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Κάποιοι λένε «ναι» κάποιοι «όχι» αφήνονταε ious motoiis στην ιύχη ious

Κολλάει με τη θεία Κοινωνία Α όχι;
Γιατί φορείε και Εκκλησία δεν έχουν πάρει θέση;
Για τον ΕΟΔΥ ο κορωνοΐός δεν μεταδίδεται με
τη Θεία Κοινωνία... Για κάποιους λοιμωξιολόγους μεταδίδεται, η Εκκλησία διά των ιερέων
της λέει ότι δεν μεταδίδεται... Επιτέλους, θα
μας πει κάποιος επίσημα τι ισχύει;
Για ίο «Μακελειό», και πιστεύουμε και για όλους τους
σώφρονες πολίτες, όλες οι παραπάνω απόψεις είναι επι
κίνδυνες και γιγαντώνουν το ήδη μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης του ιού. Και όταν μιλάμε για τον Εθνικό Οργα
νισμό Δημόσιας Υγείας, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά.
Συγκεκριμένα, ένας Youtuber αποφάσισε να πάρει τηλέ
φωνο στον ΕΟΔΥ και να ρωτήσει αν ο κορωνοΐός κολλάει
με τη Θεία Κοινωνία. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος σε μία
χώρα με τη στοιχειώδη σοβαρότητα, θα περίμενε να ακού
σει από την άλλη άκρη της γραμμής πως ενώ δεν υπάρ
χει κάποιο ιστορικό ανθρώπου που έχει κολλήσει από Θεία
Κοινωνία, καλό θα ήταν να αποφεύγεται, αφού το κουτάλι
έρχεται σε επαφή με δεκάδες στόματα. Ο άνθρωπος που
βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ, απάντησε
πως «όχι, δεν κολλάει». Μάλιστα, η ιστοσελίδα thebest.gr,
που εδρεύει στην Πάτρα, π οποία πλήττεται περισσότερο
από κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας, επικοινώνησε εκ νέου
με τον ΕΟΔΥ και έθεσε την ίδια ερώτηση.
«Μέχρι να βγει οδηγία από κάποιον Εθνικό Οργανισμό,
όπως ο δικός μας ή οποιοσδήποτε άλλος, μπορείτε να συ-
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νεχίσετε κανονικά τις δραστηριότητές σας. Οι οδηγίες θα
βγαίνουν σε δελτίο Τύπου από το υπουργείο Υγείας, είτε
αφορούν μαθήματα είτε συγκεντρώσεις είτε την εκκλησία.
Σε σχέση με τη μετάληψη της Θείας Κοινωνίας, μέχρι αυ
τήν τπ στιγμή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη οδηγία. Συνεχί
ζετε τις δραστηριότητές σας, θα παρακολουθείτε την ιστο
σελίδα μας, θα ενημερώνεστε από τα δελτία Τύπου του
υπουργείου Υγείας και θα ακολουθείτε τις οδηγίες που θα
παίρνετε από εκεί. Φυσικά, το πώς θα προστατευθεί ο κα
θένας είναι και ένα προσωπικό θέμα, εμείς δίνουμε γενικές
οδηγίες για τον πληθυσμό. Κάποιος μπορεί να κλειστεί και
σπίτι του, αν θέλει», μας απάντησε ο υπάλληλος ο οποίος
ενημερώνει τον κόσμο που καλεί στον ΕΟΔΥ.

ΠΟΕΔΗΝ: Ο κορωνοΐός κολλάει από τη Θεία
Κοινωνία
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλη
σε σε ραδιοφωνικό σταθμό και χαρακτήρισε επικίνδυνη
τη Θεία Κοινωνία, ως προς την εξάπλωσπ του κορωνοϊού.
Μάλιστα, κατηγόρησε ανοιχτά τους ιερείς που ισχυρίζονται
πως ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω της Θείας Κοινωνίας.

«Δεν κινδυνεύουμε», τόνισε ο μητροπολίτης
Πειραιώς Σεραφείμ...
Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή ο μητροπολίτης Σε

Εκκλησία και φορείς θα πρέπει να δουν σοβαρά
το θέμα και να ενημερώσουν τον κόσμο, εν όψει
Πάσχα, καθώς οι Εκκάησίες από χθες είναι
γεμάτες για τους Χαιρετισμούς...
ραφείμ, είπε πως η θέση της Εκκλησίας στο θέμα είναι δι
αχρονική: «Είναι καθαρά θέμα πίστης και μεταφυσικής
αναγωγής. Είναι δυνατόν από τη μετοχή στη Θεία Κοινω
νία να προκύψει ψυχοσωματική ασθένεια; Όποιος προ
σέρχεται στη Θεία Κοινωνία προσέρχεται στον Θεό, που
έχει τη δύναμη να θεραπεύει. Δεν χρειάζεται να κοινωνήσει κάποιος, αν δεν έχει αυτήν την πίστη ότι, πρόκειται για
το αίμα και το σώμα του Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να είναι
αιτία ασθένειας και να μεταδίδει κάποιο μικρόβιο!».
Έκανε, μάλιστα, αναδρομή στο παρελθόν, φέρνοντας ως
παράδειγμα εκπροσώπους της Εκκλησίας που διακονούσαν στη Σπιναλόγκα και όπως είπε «δεν είχε προσβληθεί
κανείς».
Η επίσημη Εκκλησία και οι φορείς θα πρέπει να δουν σο
βαρά το θέμα και να ενημερώσουν τον κόσμο. Κολλάει κά
ποιος τον ιό από τη Θεία Κοινωνία ή όχι;
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Διπλή δοκιμασία
για κυβέρνηση
και κοινωνία

