 Άρση πατέντας για τα εμβόλια
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1-2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 524.41 cm² Κυκλοφορία:
:

05-01-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ξανθός

Άρση πατέντας
για τα εμβόλια
σελίδα 2

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Άρση πατέντας για τα εμβόλια
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021
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Να αρθεί το καθεστώς
της πατέντας για τα εμβόλια
Ο Ξανθός προτείνει θυμίζοντας την πρόταση και της ευρωομάδας της Αριστερός
να αναλάβει πρωτοβουλία η Ε.Ε. «ώστε να δοθεί η παραγωγική δυνατότητα και
σε άλλες φαρμακοβιομηχανίες της Ευρώπης ή του αναπτυσσόμενου κόσμου»

Του

χανίες της Ευρώπης ή του αναπτυσσό

ριστικά. Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε

ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΠΑΝΑΚΗ

μενου κόσμου».

προτείνει ήδη από τις αρχές της πανδη
μίας την αγορά πατεντών αντί για την

ην άρση ίου καθεστώτος της
πατέντας για τα εμβόλια ως τον

Υλοποιήσιμη πρόταση,
αν στηριχθεί από τις ηγεσίες

Τ

μόνο τρόπο να ξεπεραστεί το

Όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός Υγεί
πρόβλημα ανταπόκρισης των
ας, αυτό έχει τεθεί ήδη από επιστήμονες,
φαρμακευτικών εταιρειών στην παγκό
ανθρώπους που ασχολούνται με την πο

σμια ζήτηση αλλά και για την επιτάχυνση
λιτική Υγείας, από την ευρωομάδα της
της ανοσίας διεθνώς και εντέλει τον πε
Αριστερός και τον ΣΥΡΙΖΑ. «Αποτελεί
ριορισμό της πανδημίας πρότεινε ο τομεμια ριζοσπαστική πρόταση, που μπορεί να
άρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Ανδρέυλοποιηθεί, αν στηριχθεί από τις ηγεσίες
ας Ξανθός.

των ευρωπαϊκών χωρών. Και σίγουρα εί

«Προφανώς υπάρχει πρόβλημα στον
σχεδίασμά και στην τήρηση των χρονο
διαγραμμάτων που είχαν εξαγγελθεί για

ναι μια πρόταση που θα επιταχύνει τη δια
δικασία της συλλογικής ανοσίας σε πα

τον εμβολιασμό των υγειονομικών» είπε
χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε όμως πως
το πιο σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται
στην αδυναμία των φαρμακευτικών εται
ρειών να ανταποκριθούν στη μεγάλη ζή
τηση εμβολίων διεθνώς, επισημαίνοντας
ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο
με την άρση του καθεστώτος της «πατέ

γκόσμιο επίπεδο και την υποχώρηση της
υγειονομικής κρίσης. Γιατί, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αν δεν
είμαστε όλοι ασφαλείς -και εμβολιασμέ
νοι-, δεν είναι κανένας ασφαλής» τόνισε.

Μόσιαλος: Ζητούσα
αγορά πατεντών

αγορά εμβολίων από τις εταιρείες, αλλά
η πρόταση αυτή δεν υλοποιήθηκε, γιατί,
όπως αναφέρει ο ίδιος, οι κυβερνήσεις
δεν τόλμησαν.
«Εάν το είχαν κάνει, τώρα ίσως να εί
χαμε διαφορετικής φύσεως συζητήσεις
γύρω από τον εμβολιασμό, αλλά δεν θα
αντιμετωπίζαμε προβλήματα επάρκειας»
επισήμανε ο καθηγητής της Πολιτικής
της Υγείας στο LSE/Οπως εξήγησε, η πα
ραγωγή των mRNA εμβολίων είναι εύ
κολη και πιο γρήγορη σε μεγάλη ποσότη
τα σε σχέση με αυτήν άλλων εμβολίων,
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 πνευ
ματικά δικαιώματα, τώρα θα μπορούσα
με να έχουμε ποσότητες για ολόκληρο
τον πλανήτη σε λίγους μήνες» σημειώνει,

κών δικαιωμάτων για τις φαρμακευτικές
εταιρείες που έχουν ανακαλύψει τα εμ

Αλλά και ο Ηλίας Μόσιαλος, με δή
λωσή του στην Εφ.Συν., κάλεσε τις κυ
βερνήσεις να τολμήσουν και να απαιτή
σουν την αγορά των πατεντών. «Μόνο

βόλια, «έτσι ώστε να δοθεί η παραγωγική

έτσι τα εμβόλια θα γίνουν πραγματικά

κέρδη ήδη με τις προαγορές των εμβο
λίων. «Η πρόταση παραμένει επίκαιρη»

δυνατότητα και σε άλλες φαρμακοβιομη

ένα δημόσιο αγαθό» αναφέρει χαρακτη

υπογραμμίζει ο Ηλ. Μόσιαλος.

ντας» και της προστασίας των πνευματι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τονίζοντας πως εταιρείες έχουν καλύψει
τα έξοδά τους και έχουν βγάλει μεγάλα
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 Λίστες ομολογίας του κυβερνητικού φιάσκου με
τους εμβολιασμούς των υγειονομικών
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-13

Επιφάνεια 1116.59
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υγειονομικοί

Κυβερνητικό αλαλούμ
με τους εμβολιασμούς
σελίδες 12-13

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Λίστες ομολογίας του κυβερνητικού φιάσκου με τους εμβολιασμούς
1
των υγειονομικών

Covid -19

Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

^,επερασαμε
τους 5.000 νεκρούς

427

νέα κρούσματα (200 στην Αττική, 64 στη
Θεσσαλονίκη). Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων έφτασε στα 140.526

407

οι διασωληνωμένοι ασθενείς

54

θάνατοι χθες, που ανέβασαν τους νεκρούς
από την αρχή της πανδημίας στους 5.011

Λίστες ομολογίας του
κυβερνητικού φιάσκου με τους
εμβολιασμούς των υγειονομικών
Μειά τις
αλλεπάλληλες
καταγγελίες των
υγειονομικών για
αναβολές
προγραμμα
τισμένων
εμβολιασμών και
την αποτυχημένη
προσπάθεια
διάψευσης του
Σαββάτου, ο γ.γ.
Πρωτοβάθμιας
Υγείας
ανακοίνωσε ένα
(«μαγειρεμένο»)
χρονοδιάγραμμα
που πρέπει,
τουλάχιστον, να
τηρηθεί

Του

στην ΑΥΓΗ ο γ.γ. της ΟΕΝΓΕ Π.

όπως οι ανακοινώσεις των διοική

Τρίτη 12 Ιανουάριου. Σύμφωνα με

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Παπανικολάου, στα σχετικά υπηρε

σεων σε διάφορα νοσοκομεία που

όσα δηλώνει στην ΑΥΓΗ ο Π. Πα-

σιακά έγγραφα, δηλαδή τον πανελ
λαδικό πίνακα διανομής των εμβο
λίων, απούσιαζαν όλα τα νοσοκο

τονίζουν ότι αναβάλλονται οι προ

πανικολάου, οι αναβολές αφορούν

γραμματισμένοι εμβολιασμοί, κα

τουλάχιστον σε 28 νοσοκομεία της

θώς και τα υπηρεσιακά μηνύματα

χώρας. «Αυτό σημαίνει ότι πιθανό

μεία για τα οποία υπήρχαν οι καταγ
νομικών για αναβολές
προγραμματισμένων
γελίες ότι αναβάλλονται οι εμβολια
εμβολιασμών και την αποτυχημένη
σμοί της Δευτέρας.
Την επόμενη ημέρα (Κυριακή
προσπάθεια διάψευσης του Σαββά
3.1), αφού συνεχίστηκαν οι καταγγε
του, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Υγείας
ανακοίνωσε ένα («μαγειρεμένο»)
λίες από ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, σε
νέα του δήλωση ο Μ. Θεμιστοκλέ
χρονοδιάγραμμα που πρέπει, του
ους έκανε λόγο για «σχεδίασμά (σ.σ.:
λάχιστον, να τηρηθεί.

