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Αυστηρότερο λοκντάουν με... ανοι
«Αδειασε» τους ειδικούς η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας
την επιστροφή στα θρανία στις 11 Ιανουάριου, πριν από
τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
• «Ανοιγοκλείνουν» το click away, τα κομμωτήρια, τα ΚΤΕΟ και
οι εκκλησίες · Ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού
► Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΖΚΑΚΗ

EUROKINISSI /ΠΑΝΝΗΣ π α ν α γ ο π ο υ λ ο ς

ι και αν η συνεδρίαση της επιτροπής
των εμπειρογνωμόνων του υπουργεί
ου Υγείας είναι προγραμματισμένη για
σήμερα και αναμενόταν να συζητηθεί
το θέμα των σχολείων; Η κυβέρνηση
την πρόλαβε και όχι μόνο αποφάσισε
μόνη της να ανοίξουν τα σχολεία στις
11 Ιανουάριου, χωρίς να περιμένει καν
σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής,
αλλά το ανακοίνωσε και μία μέρα πριν,
«αδειάζοντας» έτσι τους ειδικούς.
«Τα σχολεία μας θα ανοίξουν 11 Ια
νουάριου. Ολες οι βαθμίδες», δήλωσε
χθες (ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος, θέλοντας
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το
«άδειασμα» των ειδικών, είπε ότι «με

την κίνηση αυτή της κυβέρνησης διευ
κολύνονται και οι ειδικοί της επιτροπής
στις αποφάσεις τους. Γιατί είναι πραγ
ματικά δύσκολο 4 του μηνός να ξέρει
κανείς τι θα συμβαίνει στις 11. Εχου
με, όμως, πάρει μέτρα από σήμερα, τα
οποία είναι αρκετά πιο αυστηρά».
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κινεί
ται στο μέτωπο της πανδημίας με τη
λογική τού «βλέποντας και κάνοντας»
και με σπασμωδικές κινήσεις. Με το
«βλέποντας και κάνοντας» άνοιξε τομείς
όπως το click away, οι εκκλησίες, τα
κομμωτήρια και η περιποίηση νυχιών
και επέτρεφε τις επισκέψεις σε σπίτια
μέχρι 9 άτομα στις γιορτές, οδηγώντας
με όλα αυτά στη γενική χαλάρωση,
παρά τους έντονους προβληματισμούς
των ειδικών. Μάλιστα ειδικά για το
θέμα των εκκλησιών εργαλειοποίησε
καθαρά την επιτροπή, από την οποία
εκ των υστέρων ζήτησε να επικυρώσει
τη μεγάλη υποχώρησή της απέναντι
στην Εκκλησία και να νομιμοποιήσει
το παζάρι του Κυρ. Μητσοτάκη με τον
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Και αφού λοιπόν η ίδια η κυβέρνη
ση είχε οδηγήσει στη χαλάρωση, και
πάλι, τώρα, με το «βλέποντας και κά

νοντας» ξαναγύρισε στο αυστηρότερο
λοκντάουν, το οποίο παρατείνει ως τις
11 Ιανουάριου, με το επιχείρημα να μην
επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα
προκειμένου εκείνη την ημέρα να ανοί
ξουν τα σχολεία όλων των βαθμιδών.
Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος ανακοίνωσε την αναστολή
λειτουργίας, από χθες Κυριακή, όλων
των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
που είχαν επιτραπεί πριν από τα Χρι
στούγεννα και συγκεκριμένα του click
away και της λειτουργίας βιβλιοπω
λείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περι
ποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ, καθώς επίσης
και των δραστηριοτήτων κυνηγιού και
ψαρέματος.

Απαγόρευση από τις 9 μ.μ.
Η βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας
επανήλθε στο αυστηρότερο ωράριο που
ξεκινά από τις 9, ενώ οι εκκλησίες, όπως
ανακοινώθηκε, θα είναι κλειστές για
τους πιστούς και την ημέρα των Φώτων,
η οποία είχε παραχωρηθεί στην Εκκλη
σία για διαδοχικές λειτουργίες -όπως
και οι ημέρες των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς- η λειτουργία των
Θεοφάνιων θα πραγματοποιηθεί εσω-

Φιάσκο και με τα εμβόλια
ί Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑ της αποτυχίας
της κυβέρνησης στο θέμα του εμ
βολιασμού για τον κορονοϊό ισοδυναμούν οι αναβολές μέσα στο
Σαββατοκύριακο εκατοντάδων
προγραμματισμένων εμβολιασμών
των «μαχητών της πρώτης γραμ
μής». Μετά το προκλητικό ξεκίνημα
του εμβολιασμού από το υπουργικό
συμβούλιο, συζύγους και παρατρεχάμενους, που προγραμμάτισε το
μέγαρο Μαξίμου ακυρώνοντας
τον προγραμματισμό της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών, η οποία
έδινε προτεραιότητα σε υγειονο
μικούς και ηλικιωμένους, ήρθαν οι
αναβολές των εμβολιασμών για
τρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ που
είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.
Πρόκειται για την πολλοστή κυ
βερνητική παλινωδία στο θέμα των
εμβολιασμών. Η κυβέρνηση διαφη
μίζει από τον Αύγουστο το εμβό
λιο, αλλά οι ποσότητες που ήρθαν
ήταν ελάχιστες σε σχέση με αυτές
που είχαν ανακοινωθεί - λιγότερες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αναβάλλονται
οι προγραμματισμένοι
εμβολιασμοί υγειονομικών
σε τουλάχιστον 28 νοσοκομεία
της χώρας · Ελάχιστες
οι ποσότητες που ήρθαν
σε σχέση με αυτές που
είχαν ανακοινωθεί
• Εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ,
της ΟΕΝΓΕ και των «ΜΕΤΑ
Υγειονομικών» περιγράφουν
το αλαλούμ που επικρατεί

από 100.000 δόσεις σε σχέση με
τις 2 εκατομμύρια και περισσότερες
κάθε μήνα που έλεγε ο υπουργός
Υγείας στις 18 Νοεμβρίου. Και ενώ
εμβολιάστηκαν τα πρώτα εικοσι
τετράωρα δεκάδες επίλεκτοι της
κυβέρνησης, ο προγραμματισμός
έπεσε έξω στη συνέχεια και ανα
βάλλονται ο ένας μετά τον άλλο οι
εμβολιασμοί των υγειονομικών.

Στην αποκάλυψη εγγράφου
του διοικητή της 1 ης Υγειονομι
κής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής,
Παναγιώτη Στάθη, προχώρησε η
συνδικαλιστική παράταξη «ΜΕΤΑ
Υγειονομικών» της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημό
σιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Στο
εν λόγω έγγραφο με ημερομηνία
29 Δεκεμβρίου 2020 ο ΥΠΕάρχης
προγραμματίζει τον εμβολιασμό
14.727 υγειονομικών, ξεκινώντας
από σήμερα με τον εμβολιασμό
2.950 υγειονομικών ταυτόχρονα
και στα 24 νοσοκομεία της αρμοδιότητάς του και ολοκληρώνοντας τη
διαδικασία την Τρίτη, 12 Ιανουάρι
ου. Το ίδιο σχέδιο ίσχυε και για την
υπόλοιπη χώρα, δηλαδή να ξεκινή
σουν οι εμβολιασμοί ταυτόχρονα
σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ρα
ντεβού προγραμματίστηκαν, υγειο
νομικοί προετοιμάστηκαν.
Ομως ο σχεδιασμός έπεσε έξω
άλλη μια φορά. Τις τελευταίες ημέ
ρες οι υπεύθυνοι ίων νοσοκομείων
για τον εμβολιασμό τηλεφωνού
σαν σε υγειονομικούς που είχαν

προγραμματισμένο ραντεβού για
σήμερα και τους ενημέρωναν ότι
ο εμβολιασμός τους αναβάλλεται
μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομει
ακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ),
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων Δημόσιων Νοσοκομεί
ων (ΠΟΕΔΗΝ) και την παράταξη
«ΜΕΤΑ Υγειονομικών» οι αναβολές
αφορούν τουλάχιστον 28 νοσοκο
μεία της χώρας.
«Ελαβα τηλεφώνημα από την
υπεύθυνη της Επιτροπής Λοιμώξε
ων η οποία με ενημέρωσε ότι ανα

βάλλεται ο προγραμματισμένος
για τις 11 το πρωί της Δευτέρας
4 Ιανουάριου εμβολιασμός μου»,
λέει μιλώντας στην «Εφ.Συν.» ο
Χρήστος Κόνιαρης, μέλος του γε
νικού συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ,
εκπρόσωπος των «ΜΕΤΑ Υγειονο
μικών», εργαζόμενος στο Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ). Ο
λόγος; «Πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα», μας απαντάει. Το
ίδιο τηλεφώνημα δέχτηκαν δεκά
δες υγειονομικοί σε όλη τη χώρα.
Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ερ-
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χτά σχολεία
χερικά από τους ιερείς, χωρίς πιστούς.
Με την ανακοίνωση αυτή συνεχίζονται
οι κυβερνητικές παλινωδίες πάνω στο
θέμα των εκκλησιών που τείνει να εξε
λιχθεί σε ακορντεόν, με τους ναούς να
ανοιγοκλείνουν και τον αριθμό των πι
στών τους να αυξομειώνεται ανάλογα
με τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στις
11 Ιανουάριου μαζί με τα σχολεία, σχε
διάζεται να επανέλθει και η λειτουργία
του click away, των κομμωτηρίων, των
υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, των
ΚΤΕΟ και των δραστηριοτήτων κυνη
γιού και ψαρέματος, όπως ίσχυαν στην
περίοδο των γιορτών, ενώ σύμφωνα με
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά τις
11 του μήνα θα εξεταστεί τι θα γίνει με
τις υπόλοιπες οικονομικές και κοινω
νικές δραστηριότητες. Οσον αφορά τις
εκκλησίες, η πρόθεση της κυβέρνησης,
όπως προκύπτει από τις παραπάνω
κυβερνητικές πηγές, είναι μετά τις 11
Ιανουάριου να ανοίξουν και πάλι στους
πιστούς για τις κυριακάτικες λειτουργί
ες με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χρι
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για το ζήτημα της
Θείας Κοινωνίας.

Εντωμεταξύ όλο και φουντώνουν τα
σενάρια για ανασχηματισμό με κυβερ
νητικά στελέχη να βρίσκονται σε στάση
έντονης αναμονής και να θεωρούν πλέ
ον ότι οι σχετικές εξελίξεις είναι θέμα
ημερών, καθώς και ότι οι ανακοινώσεις
θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και σή
μερα.

Σε αυτό το κλίμα συνετέλεσαν βέβαια
και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκ
προσώπου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος, αν
και εκ του ρόλου του μας έχει συνηθίσει
να διαψεύδει σενάρια ανασχηματισμού,
χθες τα άφησε διάπλατα ανοιχτά. Αφού
πρώτα δήλωσε ότι «ανασχηματισμό κά
νει ο πρωθυπουργός όταν εκείνος κρίνει
σκόπιμο. Επομένως, ας αφήσουμε τον
πρωθυπουργό να πάρει τις αποφάσεις
του και να κάνει τις ανακοινώσεις του
όπως εκείνος επιθυμεί», τελικά είπε με
νόημα: «Από εκεί και πέρα νέα χρονιά,
νέο ξεκίνημα». Τέλος, όσον αφορά το σε
νάριο που κυκλοφόρησε περί τοποθέτη
σης του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου στο
υπουργείο Υγείας, το διαψεύδει ο ίδιος,
μέσω της «Εφ.Συν.», η οποία επικοινώ
νησε μαζί του.
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Δηλώσεις Πέτσα
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γαζόμενος στο Δρομοκαΐτειο, που
ενημερώθηκε το βράδυ του Σαβ
βάτου ότι αναβάλλεται ο εμβολια
σμός των 30 προγραμματισμένων
υγειονομικών του νοσοκομείου για
σήμερα.
«Επικρατεί αλαλούμ. Οι εργα
ζόμενοι ανησυχούν. Οι κυβερνη
τικοί αξιωματούχοι έτρεξαν να
εμβολιαστούν και οι υγειονομικοί
ακόμη περιμένουν», λέει ο κ. Γιαννάκος μιλώντας στην «Εφ,Συν.»
και προσθέτει: «Ετοιμάστηκαν τα
εμβολιαστικά κέντρα στα νοσοκο
μεία, σχεδιάστηκε η παραλαβή των

ρήττ

εμβολίων για την Κυριακή (3/1) και
τη Δευτέρα (4/1) θα ξεκινούσαν οι
εμβολιασμοί. Χωρίς να εξηγήσουν
τους λόγους άρχισαν να αναβάλ
λουν εμβολιασμούς σε πολλά νο
σοκομεία της χώρας. Σε άλλα λένε
για μία εβδομάδα και σε άλλα ότι
δεν γνωρίζουν».
Σημειώνει ότι η ενημέρωση που
γίνεται σε γιατρούς και νοσηλευ
τές των νοσοκομείων της Πελοποννήσου είναι ότι δεν φτάνουν
τα εμβόλια και όσα υπάρχουν θα
διατεθούν κατά προτεραιότητα
στους υγειονομικούς των νοσοκο-
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Τα νοσοκομεία που εγινε
γνωστό ότι αναβάλλουν τους
προγραμματισμένους για 4/1
εμβολιασμούς υγειονομικών
είναι τα εξής:
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μείων της Βόρειας Ελλάδας, που
είναι επιβαρυμένη. Αλλά και στα
νοσοκομεία της Ανατολικής Μακε
δονίας αναβλήθηκε ο εμβολιασμός
με τη δικαιολογία της αδυναμίας
μεταφοράς του εμβολίου, το ίδιο
και για τα νοσοκομεία της Στερεάς
Ελλάδας και της Θεσσαλίας, πλην
του Πανεπιστημιακού της Λάρισας,
σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννάκο. Επισημαίνει επίσης ότι σε πολλά
νοσοκομεία της Αττικής δεν έχει ξε
καθαρίσει ακόμα το τοπίο εάν τε
λικά θα γίνουν οι εμβολιασμοί σή
μερα όπως είχαν προγραμματιστεί.
Την ίδια ώρα ο Μάριος Θεμι
στοκλέους, γενικός γραμματέας
του υπουργείου Υγείας με αρμοδι
ότητα τον εμβολιασμό, ανακοίνωνε
πως «δεν υφίσταται κανένα θέμα
αναβολής ή ματαίωσης εμβολια
σμών». Πρόσθετε προκλητικά: «Κά
ποιοι επιμένουν να βαφτίζουν τον
σχεδίασμά σε τρεις φάσεις, ανα
βολή. Είναι οι ίδιοι “πρόθυμοι” που
θα έσπευδαν να καταγγείλουν και
την ακριβώς αντίθετη τακτική»! Ετη
συνέχεια βέβαια της δήλωσης του
παραδέχεται ευθέως ότι απέτυχε ο
αρχικός σχεδιασμός για έναρξη του
εμβολιασμού σε όλα τα νοσοκομεία
της χώρας ταυτόχρονα και θα ξεκι

νήσει σε λιγότερο από το 1 /3 των
νοσοκομείων! «Οι εμβολιασμοί
συνεχίζονται κανονικά, χωρίς κα
μία διακοπή στα 9 νοσοκομεία της
χώρας. Τη Δευτέρα 4/1/2021 θα
ξεκινήσει ο εμβολιασμός περισσό
τερων από 5.000 υγειονομικών σε
επιπλέον 42 Νοσοκομεία. Ο αριθ
μός αυτός θα αυξάνεται σταδιακά
και βάσει σχεδίου», ανέφερε.
Οι υγειονομικοί ζητούν πλήρη
και διαφανή ενημέρωση για την
διαδικασία του εμβολιασμού. «Η
αποτυχημένη προσπάθεια του κ.
Θεμιστοκλέους να διαψεύσει τις
καταγγελίες των υγειονομικών
έρχεται να προστεθεί σε μια ατέ
λειωτη σειρά παρόμοιων κυβερνη
τικών ενεργειών που δείχνουν πως
η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την
προπαγάνδα και όχι για την ουσία»,
επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή
της η ΟΕΝΓΕ.
Γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ
απαιτούν η κυβέρνηση να πάρει
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
επισπευστεί και να ολοκληρωθεί
αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, ο
εμβολιασμός όλων των γιατρών,
των νοσηλευτών, συνολικά των ερ
γαζομένων στο δημόσιο σύστημα
υγείας.