Ενώ ολόκληρη η χώρα ζει στους ρυθμούς του COVID-19
στον Έβρο και τα νησιά η Ελλάδα δέχεται πιέσεις
από χιλιάδες μετανάστες που έχει εργαλειοποιήσει
η Τουρκία-Οι ενέργειες σε κυβερνητικό
επίπεδο για την κινητοποίηση της ΕΕ

Τι περιμένουν οι
επιστήμονες σχετικά
με την εξάπλωση της
επιδημίας τις επόμενες
εβδομάδες. Αυτοψία της
«ΜτΚ» στο εργαστήριο του
ΑΠΘ που ανιχνεύει τον
κορονοϊό- Μπήκαμε στους
θαλάμους αρνητικής
πίεσης του ΑΧΕΠΑ.
Πρόληψη και ενημέρωση
προτάσσουν οι ΟΤΑ στη
μάχη κατά του ιού. 14-22
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Της Έλενας Αποστολίδου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Για προληπτικούς λόγους παραμένουν κλειστά 12 σχολεία στη Θεσσαλονίκη.
Στο σχεδίασμά έκτακτων μέτρων προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία
Υγείας και Παιδείας, την ώρα που εξετάζεται ο τρόπος κάλυψης της χαμένης
εκπαιδευτικής ύλης

Απειλή και για ιη σχολική
χρονιά ο κορονοϊός
την Κεντρική Μακεδονία έχει ανα ρηση των οδηγιών, σωστή ενημέρωση και
σταλεί η λειτουργία 12 σχολείων, αυτοπροστασία για τους μαθητές μας».
έπειτα από την κοινή υπουργική Σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης
απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Υγεί
γίνονται απολυμάνσεις, στους περισσότε
ας και Παιδείας. Από αύριο, Δευτέρα 9 ρους έχει ήδη ολοκληρωθεί στις σχολικές
Μαρτίου, τα 5 από αυτά τα σχολεία θα μονάδες, με τους εκπαιδευτικούς να χα
παραμείνουν κλειστά, με τα άλλα να λει ρακτηρίζουν την κατάσταση «δυναμική,
τουργούν κανονικά και με τους μαθητές καθώς νέα δεδομένα δεν υπάρχουν στην
να επιστρέφουν ομαλά και πάλι στο σχο Κεντρική Μακεδονία, ωστόσο η αύξηση
λικό τους πρόγραμμα. «Τηρούμε απαρέ των κρουσμάτων στην χώρα μας, είναι ένα
γκλιτα τις οδηγίες του Εθνικού Οργανι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο που πρέπει
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ο όποιος να μας θέσει όλους σε ετοιμότητα» όπως
εισηγείται στα αρμόδια υπουργεία Υγείας χαρακτηριστικά αναφέρουν.
και Παιδείας και αξιολογεί τα δεδομένα
της κάθε στιγμής. Ελπίζουμε ότι δεν θα Δίλημμα για χα σχολεία
αλλάξει η κατάσταση που έχει διαμορ
Η απότομη έξαρση των κρουσμάτων του
φωθεί» δηλώνει στη «ΜτΚ» ο Αλέξαν κορονοϊού και η αλλαγή στον χάρτη των
δρος Κόπτσης, διευθυντής Περιφερεια περιοχών της χώρας μας που εκδηλώνεται
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής ο ιός οδήγησε την κυβέρνηση στην ανάγκη
Μακεδονίας.
λήψης έκτακτων μέτρων, όπου για πρώ
Τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη παρα τη φορά έκλεισαν όλα τα σχολεία και τα
μένουν τα ίδια τις τελευταίες ημέρες, ο φροντιστήρια στους τρεις νομούς -Αχαΐαριθμός των σχολείων που έκλεισαν είναι ας, Ηλείας και Ζακύνθου- με στόχο σύμ
στάσιμος από τις αρχές της εβδομάδας, φωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου
μέχρι και την περασμένη Παρασκευή. Υγείας, καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτή
Όπως τονίζει ο κ. Κόπτσης «συνιστούμε ρη Τσιόδρα, να «περιοριστεί όσο το δυνα
ηρεμία, ψυχραιμία, νηφαλιότητα και τή τόν, η εξάπλωση του ιού» τονίζοντας πως