προς υγειονομικούς ότι αναβάλλο

τατα θα καθυστερήσει η πρώτη φάση

νται οι εμβολιασμοί τους» σχολιάζει

του εμβολιασμού, η οποία θα έπρεπε

ο Π. Παπανικολάου, ο οποίος ανέ-

να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ια

δειξε ήδη από τις 31 Δεκεμβρίου το

νουάριου και περιελάμβανε όλα τα

ζήτημα μέσω των social media.

νοσοκομεία, τους οίκους ευγηρίας

ετά τις αλλεπάλληλες
καταγγελίες των υγειο

Μ

Έπειτα από το μπαράζ καταγγε
λιών των προηγούμενων ημερών
για ακυρώσεις προγραμματισμένων
εμβολιασμών υγειονομικών, ο αρ

των εμβολιασμών) σε τρεις φάσεις»,
επιβεβαιώνοντας με έμμεσο τρόπο

μόδιος γενικός γραμματέας Μ. Θε
μιστοκλέους επιβεβαίωσε (άθελά
του) το αλαλούμ..., διαψεύδοντας
όμως ότι υπάρχει ζήτημα αναβολής
εμβολιασμών.

όμως, να ομολογήσει ότι νοσοκο
μεία έμειναν έξω από την «πρώτη
φάση». Μάλιστα, το υπουργείο Υγεί

Σε πρώτη φάση, το Σάββατο 2 Ια
νουάριου, ενώ επί δύο ημέρες σφύ
ριζε αδιάφορα για τις μαρτυρίες των
υγειονομικών ότι αναβάλλονται οι
προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα
4 Ιανουάριου εμβολιασμοί τους, ο
Μ. Θεμιστοκλέους διαβεβαίωνε σε
ανακοίνωσή του ότι «δεν υφίσταται
κανένα θέμα αναβολής ή ματαίωσης
εμβολιασμών».
Βέβαια, σύμφωνα με όσα δηλώνει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι κάτι δεν πάει καλά με την οργά
νωση των εμβολιασμών. Απέφυγε,

ας δημοσιοποίησε τις λίστες με τα
νοσοκομεία όπου θα πραγματοποι
ηθούν σε τρεις φάσεις οι εμβολια
σμοί των υγειονομικών. Κατά σύ

και τα κέντρα αποκατάστασης».

Το έγγραφο που ακυρώνει
τους ισχυρισμούς
Θεμιστοκλέους
Πράγματι, η κυβέρνηση σχεδίαζε

«Η αποτυχημένη προσπάθεια του
κ. Θεμιστοκλέους να διαψεύσει τις
καταγγελίες των υγειονομικών έρχε
ται να προστεθεί σε μια ατέλειωτη σει

να ξεκινήσει ταυτόχρονα τους εμβο

ρά παρόμοιων κυβερνητικών ενερ

λιασμούς σε όλα τα νοσοκομεία του

γειών που δείχνουν ότι η κυβέρνηση

ΕΣΥ. Αυτό προκύπτει από έγγραφο

ενδιαφέρεται για την προπαγάνδα και

του διοικητή της 1 ης Υγειονομικής

όχι για την ουσία» επισημαίνει σε σχε

Περιφέρειας Αττικής Παναγιώτη

τική ανακοίνωσή της η ΟΕΝΓΕ.

Στάθη, το οποίο έφερε στη δημοσιό
τητα η συνδικαλιστική παράταξη
«ΜΕΤΑ Υγειονομικών». Στο εν

Έχουν πάει πίσω η παραλαβή
των δόσεων και
ο προγραμματισμός

μπτωση, όλα τα νοσοκομεία στα

λόγω έγγραφο με ημερομηνία 29

οποία είχε αναβληθεί ο εμβολιασμός
για τη Δευτέρα 4.1 εμφανίζονται στη

Δεκεμβρίου 2020 ο ΥΠΕάρχης

Ο Π. Παπανικολάου και άλλοι

προγραμματίζει τον εμβολιασμό

υγειονομικοί στους οποίους απευ

λίστα 2 και τη λίστα 3, δηλαδή εκεί
όπου ο εμβολιασμός θα αρχίσει στις

14.727 υγειονομικών, ξεκινώντας

θύνθηκε η ΑΥΓΗ αποδίδουν τις ανα

από χθες, Δευτέρα 4 Ιανουάριου, με

βολές των εμβολιασμών στο γεγονός

τον εμβολιασμό 2.950 υγειονομι

ότι η παραλαβή των δόσεων έχει πάει

κών ταυτόχρονα και στα 24 νοσο

πολύ πίσω χρονικά, δηλαδή η χώρα

8.1 και στις 12.1 αντίστοιχα!
«Δεν ήταν αυτός ο αρχικός σχεδιασμός, αφού υπάρχουν τα έγγρα
φα που αποδεικνύουν το αντίθετο,

κομεία της αρμοδιότητάς του και

μας έχει εξασφαλίσει την παραλαβή

ολοκληρώνοντας τη διαδικασία την

πολύ λιγότερων δόσεων από αυτή
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 Λίστες ομολογίας του κυβερνητικού φιάσκου με τους εμβολιασμούς
1
των υγειονομικών
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