1. Αγίου Νικολάου
2. Αμαλιάδας
3. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
4. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
5. ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
6. Γρεβενών
7. ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
8. Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης
9. Ζακύνθου
10. Ιεράπετρας
11.Καλαμάτας
12. Παίδων Πατρών
«Καραμανδάνειο»
13. Κεφαλονιάς
14. Κυπαρισσίας
15. Λαμίας
16. Μεσολογγίου
«Χατζηκώστα»
17. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
18. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»
19. Ξάνθης
20. Πύργου «Ανδρέας
Παπανδρέου»
21. Ρεθύμνου
22. Σάμου «Αγιος
Παντελεήμων»
23. Σερρών
24. Σητείας
25. «Ανδρέας Συγγρός»
26. Παναρκαδικό Τρίπολης
«Η Ευαγγελίστρια»
27. Χαλκίδας
28. Χίου «Σκυλίτσειο»
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Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

7

Επιφάνεια 54.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

»

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Σύμφωνα με ία πρόσφατα στοιχεία του Our World in
Data, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το Ισραήλ προ
ηγείται με διαφορά όλων των άλλων χωρών σε ό,τι αφορά
τον εμβολιασμό των κατοίκων του για τον κορονοϊό. Η
Ελλάδα καταγράφει απόδοση κατά 0,02%. Και μπορεί
το ποσοστό να είναι εξαιρετικά χαμηλό, αλλά το γεγονός
ότι η χώρα φιγουράρει -έστω και στις τελευταίες θέσειςστη λίστα με τα κράτη που έχουν ξεκινήσει τους εμβολι
ασμούς, το οφείλουμε κυρίως στα γαλάζια στελέχη και
βουλευτές που έσπευσαν να εξασφαλίσουν τις πρώτες
-ελάχιστες- δόσεις του εμβολίου για τον εαυτό τους πριν
ακόμη κι από τους υγειονομικούς, ο εμβολιασμός των
οποίων αναβάλλεται επ’ αόριστον.
Δ.Α.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τρίτο κύμα με ανεπάρκεια εμβολίων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:

26

Επιφάνεια 1037.57
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δυσοίωνο
«ποδαρικό» κάνει
ίο 2021 με νέα
αρνητικά ρεκόρ
σε ΗΠΑ και αλλού,
με την εξάπλωση
του ταχύτερα
μεταδιδόμενου
στελέχους του ιού
εκ Βρετανίας και
με τον εμβολιασμό
του πληθυσμού
να εξελίσσεται με
βραδείς ρυθμούς

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Θέματα:

Σελ.:

1

Τρίτο κύμα με ανεπάρκεια εμβολίων
► Tns ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΕΡΓΟΛΙΑ
e facto, πια, ο αριθμός των
διαθέσιμων στην παρούσα
φάση εμβολίων δεν είναι αυ
τός που είχε αρχικά εξαγγελ■!■■■■ θεί και δη στην Ευρώπη, που
τώρα ανταλλάσσει κατηγορίες
με τις Pfizer/BioNTech, παρασκευάστριες του
μοναδικού μέχρι σήμερα εγκεκριμένου από
τους «27» εμβολίου. Μοιραία, ο εμβολιασμός
του πληθυσμού συνεχίζεται σε γενικές γραμ
μές με βραδύτερους από το αναμενόμενο ρυθ
μούς, πριν καν επεκταθεί σε ευρεία κλίμακα,
ενώ μεγάλο μέρος των πολιτών παραμένει
επιφυλακτικό.
Στο μεσοδιάστημα, το τρίτο κύμα της παν■'*' δημίας είναι ήδη εδώ, συνοδεία του νέου, εκ
Βρετανίας προερχόμενου και ταχύτερα με
ταδιδόμενου στελέχους του κορονοϊού. Και
προς επίρρωση ότι η... βλακεία είναι πράγματι
ανίκητη, είχαμε και τα πρωτοχρονιάτικα μέγα
κορονο-πάρτί: από τη μακρινή Φλόριντα και
το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ
έως τη Βαρκελώνη και τη Βρετάνη.
Δεν το λες και... ευοίωνο το «ποδαρικό» του
νέου έτους. Με την απαρχή του, άρχισαν και
πάλι τα αρνητικά ρεκόρ σε κρούσματα και θα
νάτους (με τις ΗΠΑ σταθερά στην κορυφή της
«μαύρης λίστας»), φέρνοντας αυστηρότερους
περιορισμούς και καραντίνες.
Στην Ασία (Ταϊλάνδη, Τόκιο στην Ιαπωνία),
στην Αφρική (Ζιμπάμπουε), στη Μέση Ανατο
λή (Ισραήλ, Λίβανος) και, φυσικά, στη Γηραιά
Ηπειρο, όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις
συνεχίζουν να εφαρμόζουν μια δαιδαλώδη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στρατηγική «ακορντεόν», ποντάροντας λίγο-πολύ τα «ρέστα» τους στην παροδική ανα
ζωογόνηση της οικονομίας την περίοδο των
γιορτών και στον μετ’ εμποδίων μαζικό εμβο
λιασμό, ενόσω οι ίδιες τρέχουν ασθμαίνοντας
πίσω από την καλπάζουσα πανδημία.

Γκρίνια για τα εμβόλια
«Κατανοώ ότι όλοι βλέπουν τώρα τον
ρυθμό του εμβολιασμού. Το κώλυμα αυτή τη
στιγμή δεν είναι ο αριθμός παραγγελιών, αλλά
η παγκόσμια έλλειψη παραγωγικής ικανότη
τας», δικαιολογήθηκε εκ μέρους των Βρυξελ
λών η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυρακίδου. «Αυτό ισχύει επίσης για την Pfizer/
BioNTech», την οποία η Ε.Ε. «χρηματοδότησε
από νωρίς με 100 εκατ. ευρώ για να αυξήσει
τις τρέχουσες παραγωγικές ικανότητες και
έλαβε δέσμευση για συνολικά 300 εκατομμύ
ρια δόσεις εμβολίου», υπογράμμισε.
Ηταν μια έμμεση απάντηση στην προ
χθεσινή προειδοποίηση του επικεφαλής της
γερμανικής BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν, για
κενά στις παραδόσεις των εμβολίων, τα οποία
ο ίδιος λίγο-πολύ απέδωσε στην αρχικά μικρή
παραγγελία των Βρυξελλών και την καθυστε
ρημένη έγκριση του εμβολίου από τον Ευρω
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Ηλθαμε από νωρίς σε διαπραγματεύσεις
«και με άλλους παρασκευαστές», τόνισε η
κ. Κυριακίδου - εν αναμονή της αυριανής
έγκρισης της ΕΜΑ για το εμβόλιο της αμε
ρικανικής Moderna, ενόσω οι γερμανικές
πιέσεις εντείνονται για άμεση έγκριση και
του σκευάσματος της AstraZeneca και του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που θα αρχί

σει από σήμερα να χορηγείται στη Βρετανία.
«Η κατάσταση θα βελτιωθεί βήμα βήμα»,
διαβεβαίωσε η Ευρωπαία επίτροπος. Εάν όλα
πάνε κατ’ ευχήν, «η Ευρώπη θα διαθέτει πε
ρισσότερες από δύο δισεκατομμύρια δόσεις
εμβολίου για τα 450 εκατομμύρια των Ευρω
παίων και τους γείτονές τους», προσέθεσε, χω
ρίς όμως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα
της διαδικασίας. Ομως τα φίδια ζώνουν ήδη
τη μία μετά την άλλη τις ευρωπαϊκές κυβερ
νήσεις.
Η Γερμανία -όπου οι υγειονομικοί πλέον δι
αμαρτύρονται ότι έχουν μπει σε δεύτερη μοί
ρα- ετοιμάζεται για παράταση της καραντίνας
και τρίζει κι άλλο τα δόντια στις Βρυξέλλες για
την έγκριση επιπλέον εμβολίων. Αντιμέτωπος
με σκληρή κριτική στο εσωτερικό της Γαλλίας,
ο πρόεδρος Μακράν μίλησε για «αδικαιολόγη
τη βραδύτητα» στο πρόγραμμα εμβολιασμού
στη χώρα, την ώρα που τελευταία δημοσκό
πηση της Ipsos δείχνει ότι μόλις το 40% των
συμπολιτών του δηλώνει πρόθυμο να κάνει το
εμβόλιο. Ενώ στην Ιταλία έχει ξεσπάσει τώρα
κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών
για τις καθυστερήσεις στο πρόγραμμα εμβο
λιασμού γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού
και τροφίμων σε οίκους ευγηρίας.

Βρετανικά παράδοξα
Αυτό που προκαλεί, πάντως, τη μεγαλύτερη
έκπληξη είναι η νέα -αλλοπρόσαλλη κατά πολ
λούς ειδικούς- στρατηγική εμβολιασμού στη
Βρετανία. Παραδομένη πια στο νέο στέλεχος
του κορονοϊού και στο τρίτο κύμα της πανδη
μίας, που έχει οδηγήσει το σύστημα υγείας
στα όριά του, η κυβέρνηση Ίζόνσον δείχνει

τώρα να «τζογάρει» ξανά με τη γενική ανοσία.
Αυτή τη φορά, προκρίνει τον εμβολιασμό
όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών με την
πρώτη δόση τού εκάστοτε εμβολίου (μέχρι σή
μερα στη Βρετανία έχουν εγκριθεί αυτά των
Pfizer/BioNTech και της AstraZeneca), μεταθέ
τοντας τη χορήγηση της δεύτερης δόσης έως
και κατά 12 εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώ
σεις, αναφέρθηκε, μπορεί να μη χρησιμοποιη
θεί καν το σκεύασμα της ίδιας εταιρείας...
Το «στοίχημα», αναφέρουν ένθεν κακείθεν
στελέχη της Ντάουνινγκ Στριτ, είναι να υπάρ
ξει αυξημένη προστασία με την πρώτη δόση
στους εμβολιασθέντες. Προφανής στόχος
είναι να κερδηθεί χρόνος για την παραλαβή
των επόμενων παρτίδων εμβολίων. Και μέχρι
τότε, ευχή είναι οι βρετανικές αρχές να έχουν
τιθασεύσει τη σημερινή επέλαση του νέου στε
λέχους του κορονοϊού, που έχει ήδη γεμίσει
με ασθενείς τις ΜΕΘ στο Λονδίνο, παρά τα
αυστηρά μέτρα περιορισμού που έχουν επι
βληθεί εδώ και δύο εβδομάδες στη βρετανική
πρωτεύουσα και πλέον έχουν επεκταθεί σε
μεγάλο μέρος της Αγγλίας.
Φαινομενικά πάντως απτόητος, ο Βρετανός
πρωθυπουργός κάλεσε χθες, μέσω συνέντευ
ξης στο BBC, τους γονείς μαθητών του δημο
τικού να στείλουν από σήμερα τα παιδιά τους
στο σχολείο, σε όσες περιοχές της Αγγλίας
κρίνεται ασφαλές (εξαιρουμένων, φυσικά, του
Λονδίνου και των πέριξ). Στάση που δημιούρ
γησε ερωτήματα, μετά τις πρόσφατες προειδο
ποιήσεις των ειδικών ότι το νέο στέλεχος είναι
ιδιαίτερα μεταδοτικό μεταξύ των παιδιών, και
προκάλεσε την οργή των εκπαιδευτικών συν
δικάτων.

4

 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8-9

Επιφάνεια 1259.68
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

3

εκινά σήμερα ο μαζικός εμβολιασμός ίων υγειονομικών κατά
Ι^ηΙ της Covid-19, με 42 νοσοκο
μεία του ΕΣΥ και πέντε στρατιωτικά.
Οι εμβολιασμοί των υγειονομικών θα
πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις, με
5.000 άτομα καθημερινά. Παράλληλα,
σήμερα δίνεται το σήμα εκκίνησης των
εμβολιασμών σε προσωπικό και φιλο
ξενούμενους οίκων ευγηρίας, όπως
και στους επαγγελματίες υγείας του
ιδιωτικού τομέα. Εκτιμάται ότι μέχρι
τις 20 Ιανουάριου, οπότε και αναμέ
νεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των
ηλικιωμένων πολιτών εκτός κλειστών
δομών, θα έχουν εμβολιαστεί περισσό
τερα από 100.000 άτομα.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και
επικεφαλής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εμβολιαστικής κάλυψης του
ελληνικού πληθυσμού, Μάριο Θεμι
στοκλέους, από τις 27 Δεκεμβρίου
έως και χθες είχαν πραγματοποιηθεί
3.779 εμβολιασμοί σε εννέα νοσηλευ
τικά ιδρύματα.
Το διάστημα από 4/1/2021 έως
20/1/2021, σύμφωνα με το επιχει
ρησιακό σχέδιο, θα ολοκληρωθεί η
πρώτη δόση του εμβολιασμού των
υγειονομικών, των διαμενόντων και
εργαζομένων στους οίκους ευγηρίας,
στις μονάδες χρόνιας φροντίδας και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MAPIA-NIKH ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

D

mgeorganta@e-typos.com

στα κέντρα αποκατάστασης. Ο εμβολι
ασμός των υγειονομικών στα νοσοκο
μεία του ΕΣΥ θα γίνει σε τρεις φάσεις.
Ειδικότερα, σήμερα θα προστεθούν
επιπλέον 42 νοσηλευτικά ιδρύματα σε
αυτά που ήδη πραγματοποιούν εμβολι
ασμούς, δυναμικότητα που θα επιτρέ
ψει περισσότερους από 5.000 εμβολι
ασμούς καθημερινά, σύμφωνα με τον
κ. Θεμιστοκλέους. Στπ λίστα των 42
νοσηλευτικών ιδρυμάτων που εντάσ
σονται στο πρώτο κύμα των μαζικών
εμβολιασμών περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, τα παιδιατρικά νοσοκομεία Αττι
κής, ογκολογικά νοσηλευτικά ιδρύματα,
καθώς και τα επιβαρυμένα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης («Παπαγεωργίου»,
«Παπανικολάου», «Ιπποκράτειο»).
Την Παρασκευή 8 Ιανουάριου θα ξε
κινήσουν οι εμβολιασμοί σε επιπλέον
55 νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας
μας και έως τις 12/1 /2021 θα ολοκλη
ρωθεί ο εφοδιασμός σε 19 νοσοκομεία
που βρίσκονται στπ νησιωτική χώρα.
Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα προστί
θενται σταδιακά τα στρατιωτικά νοσο
κομεία -σήμερα θα ξεκινήσει ο εμβολι
ασμός σε πέντε στρατιωτικά-, ενώ θα
αρχίσει και ο εμβολιασμός των υγειο
νομικών του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέ

ον, σήμερα ξεκινά ο εμβολιασμός των
πολιτών που διαμένουν και εργάζονται
στους οίκους ευγηρίας από τις Κινητές
Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

Καταγγελίες
Πριν καν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί
κατά του κορονοϊού, γιατροί και προ
σωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
καταγγέλλουν καθυστερήσεις και

ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Παράλληλα, θα αρχίσουν
να εμβολιάζονται
το προσωπικό και
οι φιλοξενούμενοι σε
oikous ευγηρίες, καθείς
και οι επαγγέλματα υγεία$
στον ιδιωτικό τομέα
αναβολές στους εμβολιασμούς μεγά
λων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. «Οπως
προκύπτει από το επίσημο πλάνο δια
νομής των εμβολίων, που κοινοποιή
θηκε υπηρεσιακά στις 2/1, καθώς και
από σχετικά έγγραφα των ΥΠΕ που
κοινοποιήθηκαν υπηρεσιακά την ίδια
μέρα, αναβάλλεται π προγραμματι
σμένη έναρξη των εμβολιασμών στα
νοσοκομεία ΓΚΝ Γεννηματάς Αθήνας,
Καραμανδάνειο, Βόλου, Λαμίας, Τρίπο