Σ

®

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, από την πλευρά της εμφανίζεται καθησυχαστική
και τονίζει πως τηρούνται όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και πως εκείνος είναι αρμόδιος ν’
αποφασίσει για το προληπτικό κλείσιμο των σχολικών μονάδων.
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η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων θα επαναξιολογείται ανάλογα
με την κατάσταση.
Η εξέλιξη αυτή άνοιξε μια μεγάλη συζή
τηση γύρω από το σχέδιο που υπάρχει στην
εκπαιδευτική κοινότητα, για το κλείσιμο
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως έγινε στη γει
τονική Ιταλία όπου έκλεισαν για ίο μέρες.
Το σενάριο αυτό ενισχύθηκε από τις δη
λώσεις του Ηλία Μόσιαλου, καθηγητή και
προέδρου του τμήματος Πολιτικής Υγείας
του London School of Economics, ο οποί
ος δήλωσε στην προσωπική του σελίδα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως «αν εί
ναι να πάρουμε αντίστοιχα (με την Ιταλία)
μέτρα πρέπει να το κάνουμε άμεσα πριν
υπάρχει μεγάλη διάδοση του νέου ιού».
Με τον ίδιο να προτείνει την αναπλήρωση
των μαθημάτων μέσα από τη διαδικασία
e-leaming.

Εκδρομές και απουσίες
Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
από την πλευρά της εμφανίζεται καθησυ
χαστική και τονίζει πως τηρούνται όλες οι
οδηγίες του ΕΟΔΥ και πως εκείνος είναι
αρμόδιος ν’ αποφασίσει για το προληπτικό
κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Η ίδια
αναφέρθηκε στην «καθολική απαγόρευση
των εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτε
ρικό», ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει
απαγόρευση για τις εκδρομές του εσω
τερικού. Τις επόμενες ημέρες το υπουρ
γείο Παιδείας θα δώσει στη δημοσιότητα
το σχέδιο που δημιουργεί για την κάλυψη
της ύλης, για εκείνα τα σχολεία που είναι
κλειστά και οι μαθητές χάνουν μαθήματα
λόγω κορονοϊού.
Παράλληλα, η υφυπουργός Παιδείας Σο
φία Ζαχαράκη, υπέγραψε την εγκύκλιο που
ρυθμίζει τις απουσίες των μαθητών που
επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές. Οι
απουσίες 14 ημερών θα καταχωρίζονται αλ
λά δεν θα προσμετρούνται, εφόσον οι μα
θητές προσκομίσουν στη σχολική τους μο
νάδα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ενώσεων
Γονέων και Κηδεμόνων με ανακοίνωσή της
τονίζει πως πρέπει να υπάρξουν προλη
πτικά μέτρα μαζικού χαρακτήρα, αναφέροντας πως «η έξαρση της γρίπης σε συν
δυασμό με τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού βρίσκει τη σχολική κοινότητα για
άλλη μια φορά απροετοίμαστη και εκτε
θειμένη. Ήδη πολλά σχολεία σε όλη την
περιοχή μας αναγκάστηκαν να κλείσουν
το προηγούμενο διάστημα λόγω της επο
χικής γρίπης και πρόσφατα σχολεία του

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσα
λονίκης έκλεισαν προληπτικά. Απέναντι σ’
αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση προ
σπαθεί να λύσει το πρόβλημα με πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου, εγκυκλίους
και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και τους ίδιους τους μαθη
τές. Καμιά αναφορά σε προληπτικά μέ
τρα μαζικού χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι η
εξασφάλιση της υγείας των μαθητών και
των εκπαιδευτικών της χώρας μας δεν
είναι ατομική υπόθεση, αλλά υποχρέωση
της πολιτείας».

Αναστολή λειτουργίας ΑΕΙ
Για προληπτικούς λόγους ανεστάλη η λει
τουργία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κα
τόπιν ύποπτων κρουσμάτων που καταγράφηκαν και οδήγησαν τον ΕΟΔΥ στην από
φαση για προσωρινή διακοπή των μαθημά
των. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ανέστειλε
τη λειτουργία του για μια μέρα, εξετάζο
ντας το σενάριο ύπαρξης ύποπτου κρού
σματος που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, με
το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο ν’
ακολουθεί, λαμβάνοντας την απόφαση για
κλείσιμο και αναστολή όλων των δραστη
ριοτήτων του, καθώς καταγράφηκε ύπο
πτο κρούσμα που αφορά φοιτητή από την
Πελοπόννησο.