που υπολόγιζε, με αποτέλεσμα να με
τατίθεται χρονικά όλος ο προγραμμα
τισμός. «Κανονικά θα πρέπει μέσα
στον Ιανουάριο να εμβολιαστούν και
οι υγειονομικοί του ιδιωτικού τομέα
(όσοι έχουν ιδιωτικά ιατρεία), οι εργα
ζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές, οι οδο
ντίατροι, που είναι ομάδα υψηλού ρί
σκου, καθώς και οι εργαζόμενοι σε δο
μές φροντίδας ηλικιωμένων» σημειώ
νει ο Π. Παπανικολάου.
Η κυβέρνηση για τη ώρα δεν έχει
απαντήσει αν υπάρχει πράγματι κά
ποιο πρόβλημα στην εφοδιαστική
αλυσίδα και γιατί αναβλήθηκαν τελι
κά οι προγραμματισμένοι εμβολια
σμοί υγειονομικών.
Το μόνο δεδομένο είναι ότι οι πο
σότητες των εμβολίων που ήρθαν με
τυμπανοκρουσίες στην Ελλάδα ήταν
ελάχιστες σε σχέση μ’ αυτές που είχαν
ανακοινωθεί: η κυβέρνηση έχει παραλάβει λίγο περισσότερες από 90.000
δόσεις και όχι 2 εκατομμύρια και πε
ρισσότερες κάθε μήνα, όπως υποσχό
ταν ο υπουργός Υγείας στις 18 Νοεμ
βρίου 2020.0 ίδιος ο γ.γ. Πρωτοβάθ
μιας Υγείας αναφέρει ότι «η εκτίμηση
με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής εί
ναι ότι μέχρι τις 20.1.2021 θα εμβο
λιαστούν περισσότερα από 100.000
άτομα».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μετ’ εμποδίων η επιχείρηση εμβολιασμού
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1682.92
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μετ’ εμποδίων
η επιχείρηση
εμβολιασμού
Ελλειψη σε σύριγγες, αναλώσιμα,
διστακτικότητα από Κέντρα Υγείας
Με αρρυθμίες συνεχίζεται
η διαδικασία εμβολιασμού
για τον νέο κορωνοϊό, καOciis καταγράφονται διάφο
ρα μικρότερα ή μεγαλύτερα
προβλήματα. Προβληματι
σμό προκαλεϊ η έλλειψη, όχι
μόνο στη χώρα pas αλλά διε
θνών, αναλώσιμων υλικών
oncos οι σύριγγεΒ και ο ξηρόε
πάγοε, ο onoios είναι απαραίτητοε για τη μεταφορά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των εμβολίων. Πάντωε, από
την κυβέρνηση επιμένουν
ότι θα τηρηθεί ο otoxos να
εμβολιασθούν 220.000 άτο
μα μέχρι το τέλοε του pnvos.
Ο όλθ5 σχεδιασμό3 παραμέ
νει σε συντονισμό με την
Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώβ
δεν υπάρχουν σκέψειε να
βολιδοσκοπηθούν εταιρείεε
για εθνική παραγγελία εμβο
λίων. Σελ. 3

6

 Μετ’ εμποδίων η επιχείρηση εμβολιασμού
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

Οι αρρυθμίες του σχεδίου «Ελευθερία»
Πού παρατηρούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία του εμβολιασμού - Η κοινή γραμμή της κυβέρνησης με την Ε.Ε.
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΥΜΑ
Χιλιάδες ιατροί και μέλη ίου νοση

λευτικού προσωπικού μπήκαν βαθ
μηδόν χθεε σε 56 νοσοκομεία ms
xcopas στη διαδικασία του εμβολι
ασμού με βάση εμβόλια που είχαν
παραδοθεί το Σαββατοκύριακο σε
νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα,
άρχισε ο εμβολιασμόε σε κλειστέε
μονάδεε ηλικιωμένων (τρόφιμοι
και προσωπικό). Με την πρώτη
δόση του εμβολιασμού «κλειδώ
νεται» στο τόμπλετ το ραντεβού
για τη δεύτερη δόση μετά 21 μέρεε, όπωε γινόταν χθεε το πρωί
στα εμβολιαστικά κέντρα του Σισμανογλείου. Αυτή αποτελεί μια
κατ’ αρχήν ένδειξη ότι η κυβέρνη
ση δεν προσανατολίζεται στο να
παρατείνει το διάστημα ανάμεσα
στην πρώτη και τη δεύτερη δόση
του εμβολίου των Pfizer/BioNTech
όπωε γίνεται στη Μεγάλη Βρετα
νία και συζητείται και στη Γερμα
νία από τον πρόεδρο τηε επιτρο-

πήε εμβολιασμών (STIKO) Τόμαε
Μέρτενε. Η ηγεσία του υπουργείου
Υγείαε και το γραφείο του Πρωθυ
πουργού βρίσκονται σε επαφή με
την Ε.Ε. και τιε μεγάλεε ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε για να δράσουν
συντονισμένα στην εμβολιαστική καμπάνια. Παρά τιε σχετικέε
εισηγήσειε, η κυβέρνηση μέχρι
στιγμήε έχει επιλέξει να μην προ
χωρήσει σε βολιδοσκοπήσει για

Αναγκαίος ο αναπρογραμματισμός εμβολια
σμών ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
εθνική παραγγελία εμβολίων είτε
από τιε Pfizer/BioNTech είτε από
άλλη εταιρεία. Και αυτό για δύο
λόγουε, όπωε έλεγαν καλά πληροφορημένεε κυβερνητικέε πηγέε:
• Διότι θα έπρεπε να τα πληρώσει
σε τιμέε πολύ υψηλότερεε τηε Ε.Ε.
(24 ευρώ το εμβόλιο στην περίπτω
ση Pfizer/BioNTech).

Ελλείψεις
Σύμφωνα με πληροφορί
ες της «Κ», κυβερνητικοί
παράγοντες πλησίασαν με
γάλη καπνοβιομηχανία αλ
λά και εισαγωγείς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και
αναλωσίμων ζητώντας τους
να «στηρίξουν» την αγορά
5 εκατ. συρίνγων εντός του
πρώτου 15νθημέρου του Ια
νουάριου για τους εμβολια
σμούς, ένδειξη ότι η επιχεί
ρηση «Ελευθερία» πιθανόν
να κινδυνεύει από την έλ
λειψη αναλωσίμων στην
πρώτη της φάση. Οι σύριγ
γες είναι σε έλλειψη στην
παγκόσμια αγορά όπως
πέρυσι οι μάσκες. Ελλει
ψη υπάρχει ακόμα στην πα
ραγωγή ξηρού πάγου που
είναι απαραίτητος για τη με
ταφορά του εμβολίου των
Pfizer/BioNTech.

• Διότι αυτή τη στιγμή τέτοια εμ
βόλια δεν είναι διαθέσιμα εξαιτίαε
ελλείψεων στην εφοδιαστική αλυ
σίδα των εταιρειών.
Ετσι, η κυβέρνηση ακολουθεί
τη γραμμή ότι «η κοινή ευρωπαϊ
κή πολιτική δεν επιτρέπει εθνιΐώ
συμφωνίεε». Πάντα^, σε πρόσφα
το ν/σ του υπουργείου Υγεία$ που
κατατέθηκε και ψηφίσθηκε από τη
Βουλή, προβλέπεται σαφώε με διά
ταξη η δυνατότητα του ελληνικού
κράτουε να διαπραγματεύεται και
να αγοράζει εμβόλια απευθείαε από
tous παραγωγούε tous.
Ενα διαφορετικό ζήτημα είναι
το πόσο γρήγορα προχωράει το
ελληνικό Δημόσιο otous εμβολιασμούε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
χθεε διά πολλών εκπροσώπων ms
ότι το σχέδιό ms για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού θα
τηρηθεί μέχρι κεραίαε, με στόχο
να εμβολιασθούν 220.000 άνθρω
ποι 0cos το τέλο$ του πρώτου μήνα
του χρόνου. «Διαχειριζόμαστε ένα
εμβόλιο που καμία χώρα δεν έχει
εμπειρία διαχείρισή3 του», είπε
χθε$ ο γ.γ. πρωτοβάθμια$ φροντί-

