κι αν αυτέ8 έχουν
χαρακτηριστεί σπάνιεβ ή σε κάποιεβ περιπτώσειβ δεν έχει αποδειχθεί η άμεση
αιτιώδηβ σχέση, αυτό δεν επιτρέπει σε
κανέναν να εκφράσει απόλυτη άποψη για
την αθωότητα των εμβολίων.
4ον: Με us αναφορέβ oas περί «τεpdouas παραπληροφόρησή με fake
news από τα social media» συνηγορεί
τε ευθέωβ στη λογοκρισία που εφαρμό
ζει το σχεδόν μονοπωλιακό σύστημα διaxuons πληροφορίαβ και επηρεασμού
ms κοινήβ γνώμηβ Google - facebook
- YouTube. Δεν είναι, λέτε, ζητούμενο
πλέον η πρόσβαση στην πληροφορία,
αλλά η αξιοπιστία ms πληροφορίαβ. Δη
λαδή συμφωνείτε η Google να ελέγχει τα
κείμενα περί εμβολίων και να εμποδίζει
την κοινοποίησή τουβ κατά το δοκούν
os επικίνδυνα για την κοινή γνώμη, με
τον ίδιο τρόπο που θάβει άρθρα με περι
εχόμενο αντι-νεοταξικό ή απενεργοποιεί λογαριασμούβ χρηστών facebook και

στην ουσία επιβάλλονταβ τι είναι «πολι
τικά σωστό» και τι «λάθοβ»;
Με το παρόν, αγαπητοί, δεν αποσκο
πώ να πάρω θέση υπέρ ή κατά του εμβολι
ασμού. Σαφώβ όμωβ δεν επιθυμώ την επι
βολή μιαβ ιατρικήβ πράξηβ ή την ποιντκοποίηση ms επιλογήβ με διάφορουβ τρόnous. Και πρινμε καταδικάσετε <as αφελή,
παραπληροφορημένο ή και ύπουλο προπαγανδιστήτου «αντιεμβολιαστικού κινήματοβ», oas προτρέπω να διαβάσε
τε την πρόσφατη ανακοίνωση ms Ενωons Αμερικανών Ιατρών και Χειρουργών,
που δηλώνουν αντίθετοι στην επιβο
λή υποχρεωτικών εμβολιασμών από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και την
Ανοιχτή Επιστολή από Διεθνείβ Οργανισμούβ npos τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείαβ σχετικά με το Θέμα ms Ασφάλειas των Εμβολίων, που αναφέρει τα ανησυ
χητικά επιστημονικά ευρήματα από tous
πολλαπλούβ εμβολιασμούβ και ζητεί από
τον ΠΟΥ να τα διερευνήσει διεξοδικά και
να απαντήσει. Eas ευχαριστώ για τον χρό
νο oas και ελπίζω στη δημοσίευση του παpovros. Είμαι στη διάθεσή oas για οποια
δήποτε διευκρίνιση.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Βασίληβ Αναστασόπουλοβ
πολίτηε, Πάτρα
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«Ματώνουν» οι διασώστες του ΕΚΑΒ
Η υποστελεχωμένη δομή επειγόντως χρειάζεται ενίσχυση με 10 τουλάχιστον άτομα
όλαση» η καθημερινότητα
των διασωστών του ΕΚΑΒ
στον Βόλο. Οι μεταφορές και
οι διακομιδές κάθε μήνα είναι
δες, καθώς έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνούν
τις 1.000, με αποτέλεσμα λόγω έλλειψης
προσωπικού οι εργαζόμενοι να «ματώ
νουν» για την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, ενώ απαιτείται να επεμβαίνουν άμεσα
και σε κρίσιμα περιστατικά.

Κ

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

επισημαίνει ο κ. Δαρειώτης.