Αποζημίωση και προβληματισμός
Τρόποι οικονομικής αποζημίωσης των
γονέων που έχασαν τα χρήματά τους από
τις εκδρομές που τελικά ακυρώθηκαν ζη
τούν οι Ενώσεις τους. Σύμφωνα με τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κη
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάση
Κοκονά «οι γονείς σχεδόν στο σύνολο των
περιπτώσεων κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό
της εκδρομής και όχι μόνο την προκατα
βολή, με αποτέλεσμα χρήματα που δόθη
καν έπειτα από μεγάλη στέρηση να έχουν
χαθεί. Περιμένουμε την υπουργική από
φαση για την επιστροφή των χρημάτων,
υπάρχει περιθώριο και ζητάμε απαιτητικά
από το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία
με τα αρμόδια υπουργεία, να παρέμβει για
την επιστροφή των χρημάτων. Όλο αυτό
το θέμα, φέρνει στην επιφάνεια το μεγά
λο ζήτημα, ποιος διοργανώνει και ποιος
αναλαμβάνει την ευθύνη των σχολικών
εκδρομών, γεγονός που απασχολεί τους
γονείς κάθε φορά που αναγκάζονται να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να
μπορέσουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν
σε αυτές». Όπως τονίζει, καθημερινά στα
σχολεία οι γονείς συσκέπτονται για να πά
ρουν αποφάσεις τόσο για την πρόληψη και
τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των
παιδιών τους, όσο και για να αποφασίσουν
το μέλλον των εκπαιδευτικών εκδρομών
όχι μόνο για το εξωτερικό, αλλά και για
εσωτερικούς προορισμούς, με τον προβλη
ματισμό τους να είναι έντονος. «Υπήρξε
σχεδιασμός και συντονισμός από μέρους
μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε
τις εκδρομές. Τις αποφάσεις για τη διεξα
γωγή τους σε προορισμούς της χώρας μας
τις λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, που φυσι
κά με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται
και την εκτόξευση των κρουσμάτων στη
χώρα μας, αποφασίζουν να αναβληθούν.
Τα παιδιά στενοχωριούνται, τα χρήματα
χάνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση προέχει η ασφάλειά τους» τονίζει στη «ΜτΚ»
ο κ. Κοκονάς.
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ΠΑ φιλοξενούνται οι δύο θάλαμοι αρ
νητικής πίεσης μαζί με το δωμάτιο
έξι κλινών όπου θα υποδεχθούν, αν χρει

αστεί, κι άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα
του ιού. Στο χώρο εισέρχονται μόνο γιατροί
και νοσηλευτές που έχουν επωμισθεί το έρ
γο της νοσηλείας και παρακολούθησης των
κρουσμάτων. Η μισή κλινική έχει απομο
νωθεί από την άλλη μισή -ούτως ή άλλως
χωρίζεται από το διάδρομο- και παρακολουθείται συνεχώς ακόμη και με... κάμερες
για λόγους δημόσιας υγείας.
Το σχέδιο διαχείρισης, για τα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφο
ρίες της «ΜτΚ», αφορά όλα τα νοσοκομεία
και όχι μόνο το ΑΧΕΠΑ, βασικό κέντρο
αναφοράς του ιού. Όπως μας είπε γιατρός
του Ιπποκρατείου «σε όλα τα νοσηλευτικά
ιδρύματα έχουν δεσμευτεί εικοσιπέντε πε
ρίπου κρεβάτια ώστε να χρησιμοποιηθούν
αν χρειαστεί για τη νοσηλεία και απομό
νωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων».
Αυτό άλλωστε διαφάνηκε και από τις πρό
σφατες δηλώσεις του επικεφαλής του ΕΟΔΥ
καθηγητή Δ. Τσιόδρα, ο οποίος μίλησε για
δωμάτια απομόνωσης και όχι για περισ
σότερους θαλάμους αρνητικής πίεσης οι
οποίοι είναι συγκεκριμένοι -αν όχι λιγοστοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ» εν
δεχομένως το ΑΧΕΠΑ θα αποκτήσει άμε
σα ένα ακόμη θάλαμο αρνητικής πίεσης,
ύστερα από προσπάθειες της διοίκησης
Παντελιάδη να αξιοποιήσει δωρεά Ελλη-

Η «ΜτΚ» ΣΤΗΝ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στο χώρο που «επιστρατεύθηκε» για την αντιμετώπιση του ιού εισέρχονται μόνο
γιατροί και νοσηλευτές

νοαμερικανού.

Πόσους θαλάμους αρνητικής πίεσης έχει
η Ελλάδα;

Μ

Της Μελίνας Καραπαναγιωτίδου

Στο ερώτημα για επάρκεια των συγκε
κριμένων χώρων απέφυγε να απαντήσει ο
καθηγητής Τσιόδρας, ως επικεφαλής του
ΕΟΔΥ, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.
Είπε ότι «όσον αφορά τους θαλάμους αρνη
τικής πίεσης, πρέπει να κατανοήσουμε ότι
θα περάσουμε σε μία φάση που οι ασθενείς
θα νοσηλεύονται όπως στη γρίπη. Δεν θα