6as Μάριοε Θεμιστοκλέουε, «βρι
σκόμαστε στον μ.ό. εμβολιασμού
ms Ε.Ε.». Σύμφωνα με πληροφο
ρώ ms «Κ», υπάρχει η ανησυχία
για κάποιε5 ελλείψει αναλωσί
μων, ενώ έγινε αναγκαίοε ο αναπρογραμματισμόε εμβολιασμών
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
για διαφορετικού5 λόγου3 σε κά
θε περίπτωση.
Ετσι, π.χ. στο εμβολιαστικά κέ
ντρο ms Προσοτσάνη5, το προσω
πικό του Κέντρου Yysias δήλωσε
ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη
αντιμετώπισή περιστατικού αλλεργώ, δεν υπήρχε ειδίκευση, με
αποτέλεσμα το εμβολιαστικά κέ
ντρο του νομού να μεταφερθεί και
πάλι στο νοσοκομείο ms Δράμα3.
Η κυβέρνηση ενημέρωσε νοσοκο
μεία που οι ΥΠΕ mus είχαν προ
γραμματίσει εμβολιασμού3 πριν
από την Πέμπτη, την παραμονή
ms Πρωτοχρονιάε, με αποτέλε
σμα να φαίνεται ότι αναβλήθηκαν
εμβολιασμοί.
• Σε άλλεε περιπτώσειε otous εμ-

βολιασμού5 των μονάδων φροντίδαε ηλικιωμένων ένα 8%-10% του

πληθυσμού των μονάδων, Ka0cbs
έχει πολλά υποκείμενα νοσήματα,
χρειάζεται είτε να μεταφερθούν σε
νοσοκομεία είτε να εμβολιασθούν
παρουσία γιατρού του ΕΟΔΥ, όπωε
συνέβη χθεε στα Μελίσσια στη
σχετική πρεμιέρα otous εμβολιαopoPs σε αυτού5 tous xcbpous. Δια
φορετικά, οι γιατροί των μονάδων
δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη των
εμβολιασμών.
• Η κυβέρνηση ανέλαβε να εμ
βολιάσει tous υγειονομικού3 του
ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νο
σοκομεία, ενώ αρχικά είχε ανακοι
νώσει ότι ο εμβολιασμό3 θα γίνει
στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι διοικητέε των νοσοκομείων του ΕΣΥ
δεν «βλέπουν με καλό μάτι» την
είσοδο «ξένων» στα νοσοκομεία
tous, όταν μάλιστα απαγορεύεται
να εισέρχονται επισκέπτε3 σε αυ
τά, αλλά η ηγεσία του υπουργείου
θέλει να κρατήσει σε «στενό έλεγ
χο» τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει
η κατανομή των εμβολίων έχονταε
εμπλέξει σε αυτήν και την Εθνική
Αρχή Διαφάνεια3.
Τ. ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Διαπραγματεύσεις
Ε.Ε. για αγορά
επιπλέον δόσεων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Για τη δυνατότητα αγορά3 επιπλέον

δόσεων του εμβολίου των PfizerBioNTech διαπραγματεύεται η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μετά τη
θύελλα για tis καθυστερήσει και
tis περιορισμένε3 προμήθεώ εμ
βολίων η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεδρίασε χθε5
εσπευσμένα για την έγκριση του
δεύτερου εμβολίου ms Modema. Η
συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμ
ματιστεί για αύριο. Το γεγονό5 των
διαπραγματεύσεων για το εμβόλιο
των Pfizer-BioNTech αποκάλυψε ο
αρμόδιοΒ εκπρόσωπο5 για θέματα
Υγεία5 Στέφαν ντε Κεερσμάκερ, ο
onoios ανέφερε επιπλέον ότι η Κο
μισιόν βρίσκεται σε συνεννόηση με
tis φαρμακευτικέε και τα κράτη-μέλη για να βρουν τρόπουβ αύξησή

Αν ευοδωθούν οι προ
σπάθειες για αύξηση
της παραγωγής, μέρος
των επιπλέον 100 εκατ.
δόσεων του εμβολίου
των Pfizer-BioNTech
θα παραδοθεί
έως τον Σεπτέμβριο.
ms παραγωγική3 iicavomras των
εταιρειών με tis onoiss η Ε.Ε. έχει
υπογράψει συμβάσεΐ3 προ-αγορά3.
Η επίτροπο5 Υγεία3 Στέλλα Κυριακίδου, anavuiivms στην κριτι
κή που έχει ασκηθεί για tous χειρισμού3 ms Κομισιόν στο θέμα
των εμβολίων, δήλωσε προχθέ5
σε διεθνή πρακτορεία: «Η εμπλο
κή αυτή τη στιγμή δεν αφορά τον
όγκο των παραγγελιών, αλλά την
παγκόσμια ανεπάρκεια παραγωγιms ικανότηταε».
Ο κ. Ντε Κεερσμάκερ υπεν
θύμισε ότι ήδη η Επιτροπή έχει
εξασκήσει το δικαίωμα που περι
λαμβάνεται otis συμβάσεΐ3 για να
αγοράσει επιπλέον δόσεΐ3, τόσο
από tis Pfizer-BioNTech (100 εκατ.)
όσο και από τη Moderna (80 εκατ.),
ms onoias το εμβόλιο αναμένεται
να εγκριθεί αύριο από τον Ευρω
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι
Pfizer-BioNTech έχουν δεσμευτεί
να παραδώσουν tis operas 200
εκατ. δόσεΐ3 στα κράτη-μέλη ms
Ε.Ε. έω5 τον Σεπτέμβριο. Αν ευο
δωθούν οι προσπάθεώ για αύξηση
ms παραγωγή5, σύμφωνα με πλη
ροφορώ ms «Κ», μέρο5 των επι
πλέον 100 εκατ. δόσεων θα παρα
δοθεί εντό5 ms i6ias npoOsopias.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
ms Κομισιόν, εξελίσσεται αυτή
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τη στιγμή μία διαπραγμάτευση
με τα κράτη-μέλη για το nciis θα
κατανεμηθούν οι επιπλέον δόσεΐ5.
Δεν απάντησε πάντα^ ευθέωε σε
ερώτηση σχετικά με tis παράλληλε3 συμφωνίε3 που ενδεχομένου
έχουν κάνει απευθεία3 ορισμένα
κράτη-μέλη με tis φαρμακευτιΐώ.
Ο κ. Ντε Κεερσμάκερ υπενθύ
μισε επιπλέον ότι οι διαπραγματεύσεΐ5 για τα εμβόλια έγιναν σε
συνθήκεε σημαντική3 επιστημοvums αβεβαιότητα5.0 σκοπόε ms
Ennpon0s, oncos είπε, ήταν πάντα
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλά
κιο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι
πιθανότητεε πρόσβασή σε εμβό
λια που θα αποδεικνύονταν απο
τελεσματικά και ασφαλή.
Το ζήτημα του εμβολίου μονο
πώλησε σχεδόν το πρώτο φετινό
briefing ms Emrponhs, στον από
ηχο ms Kpimms που άσκησε στην
Ε.Ε. ο πρωθυπουργόε ms Bauapias
και mOavos διεκδίκησή ms καγκελαρία5 MPpicous Σέντερ. Ο κ. Σέ
ντερ χαρακτήρισε (Bild) «ανεπαρ
κή» τη διαδικασία που ακολούθησε
η Κομισιόν. «Είναι πολύ δύσκολο να
εξηγήσουμε γιατί ο εμβολιασμόε με
ένα πολύ καλό εμβόλιο που φτιά
χτηκε στη Γερμανία προχωράει πιο
γρήγορα αλλού», τόνισε, αναφερόμενο3 στο yeyovos ότι χώρε3 oncos
το Ην. Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο KavaBPs
και το Ισραήλ ενέκριναν τη χορή
γηση του εμβολίου που ανέπτυ
ξε η BioNTech νωρίτερα από την
Ε.Ε. Ο επικεφαλή5 ms ΧριστιανοKoivcovnms Evaions, του αδελφού
Koppams των Χριστιανοδημοκρα
τών στη Βαυαρία, τόνισε επίση3
την οικονομική πτυχή ms αργή3
προόδου ms εκστρατεία5 εμβολι
ασμού, λέγονταε ότι οι χώρε3 που
θα προχωρήσουν πιο γρήγορα θα
ανακάμψουν operas, με την Ευ
ρώπη να μένει πίσω. Στο μεταξύ, η
Γερμανία και η Δανία εμφανίζονται
έτοιμεε να ακολουθήσουν τα χνά
ρια ms Bpsiavias και να διευρύ
νουν το διάστημα μεταξύ των δύο
δόσεων cos το μέγιστο όριο των 42
ημερών (αυτή τη στιγμή η δεύτερη
δόση πραγματοποιείται μετά τρεΐ5
εβδομάδε5). Στόχοε, να λάβουν την
πρώτη δόση όσο περισσότεροι πολίτε5 γίνεται, με δεδομένο ότι οι
υφιστάμενε3 προμήθεώ είναι περιορισμένε5.
Σημειώνεται ότι και ο Ουγκούρ
Σαχίν, ο διευθύνων σύμβουλθ5 ms
BioNTech, άσκησε προ ημερών κρι
τική στην Κομισιόν για την επιλο
γή να κλείσει συμφωνίε3 με πολλέ3 διαφορετιΐώ εταιρεώ, ενώ ο
Γερμανόε unoupY0s Υγεία3 Rvs
Σπαν είχε παροτρύνει δημοσίαν
την ΕΜΑ να επιταχύνει την έγκρι
ση του εμβολίου ms Astra Zeneca
και ms Οξφόρδη.