λης, Αμαλιάδας, Πύργου, Καλαμάτας,
Κυπαρισσίας, Γρεβενών, Σερρών, Ξάν
θης, Χαλκίδας, Ρεθύμνου, Μυτιλήνης,
στα Κ.Υ. και στο ΕΚΑΒ Καρδίτσας»,
αναφέρει π Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).
Είχαν προηγηθεί καταγγελίες από την
πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών Αθηνών
Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη, π
οποία μάλιστα αναφέρει ότι ήταν όλα
έτοιμα στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς»
της Αθήνας και είχαν αναβληθεί τα
κτικά ραντεβού, καθώς για να γίνει ο
εμβολιασμός δεσμεύτηκαν συγκεκρι
μένα ιατρεία.
Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνει
πως πολλά νοσοκομεία τόσο της Αττι
κής όσο και άλλων πόλεων ήταν έτοιμα
να ξεκινήσουν σήμερα, αλλά με έκπλη
ξη διαπίστωσαν ότι δεν εντάσσονται
στην πρώτη φάση του εμβολιασμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νοσοκο
μεία είχαν κληθεί να είναι έτοιμα στις 4
Ιανουάριου, αλλά ο ειδικότερος σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή ένταξή
τους στην εκστρατεία εμβολιασμού
«Ελευθερία».
«Η σταδιακή ένταξη των νοσοκομεί
ων στο εμβολιαστικό πρόγραμμα δια
σφαλίζει την καλύτερη προετοιμασία
του συστήματος τόσο στον ασφαλή
εφοδιασμό όσο και στην εκπαίδευση

του προσωπικού στα ψηφιακά εργαλεία
που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και
σε όλα τα στάδια διαχείρισης του εμβο
λίου από τπν αποθήκευση και διανομή
του, έως τη διενέργεια των εμβολια
σμών. Η τακτική της σταδιακής έναρξης
των εμβολιασμών ακολουθείται από
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι
επιμένουν να βαφτίζουν το σχεδίασμά
σε τρεις φάσεις αναβολή. Είναι οι ίδιοι
“πρόθυμοι” που θα έσπευδαν να κα
ταγγείλουν και την ακριβώς αντίθετη
τακτική», αναφέρει σε δήλωσή του ο
κ. Θεμιστοκλέους.
Με τον προγραμματισμό όπως έχει
ως σήμερα, στα τέλη Ιανουάριου η
χώρα μας θα έχει λάβει 419.250 δό
σεις από εμβόλιο των Pfizer/BioNTech,
έως τα τέλη Φεβρουάριου επιπλέον
333.450 δόσεις, ενώ μέχρι το τέλος
Μαρτίου η Ελλάδα θα έχει λάβει από
την Pfizer 1.255.800 δόσεις.
Παράλληλα, για το πρώτο τρίμηνο του
2021 έχουν προγραμματιστεί 240.000
δόσεις από την εταιρία Moderna, ενώ
στα τέλη Ιανουάριου αναμένονται από
τπν AstraZeneca 500.000 δόσεις. Από
την τελευταία εταιρία έχουν προγραμ
ματιστεί 800.000 δόσεις έως τα τέλη
Φεβρουάριου, 1,5 εκατομμύριο έως τον
Μάρτιο και 2,2 εκατ. δόσεις έως και τον
Απρίλιο. ■
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 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
1
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
42 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 04.01.2021
► ► Αρεταίειο
► ► ΓΝΘ «Ο Αγιος Δημήτριος»
► ► ΓΝΑ «Αγιος Σάββας»
► ►Γ.Ν. Βέροιας
► ► ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
► ► ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς»
► ►ΓΝΑ «Η Ελπίς»
► ► Γ.Ν. Γιαννιτσών
► ► ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
► ► Γ.Ν. Εδεσσας
► ► ΓΝΑ «Λαϊκό»
► ► Γ.Ν. Κατερίνης
► ► ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
► ► Γ.Ν. «Ελενα Βενιζέλου»
► ► Γ.Ν. Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο»
► ► ΓΝΠΑ «Παναγιώτης
& Αγλαΐα Κυριάκού»
► ►Γ.Ν. «Παίδων Πεντέλης»
► ► ΓΟΝΚ «Αγιοι Ανάργυροι»
► ► Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός - ΓΝΑ
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»
► ► ΓΝΑ «ΚΑΤ»
► ► Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας
«Παμμακάριστος»
► ► Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία»
► ► Παθολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Αγία Ελένη Σπηλιοπούλειο»
► ►Γ.Ν. Νίκαιας Αθηνών
«Αγιος Παντελεήμων»

►►
►►
►►
►►

Γ.Ν. Κοζάνης
ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
ΓΝΘ «Παπανικολάου»
Γ.Ν. Πτολεμάϊδας
► ► ΑΝΘ «Θεαγένειο»
► ► ΓΝΘ «Αγιος Παύλος»
► ► ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
► ► Γ.Ν. Καρδίτσας
► ► Γ.Ν. Λάρισας
► ► Γ.Ν. Τρικάλων
► ► Γ.Ν. Αρτας
► ►Γ.Ν. Ιωαννίνων
«Γ. Χατζηκώστα»
► ► Γ.Ν. Αγρίνιου
► ► Γ.Ν. Αίγιου
► ► Γ.Ν. Πατρών
«Ο Αγ. Ανδρέας»
► ► Γ.Ν. Κορίνθου
► ► Γ.Ν. Χανιών
►►ΠΑΓΝΗ

55 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΙΣ 08.01.2021
►►
►►
►►
►►
►►

Αιγινήτειο
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ»
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
& Δερματικών Νόσων
«Ανδρέας Συγγρός»
► ► Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»
► ► Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
► ► ΕΑΝΠ «Μεταξά»
► ► Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»
► ► Ψ.Ν.Α. «Δρομοκάί'τειο»
► ► Γ.Ν. Γρεβενών
► ► Γ.Ν. Καστοριάς
► ► Γ.Ν. Νάουσας
► ► Γ.Ν. Φλώρινας
► ► Ψυχιατρικό Νοσ. Θεσ/νίκης
► ► Γ.Ν. Δράμας
► ► Γ.Ν. Καβάλας
► ► Γ.Ν. Κιλκίς
► ►Γ.Ν. Κιλκίς - Γ.Ν. Κ.Υ. Γουμένισσας
► ► Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
► ► Γ.Ν. Ξάνθης
► ►Γ.Ν. Σερρών
► ► Γ.Ν. Χαλκιδικής
► ► Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
► ► Γ.Ν. Διδυμοτείχου
► ►Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης
► ► Γ.Ν. Αμφισσας

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Γ.Ν. Βόλου
Γ.Ν. Θήβας
Γ.Ν. Καρπενησιού
Γ.Ν. Λαμίας
Γ.Ν. Λιβαδειάς
Γ.Ν. Χαλκίδας
Γ.Ν. - Κ.Υ. Καρύστου
Γ.Ν. Ναυπλίου
Γ.Ν. - Κ.Υ. Φιλιατών
Γ.Ν. Πρέβεζας
Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Κρεστένων
Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Αμαλιάδος
Γ.Ν. Μεσολογγίου
Γ.Ν. Παίδων Πατρών
«Καραμανδάνειο»
► ► Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλαβρύτων
► ► Γ.Ν. - Κ.Υ. Κυπαρισσίας
► ►Γ.Ν. -Κ.Υ. Μολάων
► ► Γ.Ν. Αργους
► ► Γ.Ν. Καλαμάτας
► ► Γ.Ν. Σπάρτης
► ► Γενικό Παναρκαδικό Νοσ.
Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
► ► Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου
► ► Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
► ► Γ.Ν. «Βενιζέλειο - Πανάνειο»
► ► Γ.Ν. Ρεθύμνου
► ► Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιεράπετρας
► ► Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας
► ► Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεάπολης

19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
& ΙΟΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 12.01.2021

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

► ►Γ.Ν. Θήρας
► ►Γ.Ν. Καλύμνου
► ►Γ.Ν. Καρπάθου
«Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»
► ►Γ.Ν. Κυθήρων
► ►Γ.Ν. Λήμνου
► ►Γ.Ν. Σάμου
«Αγιος Παντελεήμων»
► ►Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο
και Πρώιο»
► ►Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

► ►Γ.Ν. - Κ.Υ. Κω
► ►Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου
► ►Κ.Θ. - Γ.Ν. - Κ.Υ. Λέρου
► ►Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
► ►Γ.Ν. Ρόδου
«Ανδρέας Παπανδρέου»
► ►Γ.Ν. Ζακύνθου
► ►Γ.Ν. Κέρκυρας
► ►Γ.Ν. Κεφαλληνίας
► ►Γ.Ν. Λευκάδας

► ►Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας

► ►Γ.Ν. Ληξουρίου
«Μαντζαβινάτειο»
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 «Ποδαρικό» με επιθέσεις για καραντίνα και εμβόλιο
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

04-01-2021

Επιφάνεια 923.54 cm² Κυκλοφορία:
:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΠΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

«Ποδαρικό» με επιθέσειε
για καραντίνα και εμβόλιο
ντονη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και ία υπόλοιπα κόμμα
τα της αντιπολίτευσης δέχε
ται π κυβέρνηση για τις τελευταίες
αποφάσεις της στον τομέα διαχεί
ρισης της πανδημίας και ειδικότερα
για την απόφαση για lockdown μιας
εβδομάδας.
Μετά την αντιπαράθεση για τον
εμβολιασμό, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κα
τήγγειλε διακοπή και το υπουργείο
Υγείας διέψευσε με ανακοίνωσή του,
όπου αναφέρεται ότι ο εμβολιασμός
συνεχίζεται κανονικά, ο ΣΥΡΙΖΑ επα
νήλθε και κατηγορεί εφ’ όλης της
ύλης την κυβέρνηση για ανύπαρκτο
σχεδίασμά, καθώς δεν δέχθηκε τον
προληπτικό χαρακτήρα της απόφα
σης του πρωθυπουργού.
«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
κάθε μέρα επιβεβαιώνει το απόλυ
το επιτελικό μπάχαλο και τον ανύ
παρκτο σχεδίασμά της. Ανακοίνωσε
άνοιγμα των σχολείων χωρίς καν να
έχει ερωτηθεί η επιτροπή των ειδι
κών. Ανακοίνωσε νέα περιοριστικά
μέτρα κλείνοντας τα μαγαζιά που
άνοιξε πριν από δέκα ημέρες, ενώ
δύο ώρες νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης
προανήγγειλε περαιτέρω άνοιγμα
καταστημάτων σε ζώνες. Εμφανί
ζεται ανίκανη να οργανώσει ακόμα
και τον εμβολιασμό. Ενώ η χώρα έχει
παραλάβει 96.000 δόσεις εμβολίων,
μέχρι χθες είχαν γίνει μόλις 3.000
εμβολιασμοί, μεταξύ των οποίων
και στους παρατρεχάμενους του κ.
Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, συνεχίζο
νται οι καταγγελίες υγειονομικών για
αναβολή του εμβολιασμού τους σε
νοσοκομεία. Η κυβέρνηση έχει χάσει
πλήρως τον έλεγχο. Η επιτελική της
την έναρξη του αναγκαίου πλην όμως
ανικανότητα βυθίζει την κοινωνία
μακρόχρονου εμβολιασμού, η κυβέρ
σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια»,
νηση ανακάλυψε ότι τα προβλήματα
ανέφερε επί λέξει η ανακοίνωση της
και η πίεση στο δημόσιο σύστημα
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
υγείας παραμένουν, επαναφέροντας
μέτρα αυστηρού λοκντάουν. Αυτά τα
«Ανεπάρκεια»
“μπρος-πίσω” είναι το τίμημα που
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται
πληρώνει ο λαός για το γεγονός ότι
χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο, μπερδεύ
το δημόσιο σύστημα παραμένει αθω
οντας τους πολίτες, οδηγώντας σε
ράκιστο, ενώ αγνοούνται ακόμη τα
αδιέξοδο επαγγελματίες και κατανα
απαραίτητα μέτρα σε σειρά χώρους,
όπως οι εργασιακοί χώροι και τα σχο
λωτές. Για ακόμη μια φορά δείχνει έλ
λειψη στρατηγικής και ανεπάρκεια. Η
λεία, των οποίων επίκειται το άνοιγμα
επίμονη της, δε, στα οριζόντια μέτρα
ξανά με όρους ανασφάλειας».
σε όλη την επικράτεια είναι λάθος.
Εκ μέρους του ΜέΡΑ25, ο εκπρό
Μόνη λύση η πρόταση του Κινήμα
σωπος Τύπου του κόμματος Μιχάλης
τος Αλλαγής για το ασφαλές άνοιγμα,
Κριθαρίδης δήλωσε: «Τα μπρος-πίσω
μετά από μαζικά τεστ», ανέφερε στη
και οι παλινωδίες της κυβερνητικής
δική του δήλωση ο εκπρόσωπος του
πολιτικής αναφορικά με τη διαχείριση
Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίτης πανδημίας δεν έχουν τελειωμό.
δης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και
Τη στιγμή που ο υπουργός Ανάπτυ
το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του
ξης διαρρέει στα Μέσα το άνοιγμα
ΚΚΕ: «Αφού επί τόσες ημέρες καλλι
του λιανεμπορίου, ο κυβερνητικός
έργησε τον εφησυχασμό, με αφορμή
εκπρόσωπος ανακοινώνει αυστη-

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του
Γ. Παπανδρέου και από
το ΚΙΝ.ΑΛ. διαψεύδουν
την προσέγγιση με
Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.

ροποίηση των μέτρων για μία εβδο
μάδα, με κλείσιμο ακόμα και όσων
είχαν ανοίξει και σταματημό του click
away. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτά
κη κάνει “ποδαρικό” τη νέα χρονιά με
τη γνωστή, παλιά της τακτική, του
“βλέποντας και κάνοντας”, χωρίς
καμία πραγματική προετοιμασία και
κανένα σχέδιο».

Αναστάτωση

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΑΠΟ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Διαψεύδει το φλερτ με
ΣΥΡΙΖΑ ο Γ. Παπανδρέου
«Για κατασκευασμένεδ
ειδήσειδ δεν υπάρχουν
σχόλια», τόνιζαν
συνεργάτεδ του πρώην
πρωθυπουργού

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Γ. Πα
πανδρέου περί ανάγκης «προοδευ
τικής διακυβέρνησης» ερμηνεύτηκαν
από πολλές πλευρές -ανάμεσά τους
και ο ΣΥΡΙΖΑ- ως προσπάθεια προ
σέγγισης της Κουμουνδούρου. Γι’
αυτό το λόγο, άλλωστε, προκλήθηκε αναστάτωση στο εσωτερικό του
Κινήματος Αλλαγής, με τη Χαριλάου
Τρικούπη να διαψεύδει για άλλη μία
φορά τα σενάρια περί προσέγγισης
ΣΥΡΙΖΑ - Κινήματος Αλλαγής, που
επί το πλείστον διακινούνται από την

Κουμουνδούρου. «Για κατασκευασμέ
νες ειδήσεις δεν υπάρχουν σχόλια.
Ρωτήστε τους κατασκευαστές», τό
νιζαν, με αφορμή νέα δημοσιεύματα
στον κυριακάτικο Τύπο, συνεργάτες
του Γ. Παπανδρέου και σημείωναν:
«Ουδείς, ό,τι και να γράψει ό,τι κι
αν πει, θα αποδομήσει τον πολιτικό
λόγο του Γιώργου Παπανδρέου. Και
με την ευκαιρία, ουδείς θα υποδείξει,
επιβάλει κι απαγορεύσει με ποιον θα
μιλάει». Σημειώνεται ότι η διάψευση
αυτή ήρθε μετά και από ένα tweet
του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνη
Γεωργιάδη, ο οποίος σημείωσε:
«Συγγνώμη επειδή ο κ. Παπανδρέου
θέλει να φλερτάρει πολιτικά με τον
Τσίπρα, δικαίωμά του, οι υπόλοιποι
θα ξεχάσουν τους Αγανακτισμένους,
τις κρεμάλες, την επίθεση στον ΠτΔ
κ. Παπούλια, τον Καμμένο, τα CDS
κ.λπ., μα πραγματικά απορώ, αγα
πητέ, πώς τα σκέφτεστε αυτά. Καλή
χρονιά με Υγεία». ■
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 Το 73,3% των Ελλήνων γυρίζει την πλάτη στο
εμβόλιο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,12

Επιφάνεια 2001.22
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

6090

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ. 12-13

4

Η πιο μεγάλη έρευνα ίου καθηγητή Πονά
σε ογκώδεε δείγμα 2.400 ερωτηθένιων
ΠΛ 00/ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

10)0 /Ο

ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το 73,3% των Ελλήνων γυρίζει την πλάτη στο εμβόλιο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

04-01-2021

ΟΑΟΙ ΜΑΖΙ ΙΑΝΑ
Κατά την άποψή σας, πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα διαρκέσει η πανδημία του
κορωναϊού;
70.00%

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

64.33%

60.00%

50.00%

ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική έρευνα
με τη χρήση δομημένου ερωτημα
τολογίου.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σύνολο
χώραε.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 14 Νοεμβρί
ου - 5 Δεκεμβρίου 2020.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗ
ΨΙΑΣ: Χρησιμοποιήθηκε το Διαδί
κτυο για τη συλλογή πληροφοριών.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Το μέγεθοε
του δείγματοε ανέρχεται σε 2.412
άτομα άνω των 17 ετών.