Αυτοί είναι οι θάλαμοι
αρνητικής πίεσης στο ΑΧΕΠΑ

χρειάζεσαι θαλάμους αρνητικής πιέσεως. Θα
χρειάζεσαι θαλάμους μονώσεως ή ειδικούς
χώρους, στους οποίους απομονώνεις πολλα
πλά περιστατικά ασθενών μαζί, όπως κάναμε
φέτος σε πολλά νοσοκομεία της χώρας για τη
γρίπη. Υπήρχαν ειδικοί θάλαμοι γρίπης για
να μην περάσει από τους νοσηλευόμενους
με γρίπη, στους υπόλοιπους νοσηλευόμενους
ασθενείς. Αυτή η στρατηγική ακολουθήθηκε
από πολλά νοσοκομεία της χώρας. Άρα, οι
θάλαμοι αρνητικής πίεσης έχουν τη σημασία
τους αυτή τη στιγμή στη χώρα, στα μεμονω
μένα σποραδικά περιστατικά που αντιμετω
πίζουμε. Κάποια στιγμή αυτό ξεπερνιέται και
περνάς στη μόνωση τύπου γρίπης. Θα σας
πω για παράδειγμα στη Βρετανία. Ακούσατε
ίοως για το πώς επηρεάζεται η πρακτική των
χειρουργών, η οποία γίνεται στα καθημερινά
τους απλά χειρουργεία, παραδείγματος χάρη
για απλά περιστατικά. Τα κάνουν σε χώρους
οι οποίοι δεν έχουν αρνητική πίεση. Είπαν
ότι εκεί αν χρησιμοποιείται η μάσκα και
υπάρχει τουλάχιστον δύο μέτρα απόσταση,
είναι επαρκές μέτρο. Θα περάσουμε λοι

® Ειδικός θάλαμος μόνωσης στον οποίο μπορούν να απομονωθούν πολλά περιστατικά μαζί.

Εσωτερική εικόνα ενός από τους δύο
θαλάμους αρνητικής πίεσης του ΑΧΕΠΑ.

πόν από τη λογική της αρνητικής πίεσης

Πώς και με πόσους ενισχύθηκε
χο κεντρικό κέντρο αναφοράς
στη Β. Ελλάδα

σιγά - σιγά, που είναι της αρχικής φάσης

οδηγίες για να έχουν ειδικό χώρο διαλογής

Τετάρτη, όλα τα τελευταία δεδομένα στην

και μόνο, και βέβαια είναι περιορισμένα.

για περιστατικά που είναι ύποπτα, ώστε να

οργανωμένη και ψύχραιμη αντιμετώπιση

Οι θάλαμοι είναι ανάλογα με το νοσοκο

ανιχνευθούν εγκαίρως.

της ενδεχόμενης ραγδαίας εξάπλωσης του
ιού, όπως έγινε στη γειτονική Ιταλία. Ανά

Στο ΑΧΕΠΑ έχουν μετακινηθεί δύο πα

αναφοράς, αλλά υπάρχουν και σε άλλα νο
σοκομεία της χώρας. Έχουν καταγραφεί.

«Πρόβα χζενεράλε» με λευκές ποδιές...

λογες ασκήσεις έγιναν και σε άλλες μονά

θολόγοι από το Ιπποκράτειο, δύο ειδικευ

Ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμε

δες. Όπως είπε στη «ΜτΚ» στέλεχος του

όμενοι παθολογίας από τον Άγιο Παύλο

Αλλά, θα περάσουμε απ’ αυτήν την φάση,
στη φάση της μόνωσης, στη φάοη της από
στασης 2 μέτρων, στη φάση της νοσηλείας

τώπιση κρουσμάτων του ιού γίνονται εδώ

υπουργείου Υγείας «κάθε μέρα που περ

και λίγες ημέρες, από γιατρούς και νοση
λευτικό προσωπικό, σε νοσοκομεία της

νάει είμαστε ακόμη πιο οργανωμένοι και

και δέκα νοσηλεύτριες από Κέντρα Υγείας
ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια του νο

τύπου γρίπης. Άρα και εδώ θα χρειαστούμε
μέτρα παρόμοια με τη γρίπη. Τα περισσό

κεντρικής Μακεδονίας. Σε κλινικές ανα

«υπήρξαμε τυχεροί που άργησε ο ιός να

πνευστικής ανεπάρκειας, όπως αυτή στο Γ.

χτυπήσει την Ελλάδα και προλάβαμε να...

σοκομείου στην αντιμετώπιση περισσότε
ρων επιβεβαιωμένων, αν χρειαστεί, κρου
σμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν

τερα νοσοκομεία της χώρας έχουν λάβει

Παπανικολάου, «τσέκαραν» την περασμένη

οργανωθούμε».

μετακινηθεί επίσης ένας μικροβιολόγος

μείο -αυτούς που βλέπετε στα νοσοκομεία
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έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα». Ευτυχώς,
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και ένας βιολόγος από το Ιπποκράτειο οτο
Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΑΠΘ με
επικεφαλής την καθηγήτρια Δ. Παπά, όπου
γίνονται οι μοριακές αναλύσεις δειγμάτων
για ύποπτα κρούσματα στη βόρεια Ελλάδα.
Τέλος μετακινήθηκε και ένας λοιμωξιολόγος από το Γ. Γεννηματάς και δύο γενικοί
γιατροί από την 3η ΥΠΕ.