LOUISA GOULIAMAKI/POOL VIA A.R

Πηγή:

1

Ξεκίνησε χθες ο εμβολιασμός σε κλειστές μονάδες ηλικιωμένων. Στη φωτογραφία, ηλικιωμένη χειροκροτάει, κατά τον εμβολιασμό της.

Το χρονοδιάγραμμα θωράκισης έναντι του ιού
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Με στόχο έωε το τέλθ5 Ιανουάριου

να έχουν εμβολιαστεί 220.000 άτο
μα, συνεχίζεται η επιχείρηση θω
ράκισα του πληθυσμού ms xciipas
έναντι του κορωνοϊού μέσω των
εμβολίων. Σύμφωνα με τον γενικό
γραμματέα Πρωτοβάθμώ Φροντί6as Υγεία3 Μάριο Θεμιστοκλέοα,
έωε χθε3, ημέρα κατά την οποία
οι εμβολιασμοί των υγειονομικών
επεκτάθηκαν σε επιπλέον 42 νο
σοκομεία ΕΣΥ και πέντε στρατιω
τικά (σύνολο 56 νοσοκομεία), είχαν
πραγματοποιηθεί 9.528 εμβολια
σμοί, ενώ το απόθεμα otis ελληνικέε αποθήκε3 ήταν 152.580 δόσειε
εμβολίου. Από την Παρασκευή θα
ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε επι
πλέον 55 νοσοκομεία, yeyovos που
θα επιτρέψει να γίνονται 8.000 εμ
βολιασμοί την ημέρα, ενώ έω5 ns
12 Ιανουάριου θα ολοκληρωθεί ο
εφοδιασμό5 με εμβόλια σε 19 νο
σοκομεία που βρίσκονται στη νη
σιωτική χώρα. Παράλληλα, χθε3
ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί σε
μονάδε3 <ppovri6as ηλικιωμένων

Εως χθες είχαν πραγμα
τοποιηθεί 9.528 εμβο
λιασμοί- Στις 152.580
δόσεις εμβολίου,
το απόθεμα.
από Kivmxs ομάδεε υγεώ του ΕΟ
ΔΥ. Κατά τον κ. ©εμιστοκλέου5,0cos
tis 20 Ιανουάριου θα έχουν εμβο
λιαστεί περισσότεροι από 100.000
υγειονομικοί του ΕΣΥ και των ιδι
ωτικών νοσοκομείων, και προσω
πικό και διαμένοντε5 σε μονάδεε
φροντίδαε ηλικιωμένων και ons 20
Ιανουάριου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμό3 των ατόμων άνω των 85 ετών.
Από την ερχόμενη Δευτέρα θα
είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα
emvolio.gov.gr η υπηρεσία για προ
γραμματισμό ραντεβού για ooous
δεν είναι εγγεγραμμένοι στην
υπηρεσία τηε άυλη5 συνταγογράcpnons. Δυνατότητα προγραμμα
τισμού των ραντεβού σε εμβολιαστικά κέντρα θα υπάρχει και μέσω
των φαρμακείων και των ΚΕΠ.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
των εμβολίων θα εξελίσσεται και ο
εμβολιασμόε των υπόλοιπων ομά
δων πληθυσμού. Oncos ανέφερε η
πρόεδρθ5 ms EOvikAs EnnponAs
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου,
τον Ιανουάριο αναμένεται η έγκρι
ση και στην Ε.Ε. του εμβολίου ms
Moderna και iocos να υπάρξει και
ταχεία έγκριση του αντίστοιχου
ms Astra Zeneca, το οποίο έχει
ήδη λάβει έγκριση από tis ρυθμιστικέε apx0s του Ηνωμένου Βα
σιλείου. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, το συγκεκριμένο εμβόλιο
διαφέρει από tis Pfizer/BioNTech
και ms Moderna, KaBcos χρησι
μοποιεί εξασθενημένο ιό που με
ταφέρει το γενετικό αποτύπωμα
του ιού στο ανθρώπινο κύτταρο
και προκαλεί την ανοσολογική
απάντηση του οργανισμού. Το
ποσοστό αποτελεσματικότητάε
του είναι στο 70% και φαίνεται ότι
μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση
του ιού από εμβολιασμένο άτομο
εάν αυτό μολυνθεί ξανά από τον
ιό. Στα πλεονεκτήματά του είναι
επίση5 ότι είναι φθηνό, δεν απαι

τεί ειδιίώ συνθήΐώ φύλαξηε και
μπορεί να παραχθεί σε τεράστώ
ποσότητεε.
Η κ. Θεοδωρίδου ερωτήθηκε και
για τη σοβαρή νόσηση του ανα
πληρωτή διοικητή του Θριασίου,
Χρήστου Πιλάλη, ο onoios νοση
λεύεται διασωληνωμένο3 σε ΜΕΘ
xaOcos εμφάνισε οξεία αναπνευστι
κή ανεπάρκεια, τρεΐ5 ημέρε5 μετά
τον εμβολιασμό του. Oncos διευ
κρίνισε η κ. Θεοδωρίδου, ο ασθεv0s έχει υποκείμενο νόσημα και
δεν υπήρξε επιστημονικά καμία
συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμού
και voonons.