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Δεκτικοί

0-2 χρόνια

Δοκιμαζόμενοι

3-5 χρόνια

6-8 χρόνια

Αντίθετοι

■ Περισσότερα από 8 χρόνια

Τρίτη Ποσοτικήΐρευνα ins koiviis γνώμηs για τη στάση των πολιτών απέναντι στον κορωνοϊό. κατά τη φάση του 2ου εγκλεισμού-lockdown, μέσω του Διαδικτύου

73,3% των Ελλήνων γυρίζει την πλάτη στο εμβόλιο
Του
Επαμεινώνδα Ε. Πανά
Συντ. καθηγητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτω οπό τον εγκλεισμό - lockdown εν os
αποτελέσματα Tponos ins κατανόησης των
σκέψεων των στάσεων των ανθρώπων είναι
μέσο οπό τπν αξιοποίηση του Διαδικτύου.
Αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος του Διαδικτύου
κατά τπ διάρκεια ins Πανδημίας του κορωνοϊού.
Το Διαδίκτυο επιτρέπει oious ανθρώπους μέσο
οπό tous toixous του «Μένουμε στο σπίτι», νο
επικοινωνούν με ολόκληρο τον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι και οιΈλληνεε πολί
τεε αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα
μέσα κοινωνικήε δικτύωσηε για να μοι
ράζονται τα συναισθήματά τουε.
Όπωε δείξαμε και στην πρώτη ερευ
νά μαε (2-8 Απριλίου 2020) ο μέσοε
χρόνοε που δαπανούν οΓΕλληνεε πολίτεε στα κοινωνικά δίκτυα σε περίοδο
εγκλεισμού-lockdown είναι: 273 λεπτά
ανά ημέρα ή περίπου πέντε (5) ώρεε την
ημέρα. Μέσα σ' αυτόν τον χρόνο οι ενεργέε επικοινωνίεε διαδραματίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο. Ταυτόχρονα πιο πολλοί
άνθρωποι αρχίζουν να εξαρτώνται πολύ
περισσότερο από το Διαδίκτυο.
Αυτό όμωε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρ
χει κυρίωε στιε μεγάλεε ηλικίεε ένα ψη
φιακό χάσμα που σχετίζεται με τον ψηφι
ακό αλφαβητισμό.Έτσι, οι πολίτεε λόγω
του εγκλεισμού-lockdown παραμένουν
«συνδεδεμένοι» αξιοποιώνταε τα μέσα
κοινωνικήε δικτύωσηε και ταυτόχρονα

Ποια είναι η στάση σας απέναντι στον νέο εγκλεισμό - lockdown;

ξεπερνούν την πλήξη τουε. Δεν αποτελεί
έκπληξη το γεγονόε ότι η χρήση του Δια
δικτύου αυξήθηκε σημαντικά στην περί
οδο του εγκλεισμού-lockdown, χρόνοε
που ξεπερνά αυτόν τηε παρακολούθησηε τηε τηλεόρασηε.
Αξίζει προε στιγμή να φέρουμε πίσω
τον χρόνο. Να έρθουμε πίσω στο 1990.
Να υποθέσουμε την εμφάνιση τηε σημερινήε πανδημίαε το 1990. χωρίε πρόσβα
ση στο Διαδίκτυο, όπωε συμβαίνει στιε
φτωχέε χώρεε του πλανήτη, θα υπήρχε
ψυχική και οικονομική κατάρρευση.
Το Διαδίκτυο αποδείχθηκε μια σανίδα
σωτηρίαε. όμωε θα πρέπει να φροντί
σουμε να μειώσουμε δραστικά το ψηφια
κό χάσμα των ηλικιωμένων και εκείνων
που ζουν σε περιοχέε όπου δεν έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Να σημειωθεί εκ προοιμίου ότι ο σύγχρονοε άνθρωποε αφιερώνονταε αρκε
τό χρόνο στο Διαδίκτυο έχει ενσυνείδητη

γνώση των προβλημάτων τηε καθημερινότηταε. Που σημαίνει ότι δεν είναι απαθήε και αδιάφοροε με τη σημερινή κατά
σταση τηε Πανδημίαε.
Στην εποχή του Διαδικτύου και των μέ
σων κοινωνικήε δικτύωσηε αυτό που γί
νεται είναι ότι οι πολίτεε έχουν στη διά
θεσή τουε ένα πλούτο επιστημονικών
πηγών που επαυξάνουν συνεχώε τιε
γνώσειε τουε. Το Διαδίκτυο συνεχίζει να
κρατάει ενήμερουε τουε πολίτεε για όλα
τα γεγονότα που συμβαίνουν.
Η διερεύνηση των απόψεων των πο
λιτών σήμερα με τον δεύτερο εγκλει
σμό- lockdown όσον αφορά στην Πανδη
μία του κορωνοϊού παραμένει ένα έντονο
επίκαιρο θέμα. Ειδικά στον διασυνδεδεμένο κόσμο μαε, η αξιοποίηση των κοι
νωνικών δικτύων για τη διερεύνηση των
στάσεων των πολιτών παραμένει ελκυ
στική. Μάλιστα, από τη στιγμή που η κοι
νωνία μαε ζει κάτω από τιε παρεμβάσειε

Ο Καθηγητής I. Ιωαννίδης θεωρεί ότι το lockdown είναι η χειρότερη
στρατηνίκή. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρότασή του;

τηε πολιτείαε με το «Μένουμε στο σπί
τι» ή εγκλεισμόε-lockdown, είναι χρή
σιμο με την αξιοποίηση των κοινωνικών
δικτύων να κατανοήσουμε τιε στάσειε, τιε
απόψειε των πολιτών μετά τον δεύτερο
εγκλεισμό-lockdown.

Αναγνωρίζονιαε ότι τα μέσα κοινωνικήε δικτύωσηε:
■ Βελτιώνουν τη συλλογική δράση
■ Αυξάνουν την κοινωνική αλληλεπί
δραση
■ Μειώνουν την πιθανή παρέμβαση λογοκρισία
■ Βοηθούν την ενίσχυση τηε ανταλλαγήε απόψεων και ιδεών και καθίσταται
ένα εργαλείο για τη διάχυση των πληρο
φοριών κατά τη διάρκεια τηε πανδημίαε
■ Μειώνουν το αίσθημα τηε απομόνω-

σηε
■ Οι χρήστεε του Διαδικτύου και των
κοινωνικών μέσων έχουν μικρότερη πι

θανότητα να εμφανίσουν σοβαρή ψυχο
λογική δυσφορία που σχετίζεται με την
κατάθλιψη ή άλλεε διαταραχέε διάθεσηε
καιάγχουε

Και λαμβάνονταε υπ’ όψιν, σύμφωνα
με τα στοιχεία τηε ΕΛΣΤΑΤ, τη συμμε
τοχή των Ελλήνων πολιτών ηλικίαε
16 έωε 74 ετών που χρησιμοποίησαν
το Διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2020 -βλέπε τον ακόλουθο Πίνα
κα χρήσηε του Διαδικτύου:
■ Παρά τα πιθανά προβλήματα αντιπροσωπευτικότηταε του δείγματοε ανα
γνωρίζεται η πρόκληση τηε αξιοποίησηε
των κοινωνικών δικτύων γιατί αντλούμε
εξαιρετικά χρήσιμεε γνώσειε για τη συ
μπεριφορά των πολιτών κατά τη διάρ
κεια τηε πανδημίαε μειώνονταε ταυτό
χρονα πολλέε αδυναμίεε του κλασικού
τρόπου επικοινωνίαε μέσω σταθερού
τηλεφώνου.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει την άποψή σας
για την έκρηξη του κορωνοϊού;

■ Η μέθοδοε τηε συλλογικήε γνώσηε
ενόε πλήθουε -η φρόνηση τηε γνώμηε
του πλήθουε- ήδη χρησιμοποιείται με
επιτυχία σε διάφορεε κοινωνικέε, οικονομικέε και πολιτικέε έρευνεε. Μάλιστα,
έχει αποδειχθεί ότι οι συλλογικέε απόψειε των πολιτών που συμμετέχουν σε
αυτέε τιε έρευνεε μέσω χρήσηε του Δια
δικτύου είναι πιο ακριβείε από τιε ατομικέε απόψειε ειδικών.
Γι' αυτό και η διαδικασία αυτή έχει χα
ρακτηριστεί ωε η «σοφία του πλήθουε».
Αυτήν τη «σοφία του πλήθουε». επιδιώ
κουμε να εμφανίσουμε και να προβάλου
με με τη συγκεκριμένη έρευνά μαε.
Έχει αποδειχθεί -Wagner C, Viaimont
Τ. «Evaluating the wiadom of crowda».
Proc laauea Inf Syat 2010, και Mannea
AE, Larrick RP. Soil JB. «The aocial
peychology of the wiadom of crowda».
2012- ότι είναι σημαντική η σοφία του
πλήθουε όταν αυτό το πλήθοε έχει τιε

Πότε πιστεύετε ότι θα ανακαλυφθεί το αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του
κορωνοϊού;

πληροφορίεε και την ικανότητα να τιε
επεξεργαστεί.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από τον
Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, δεν
υπάρχει ΜΜΕ που να μην αναφέρεται κα
θημερινά και έντονα στην Πανδημία του
κορωνοϊού.
Λόγω του εγκλεισμού-lockdown, τόσο
το Διαδίκτυο όσο και τα μέσα μαζικήε δικτύωσηε δημιουργούν διασυνδέσειε και
αλληλεπιδράσειε των χρηστών αναπτύσσονταε τιε γνώσειε και τιε στάσειε τουε
απέναντι στην πανδημία.
Έτσι, στην έρευνά μαε αξιοποιούμε τη
σοφία του πλήθουε για να μαε δώσει μια
«πρόβλεψη» αρκετών ζητημάτων που
σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού.
Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή άλ
λεε διαθέσιμεε συλλογικέε απόψειε και
«φωνέε» κατά τη διάρκεια τηε πανδημί
αε. Σε μια περίοδο έντονηε αβεβαιότη-

ταε είναι αρκετά σημαντικό να μένουμε
όχι μόνο στο σπίτι αλλά καλά πληροφορημένοι για τα πιο ζωτικά ζητήματα που
μαε προβληματίζουν.
Η επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικήε δικτύωσηε εξασφαλίζει τη συλ
λογική δράση, την ανταλλαγή απόψεων
και πληροφοριών και αντικατοπτρίζει
την εμπειρία των πολιτών λόγω τηε
πανδημίαε. Αυτήν τη συλλογικότητα θα
προσπαθήσουμε να αναδείξουμε με την
έρευνά μαε. Το συλλογικό συναίσθημα
αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο ουσιαστικήε διερεύνησηε. Τα συναισθήματα είναι
αποτελεσματικά όταν είναι κοινά και απο
τελούν χαρακτηριστικά μιαε κοινότηταε.

θέλω να ευχαριστήσω όσουε συμ
μετείχαν στην έρευνα για τον χρό
νο που δαπάνησαν κατά τη συμμετοχή
τουε. Επίσηε, ευχαριστώ τον συνερ
γάτη μου Αλέξανδρο Παυλίδη για τη
βοήθεια και την υποστήριξή του.

Όταν το αποτελεσματικό εμβόλιο κατά ίου COVID-19 θα είναι διαθέσιμο, τότε:

Θα εμβολιαστώ αμέσως δίόιι ο κορωνοιός είναι μεταδοτικός
■ Θα εμβολιαστώ μέσα σε έναν χρόνο

Δείγμα: 2412 άτομα

Δεν θα εμβολιαστώ διότι πιστεύω ότι ίο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν είναι ασφαλές

■ Συμφωνώ απόλυτα
Ουδέτερα
■ Διαφωνώ απόλυτα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ Συμφωνώ
■ Διαφωνώ
■ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ

■ Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα
Δεν είμαι σίγουρος/η αυτήν τη στιγμή

Τα χειρότερα πέρασαν

Μέσα σε δύο μήνες από σήμερα
■ Μέσα σε δύο χρόνια

■ Μέσα σε έναν χρόνο
* Σε περισσότερο από δύο χρόνια

■ Δεν θα εμβολιαστώ διότι είχα COVID-19 και πιστεύω ότι είμαι άνοσος (έχω αντισώματα)
■ Δεν θα εμβολιαστώ γενικά
Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ (ΔΓ / ΔΑ)
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 Στη ΜΕΘ ο αν. διοικητής του Θριασίου μετά το
εμβόλιο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 105.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1

04-01-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στη ΜΕΘ ο αν. fiioixnrns
του θριασίου μετά το εμβόλιο
Αναστάτωση προκλήθηκε από την είδηση
ότι υποδιοικητήε
νοσοκομείου τηε Αττικήε με υποκείμενα
νοσήματα μετά τη
χορήγηση του εμβολί
ου, παρουσίασε ανα
πνευστικό προβλήμα
τα και μπήκε σε ΜΕΘ.
Σύμφωνα με τον
ΑΝΤΙ, ο υποδιοικητήε
εμβολιάστηκε την
περασμένη Δευτέρα,
όμωε δύο μέρεε αργό
τερα παρουσίασε ανα
πνευστικά προβλήμα
τα και νοσηλεύτηκε στο «θριάσιο». Σύμφωνα με
πληροφορίεε, πρόκειται για τον αναπληρωτή
διοικητή του «θριασίου», Χρήστο Πιλόλη, ο οποίos είχε όντωε, εμβολιαστεί us προηγούμενεε
ημέρεε. Σύμφωνα με την κυρία Ματίνα Παγώνη, η
οποία έκανε σχετική παρέμβαση στο κανάλι, η
διασωλήνωση του 55χρονου υποδιοικητή δεν
έχει καμία σχέση με το εμβόλιο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πυρά της αντιπολίτευσής κατά κυβέρνησης για τους
εμβολιασμούς
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 283.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1