«Οι εργαζόμενοι στο ΑΧΕΠΑ είναι
50ρηδες και με διαπιστωμένα
προβλήματα υγείας!»
Από τα πιο αξιοπερίεργα -όπως είπαν για
τροί στη «ΜτΚ»- είναι ότι σε δύο συνεχόμε
νες εφημερίες στο βασικό κέντρο αναφοράς
του ιού για τη βόρεια Ελλάδα, δεν εμφανί
στηκαν... ασθενείς «πιθανότατα φοβούμε
νοι περισσότερο τον ιό από το ενδεχόμενο
να έχουν κάτι σοβαρό». Στα επείγοντα του
ΑΧΕΠΑ για πρώτη φορά, αντί να ψάχνουν
γιατρούς έψαχναν... ασθενείς! Ωστόσο το
Σωματείο Εργαζομένων του πανεπιστημια
κού νοσηλευτικού ιδρύματος ζητά προσλή
ψεις και προμήθεια εξοπλισμού με το φόβο
της επιδημίας. Όπως τονίζεται«... το ΑΧΕ
ΠΑ ως κέντρο αναφοράς καλείται να ση
κώσει το βάρος του προβλήματος που έχει
προκόψει. Ένα βάρος που μετατοπίζεται σε
εργαζόμενους που εδώ και χρόνια εργάζο
νται κάτω από φοβερή εντατικοποίηση και
ελλείψεις. Δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη
εδώ και πολλά χρόνια και οφείλονται ρεπό
και άδειες. Ο μέσος όρος ηλικίας του προ
σωπικού πλησιάζει τα πενήντα χρόνια με
πολλά προβλήματα υγείας διαπιστωμένα.
Το υγειονομικό προσωπικό γνωρίζει πολύ
καλά το καθήκον του απέναντι στο πρόβλη
μα. Κάποτε όμως θα πρέπει και το κράτος
να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι σε
αυτό το προσωπικό».
Την ίδια ώρα, η ΠΟΕΔΗΝ άλλαξε ρότα
στις απεργιακές κινητοποιήσεις της, λόγω
του ιού. Όπως ανακοίνωσε «με αίσθημα
ευθύνης μεταθέτουμε την κινητοποίηση
που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη
5/3/2020. Συνεχίζουμε τους αγώνες με όλες
τις δυνάμεις μας. Η κινητοποίηση μετα
τίθεται για την Τρίτη η Απριλίου, 24ωρη
Πανελλαδική Απεργία...». Όπως τονίζει
η Πανελλήνια Οργάνωση Εργαζομένων
οτα Δημόσια Νοσοκομεία «εκατό κλίνες
ΜΕΘ παραμένουν κλειστές με δεκάδες δι-

Σελ.:

1,14,16-17

ασωληνωμένους ασθενείς να βρίσκονται
καθημερινά σε λίστα αναμονής. Το 2018
ως σήμερα έχουμε μηδενικές προσλήψεις.
Ακόμη δεν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για μόνιμο προσωπικό που εξήγγειλλε η
κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν 2θο προσλή
ψεις με... μπλοκάκι για τρεις μήνες μέσω
ΕΟΔΥ! Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα κενά
του συστήματος. Κανείς δεν πρόκειται να
δείξει ενδιαφέρον να προσληφθεί για τρεις
μήνες να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό και
μετά να πάνε σπίτι τους. Άμεσα πρέπει να
γίνουν 2.οοο προσλήψεις στα νοσοκομεία
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να ανοίξουν οι ΜΕΘ, να ενισχυθεί η
διαλογή και η αντιμετώπιση περιστατικών
κορονοϊού κι άλλων παθήσεων».

Ο «Μικρός Μονομάχος»
στο δωμάτιο αρνητικής πίεσης...
Να σημειωθεί ότι με την 38χρονη Θεσσαλονικιά, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα
στην Ελλάδα, επικοινώνησε τηλεφωνικά
την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός
Υγείας και της ευχήθηκε γρήγορη ανάρ
ρωση... Σύμφωνα με πληροφορίες και ο
διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέ
ρειας Μακεδονίας-Θράκης και καθηγητής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΔημήτρηςΤσαλικάκης, ευχαρίστησε προσωπικά
σχεδόν έναν-έναν τους εργαζόμενους (και
μάλιστα δια... χειραψίας) που εργάζονται
στην Α’ Παθολογική του ΑΧΕΠΑ όπου και
φιλοξενούνται οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης
και τα άδεια δωμάτια της μισής κλινικής τα
οποία, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν
για άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σύμ
φωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον
της 38χρονης ο διοικητής έχει στείλει οτο
δωμάτιο αρνητικής πίεσης το βραβευμένο
βιβλίο «Ο Μικρός Μονομάχος» με τη ση
μείωση «... σύντομα η υγεία -τόσο η δική
σας όσο και του παιδιού- θα αποκατασταθεί
πλήρως κι όλο αυτό που ζήσατε θα αποτελεί
μια ανάμνηση, μια εμπειρία που ενδεχομέ
νως θα θέλετε αργότερα να διηγείστε. Εύχο
μαι ολόψυχα ο Θεός να χαρίσει σε εσάς και
την οικογένειά σας πολλά και δημιουργικά
χρόνια γεμάτα υγεία. Παρακαλώ δεχτείτε
ένα μικρό δώρο για το παιδί, ένα βιβλίο
για να τον ταξιδέψει έξω από το... δωμάτιο
(αρνητικής πίεσης)».