427 νέα κρούσματα
Εν τω μεταξύ, χθεε ανακοινώ
θηκαν 427 νέα κρούσματα και 54
θάνατοι ασθενών με COVID-19.
Συνολικά από την αρχή τηε πανδημίαε έχουν καταγραφεί 5.011
θάνατοι λόγω ms νόσου. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν χθεε
το απόγευμα 407 ασθενείε. Από
τα νέα κρούσματα τα 199 εντο
πίστηκαν στην Αττική και τα 64
στη Θεσσαλονίκη.
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 Η Ε.Ε. αγοράζει επιπλέον δόσεις από εμβόλιο Pfizer BioNtech
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 204.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

05-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η Ε.Ε. αγοράζει επιπλέον δόσειε
απότο εμβόλιο Pfizer- BioNtech
Η Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε χθες την «οψιόν»
της αγοράς 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων
του εμβολίου Pfizer - BioNtech για το 2021. όπως
προβλεπόταν από τη συμφωνία καιενώ ήδη είχε
παραγγείλει τις πρώτες 200 εκατομμύρια δόσεις.
Το εμβόλιο αυτό είναι το μόνο που έχει εγκριθεί
προς το παρόν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Η κίνηση ξεσήκωσε σειρά
ερωτημάτων για το αν η Ε.Ε. εί
χε προβλέψει σωστά τις παραγ
γελίες της ή αν είχε παραγγείλει λιγότερα εμβόλια απ' όσα
πραγματικά χρειαζόταν. Ο εκ
πρόσωπος της Ε.Ε. Ερίκ Μαμέρ
απάντησε ότι ήταν σωστή η τα
κτική των Βρυξελλών να μη
«βάλει όλα τα αυγά σε ένα κα
λάθι». καθώς η απόφαση ήταν
να υπογραφούν συμφωνίες με
έξι εταιρείες που χρησιμοποι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ούν «διαφορετικές τεχνολογίες» ανάπτυξης εμβο
λίων, δηλαδή με τις AstraZeneca. Johnson & John
son, Sanofi-GSK, Moderna et CureVac και σχεδιά
ζει να υπογράψει συμβόλαιο και με τη Novavax. Η
Ευρώπη αναγνώρισε την ανεπάρκεια δυνατοτήτων
παραγωγής, αλλά τόνισε ότι αυτό είναι παγκόσμιο
πρόβλημα, ενώ ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η
εκστρατεία εμβολιασμού μόλις άρχισε.
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 Στο στόχαστρο η Μέρκελ για τα εμβόλια
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 513.1 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στο στόχαστρο η Μέρκελ για τα εμβόλια

«Ο ρόλος της Μέρκελ στην αποτυχία της στρατηγικής εμβολιασμού. Ετσι φρέναρε την αγορά εμβολίων», ήταν ο χθεσι
νός τίτλος της Bild. «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί ο εμβολιασμός με ένα πολύ καλό εμβόλιο που φτιάχτηκε
στη Γερμανία προχωράει πιο γρήγορα αλλού», υπερθεμάτισε ο Βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Σέντερ. Σελ. 3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στο στόχαστρο η Μέρκελ για τα εμβόλια
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
05-01-2021

Διαπραγματεύσεις
Ε.Ε. για αγορά
επιπλέον δόσεων
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Για τη δυνατότητα αγοράε επιπλέον
δόσεων του εμβολίου των PfizerBioNTech διαπραγματεύεται η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μετά τη
θύελλα για τιε καθυστερήσετε και
τιε περιορισμένεε προμήθειεε εμ
βολίων η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεδρίασε χθεε
εσπευσμένα για την έγκριση του
δεύτερου εμβολίου τηε Modema. Η
συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμ
ματιστεί για αύριο. Το γεγονόε των
διαπραγματεύσεων για το εμβόλιο
των Pfizer-BioNTech αποκάλυψε ο
αρμόδιοε εκπρόσωποε για θέματα
Υγείαε Στέφαν ντε Κεερσμάκερ, ο
οποίοε ανέφερε επιπλέον ότι η Κο
μισιόν βρίσκεται σε συνεννόηση με
τιε φαρμακευτικέε και τα κράτη-μέλη για να βρουν τρόπουε αύξησηε

Αν ευοδωθούν οι προ
σπάθειες για αύξηση
της παραγωγής, μέρος
των επιπλέον 100 εκατ.
δόσεων του εμβολίου
των Pfizer-BioNTech
θα παραδοθεί
έως τον Σεπτέμβριο.
τηε παραγωγικήε ικανότηταε των
εταιρειών με τιε οποίεε η Ε.Ε. έχει
υπογράψει συμβάσειε προ-αγοράε.
Η επίτροποε Υγείαε Στέλλα Κυριακίδου, απαντώνταε στην κριτι
κή που έχει ασκηθεί για τουε χειρισμούε τηε Κομισιόν στο θέμα
των εμβολίων, δήλωσε προχθέε
σε διεθνή πρακτορεία: «Η εμπλο
κή αυτή τη στιγμή δεν αφορά τον
όγκο των παραγγελιών, αλλά την
παγκόσμια ανεπάρκεια παραγωγικήε ικανότηταε».
Ο κ. Ντε Κεερσμάκερ υπεν
θύμισε ότι ήδη η Επιτροπή έχει
εξασκήσει το δικαίωμα που περι
λαμβάνεται στιε συμβάσειε για να
αγοράσει επιπλέον δόσειε, τόσο
από τιε Pfizer-BioNTech (100 εκατ.)
όσο και από τη Moderna (80 εκατ.),
τηε οποίαε το εμβόλιο αναμένεται
να εγκριθεί αύριο από τον Ευρω
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι
Pfizer-BioNTech έχουν δεσμευτεί
να παραδώσουν τιε πρώτεε 200
εκατ. δόσειε στα κράτη-μέλη τηε
Ε.Ε. έωε τον Σεπτέμβριο. Αν ευο
δωθούν οι προσπάθειεε για αύξηση
τηε παραγωγήε, σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ», μέροε των επι
πλέον 100 εκατ. δόσεων θα παρα
δοθεί εντόε τηε ίδιαε προθεσμίαε.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
τηε Κομισιόν, εξελίσσεται αυτή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τη στιγμή μία διαπραγμάτευση
με τα κράτη-μέλη για το πώε θα
κατανεμηθούν οι επιπλέον δόσειε.
Δεν απάντησε πάντωε ευθέωε σε
ερώτηση σχετικά με τιε παράλληλεε συμφωνίεε που ενδεχομένωε
έχουν κάνει απευθείαε ορισμένα
κράτη-μέλη με τιε φαρμακευτικέε.
Ο κ. Ντε Κεερσμάκερ υπενθύ
μισε επιπλέον ότι οι διαπραγματεύσειε για τα εμβόλια έγιναν σε
συνθήκεε σημαντικήε επιστημονικήε αβεβαιότηταε. Ο σκοπόε τηε
Επιτροπήε, όπωε είπε, ήταν πάντα
ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλά
κιο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι
πιθανότητεε πρόσβασηε σε εμβό
λια που θα αποδεικνύονταν απο
τελεσματικά και ασφαλή.
Το ζήτημα του εμβολίου μονο
πώλησε σχεδόν το πρώτο φετινό
briefing τηε Επιτροπήε, στον από
ηχο τηε κριτικήε που άσκησε στην
Ε.Ε. ο πρωθυπουργόε τηε Βαυαρίαε
και πιθανόε διεκδικητήε τηε καγκελαρίαε Μάρκουε Σέντερ. Ο κ. Σέ
ντερ χαρακτήρισε (Bild) «ανεπαρ
κή» τη διαδικασία που ακολούθησε
η Κομισιόν. «Είναι πολύ δύσκολο να
εξηγήσουμε γιατί ο εμβολιασμόε με
ένα πολύ καλό εμβόλιο που φτιά
χτηκε στη Γερμανία προχωράει πιο
γρήγορα αλλού», τόνισε, αναφερόμενοε στο γεγονόε ότι χώρεε όπωε
το Ην. Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάε
και το Ισραήλ ενέκριναν τη χορή
γηση του εμβολίου που ανέπτυ
ξε η BioNTech νωρίτερα από την
Ε.Ε. Ο επικεφαλήε τηε Χριστιανοκοινωνικήε Ενωσηε, του αδελφού
κόμματοε των Χριστιανοδημοκρα
τών στη Βαυαρία, τόνισε επίσηε
την οικονομική πτυχή τηε αργήε
προόδου τηε εκστρατείαε εμβολι
ασμού, λέγονταε ότι οι χώρεε που
θα προχωρήσουν πιο γρήγορα θα
ανακάμψουν πρώτεε, με την Ευ
ρώπη να μένει πίσω. Στο μεταξύ, η
Γερμανία και η Δανία εμφανίζονται
έτοιμεε να ακολουθήσουν τα χνά
ρια τηε Βρετανίαε και να διευρύ
νουν το διάστημα μεταξύ των δύο
δόσεων ώε το μέγιστο όριο των 42
ημερών (αυτή τη στιγμή η δεύτερη
δόση πραγματοποιείται μετά τρειε
εβδομάδεε). Στόχοε, να λάβουν την
πρώτη δόση όσο περισσότεροι πολίτεε γίνεται, με δεδομένο ότι οι
υφιστάμενεε προμήθειεε είναι περιορισμένεε.
Σημειώνεται ότι και ο Ουγκούρ
Σαχίν, ο διευθύνων σύμβουλοε τηε
BioNTech, άσκησε προ ημερών κρι
τική στην Κομισιόν για την επιλο
γή να κλείσει συμφωνίεε με πολλέε διαφορετικέε εταιρείεε, ενώ ο
Γερμανόε υπουργόε Υγείαε Γενε
Σπαν είχε παροτρύνει δημοσίωε
την ΕΜΑ να επιταχύνει την έγκρι
ση του εμβολίου τηε A8tra Zeneca
και τηε Οξφόρδηε.
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 Σταυρόλεξο το ειδικό φυλλάδιο του ΕΟΔΥ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 117.19 cm² Κυκλοφορία:
:

1
05-01-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σταυρόλεξο το
ειδικό φυλλάδιο
του ΕΟΔΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπορεί ο ΕΟΔΥ να έχει δημοσιεύσει «ειδικό φυλλάδιο»
σχετικά με τουε εμβολιασμούε, ωστόσο φαίνεται ότι δεν
είναι τόσο κατατοπιστικό όσο το αντίστοιχο των Βρετα
νικών Αρχών. Οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι που εμβολιά
στηκαν με το σκεύασμα ms Pfizer, ανανεώνονταε έτσι
(τον Δεκέμβριο του 2020) το ενημερωτικό έντυπο για
τον εμβολιασμό του πληθυσμού.
Σύμφωνα, λοιπόν με αυτό, το οποίο διανέμει η κυβέρ
νηση ms Αγγλίαε για το εμβόλιο ms Pfizer, μπορεί να

προκαλέσει πρήξιμο στο us αδένεε, σε ποσοστό 1 στο us
100 που θα κάνουν το εμβόλιο. Ιατρικέε σελίδεε, ωστό
σο, γράφουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο.
Όσον αφορά στο σύνδρομο ms προσωρινήε παράλυσπΞ
προσώπου που καταγράφεται ωε παρενέργεια του εμ
βολίου, το εν λόγω φυλλάδιο αναφέρει ότι αυτό μπο
ρεί να συμβεί σε ποσοστό 1/1.000. Συμπερασματικά, αν
αυτό το νούμερο είναι ακριβέε, τότε έωε και 10.500'Ελληνεε, από τα 10,5 εκατ.Έλλπνεε, ενδέχεται να πάθουν

«παράλυση Bell's». Αξίζει να αναφερθεί, ότι eras ΗΠΑ ο
Οργανισμόε Φαρμάκων FDA, μέχρι τουλάχιστον us 17
Δεκεμβρίου 2020, δεν παρακολουθούσε για το σύνδρο
μο «Bell's Palsy», διότι δεντο θεωρούσε αρκετά σημα
ντικό. Ωστόσο, mis 17 Δεκεμβρίου 2020, ειδικοί του εν
λόγω Οργανισμού, ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση δεν
θεωρείται παρενέργεια των εμβολίων, αλλά σκοπεύ
ουν να παρακολουθήσουν τα δεδομένα σχετικά με mus
εμβολιασθέντεε καιτέτοιεε περιπτώσεΐΞ.
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 Με διαδικασίες εξπρές και το εμβόλιο της Moderna
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1086.72
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

05-01-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Covid-19

Θέματα:

16-17

1
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Με διαδικασίες εξπρές και
το εμβόλιο της Moderna
Οι ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές αδυνατούν να ελέγξουν τη διασπορά, ενώ, αναμένοντας το τρίτο κύμα μετά
την εορταστική περίοδο, η Κομισιόν με φθηνές δικαιολογίες προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη της
διαπραγματευόμενη την αγορά επιπλέον εμβολίων από την Pfizer / BioNTech
«Πρέπει να
ερευνηθεί γιατί
υπάρχουν
ελλείψεις στον
εμβολιασμό και
πού υπήρξαν
προχειρότητες.
Ο υπουργός
Υγείας να
εξηγήσει πώς
μπορούν να
αυξηθούν το
συντομότερο οι
ποσότητες του
εμβολίου»
τόνισε ο
κοινοβου
λευτικός
εκπρόσωπος
της Linke Γιαν
Κόρτε
ασκώντας
κριτική στη
γερμανική
κυβέρνηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Του

τερα εμβόλια να είναι ασφαλή και
αποτελεσματικά.

κρουσμάτων. Για αποτυχία του εμ

τεροχρονισμένα η Κομι

Στη Γαλλία ο επιστημονικός σύμ
βουλος της κυβέρνησης Αρνό Φο-

σιόν διαπραγματεύεται την
αγορά εμβολίων, ενώ προ

ντανέ απέκλεισε τη χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του

κεντρική κυβέρνηση και τον Γενς
τόσο μέλη της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών «Λεοπολτίντα» όσο και
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και η

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ε

υπερβολικά υψηλού αριθμούς
ωθείται η αδειοδότηση εξ
κρουσμάτων, ενώ η Αυστρία παρέπρές και του εμβολίου της αμερικα
νικής Moderna σε μια Ευρώπητεινε
που κατά μια εβδομάδα το τρίτο

έχει σχεδόν γονατίσει από τις αστο
χίες στην αντιμετώπιση της διασποράς του ιού, με νέα lockdown να
έχουν δρομολογηθεί ήδη ενόψειτου
αναμενόμενου τρίτου κύματος και
της οριακής κατάστασης των συστη
μάτων Υγείας, που αναγκάζει πλέον
τους αξιωματούχους της να μιλούν
για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

lockdown, έως τις 24 Ιανουάριου,
και η Νορβηγία ανακοίνωσε νέους
περιορισμούς, κλείνοντας και τα πα
νεπιστήμια, για να μην έχει μια «ανε
ξέλεγκτη» πανδημία.
Η γερμανική κυβέρνηση ετοιμά
ζεται να ανακοινώσει σήμερα την
παράταση του lockdown έως τις 31
Ιανουάριου, μαζί με νέα σκληρότερα