04-01-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πυρά ms αντιπολίτευσή κατά κυβέρνησηβ για
ΕΝΤΟΝΕΣ είναι οι αντιδράσεις της αντι
πολίτευσης για την αναβολή προγραμμά
των εμβολιασμών, που όπως υποστηρίζουν
έχει λάβει εκτάσεις. Από την άλλη η κυβέρ
νηση, για άλλη μία φορά χθες, δια στόμα
τος του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμι
ας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέ
ους, διαψεύδει το γεγονός, ενώ βγήκαν και
αχαϊκές ανακοινώσεις για πραγματοποίη
ση εμβολιασμών αύριο, 5 Δεκεμβρίου, στα
νοσοκομεία Χανίων, Ηρακλείου και Τρικά
λων. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ
άλλων αναφέρει: «Η κυβέρνηση εμφανίζε
ται ανίκανη να οργανώσει ακόμα και τον
εμβολιασμό. Ενώ η χώρα έχει παραλάβει
96.000 δόσεις εμβολίων, μέχρι χθες είχαν
γίνει μόλις 3.000 εμβολιασμοί, μεταξύ των
οποίων και στους παρατρεχάμενους του κ.
Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οι καταγγελίες υγειονομικών για αναβο
λή του εμβολιασμού τους σε νοσοκομεία».
Το ΚΙΝΑΛ, ζητά εξηγήσεις για την αιτία
που αναβλήθηκαν προγραμματισμένοι
εμβολιασμοί. «Αυτοσχεδιασμοί και ανι
κανότητα από την Κυβέρνηση και στους
εμβολιασμούς. Λίγες ώρες μετά τις διαβε
βαιώσεις των αρμοδίων, περί του αντιθέ
του, αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένοι
εμβολιασμοί των υγειονομικών σε κρί
σιμα νοσοκομεία με κλίνες COVID -19.
Περιμένουμε απάντηση τώρα για το τι έχει
συμβεί. Όχι άλλο ράβε-ξήλωνε εις βάρος
της κοινωνίας και της οικονομίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με
αφορμή τους εμβολιασμούς υγειονομικών,
ασκεί και το ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή του ανα
φέρει πως «Η κυβέρνηση έχει ακέραια την

Την ίδια ώρα
συνεχίζονται
οι καταγγελίες
υγειονομικών

tous

ευθύνη για τις παλινωδίες και την αναβο
λή προγραμματισμένων εμβολιασμών σε
νοσοκομεία πρώτης γραμμής» και ότι «η
κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανη
συχία για την κρατική ετοιμότητα, εν όψει
της πιο δύσκολης διαχείρισης του εμβο
λιασμού στον γενικό πληθυσμό».
Συμπληρώνοντας το ΚΚΕ επισημαίνει
πως «επιβεβαιώνεται ξανά ότι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού θα είναι
μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία
κι αν δεν πορθούν άμεσα μέτρα θωράκισης του δημοσίου συστήματος υγείας,
ούτε η πανδημία αντιμετωπίζεται ούτε οι
αναγκαίοι όροι για τον εμβολιασμό εξα
σφαλίζονται”.
Στο μεταξύ, προβληματισμό και ανη
συχία έχουν προκαλέσει στη διεθνή κοι
νότητα οι αναβολές των εμβολιασμών σε

εμβολιασμούβ
διάφορες χώρες, καθώς η ανθρωπότητα
ελπίζει σε αυτούς για να απαλλαγεί από την
πανδημία του νέου κορωνοϊού.Ήδη, εντω
μεταξύ, πάνω από 50 χώρες έχουν ξεκι
νήσει τη χορήγηση των εμβολίων. Από
τις πρώτες χώρες που άλλαξαν εμβολιασπκή στραγητική ήταν η Βρετανία, με την
κυβέρνηση να δίνει την εντολή να δοθεί
έμφαση στην μαζική χορήγηση της πρώτης
δόσης του εμβολίου για τον κορωνοϊό, ανή
για την δεύτερη σε όσους ήδη το έχουν
κάνει, γιατί οι δόσεις δεν επαρκούσαν.
Πληροφορίες για αναβολή των εμβολια
σμών έρχονται και από τη Γερμανία, ιδί
ως μετά τις καθυστερήσεις της BioNTech,
ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να απέτυχαν στην
στρατηγική τους, καθώς ανακοίνωσαν
σχεδόν... 17 εκατομμύρια λιγότερους
εμβολιασμούς.
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 Μετά τις 15 Ιανουαρίου ανοίγουν τα...ραντεβού για
τους εμβολιασμούς
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 492.14 cm² Κυκλοφορία:
:

1

04-01-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μετά tis 15 Ιανουάριου ανοίγουν τα
...ραντεβού για tous εμβολιασμούε

66
Από σήμερα ξεκινούν
οι εμβοΗιασμοί στους
οίκους ευγηρίας
ενώ θα υπάρχουν
κινητές μονάδες για
να εμβοΗιαστούν οι
φιλοξενούμενοι σας
δομές αυτές

ευγηρίας, θα υπάρχουν κινητές μονάδες για
να εμβολιαστούν οι φιλοξενούμενοι στις
δομές αυτές. Ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρχει
και για όσους έχουν κινητικά προβλήματα.
Όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να
αλλάξουν μία φορά την πρώτη ημερομη
νία του εμβολιασμού. Επίσης, θα μπορούν
να αλλάξουν το κέντρο εμβολιασμού, αν
έχουν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας. Όσο
για τη δεύτερη ημερομηνία, «θα πρέπει να
τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλους» τόνισε ο
υφυπουργός, «αλλιώς δημιουργείται ζήτη
μα στην ίδια την πράξη του εμβολιασμού».
Όσοι, τέλος, ενημερώνονται για την ημε
ρομηνία εμβολιασμού μέσω άυλης συνταγογράφησης, θα μπορούν να αλλάξουν την ημε
ρομηνία εμβολιασμού σε φαρμακείο ή ΚΕΠ.
Στο μεταξύ, πολύ καλά προχωρά ο εμβο-

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ θα ανοίξουν
οι πλατφόρμες για τα ραντεβού των εμβο
λίων, δήλωσε χθες ο υφυπουργός Ψηφια
κής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.
Όπως εξήγησε, μιλώντας σε τηλεοπτικό
σταθμό, η δεύτερη φάση εμβολιασμού θα
ξεκινήσει μετά τις 20 Ιανουάριου, αφού θα
έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, που αφο
ρά στους υγειονομικούς. Οι σχετικές πλατ
φόρμες θα ανοίξουν μετά τις 15 Ιανουάρι
ου, ενώ και οι ειδοποιήσεις από την άυλη
συνταγογράφηση - για όσους είναι εγγε
γραμμένοι - θα έρχονται περίπου από τις
15 Ιανουάριου. Αρα, «ο γενικός πληθυ
σμός θα ενημερώνεται για τα ραντεβού των
εμβολιασμών μετά τις 15 Ιανουάριου» είπε
ο υφυπουργός.
Ο ίδιος σημείωσε πως όποιος θα έχει
λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, θα
μπορεί να κατεβάσει μέσα από το emvolio.
gov.gr μία πιστοποίηση ότι εμβολιάστηκε.
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτό θα είναι
για ατομική του χρήση. Απο εκεί και πέρα,
αν αυτή η βεβαίωση θα μπορεί χρησιμοποι
ηθεί και πού, αυτό είναι ένα ερώτημα στο
οποίο θα απαντήσουν τα αρμόδια ευρωπα
ϊκά όργανα, διευκρίνισε. Όπως συμπλήρω
σε, η συζήτηση στην Ευρώπη είναι σε εξέ
λιξη και οι σχετικές αποφάσεις αναμένο
νται τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά, από σήμε
ρα που ξεκινούν οι εμβολιασμοί στους οίκους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λιασμός στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου
καθημερινά εμβολιάζονται αρκετοί υγειο
νομικοί «με χαρά και ανακούφιση» δήλω
σε σε τηλεοπτικό σταθμό η πνευμονολόγος
Μίνα Γκάγκα, και πρόεδρος του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας.
Όπως είπε, «το εμβόλιο μας κάνει πολύ
αισιόδοξους για το μέλλον», ήδη οι εμβο
λιασμοί των υγειονομικών του «Σωτηρία»
«κυλούν καλά χωρίς παρενέργειες». Η κ. Γκά
γκα επισήμανε πως μέχρι τώρα δεν έχουν
παρουσιαστεί αναφυλακπκές αντιδράσεις.
Σχετικά με τις ανησυχίες περί έλλειψης εμβο
λίων στον κόσμο, υπενθύμισε πως αναμέ
νονται οι εγκρίσεις άλλων δυο εμβολίων,
της Modema και της Astra Zeneca, που θα
επιτρέψουν να προχωρήσουν κανονικά οι
εμβολιασμοί.
Η ίδια τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος
των σχολείων στις 11 Ιανουάριου, καθώς,
όπως είπε, τα παιδιά δεν κολλούν εύκολα
κορωνοϊό, δεν νοσούν και δε μεταδίδουν
τη νόσο. Όπως συμπλήρωσε, είναι σημα
ντικό να ανοίξουν τα σχολεία, όχι μόνο για
λόγους μάθησης, αλλά και για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Περίπου 8 με 9% αύξηση των κρουσμάτων
περιμένει τις επόμενες ημέρες, λόγω του
click away ο καθηγητής Πνευμονολογίας
και Εντατικής θεραπείας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνώ,ν Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
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 Πάνω από 5.000 υγειονομικοί θα εμβολιάζονται
καθημερινά
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

04-01-2021

Επιφάνεια 840.38 cm² Κυκλοφορία:
:

560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

■ Πάνω από 5.000 υγειονομικοί
θα εμβολιάζονται καθημερινά

2020
■ Στις 138.850 έφτασαν
τα κρούσματα
■ Θρηνήσαμε και 4.838
συνανθρώπους μας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>8-9
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 Πάνω από 5.000 υγειονομικοί θα εμβολιάζονται καθημερινά
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

04-01-2021

Πάνω από 5.000 υγειονομικοί θα εμβολιάζονται καθημερινά
Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagel@naftemporiki.gr

▼ Σε πλήρη εφαρμογή, σύμ
φωνα με το υπουργείο Υγείας,
έχει τεθεί ίο πρόγραμμα των εμ
βολιασμών «Ελευθερία» με νέα
νοσοκομεία να προστίθενται κα
θημερινά σε όλη την Ελλάδα. Η
χώρα, ωστόσο, μπορεί να κα
ταγράφει μειωμένα κρούσματα
τις ημέρες των εορτών, όμως αυ
τό οφείλεται καθαρά στο γεγο
νός ότι διεξάγονται ελάχιστα
τεστ, ενώ υψηλός παραμένει ο
αριθμός διασωληνωμένων και
ο αριθμός των νεκρών. Οι ειδι
κοί επισημαίνουν ότι μόνο αν
δούμε διψήφιο αριθμό διασω
ληνώσεων θα μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς για το σύστημα
υγείας.
Στις 138.850 έφτασαν τα κρού
σματα κορονοϊού το 2020 στη
χώρα μας, ενώ θρηνήσαμε και
4.838 συνανθρώπους μας. Η διά
μεση ηλικία των ασθενών που
απεβίωσαν ήταν τα 79 έτη. Όμως
και το νέο έτος συνεχίζεται ο
φόρος αίματος για τον νέο κορονοϊό παρ’ όλο που καταγρά
φονται μειωμένα νέα κρού
σματα. Τις 3 πρώτες μέρες του
έτους έχουμε ήδη 119 νεκρούς,
με τον συνολικό αριθμό θανάτων
να φτάνει στις 4.957.

Ελάχιστα τεστ
Οι νέες διαγνώσεις είναι σε πο
λύ χαμηλά επίπεδα (390 χθες,
262 στις 2 Ιανουάριου και 597
την 1η του μήνα) λόγω των ελά
χιστων τεστ που διεξάγονται τις
μέρες των εορτών. Ο συνολικός

Στις 20 Ιανουάριου θα έχει ολοκληρωθεί η a' δόση του εμβολιασμού στους υγειονομικούς,
στους οίκους ευγηρίας, στις μονάδες χρόνιας φροντίδας και στα κέντρα αποκατάστασης.
αριθμός των κρουσμάτων ανέρ
χεται στις 140.099. Ωστόσο, στις
ΜΕΘ ο αριθμός των ασθενών
εξακολουθεί να είναι υψηλός
καθώς χθες είχαμε 421 άτομα να
νοσηλεύονται διασωληνωμένα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΠΙΣ, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, εί
ναι αργή η αποκλιμάκωση στις
εντατικές, ενώ το προσωπικό
των νοσοκομείων είναι εξαντ
λημένο ψυχικά και σωματικά
και το ΕΣΥ τείνει να γίνει μονοθεματικό.
Μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν
γίνει 3.779 εμβολιασμοί, ενώ
από 4/1/2021 - 20/1/2021 θα ολο
κληρωθεί η πρώτη δόση του εμ

βολιασμού των υγειονομικών,
των διαμενόντων και εργαζο
μένων στους οίκους ευγηρίας,
στις μονάδες χρόνιας φροντί
δας και στα κέντρα αποκατά
στασης. Να θυμίσουμε ότι ο εμ
βολιασμός των υγειονομικών
ΕΣΥ θα γίνει σε 3 φάσεις. Σή
μερα προστίθενται 42 ακόμα
νοσοκομεία στα 9 νοσοκομεία
που πραγματοποιούσαν εμβο
λιασμούς και ως εκ τούτου θα
γίνονται περισσότεροι από 5.000
εμβολιασμοί υγειονομικών κα
θημερινά. Στις 8 Ιανουάριου θα
προστεθούν άλλα 55 νοσοκο
μεία και έως τις 12 Ιανουάριου
θα ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός

σε 19 νοσοκομεία των νησιών.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ θα προ
στίθενται σταδιακά και τα στρα
τιωτικά νοσοκομεία. Συγκεκρι
μένα από σήμερα προστίθενται
ήδη 5 στρατιωτικά, ενώ θα αρ
χίσει και ο εμβολιασμός των
υγειονομικών στον ιδιωτικό το
μέα.

Καταγγελίες αναβολών
Να προχωρήσει άμεσα ο εμβο
λιασμός στα νοσοκομεία για τη
θωράκιση των υγειονομικών ζή
τησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και
αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα
Παγώνη μιλώντας στον ρ/σ ΘΕ

ΜΑ 104,6 και κατήγγελλε την
αναβολή των 450 εμβολιασμών
στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»,
τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ενη
μέρωση γιατί αναβλήθηκαν. Πα
ρόμοιες καταγγελίες ότι ειδο
ποιήθηκαν τελευταία στιγμή οι
υγειονομικοί για την αναβολή
εμβολιασμών έκανε και ο πρό
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης
Γιαννάκος, ενώ και ο πρόεδρος
της ΟΕΝΓΕ Παναγιώτης Παπανικολάου μέσω των social media
ανακοίνωσε ότι οι καταγγελίες
αφορούν περιοχές όπως Αρκα
δία, Ηλεία, Μεσσηνία, Μεσο
λόγγι, Χαλκίδα, Βόλο κ.λπ.
Με αφορμή τις καταγγελίες ο
γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους
ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται
θέμα αναβολής ή ματαίωσης
εμβολιασμών και ότι θα συνε
χιστούν κανονικά όπως προ
βλέπει το πρόγραμμα «Ελευθε
ρία». Όπως είπε, η σταδιακή έν
ταξη των νοσοκομείων δια
σφαλίζει την καλύτερη προ
ετοιμασία του συστήματος, τό
σο στον ασφαλή εφοδιασμό όσο
και στην εκπαίδευση του προ
σωπικού στα ψηφιακά εργαλεία
που για πρώτη φορά χρησιμο
ποιούνται στο ΕΣΥ, αλλά και σε
όλα τα στάδια διαχείρισης του
εμβολίου από την αποθήκευση
και διανομή του έως τη διενέρ
γεια των εμβολιασμών. Η εκτί
μηση με βάση τις δηλώσας συμ
μετοχής, όπως ανέφερε, είναι
ότι μέχρι τις 20 Ιανουάριου θα
εμβολιαστούν περισσότερα από
100.000 άτομα.