Χωρίς ψυχολογική υποστήριξη
το παιδί που νοσηλεύεται
«Χωρίς ψυχολογική υποστήριξη το παιδί που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ μαζί
με τη μητέρα του, η οποία είναι και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην
Ελλάδα». Όπως αποκάλυψε στην «ΜτΚ» φίλος της οικογένειας «όλες αυτές
τις ημέρες της αγωνίας και της απομόνωσης δεν υπήρξε παιδοψυχίατρος
στο πλευρό του παιδιού το οποίο πέρασε απερίγραπτες στιγμές φόβου.
Έστω... τηλεφωνικά».
Φίλοι και συγγενείς εκτιμούν ότι «όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια και
θα βγει από το δωμάτιο αρνητικής πίεσης Της Α' Παθολογικής Κλινικής
όπου νοσηλεύεται με τη μητέρα του, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Θα έπρεπε
να δοθεί, σε αυτό το λεπτό θέμα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή κι όμως δεν
δόθηκε και υπάρχει ανησυχία μήπως η κατάσταση δεν θα είναι αναστρέψιμη
για το ψυχισμό του» λένε χαρακτηριστικά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αρχή της δημοσιοποίησης του
πρώτου κρούσματος -και χωρίς να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και
στοιχεία για το κινεζικό ιό από το... Μιλάνο- το παιδί της 38χρονης δεν
πλησίαζε τη μητέρα του. «Όσα ζούσε, άκουγε κι έβλεπε τον τρόμαξαν σε
υπερβολικό βαθμό κάτι που με τη βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του ΑΧΕΠΑ έχει αμβλυνθεί» μας ανέφεραν είπαν οι ίδιες
πηγές. Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες
επισημαίνοντας ότι «εδώ και λίγες ώρες έχει αναλάβει να στηρίξει
ψυχολογικά το παιδί έμπειρη παιδοψυχίατρος του ΕΣΥ στο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης». Μάλιστα αυτή «η υποστήριξη θα συνεχιστεί
και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα
γιατί είναι πολύ καλή η κατάσταση της υγείας του» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο εκπρόσωπος του υπουργείου.
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Γιατί «ξέψυγε»
η κατάσταση στην Ιταλία
Θα γίνει η Ελλάδα νέα Ιταλία
σε ό,τι αφορά την αύξηση των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
κορονοϊού; Σε αυτό το ερώτημα
δεν μπορούν να απαντήσουν
ούτε θετικά ούτε αρνητικά οι
επιστήμονες, οι οποίοι ωστόσο
εμφανίζονται βέβαιοι πως τις
επόμενες εβδομάδες ο αριθμός
των ασθενών θα αυξηθεί.
«Αναμένουμε σημαντική αύξηση
των κρουσμάτων τις επόμενες
εβδομάδες όπως σε όλο τον
κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων σε
συνέντευξη Τύπου ο λοιμωξιολόγος,
εκπρόσωπος του υπουργείου
Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης
Τσιόδρας.
Το γεγονός ότι ο αριθμός των
θετικών κρουσμάτων στην
δυτική Ελλάδα αυξήθηκε
ραγδαία πιθανότατα εξαιτίας
του 66χρονου συνταξιούχου
εκπαιδευτικού (πρόκειται για
το 9ο επιβεβαιωμένο κρούσμα)
ο οποίος νοσηλεύτηκε για δυο
εικοσιτετράωρα στην Παθολογική
Κλινική του νοσοκομείου του
Ρίου με απλή λοίμωξη του
αναπνευστικού, όπως ανέφερε
η αρχική διάγνωση και είχε
ως αποτέλεσμα να έχει έρθει
σε επαφή με άγνωστο αριθμό
ατόμων, θα μπορούσε να θυμίζει
την περίπτωση της γειτονικής
χώρας, εκεί όπου συνέβη κάτι
παρόμοιο, σύμφωνα με όσα
δήλωσε και ο πρωθυπουργός της
χώρας; «Ο κορονοϊός εξαπλώθηκε
και επειδή ένα νοσοκομείο δεν
τήρησε πλήρως το επιβεβλημένο
πρωτόκολλο» σχολίασε ο Τζουζέπε
Κόντε. Επισήμως πάντως, ούτε
οι αρμόδιοι των ιταλικών αρχών
μπορούν να απαντήσουν με
σαφήνεια γιατί εξαπλώθηκε τόσο
γρήγορα ο ιός.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας πάντως,
οι επιστήμονες εμφανίζονται
επιφυλακτικοί για το μέγεθος
της διασποράς του ιού μετά την
διαπίστωση πως οι 21 τουρίστες
που συμμετείχαν στην εκδρομή
στους Αγίους Τόπους -και όταν
επέστρεψαν κυκλοφορούσαν και
έρχονταν σε επαφή με κόσμο
κανονικά- διαγνώστηκαν με
κορονοϊό.
Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ,
Καθηγητή Θεόδωρο Δαρδαβέση «οι
Ιταλοί έκαναν κακό χειρισμό σε ένα
περιφερειακό νοσοκομείο. Κάποιες
περιπτώσεις που θα έπρεπε να
τις ανιχνεύσουν με μεγαλύτερη
προσοχή, να τις κρατήσουν μέσα
και να τις περιορίσουν, τις άφησαν
να φύγουν με αποτέλεσμα να
υπάρξει διάχυση και διασπορά
του ιού. Αυτό ήταν το μεγάλο
λάθος. Στην Πάτρα το περιστατικό
είχε νοσηλευτεί σε ένα άλλο
νοσοκομείο. Εκεί δεν το πρόσεξαν
όσο θα έπρεπε. Αυτό ίσως
δημιουργήσει διασπορά».
Όπως υποστηρίζει στη «ΜτΚ» ο
κ. Δαρδαβέσης στην γειτονική
χώρα η κατάσταση «ξέφυγε»