Μέσα σε όλα αυτά οι διασώστες έχουν

νεργασίας μας με τον διοικητή του Νοσο

Δώδεκα από τους διασώστες από το σύ

να επιληφθούν μεταξύ άλλων και των δια

κομείου Βόλου και τη διευθύντρια της Νο

νολο του προσωπικού αντιμετωπίζουν σο

κομιδών των ασθενών από Νοσοκομείο

σηλευτικής στο πλαίσιο της αλλαγής μηχα

βαρά προβλήματα υγείας και έχουν λάβει
εκατοντά

σε Νοσοκομείο, από το Βόλο στα Τρίκαλα

νημάτων μέσω δωρεάς θα ενισχυθούμε

απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, ενώ έξι

ή την Λάρισα.

με παλαιότερα μηχανήματα που χρησιμο

διασώστες έχουν αποσπαστεί σε άλλα πα

Οαριθμόςτωνασθενοφόρωντου ΕΚΑΒ

ραρτήματα και τομείς του ΕΚΑΒ, διευκρί

Βόλου είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση

ποιούσε η ΜΕΘ όπως με μόνιτορ και ανα
πνευστήρες. Όμως, απαιτείται και ενίσχυ

νισε.

των περιστατικών. Ο κ. Δαρειώτης επιση

ση του προσωπικού», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ετσι οι 38 εργαζόμενοι βγαίνουν στην κί

μαίνει: «Εχουμε δέκα ασθενοφόρα έκτων

Επισημαίνεται ότι από αύριο Δευτέρα οι

Οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ

νηση καθημερινά τέσσερις το πρωί, τέσ

οποίων τρία απλά και μία κινητή μονάδα εί

διασώστες σταματούν τις δευτερογενείς

συνεχώς αυξάνονται,

σερις το απόγευμα και τρεις τη νύχτα, ενώ

ναι καινούργια. Αλλα μπορούν να κινηθούν

μεταφορές από το ΕΚΑΒ Βόλου μετά το

τα Σαββατοκύριακα καλύπτουν τις υπηρε

και άλλα κάθονται».

«ναυάγιο» στο διάλογο που υπήρξε με τον

σίες ανά τρία άτομα. 0 πρόεδρος του Σω

Ετσι στη βάρδια δουλεύουν τα καινούρ

αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πο-

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Σωμα

ματείου επισημαίνει ότι αυτό έχει ως απο

για οχήματα και δύο παλιά. Τα υπόλοιπα

λάκη. Συγκεκριμένα όλη η δύναμη των

τείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Βόλου, οι

τέλεσμα να υπάρχουν ασθενοφόρα που

βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ομως, το ΕΚΑΒ

ασθενοφόρων θα είναι στα επείγοντα πε

κλήσεις μαζί με τις μεταφορές φθάνουν

«κάθονται», ενώ υπάρχουν πολλά ρεπό και

Βόλου έχει να αντιμετωπίσει και περιστα

ριστατικά για το Νοσοκομείο, στις διακομι

και ξεπερνούν τις 10.000 τον χρόνο. 0

άδειες (1.500 μέρες) που οφείλονται στο

τικά εκτός Βόλου αφού τα Κέντρα Υγείας

δές από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο και

πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Δα-

προσωπικό.

Βελεστίνου, Ζαγοράς και Αργαλαστής λει

στις μεταφορές των καρκινοπαθών και

τουργούν αποδυναμωμένα.

των νεφροπαθών, οι οποίοι θα εξυπηρε

ρειώτης επισημαίνει ότι η τελευταία στατι

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η τελευταία μεγά

στική του 2017 έδειξε ότι στο πρώτο επτά-

λη προκήρυξη για προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Από την πλευρά του το μέλος του Σωμα

μηνο το ΕΚΑΒ είχε κληθεί να επέμβει σε

ήταν πριν από τουλάχιστον δέκα χρόνια με

τείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Μαγνησίας Κώ

Τα ασθενοφόρα δεν θα εξυπηρετούν με

συνολικά 6790 περιστατικά εκ των οποί

την πρόσληψη 400 ατόμων. Εκτοτε οι δια

στας Χατζησταματίου τονίζει ότι απαιτείται

ταφορές για εξιτήρια από τις κλινικές του

ων τα 5.355 ήταν επείγοντα και τα 1.435

γωνισμοί που ακολούθησαν τα έτη 2010

η ενίσχυση με τουλάχιστον δέκα άτομα

Νοσοκομείου, επανεξετάσεις με ραντε

δευτερεύοντα.