Τέσσερα
κρούσματα
μετάλλαξης
στην Αθήνα
▼ Ανησυχία προκαλεί το
γεγονός ότι η μετάλλαξη
του κορονοϊού έφτασε και
στην Αθήνα. Συγκεκρι
μένα, σύμφωνα με πλη
ροφορίες του Τάσου Τέλογλου στον ΑΝΤΙ, εντο
πίστηκαν 4 δείγματα στο
Ίδρυμα Ιατροβιοτεχνολογικών Ερευνών ηις Ακα
δημίας Αθηνών και αυτός
ήταν και ο λόγος για την
ανακοίνωση των mo σκλη
ρών μέτρων. Σε επικοι
νωνία μας με τον καθη
γητή Επιδημιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Εμ
πειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη μάθαμε όπ η εξέ
ταση για τον εντοπισμό
της μετάλλαξης γίνεται με
μια συγκεκριμένη διαδι
κασία. Αυτό σημαίνει ότι
τα άτομα ανιχνεύθηκαν
θετικά στις πύλες εισό
δου και όντας ήδη σε κα
ραντίνα υποβλήθηκαν
στην ειδική εξέταση. Σε
κάθε περίπτωση αναμέ
νονται σήμερα νεότερα
από την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.
[SID:13997915]

[SID:13997413]

Διεθνής επαναυστηροποίηση μέτρων και ελλείψεις εμβολίων
▼ Υπό την πίεση της υγειονο
μικής κρίσης και στη «σκιά» των
ελλείψεων εμβολίων διεθνώς με εξαίρεση το Ισραήλ που κατάφερε να ανοσοποιήσει ήδη πε
ρισσότερο από το 10% του πλη
θυσμού του- άρχισε η νέα χρονιά.
Ειδικότερα, από την Ταϊλάνδη
έως την Ιταλία πολλές χώ ρες αυστηροποίησαν τα περιοριστικά
μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της νόσου, την ώρα που
στις ΗΠΑ ο αριθμός των θανά
των ξεπέρασε τους 350.000.
Έπειτα από μια μικρή χαλάρω
ση λόγω των εορτασμών για τα
Χριστούγεννα και το νέο έτος, η

Γαλλία αυστηροποίησε τα πε
ριοριστικά μέτρα, η Μπανγκόκ
αποφάσισε να κλείσει νυχτερι
νά κέντρα, μπαρ και εστιατόρια
και το Τόκιο ζήτησε από την ια
πωνική κυβέρνηση να κηρύξει
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει την ισχύ της
«κόκκινης ζώνης» σε όλη τη χώ
ρα, τα Σαββατοκύριακα, μέχρι
και τον Φεβρουάριο, σύμφωνα
με την εφημερίδα La Repubblica, ενώ ανέβαλε για την επόμε
νη εβδομάδα, στις 18 Ιανουάρι
ου, το άνοιγμα των χιονοδρομι
κών της κέντρων. Παράλληλα,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στην ανατολική Γαλλία τέθηκε σε
ισχύ απαγόρευση της κυκλο
φορίας από τις 6 το απόγευμα,
έναντι 8 μ.μ. που ισχύει στην
υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας της
ανησυχητικής ανόδου του αριθ
μού των κρουσμάτων, με το μέ
τρο να αφορά έξι εκατομμύρια
ανθρώπους. Επίσης, η Γερμα
νία είναι πιθανόν να παρατείνει
το εθνικό lockdown και πέραν
της 10ης Ιανουάριου. Από την
πλευρά του, ο Βρετανός πρω
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον δή
λωσε όπ πιθανόν να επιβληθούν
αυστηρότεροι περιορισμοί στη
χώρα, καθώς τα κρούσματα βρί

σκονται σε επίπεδα-ρεκόρ, προ
σθέτοντας ωστόσο ότι τα σχο
λεία είναι ασφαλή και οι μαθη
τές θα πρέπει να συνεχίσουν να
πηγαίνουν.
Ο Τζόνσον ανέφερε επίσης ότι
από σήμερα Δευτέρα θα είναι
έτοιμες για διανομή 530.000 δό
σεις του εμβολίου της AstraZe
neca και του πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, ενώ ευελπιστεί ότι
τους επόμενους τρεις μήνες θα
γίνουν δεκάδες εκατομμύρια εμ
βολιασμοί στη χώρα. Στις Βρυ
ξέλλες, η αρμόδια επίτροπος για
mv Υγεία Στέλλα Κυριακίδου ανέ
φερε όπ υπάρχει «παγκόσμια

έλλειψη» ικανότητας παραγω
γής εμβολίων, τονίζοντας πάν
τως ότι η Ένωση «είναι έτοιμη»
να την αυξήσει. Η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν αναφέρθηκε στη δύναμη
της αλληλεγγύης μέσα από το
πρόσωπο του Ηλία, ενός εθε
λοντή από τη Θεσσαλονίκη, ο
οποίος με την ομάδα του μαγει
ρεύει και συσκευάζει γεύματα
για οικογένειες που έχουν ανάγ
κη.
Ελλείψεις εμβολίων σημει
ώνονται και στις ΗΠΑ, καθώς η
κυβέρνηση έμεινε πολύ πίσω
από τον στόχο εμβολιασμού των

20 εκατ. ατόμων έως τα τέλη του
2020, έχοντας εμβολιαστεί λι
γότερο από 3 εκατ. άτομα. Ο κο
ρυφαίος ετηδημιολόγος των ΗΠΑ
Άντονι Φάουτσι ανέφερε ωστό
σο όπ σύντομα η διανομή των
εμβολίων θα υπερβεί το ένα εκα
τομμύριο ημερησίως.
Τέλος, το Ισραήλ έγινε η πρώτη
χώρα στον κόσμο που μέσα στις
δύο πρώτες εβδομάδες του εμ
βολιασμού κατάφερε να ανοσοποιήσει περισσότερο από το 10%
του πληθυσμού και περίπου το
ήμισυ των πολιτών που ανήκουν
στις πιο ευπαθείς ομάδες.
[SID.-13997674]
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 «Τα εμβόλια να γίνουν δημόσιο αγαθό»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 204.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1
04-01-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ «ΕΦ.ΣΥΝ.»

«Τα εμβόλια να γίνουν δημόσιο αγαθό»
ΚΑ ΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ/EUROKINISSI

«Η ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ της πανδημίας περι
στρέφεται πλέον λιγότερο γύρω από τις
κλινικές δοκιμές και περισσότερο γύρω από
τους εμβολιασμούς ανά χώρα: κυρίως όμως
γύρω από την επάρκεια, τις προτεραιότητες
και τις λίστες εμβολιασμού.
Από τις αρχές της πανδημίας, τον προη
γούμενο Μάρτιο, είχα προτείνει την αγορά
πατεντών αντί για την αγορά εμβολίων από
τις εταιρείες. Δυστυχώς όμως, αυτή η πρό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταση δεν υλοποιήθηκε, γιατί οι κυβερνήσεις
δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην υλο
ποίησή της.
»Εάν το είχαν κάνει, τώρα ίσως να είχαμε
διαφορετικής φύσεως συζητήσεις γύρω από
τον εμβολιασμό, αλλά δεν θα αντιμετωπίζα
με προβλήματα επάρκειας. Η παραγωγή των
mRNA εμβολίων είναι εύκολη. Δηλαδή η πα
ραγωγή τους σε μεγάλη ποσότητα, σε σχέση
με αυτήν άλλων εμβολίων, είναι πιο γρήγο

ρη. Αλλά οι ποσότητες των εμβολίων που
μπορούν να παράγουν οι Pfizer και Moderna
δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση στην
παγκόσμια κλίμακα που απαιτείται.
»Εάν είχαν αγοραστεί τα πνευματικά δι
καιώματα, τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε
ποσότητες για ολόκληρο τον πλανήτη σε λί
γους μήνες. Η πρόταση παραμένει επίκαιρη.
Οι εταιρείες έχουν καλύψει τα έξοδά τους
και έχουν βγάλει μεγάλα κέρδη ήδη με τις
προαγορές των εμβολίων. Οι κυβερνήσεις
πρέπει να τολμήσουν και να απαιτήσουν την
αγορά των πατεντών. Μόνο έτσι τα εμβόλια
θα γίνουν πραγματικά ένα δημόσιο αγαθό».
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 Παγκόσμια έλλειψη σε εμβόλια
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,40-41

Επιφάνεια 1247.66
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΩ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΗΔΗ ΕΧΕΙ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ Τ012% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Αναστάτωση και
γκρίνιες σε ΗΠΑ
και Ευρώπη για
τα Αίγα εμβόλια
► ΣΕΛΙΔΕΣ 40-41

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παγκόσμια έλλειψη σε εμβόλια
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,40-41

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

ΚΟΣΜΟΣ

Cairro HrapHoi*, unMWMra

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΑ
ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΝΩ 0 ΙΟΣ ΚΑΛΠΑΖΕΙ

Παγκόσμια
έλλειψη
σε εμβόλια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Dijon Bourgogne

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
πότομη προσγείωση από τις αι
johnpapadatos65@gmail.com
σιόδοξες προβλέψεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας
το 2021 φέρνουν οι καθυστερήσεις
βολιαστεί ως το Σάββατο, έναντι 20
στους εμβολιασμούς και οι αναπά
εκατομμυρίων που είχε θέσει στόχο
ντεχες -όσο και επικίνδυνες για τη
π κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το τέλος
δημόσια υγεία- ελλείψεις εμβολίων
της χρονιάς. Οι νεκροί της πανδημίας
που παρατηρούνται σε Ευρώπη και
στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τις 350.000 και
Αμερική.
τα ημερήσια κρούσματα ανέβηκαν σε
Η αδυναμία τήρησης των χρονοδια
277.000 (πάνω από 20 εκατομμύρια
γραμμάτων, με ευθύνη των κυβερνήσε
συνολικά), με τους ειδικούς να περι
ων και των φαρμακευτικών εταιριών,
μένουν σημαντική επιδείνωση τις επό
θα καθυστερήσει αναπόφευκτα τον
μενες ημέρες, λόγω της εορταστικής
εμβολιασμό του 60%-70% του παγκό
χαλάρωσης.
σμιου πληθυσμού και την ανοσολογική
θωράκιση του συνόλου, αναβάλλοντας
Παραγωγή
και την έξοδο από την οικονομική κρί
Σε «έλλειψη παραγωγικής ικανότητας»
ση. Ηδη ακούγονται υποσχέσεις για
απέδωσε από την πλευρά της τη μειω
λύση του προβλήματος από τον νέο
μένη διανομή εμβολίων και τους χαμη
πρόεδρο των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή
λούς ρυθμούς εμβολιασμού στην Ε.Ε. η
Επιτροπή, εν μέσω διαξιφισμών της
επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου,
Κομισιόν με την Pfizer/BioNtech και με
υποσχόμενη ότι η Ενωση είναι έτοιμη
αυστηρότερα λοκντάουν εν όψει λόγω
να την αυξήσει.
του επερχόμενου χειμώνα, μπροστά
Απαντώντας στις αιχμές του Τουρστο φάσμα ενός τρίτου κύματος.
κογερμανού διευθύνοντος συμβού
«Υπό πίεση οι Ευρωπαίοι ηγέτες να
λου της BioNTech, Ουγούρ Σαχίν, για
προχωρήσει ο εμβολιασμός», έγραψαν
καθυστερημένη παραγγελία της Ε.Ε.
από πολλές διαφορετικές εταιρίες, η
χαρακτηριστικά οι «Financial Times»,
την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν υποΚύπρια επίτροπος υποστήριξε ότι οι
σχέθηκε να επιταχύνει τους ρυθμούς
Βρυξέλλες βρίσκονταν από την πρώ
μόλις αναλάβει τπν προεδρία, στις
τη στιγμή σε συνεννόηση με πολλούς
20 του μηνάς. Να σημειωθεί ότι μόνο
παρασκευαστές («αποφασίσαμε να μη
4,2 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν εμβάλουμε τα αβγά μας σε ένα καλάθι»),

Α

D

καθησυχάζοντας πως η κατάσταση θα
εξομαλυνθεί βήμα-βήμα. Μεθαύριο 6/1
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
θα ζητήσει την έγκριση και του αμερι
κανικού εμβολίου της Moderna, ενώ
κάποιοι επιστήμονες προκρίνουν ως
λύση την καθυστέρηση του δεύτερου
εμβολιασμού του ίδιου ατόμου έως και
για έξι μήνες (!) εφόσον αποδειχθεί ια
τρικά πρόσφορο.

ΚΟΝΤΡΑ
Διαξιφισμοί Eupcona’i'Kns
Evtoons με PfizerBioNTech για ιην
παραγγελία. Οι Βρυξέλλε$
προχωρούν στην έγκριση
και του αμερικανικού
σκευάσμακκ ms Moderna
Στο μεταξύ, η Ανγκελα Μέρκελ μαζί
με τους κυβερνήτες των 16 κρατιδίων
αναμένεται να αποφασίσουν αύριο
παράταση των μέτρων λοκντάουν για
τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες μετά τις
10 Ιανουάριου, καθώς οι αριθμοί θα
νάτων και κρουσμάτων στη χώρα πα
ραμένουν υψηλοί (το τελευταίο 24ωρο
η Γερμανία είχε πάνω από 10.000 επι
βεβαιωμένα κρούσματα και 312 θα
νάτους, με τα θύματα της πανδημίας
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 Παγκόσμια έλλειψη σε εμβόλια
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,40-41

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

να προσεγγίζουν τις 35.000). Εντονη
διαμάχη έχει ξεσπάσει στη χώρα για τη
διακοπή εμβολιασμού σε πολλά ειδικά
κέντρα και οίκους ευγηρίας, με ανάλο
γες καθυστερήσεις να παρατηρούνται
και στη Γαλλία. Σύμφωνα εξάλλου με
την ιταλική «Repubblica», η κυβέρνηση
του Τζουζέπε Κάντε αναμένεται να πα
ρατείνει την ισχύ της «κόκκινης ζώνης»
σε όλη τη χώρα, τα Σαββατοκύριακα,
μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Τα καταστήματα
Αυτό σημαίνει ότι από την Παρασκευή
το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί,
για τουλάχιστον άλλες τέσσερις εβδο
μάδες θα παραμένουν κλειστά σχεδόν
όλα τα καταστήματα (εκτός από εκείνα
με τρόφιμα, κομμωτήρια, όσα πωλούν
παιχνίδια και φαρμακεία) και ότι τα καφέ-μπαρ και τα εστιατόρια θα μπορούν
να λειτουργούν μόνο με take away και
κατ’ οίκον παράδοση.
Το όλο σχέδιο, σύμφωνα με τον
Τύπο, οφείλεται στην αύξηση του πο
σοστού θετικών διαγνωστικών τεστ, το
οποίο χθες άγγιξε το 17,6%, και στην
πρόβλεψη των επιστημόνων ότι είναι
πολύ πιθανό οι μολύνσεις να συνεχίσουν να αυξάνονται για άλλες δέκα
ημέρες. Η Ιταλία ανέβαλε ήδη για τις
18 Ιανουάριου το άνοιγμα των χιονο
δρομικών κέντρων. Παράλληλα, στην

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04-01-2021

Ανατολική Γαλλία τέθηκε σε ισχύ απα
γόρευση της κυκλοφορίας από τις 6
το απόγευμα, έναντι 8 που ισχύει στην
υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας της ανησυχη
τικής ανόδου των κρουσμάτων.
Το γύρο του κόσμου έκανε το παρά
νομο ρέιβ πάρτι στη μικρή πόλη Λιερόν
με τη συμμετοχή 2.500 ανθρώπων, οι
οποίοι έφτασαν στην περιοχή την Πέ
μπτη απ’ όλη τη Γαλλία, αλλά και το
εξωτερικό. Αφού σημειώθηκαν συ
γκρούσεις με την αστυνομία, το πάρτι
διαλύθηκε το πρωί του Σαββάτου το
πρωί. Δύο οργανωτές συνελήφθησαν,
ενώ οι Αρχές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να παραμείνουν σε καραντί
να για επτά ημέρες. Παράλληλα, στην
Καταλονία η αστυνομία έβαλε τέλος
σε ένα άλλο παράνομο ρέιβ πάρτι
στο οποίο συμμετείχαν περίπου 300
άνθρωποι για τουλάχιστον 40 ώρες
κοντά στη Βαρκελώνη.
Στο μεταξύ, η Ινδία ενέκρινε το εμ
βόλιο της AstraZeneca μαζί με ένα το
πικό σκεύασμα της Bharat Biontech,
και από σήμερα ξεκινά επειγόντως
εμβολιασμούς με 400 εκατ. δόσεις.
Στόχος ο εμβολιασμός 300 εκατ. Ινδών
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.
Το ανησυχητικό είναι ότι παρατηρείται
έξαρση κρουσμάτων και στην Ασία, με
τις Αρχές του Τόκιο και της Ταϊλάνδης
να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. ■
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 Συναγερμός για τον μεταλλαγμένο ιό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 364.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1
04-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Συναγερμός για τον μεταλλαγμένο ιό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
04-01-2021