καθώς «τα πρώτα κρούσματα
δεν αντιμετωπίστηκαν όπως
έπρεπε». Ερωτώμενος εάν η
αύξηση των ασθενών που νοσούν
από C0VID-19 στην Ιταλία μπορεί
να προκαλέσει και αύξηση των
ασθενών στην Ελλάδα αναφέρει:
«Πρόκειται για μια γειτονική
χώρα. Πάρα πολλά άτομα από
την Ιταλία ταξίδεψαν προς την
Ελλάδα και πάρα πολλοί Έλληνες
πήγαν στην Ιταλία. Ωστόσο, τα
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της
Ιταλίας όπως είναι η ακύρωση του
καρναβαλιού -ένα μέτρο σκληρό
για την τοπική οικονομία- είναι
πολύ περιοριστικά». Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστημών Υγείας
ΑΠΘ απευθύνει έκκληση σε όσους
εμφανίζουν συμπτώματα του
κορονοϊού να επικοινωνούν με τον
ΕΟΔΥ και τον γιατρό τους και λέει
πως όλοι θα πρέπει να τηρούμε
τους βασικούς κανόνες υγιεινής
προκειμένου να περιοριστεί η
διασπορά του ιού. Από την πλευρά
της, η βιοπαθολόγος, αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας στο
Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας της
Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Γεωργία
Γκιούλα για την περίπτωση της
Ιταλίας αναφέρει: «Ίσως δεν έγινε
καλή περιφρούρηση. Ίσως κάπου
χάθηκαν οι πρώτοι ασθενείς (ο
ασθενής μηδέν, ο ασθενής δυο ή ο
ασθενής τρία) και δεν μπόρεσαν να
επιτηρηθούν τα πρώτα κρούσματα
και κάπου ξέφυγε η κατάσταση. Ένα
ιός που μεταδίδεται τόσο εύκολα
με το αναπνευστικό είναι πολύ
εύκολο να ξεφύγει» ισχυρίζεται
χαρακτηριστικά η κ. Γκιούλα.
Βαγγέλης Στολάκης

Φτάνουν
τους 200
οι νεκροί
Στις 22 του περασμένου μήνα η
Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή
χώρα που θρήνησε νεκρό από
τον C0VID-19. Σε λιγότερες
από είκοσι μέρες, η κατάσταση
στη γειτονική χώρα μοιάζει
ανεξέλεγκτη καθώς οι νεκροί
έφταναν την Παρασκευή τους
197 με τα κρούσματα να είναι
3.916. Ο κορονοϊός έχει περάσει
τα όρια της βόρειας Ιταλίας
που πληρώνει το μεγάλο
τίμημα, καθώς κρούσματα
έχουν εντοπιστεί πλέον σε
19 περιφέρειες της χώρας,
ενώ (πολύ αργοπορημένο)
κλείσιμο των σχολείων και των
Πανεπιστημίων πιθανότατα θα
συνεχιστεί και μετά την 15η
Μαρτίου, την οποία έθεσαν
αρχικά ως όριο. Παράλληλα,
η οικονομική ζημιά για τον
ιταλικό τουρισμό, εξαιτίας των
συνεπειών του κορονοϊού,
αναμένεται να ξεπεράσει τα
επτά δισεκατομμύρια ευρώ το
ερχόμενο τρίμηνο!
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