και 2012 αφορούσαν σε μικρό αριθμό

προσωπικό.

βού, επιστροφές από το Τμήμα Επειγόν

Εξάλλου, στο πανελλήνιο συνέδριο νο

Παναγιώτης
Δαρειώτης:_________

προσλήψεων.

«Ο Βόλος είναι σε πολύ οριακή κατάστα

ενώ η δύναμή μας αυ
τή τη στιγμή έξω στην
κίνηση είναι 38 άτομα

τούνται κανονικά.

των Περιστατικών.

σοκομειακής φροντίδας στη Θεσσαλονίκη

Εντούτοις ο κύριος λόγος ύπαρξης και

ση. Δεν πάει παρακάτω και χρειάζεται

Οι εργαζόμενοι θα απέχουν από τις δευ

το 2018 όπου παρουσιάστηκαν τα αποτε

λειτουργίας του ΕΚΑΒ είναι η παροχή άμε

άμεσα ενίσχυση. Μάλιστα, δεν απαιτείται

τερογενείς μεταφορές εκτός αν κληθούν

λέσματα πανελλαδικής έρευνας επιση-

σης προνοσοκομειακής φροντίδας προς

ενίσχυση μόνο στον Βόλο, καθώς θα δημι-

εκ νέου σε διάλογο.

μάνθηκε ότι ένας διασώστης μεταφέρει

τους πολίτες οι οποίοι έχουντην ανάγκη να

ουργηθούν και νέα κενά στα Κέντρα Υγεί

Ζητούν να ενεργοποιηθεί ένας Νόμος

στην πλάτη του 28.000 κιλά τον χρόνο κα

μεταφερθούν επειγόντως στο Νοσοκο

ας με τη λήξη των συμβάσεων. Περιφερει

που εδώ και πολλά χρόνια είναι αδρανής,

Κώστας

τά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

μείο για να επιλυθεί το πρόβλημά τους.

ακά όλοι ζητούν βοήθεια ενώ το ΕΚΑΒ πα

ο οποίος δίνει το δικαίωμα στους Διοικη

Χατζησταματίου:
0 Βόλος είναι σε πολύ

«Οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ συνεχώς αυξάνον

«Για εμάς είναι πρωταρχικό μέλημα η προ

λεύει να καλύψει τον εαυτό του», σημεί

τές των Νοσοκομείων να κάνουν προκή

ται ενώ αυτή τη στιγμή η δύναμή μας έξω

σέγγιση στο περιστατικό στο χρυσό δεκά

ωσε.

ρυξη ώστε να γίνει πρόσληψη πληρώμα

στην κίνηση είναι 38 άτομα για όλη τη Μα

λεπτο ώστε να μπορούμε να περισώσου

Η δουλειά βγαίνει λοιπόν με υπεράν

τος ασθενοφόρου (όχι διασωστών) ώστε

γνησία με ακάλυπτα τα Κέντρα Υγείας, ενώ

με όσες περισσότερες βλάβες μπορούμε

θρωπες προσπάθειες. «Είναι θετικό το γε

να εξυπηρετούνται και αυτές οι μεταφο

βάσει του τελευταίου οργανογράμματος

στον ανθρώπινο οργανισμό», επισημαίνει

γονός ότι προμηθευτήκαμε καινούργια

ρές, οι δευτερεύουσες και οι όχι επείγου

του 1996 απαιτείται δύναμη 56 ατόμων»,

ακόμη.

οχήματα, ενώ στο πλαίσιο της άψογης συ

σες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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οριακή κατάσταση.
Δεν πάει παρακάτω
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