* Οι φόβοι επαληθεύτηκαν!
Εξι κρούσματα αφίχθησαν
στο «Ελ. Βενιζέλοε»
με πτήση από τη Βρετανία

ε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί
οι υγειονομικές Αρχές στη χώρα
μας, καθώς χθες επιβεβαιώθηκε
εργαστηριακά ότι έξι κρούσματα
του μεταλλαγμένου φονικού ιού
έφθασαν και στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, πρό
κειται για έξι επιβάτες, πέντε Ελληνες και
έναν αλλοδαπό, οι οποίοι έφτασαν στο αε
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με πτή
ση από τη Βρετανία. Σε όλους τους επιβά
τες έγινε έλεγχος με rapid test και έξι από
αυτούς βγήκαν θετικοί και μεταφέρθηκαν
σε ξενοδοχείο καραντίνας στο κέντρο της
Αθήνας.
Ακολούθησαν και μοριακά τεστ, τα οποία
επίσης βγήκαν θετικά, ενώ χθες τα εξειδικευμένα εργαστήρια διαπίστωσαν ότι τέσ
σερις εξ αυτών έφεραν τη μετάλλαξη του
ιού που έχει καταγραφεί στην Αγγλία και οι
υπόλοιποι δύο τη μετάλλαξη που έχει κατα
γράφει στην Ταϊλάνδη.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ταξι
διώτες θα παραμείνουν σε καραντίνα και θα
υποβληθούν εκ νέου σε τεστ κορονοΟι δυο από τους ϊού, ενώ βρίσκονται
σε επιτήρηση και οι
έξι έφεραν
το στέλεχος που πτήσεις με τις οποίες
ταξίδεψαν στη χώρα
έχει καταγραφεί μας.
Περισσότερες λε
στην Ταϊλάνδη
πτομέρειες αναμέ
νεται να ανακοινω
θούν σήμερα από τις ελληνικές Αρχές. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι το νέο στέλεχος του
ιού έχει συσχετιστεί με υψηλότερο ιικό φορ
τίο και υψηλότερη μεταδοτικότητα έως 70%,
ενώ θεωρείται ότι πιθανότατα έχει συμβάλει
έως έναν βαθμό σιην αύξηση των κρουσμά
των στην Ευρώπη.

Σ

Εξάπλωση
0 νέος ιός έχει ονομαστεί «Variant of
Concern 202012/01»ή V0C από τη Δημόσια
Υγεία της Αγγλίας, ενώ η μετάλλαξη εντο
πίζεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο,
εκτός από τη Βόρεια Ιρλανδία, με τις μεγαλύ
τερες συγκεντρώσεις να καταγράφονται στο
Λονδίνο, στη νοτιοανατολική και ανατολική
Αγγλία. Κρούσματά της έχουν καταγραφεί
σε δεκάδες χώρες ανά τον πλανήτη.
Μόλις χθες και οι Αρχές της Κύπρου
ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν 12 κρού
σματα της βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού σε επιβάτες που έφθασαν από την
Αγγλία.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε,
«από τα 19 δείγματα της περιόδου 6-20 Δε
κεμβρίου 2020 που εξετάστηκαν, στα 12 εξ
αυτών εντοπίστηκε το νέο στέλεχος του ιού».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διασωληνωμένος ο υποδιοικητής μεγάλου
νοσοκομείου της Αττικής
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 194.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1
04-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διασωληνωμένοβ ο υποδιοικητήβ μεγάλου νοσοκομείου ms Amims
ΕΝΤΟΝΟ προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι υποδιοικητής μεγάλου νο
σοκομείου της Αττικής νοσηλεύεται σε σοβαρή
κατάσταση, λίγα μόλις 24ωρα μετά τον εμβολι
ασμό του με το εμβόλιο της Pfizer/Biontech κα
τά του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, ο 56χρονος άνδρας, ο οποί
ος έχει καρδιολογικά προβλήματα, ήταν από
τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν το εμ
βόλιο λόγω της θέσης του. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, ο υποδιοικητής εμβολιάστηκε την
περασμένη Δευτέρα. Ομως, δύο ημέρες μετά,
η υγεία του επιδεινώθηκε, καθώς παρουσία
σε αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα
και νοσηλεύθηκε αρχικά στο Θριάσιο. Ωστόσο,
η κατάστασή του, αντί να βελτιώνεται, χειροτέ
ρευε και τα ξημερώματα του Σαββάτου κρίθη-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντιμετωπΐζει καρδιακά προβλήματα.
Προ ημερών είχε εμβολιαστεί
κε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Ομως, επειδή
στο Θριάσιο δεν υπήρχε άδειο κρεβάτι σε Μο
νάδα Εντατικής Θεραπείας, μεταφέρθηκε στο
Κρατικό Νίκαιας.
Αρνητική εντύπωση έχει προκαλέσει το γε
γονός πως καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει
γίνει από το υπουργείο Υγείας ή άλλον αρμόδιο
φορέα για την πορεία της υγείας του υποδιοι
κητή καθώς και για την επιβεβαίωση αν τα συ
μπτώματα που εμφάνισε και τον οδήγησαν στο
νοσοκομείο αποτελούν παρενέργειες του εμβο
λίου ή όχι. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι
ότι λόγω της σοβαρής κατάστασης του 56χρο-

νου οι Αρχές του Θριάσιου Νοσοκομείου έχουν
ενημερώσει τη φαρμακευτική εταιρία Pfizer, η
οποία, όπως αναφέρουν πηγές, δεν συσχέτισε
την επιδείνωση της υγείας του υποδιοικητή με
τον εμβολιασμό του. Βέβαια, η ίδια εταιρία δεν
μπήκε καν στον κόπο να σχολιάσει την είδη
ση ότι μια νεαρή γιατρός στο Μεξικό παρουσί
ασε εγκεφαλομυελίτιδα και εκτεταμένη αλλερ
γία μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα
της εταιρίας.
Την ίδια στιγμή, στις δύσκολες ώρες που
περνά ο 56χρονος υποδιοικητής αναφέρθη
κε και η πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομεια
κών Γιατρών Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) Μαιίνα Παγώνη χθες σε πρωινή εκπομπή, τονίζο
ντας, ωστόσο, πως η διασωλήνωση του 56χρονου δεν έχει καμία σχέση με το εμβόλιο.
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 Επιχείρηση «Ελευθερία»: Την Παρασκευή οι
εμβολιασμοί στο «Αχιλλοπούλειο»
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 470.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1
04-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιχείρηση «Ελευθερία»: Την Παρασκευή
οι εμβολιασμοί στο «Αχιλλοπούλειο»
Την ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιανουάριου,
ξεκινούν οι εμβολιασμοί του υγειονομικού
προσωπικού του «Αχιλλοπουλείου».
Το γενικό νοσοκομείο Βόλου συγκαταλέγεται οτη δεύτε
ρη φάση των εμβολιασμών και συγκεκριμένα στις 55 μο
νάδες στις οποίες οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Πα
ρασκευή 8 Ιανουάριου, σύμφωνα με την επιχείρηση
«Ελευθερία». Στην ίδια φάση εντάσσονται καιοκτώακόμη
μονάδες της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και συγκεκριμένα τα νο
σοκομεία Κύμης, Αμφισσας, Θήβας, Καρπενησιού, Λα
μίας, Λιβαδειάς, Χαλκίδας και Καρύστου.
Στο Νοσοκομείο Βόλου τα πάντα είναι έτοιμα για την
έναρξη των εμβολιασμών, αρχικά σε 50 άτομα που έχουν
ενημερωθεί τηλεφωνικώς ότι θα είναι οι πρώτοι που θα
εμβολιαστούν. Ηδη έχει δημιουργηθείάρτια εξοπλισμένο
εμβολιαστικό κέντρο και έχουν ολοκληρωθεί οι εκπαιδεύ
σεις του προσωπικού που θα πραγματοποιήσουντους εμ
βολιασμούς.
Σε ό,τι αφορά στην υπόλοιπη Θεσσαλία, οι εμβολιασμοί
είτε ξεκίνησαν (περίπτωση Λάρισας) είτε ξεκινούν σήμε
ρα (Τρίκαλα και Καρδίτσα). Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν
χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων οι πρώτες δόσεις
εμβολίων για τον COVID-19. Ειδικότερα, οι δόσεις παραδόθηκαντο πρωί, παρουσία του υποδιοικητή της 5ης Υ.Πε
Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας κ. Ηλία Τσιαούση, του δι
οικητή του ΓΝ. Τρικάλων κ. Κωνσταντίνου Γρηγορίου και
του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ.
Στέφανου Τσουρβάκα.
0 εμβολιασμός στο Νομό Τρικάλων, σύμφωνα με τον δι
οικητή του Νοσοκομείου, θα ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα
4 Ιανουάριου για το υγειονομικό προσωπικό του νοσηλευ
τικού ιδρύματος, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώ
ρους του νοσοκομείου. «Το εμβόλιο είναι ένας τρόπος για
να ξαναπάρουμε στα χέρια μας την ζωής μας», τονίζεται
παράλληλα σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Νο
σοκομείου Τρικάλων.
Λίγο νωρίτερα, τα εμβόλια με τη συνοδεία περιπολικού,
παραδόθηκαν στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, παρουσία του
υποδιοικητή της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεός Ελλά
δας Σταύρου Παπαγεωργίου και του διοικητή του ΓΝ.
Καρδίτσας Δημήτρη Κεχαγιά. Σήμερα, το πρωί στις 8:30

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το γενικό νοσοκομείο Βόλου συγκαιυλέγεται στη δεύτερη φάση των εμβολιασμών και συγκεκριμένα
στις 55 μονάδες στις οποίες οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 8 Ιανουάριου
ξεκινούν οι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού
του νοσοκομείου. Υπενθυμίζεται ότι οι εμβολιασμοί στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ξεκίνησαν την πε
ρασμένη Τρίτη. Παραλήφθηκαν 250 εμβόλια και σύμφω
να με τον σχεδίασμά, η διαδικασία αφορά στον εμβολια
σμό των υγειονομικώντων νοσοκομείων, δηλαδή τους νο
σηλευτές, τους γιατρούς και το παραϊατρικό προσωπικό.

Συνεχίζεται βάσει σχεδιασμού
η επιχείρηση «Ελευθερία»
Συνεχίζονται χωρίς διακοπή οι εμβολιασμοί βάση της
επιχείρησης «Ελευθερία», όπως ενημέρωσε χθες ο γενι
κός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά
ριος Θεμιστοκλέους.
«Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται χωρίς διακοπή και με βά
ση τον προγραμματισμό της επιχείρησης «Ελευθερία»,
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές της προηγού
μενης εβδομάδας. Συνολικά από τις 27/12/2020 έως
σήμερα (σ.σ. χθες) έχουν γίνει 3.779 εμβολιασμοί. Το
διάστημα από 4/1/2021 έως 20/1/2021, σύμφωνα με
το επιχειρησιακό σχέδιο, θα ολοκληρωθεί η πρώτη δόση
του εμβολιασμού των υγειονομικών, των διαμενόντων και
εργαζομένων στους οίκους ευγηρίας, στις μονάδες χρό
νιας φροντίδας και στα κέντρα αποκατάστασης», τόνισε
σε δήλωσή του ο κ. Θεμιστοκλέους.

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέουςεπισήμανεότι «οεμβο
λιασμός των υγειονομικών στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. θα
γίνει σε 3 φάσεις. Σήμερα, θα προστεθούν42 νέα Νοσο
κομεία στα 9 Νοσοκομεία που ήδη πραγματοποιούν εμ
βολιασμούς - δυναμικότητα που θα επιτρέψει περισσότε
ρους από 5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερι
νά. Στις 8/1/2021 θα προστεθούν επιπλέον 55 Νοσοκο
μεία και έως τις 12/1/2021 θα ολοκληρωθεί ο εφοδια
σμός σε 19 Νοσοκομεία που βρίσκονται στη νησιωτική
χώρα».
«Ο εμβολιασμός των υγειονομικών ήταν προγραμματι
σμένος να γίνει σε τρεις φάσεις, όπως είχε, άλλωστε, ανα
κοινωθεί. Η σταδιακή ένταξη των Νοσοκομείων στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, διασφαλίζει την καλύτερη προετοι
μασία του συστήματος, τόσο στον ασφαλή εφοδιασμό,
όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού στα ψηφιακά
εργαλεία που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στο Εθνι
κό Σύστημα Υγείας, αλλά και σε όλα τα στάδια διαχείρισης
του εμβολίου από την αποθήκευση και διανομή του, έως
τη διενέργεια των εμβολιασμών. Η τακτική της σταδιακής
έναρξης των εμβολιασμών ακολουθείται από πολλές ευ
ρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι επιμένουν να βαφτίζουν τον
σχεδίασμά σε τρεις φάσεις, αναβολή. Είναι οι ίδιοι «πρό
θυμοι» που θα έσπευδαν να καταγγείλουν και τηνακριβώς
αντίθετη τακτική», κατέληξε ο κ. Θεμιστοκλέους.
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 Επιχείρηση «Ελευθερία»: Σε όλη την Ελλάδα
ταξιδεύουν τα εμβόλια
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 230.86 cm² Κυκλοφορία:
:

1

04-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιχείρηση Ελευθερία»: Σε όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν τα εμβόλια
Σε όλο και περισσότερες πό
λεις της Ελλάδας ταξιδεύουν τα
εμβόλια για τον κορονοϊό, τα
οποία έφτασαν χθες οε Χανιά,
Ηράκλειο, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα
και Κόρινθο υπό αυστηρά μέτρα
επιτήρησης και ασφαλείας.
Στην τελική ευθεία μπαίνει η
διαδικασία για τους πρώτους εμ
βολιασμούς υγειονομικών στο
Νοσοκομείο Χανιών, καθώς
χθες το μεσημέρι -και κάτω από
αυστηρά μέτρα ασφαλείας- με
ταφέρθηκαν στο νοσηλευτικό

ίδρυμα οι πρώτες παρτίδες εμ
βολίων για τον κορονοϊό.
Η μεταφορά έγινε με ειδικό
όχημα του Συνδέσμου Φαρμακο
ποιών Αιγαίου και Κρήτης, υπό
την επίβλεψη και τον συντονισμό
της 7ης Υγειονομικής Περιφέ
ρειας Κρήτης. Οι εμβολιασμοί
υγειονομικών στο Νοσοκομείο
Χανιών θα αρχίσουν σήμερα το

Κατά την παράδοση των πρώ
των εμβολίωνο γενικός διευθυν
τής του ΣΥΦΑΚ Δημήτρης Αλιμπέρτης ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τον γενικό αστυνομικό διευθυν
τή Περιφέρειας Κρήτης, υπο
στράτηγο Αντώνη Ρουτζάκη, για
την συνεισφορά της ΕΛ.ΑΣ στην
ασφαλή μεταφορά των εμβο
λίων, την διοίκηση και τους φαρ

πρωί με γιατρούς και νοσηλευ
τές που υπηρετούν στην Μονά
δα Εντατικής θεραπείας και την
κλινική Covid.

μακοποιούς του νοσοκομείου
για την συνεργασία και βοήθεια
τους, τονίζοντας ότι η διαδικασία
της φύλαξης και μεταφοράς των
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εμβολίων εξελίχθηκε απολύτως
ομαλά.

προβλέπεται, σήμερα Δευτέρα
στις οκτώ το πρωί.

Ηράκλειο: Ξεκινάει
σήμερα ο εμβολιασμός

Εφτασαν τα πρώτα
εμβόλια στο νοσοκομείο
Κορίνθου

Μεταφέρθηκαν στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκομείο Ηρακλεί
ου τα εμβόλια που αποτελούν
την πρώτη παρτίδα που, από σή
μερα το πρωί, θα γίνονται σε ερ
γαζόμενους του νοσοκομείου.
Τα εμβόλια βρίσκονται ήδη στο
ΠΑΓΝ Η, ενώ σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΥΦΑΚ, η με
ταφορά τους από τον χώρο που
φυλάσσονταν, έγινε με την άριστη, όπως την χαρακτήρισε, συ
νεργασία της Αστυνομίας. Ο εμ
βολιασμός θα ξεκινήσει, όπως

Εφτασαν και οτην Κόρινθο τα
πρώτα εμβόλια για τον κορονοϊό
και παραδόθηκαν στο Νοσοκο
μείο Κορίνθου το μεσημέρι της
Κυριακής, συνοδευόμενα από
περιπολικά οχήματα της αστυνο
μίας.
Οπως δήλωσε ο διοικητής του
νοσοκομείου Κορίνθου Γρήγο
ρης Καρπούζης, σύμφωνα με
τον σχεδίασμά που έχει γίνει, οι
πρώτοι εμβολιασμοί αναμένεται
να ξεκινήσουν αύριο στο νοσο

κομείο. Οι πρώτοι που θα εμβο
λιαστούν θα είναι οι γιατροί, το
νοσηλευτικό προσωπικό και το
υπόλοιπο υγειονομικό προσωπι
κό.

Από 200 δόσεις
εμβολίου σε Κοζάνη
και Πτολεμαΐδα
Σύμφωνα με το Kozan.gr, λίγο
μετά τις 12.40, έφτασαν στο
Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζά
νης, τα πρώτα 200 εμβόλια, κα
τά του κορονοϊού.
Λίγο νωρίτερα, στις 12 το με
σημέρι, είχε φτάσει μια αντίστοι
χη παρτίδα εμβολίων για τον κορονοίό και στο Μποδοοάκειο νο
σοκομείο Πτολεμάίδας.
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 ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ
Πηγή:

1

ONTIME

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

32

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 218.98 cm² Κυκλοφορία:
:

04-01-2021
0
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Το μπάχαλο με τους εμβολιασμούς
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το πο
τήρι της οργής του Μαξίμου για τους
ατυχείς χειρισμούς του υπουργείου
Υγείας σε μια σειρά από κρίσιμα μέ
τωπα. Βλέπετε, το γεγονός των αντι
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δράσεων που προκλήθηκαν εξαιτίας
εκείνων των φαιδρών κυβερνητικών
στελεχών που έσπευσαν να φωτογραφηθούν περήφανοι μετά τον εμβολια
σμό τους και εξέθεσαν την κυβέρνηση
και τον πρωθυπουργό, ο οποίος παρενέ-

βη προσωπικά για να σταματήσει αυτή
η κωμωδία, δεν ήταν δυνατόν να περά
σει απαρατήρητο. Κάπως, έτσι, υπήρ
ξαν εισηγήσεις για την αντικατάσταση
του Κικίλια, παρά τα μηνύματα που θα
εξέπεμπε η προοπτική αυτή.
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 Μεταξύ υπουργείου Υγείαε και ΣΥΡΙΖΑ Σύγκρουση
για τους εμβολιασμούς
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 181.37 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΠΥΡΑ αντάλλαξαν κυβέρνηση και αντιπο
λίτευση με αφορμή το σχεδίασμά των εμ
βολιασμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυ
βέρνηση για «πλιάτσικο και ανικανότητα»
ενώ το υπουργείο Υγείαε απαντά: «Η χρο
νιά άλλαξε, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι».
Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείαε
απάντησε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
ΣΥΡΙΖΑ για tous εμβολιασμούε, μέσωτηε
onoias κατηγορεί την κυβέρνηση για τον
σχεδίασμά τηε. «Ακόμα και στο κρίσιμο θέ
μα του εμβολιασμού των υγειονομικών, ο
ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε σήμερα νέο πεδίο μικροκομματικήε αντιπολίτευσηε» αναφέ
ρει το υπουργείο Υγείαε και συνεχίζει: «Το
σχέδιο των εμβολιασμών εξελίσσεται
κανονικά, χωρίε καμία διακοπή, σε 9
Νοσοκομεία ins χώραε. Ο μαζικόε εμ-
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Μεταξύ υπουργείου Υγείαε και ΣΥΡΙΖΑ

Σύγκρουση για τους εμβολιασμούς
βολιασμόε των υγειονομικών αρχίζει
στιε 4/1 και θα εξελιχθεί σε τρειε φάσειε μέχρι τιε 20 Ιανουάριου. Τη Δευτέ
ρα μπαίνουν στη μάχη 42 επιπλέον Νοσο
κομεία του Ε.Σ.Υ. σε όλη τη χώρα. Ο αριθμόε αυτόε θα αυξάνεται σταδιακά. Δεν
υπάρχει θέμα αναβολήε ή ματαίωσηε εμ
βολιασμών. Η χρονιά άλλαξε, ο ΣΥΡΙΖΑ
όχι», υπογράμμισε το γραφείο του Βασίλη
Κικίλια. Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει
για «πλιάτσικο και ανικανότητα», όσον
αφορά τον κυβερνητικό σχεδίασμά των
εμβολιασμών .Αναλυτικά, η ανακοίνωση
τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε είχε ωε

εξήε: «Πλιάτσικο και ανικανότητα. Μόνον
έτσι μπορεί να περιγράφει κανείε τον κυ
βερνητικό σχεδίασμά για το εμβόλιο.
Αφού είδαμε πρώτα φωτογραφίεε από κυ
βερνητικά στελέχη που έκαναν το εμβόλιο
στη θέση υγειονομικών, σήμερα, από όλη
τη χώρα, έρχονται νέεε καταγγελίεε. Προ
γραμματισμένοι εμβολιασμοί υγειονομι
κών αναβάλλονται χωρίε καμία εξήγηση.
Ανίκανεε διοικήσειε και μία επικίνδυνη κυ
βέρνηση που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα στοιχειώδη. Καλούμε το υπουρ
γείο να απαντήσει άμεσα για το λόγο των
ακυρώσεων».
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 Στη δεύτερη φάση ο εμβολιασμός υγειονομικών στο
Νοσοκομείο Βόλου
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 544.22 cm² Κυκλοφορία:
:

1

04-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• ΜΟΛΙΣ ΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΧΟΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Στη δεύτερη φάση ο εμβολιασμός
υγειονομικών στο Νοσοκομείο Βόλου
τη δεύτερη φάση εμβολιασμού των υγειονο
μικών περιλαμβάνεται τελικά το Νοσοκομείο
Βόλου σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο γενικός
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάρι
ος Θεμιστοκλέους. Το δεύτερο κύμα εμβολιασμών
στα Νοσοκομεία αρχίζει στις 8 Ιανουάριου.
Υπενθυμίζεται πως οι εμβολιασμοί στο «Αχιλλοπούλειο' επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα, αλλά από
την 5η ΥΠΕ ανακοινώθηκε πως αναβάλλονται για
μερικές μέρες αργότερα.
Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί βάση της επιχείρησης
«Ελευθερίας», όπως ενημερώνει ο γενικός γραμ
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους. «Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται χωρίς
διακοπή και με βάση τον προγραμματισμό της επι
5.000 εμβολιασμούς υγειονομικών καθημερινά.
χείρησης “Ελευθερία”, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί
Στις 8/1/2021 θα προστεθούν επιπλέον 55 Νοσο
από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Μέχρι
κομεία και έως τις 12/1/2021 θα ολοκληρωθεί ο
τις 15:00 χθες έγιναν 572 νέοι εμβολιασμοί. Συνο
εφοδιασμός σε 19 Νοσοκομεία που βρίσκονται στη
λικά από τις 27/12/2020 έως σήμερα έχουν γίνει
νησιωτική χώρα.
3.779 εμβολιασμοί. Το διάστημα από 4/1 /2021 έως
Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. θα προστίθενται σταδιακά
20/1/2021, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο,
τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ενώ θα αρχίσει και ο
θα ολοκληρωθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού
εμβολιασμός των υγειονομικών του ιδιωτικού το
των υγειονομικών, των διαμενόντων και εργαζομέ
μέα.
νων στους οίκους ευγηρίας, στις μονάδες χρόνιας
Επίσης, σήμερα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των πο
λιτών που διαμένουν και εργάζονται στους οίκους
φροντίδας και στα κέντρα αποκατάστασης», τόνισε
ευγηρίας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του
σε δήλωσή του ο κ. Θεμιστοκλέους.
ΕΟΔΥ.
Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι «ο
Ο εμβολιασμός της ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί
εμβολιασμός των υγειονομικών στα Νοσοκομεία
έως τις 20/1/2021.
του Ε.Σ.Υ. θα γίνει σε 3 φάσεις. Σήμερα, 4/1/2021,
Η εκτίμηση με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής, είναι
θα προστεθούν 42 νέα Νοσοκομεία στα 9 Νοσοκο
ότι μέχρι τις 20/1/2021 θα εμβολιαστούν περισσό
μεία που ήδη πραγματοποιούν εμβολιασμούς δυ
τερα από 100.000 άτομα.
ναμικότητα που θα επιτρέψει περισσότερους από

Μικρασιατών
-Αργυροπούλι Τυρνάβου, από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.
κεντρική πλατεία
Οι δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου Covid 19 (rapid tests) μέσω
της δράσης «Drive through testing» διενεργούνται
από τις Κινητές Μονάδες ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού του
ΕΟΔΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλί
ας και τους Δήμους. Οι πολίτες που προσέρχονται
με το ιδιωτικό τους όχημα, οφείλουν να τηρούν τις
οδηγίες που προβλέπονται σχετικά με τη μετακίνησή
τους και να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο που να
αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ τους.
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Τα εμβόλια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Τρία νέα κρούσματα
Τρία νέα κρούσματα κορωνοϊού καταγράφηκαν
χθες στον Βόλο, σύμφωνα με τις επιβεβαιώσεις
δειγμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στην
περιοχή της Λάρισας καταγράφηκαν 14 κρούσμα
τα, στα Τρίκαλα κανένα ενώ στην Καρδίτσα δύο νέα
κρούσματα.

Το πρόγραμμα rapid test από Περιφέρεια
Το πρόγραμμα των Drive Through Rapid Tests στη
Θεσσαλία, σήμερα Δευτέρα 4-1 -2021, έχει ως εξής:
-Τρίκαλα, από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. στο χώρο της παλιάς
Ζωαγοράς
-Καρδίτσα (εκτάκτως αύριο λόγω θεοφανείων) από
9 π.μ. έως 2 μ.μ. στο χώρο της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον περιφερειακό
-Γιάννουλη Λάρισας από 10 π.μ. έως 2 μ.μ. πλατεία

Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,
σειρά πήρε και το Γενικό Νοσοκομείο σε ότι αφορά
τους εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με
το oniarissa.gr χθες Κυριακή έφτασαν στο ΓΝΑ οι
πρώτες 380 δόσεις εμβολίων και αύριο το πρωί της
Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 8.15 π.μ. θα αρ
χίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Ειδικότερα θα εμ
βολιαστούν πρώτοι γιατροί και νοσηλευτές, καθώς
οι λίστες των ονομάτων είναι έτοιμες. Η παραλαβή
έγινε παρόντων του διοικητή του νοσηλευτικού
ιδρύματος κ. Γρηγόρη Βλαχάκη, του διοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός
Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη, καθώς και του προέδρου
της επιτροπής λοιμώξεων του ΓΝΑ κ. Κωνσταντί
νου Καρακούση. Σημειώνεται τέλος, πως η δεύτε
ρη παρτίδα αναμένεται στο Γενικό Νοσοκομείο την
ερχόμενη Πέμπτη, 7 Ιανουάριου.
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 «Αναίτια η αναβολή εμβολιασμών στο
«Αχιλλοπούλειο»» ΕοΠ επιστολή απέστειλε
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Επιφάνεια 341.6 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-01-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΛ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Αναίτια η αναβολή εμβολιασμών στο «Αχιλλοπούλειο»»
πείγουσα επιστολή απέστειλε
γείο Υγείας για την αντιμετώπιση της
ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πανδημίας του κορωνοϊού.
Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος
Λίγες ώρες αργότερα την ίδια ημέρα,
Μεϊκόπουλος προς τον Υπουργό Υγείας
εντελώς αναιτιολόγητα και χωρίς
και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής
αναφορά σε περαιτέρω λεπτομέρει
ες, ο Υποδιοικητής σας κ. Σταύρος
Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) ζητώντας εξηγήσεις
Παπαγεωργίου επικοινώνησε με τη
για την αναίτια αναβολή εμβολιασμού
Διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου
των υγειονομικών του Αχιλλοπούλειου
και ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρξει
Νοσοκομείου Βόλου. Στην επιστολή του
κανένας εμβολιασμός υγειονομικού την
ο κ. Μεϊκόπουλος αναφέρει:
Δευτέρα στο Νοσοκομείο και εμβόλια
«Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020,
δεν πρόκειται να σταλούν την Κυριακή,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑχιλλοπούΗ αρμόδια Επιτροπή των υγειονομικών
λειο», όπου συζητήθηκαν οι τεχνικές
που είχε αναλάβει τους εμβολιασμούς
λεπτομέρειες για τη διαδικασία που θα
ξεκίνησε να ενημερώνει τηλεφωνικά
ακολουθούνταν τη Δευτέρα 4 Ιανουάρι
γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό
ου 2020 ως προς τον εμβολιασμό,
που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στη σχε
ιατρών, νοσηλευτών και του υπόλοιπου
τική λίστα για τον εμβολιασμό τους, για
υγειονομικού προσωπικού του νοσο
την ακύρωση του σχετικού ραντεβού
κομείου στο πλαίσιο της επιχείρησης
για την πραγματοποίηση των εμβολια
σμών. Οι ενδιαφερόμενοι υγειονομικοί
«Ελευθερία» που υλοποιεί το Υπουρ
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του Νοσοκομείου Βόλου, σύμφωνα και
με τον τοπικό Τύπο, δήλωσαν ότι δεν
έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση
πέρα από την προφανή, ότι δηλαδή, ο
προγραμματισμένος εμβολιασμός τους
τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί και
μάλιστα χωρίς να καμία αιτιολόγηση.
Στη συνέχεια, επιχειρήσατε να διαψεύσετε τα όσα έγιναν γνωστά και από
τον Τύπο περί αναβολής και εκδώσατε
ανακοίνωσή με την οποία ουσιαστικά
επιβεβαιώνατε το γεγονός, μεταθέ
τοντας την προγραμματισμένη για τη
Δευτέρα διαδικασία εμβολιασμού στο
μέλλον, εμπαίζοντας με αυτό τον τρόπο
τόσο το προσωπικό του νοσοκομείου
όσο και τους πολίτες της Μαγνησίας.
Κύριε Διοικητά, το υγειονομικό προ
σωπικό του Νοσοκομείου Βόλου ερ
γάστηκε και εργάζεται σε πρωτοφανείς
συνθήκες, στηρίζοντας την υγειονομική

κάλυψη των πολιτών της Μαγνησίας
στην εξαιρετικά δύσκολη καθημερινό
τητα που έχει δημιουργήσει η πανδη
μία, στηριζόμενο μάλιστα αποκλειστικά
στις δικές του δυνάμεις, με πενιχρή
χρηματοδότηση και ελάχιστη ενίσχυση
σε ανθρώπινο δυναμικό από την Πολι
τεία. Ο έγκαιρος και αποτελεσματικός
εμβολιασμός του υγειονομικού προ
σωπικού είναι το ελάχιστο που οφείλει
να κάνει το Υπουργείο Υγείας για την
θωράκιση των εργαζομένων, ούτως
ώστε να αφεθούν απερίσπαστοι στην
εκτέλεση των καθηκόντων που τους
έχουν ανατεθεί. Παρακαλείσθε επιτέ
λους να λειτουργήσετε με την υπευθυ
νότητα που απαιτεί η κρισιμότητα της
κατάστασης και να ενεργήσετε άμεσα,
προκειμένου ο προγραμματισμένος για
την ερχόμενη Δευτέρα εμβολιασμός να
γίνει κανονικά».
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