βολιασμού κατηγορούν πάντως την

Αριστερά, ενώ τα δύο προοδευτικά
κόμματα κατηγορούν την Κομισιόν

εμβολιασμοί
στο Πεκίνο

ότι παρήγγειλε πολύ λίγα εμβόλια.
To SPD ζήτησε μάλιστα και την άμε
ση εμπλοκή της καγκελαρίου Άν-

Συνολικά 73.000 άτομα

γκελα Μέρκελ για να αντιμετωπιστεί
«το χάος με τους εμβολιασμούς».
Στην Ισπανία η Καταλωνία προ
χώρησε σε σκληρό lockdown έως τις
17 Ιανουάριου, μεταξύ άλλων απα
γορεύοντας στους κατοίκους να
βγουν εκτός των ορίων του δήμου

ουρές πολιτών να περιμένουν

εορταστική περίοδο για το νέο

εμβολιάστηκαν την
Παρασκευή στο Πεκίνο, με
μέσα στο ψύχος, ενώ η Κίνα
προετοιμάζει μια μεγάλη
εκστρατεία εμβολιασμού για
να αποτρέψει κατά το δυνατόν
ένα τρίτο κύμα μετά την

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για
θέματα Υγείας Στεφάν Ντε Κερμέκερ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή
κυβέρνηση συζητά την αγορά επι
πλέον δόσεων του εμβολίου της

περιοριστικά μέτρα, ενώ η Pfizep /
BioNtech ανέτρεψε τα σχέδια του
υπουργού Υγείας Γενς Σπαν, που με
τη στήριξη του συμπολιτευόμενου
SPD εξέταζε τη δυνατότητα να εμβο

τους, ενώ και άλλες Περιφέρειες και
δήμοι της χώρας ετοιμάζονται να αυστηροποιήσουν τα μέτρα. Η Ισπανία
καταγράφει πάνω από 50.000 θύμα
τα και σχεδόν 2 εκατομμύρια κρού

σιδηρόδρομοι της χώρας θα

Pfizer/ BioNTech και έριξε στην «πε
ρίοδο μεγάλης αβεβαιότητας» τις ευ
θύνες για τον μικρό αριθμό που αγό
ρασε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι
«η βασική φιλοσοφία της στρατηγι
κής ήταν η Ε.Ε. να αναπτύξει ένα

λιαστούν περισσότερα άτομα καθυ
στερώντας τη δεύτερη δόση στα άτο
μα που ήδη εμβολιάστηκαν.

σματα και στις Πρώτες Βοήθειες το
95% των κλινών είναι ήδη γεμάτες,
εκτός των κρουσμάτων κορωνοϊού.

εκατομμύρια διαδρομές κατά

Το σύστημα Υγείας της χώρας έχει
φθάσει στα όριά του και ο κυβερνη

Στην Ιταλία η κυβέρνηση του Τζιουζέπε Κόντε σχεδιάζει την παράτα
ση της «κόκκινης ζώνης» τα Σαββα
τοκύριακα έως και τον Φεβρουάριο,

χαρτοφυλάκιο με ποικιλία, να εξα
σφαλίσει δόσεις από διαφορετικές
εταιρείες» ώστε να υπάρχουν μεγα
λύτερες πιθανότητες ένα ή περισσό

τικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ
προειδοποιεί ότι η κατάσταση στα
νοσοκομεία είναι «εξαιρετική δύ
σκολη» και ότι λόγω των διακοπών
υπάρχει ατελής καταγραφή των

ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων πα
ραμένει σε υψηλά επίπεδα και η θετικότητα στον ιό έφθασε στο 17,6%,

κινέζικο έτος που ξεκινά στις
12 Φεβρουάριου. Οι
πραγματοποιήσουν 407
την εορταστική περίοδο, από
τις 28 Ιανουάριου έως τις 8
Μαρτίου, γεγονός που παρά
την αύξηση των δρομολογίων
δεν θα αποτρέψει τον
συνωστισμό στις μεταφορές.
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 Με διαδικασίες εξπρές και το εμβόλιο της Moderna
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

05-01-2021

με τα θύματα να ξεπερνούν τα
75.000 άτομα, και ο εμβολιασμός
προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθ
μούς.
Η υπουργός Παιδείας της Ιταλίας
Λουτσία Ατζολίνα, που ανήκει στο
κόμμα του Ματέο Ρέντζι, ανακοί
νωσε την επαναλειτουργία των σχο
λείων με φυσική παρουσία στο 50%
από τις 7 Ιανουάριου, ενώ οι Περι
φέρειες της Βενετίας και της Τεργέ
στης αποφάσισαν να κρατήσουν τα
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης
κλειστά έως τις 31 Ιανουάριου, της
Νάπολης τη σταδιακή και μόνο επα
ναλειτουργία τους, ενώ τα συνδικά
τα, οι διευθυντές των σχολείων και
ο Ιατρικός Σύλλογος της Περιφέ
ρειας της Ρώμης ζήτησαν την επα
νεξέταση της απόφασης από την
υπουργό.
Στην Ιρλανδία η χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων τον Δεκέμ
βριο οδήγησε στον υπερτετραπλασιασμό των κρουσμάτων τις τελευ
ταίες δύο εβδομάδες και στην παρά
λυση του συστήματος Υγείας, ενώ το
ποσοστό θετικότητας έφθασε στο
30% την Κυριακή και το 90% των
συνολικών ασθενών στην επαρχία
του Λάουτ βρέθηκε θετικό στον ιό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δικαιολογίες για τις αναβολές εμβολιασμών
εκατοντάδων υγειονομικών
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23
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Δικαιολογώ για us avaBorles εμβολιασμών εκατοντάδων υγειονομικών
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ολόγησής του έχει χαμηλότερη από τα άλ
λα αποτελεσματικότατα, της τάξης του 70%.
Προκειμένου να αυξηθεί η τελευταία, εξήγη
σε, γίνονται τροποποιήσεις ώστε ενώ αρχικά
είχε καθοριστεί να μεσολαβούν 4 εβδομάδες
μεταξύ των δόσεων αυτές να γίνονται σε δι
άστημα 12 εβδομάδων.
Οσο για τους συνδυασμούς εμβολίων από
διαφορετικές εταιρείες, η Μ. Θεοδωρίδου ση
μείωσε ότι είναι προτιμότερο να ακολουθείται
«ο βασικός κανόνας της ιατρικής, να συνεχίζει
κανείς με όποιο εμβόλιο άρχισε».

ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΧΕΛΩΝΑΣ συνεχίζεται ο εμ
βολιασμός στη χώρα μας. Οσο κι αν το υπουρ
γείο Υγείας επιμένει ότι «ο εμβολιασμός εξε
λίσσεται κανονικά και προγραμματισμένα»,
οι χθεσινές αναβολές μέχρι νεωτέρας των
εμβολιασμών εκατοντάδων υγειονομικών σε
όλη τη χώρα δεν μπορούν να κρυφτούν.
Οι δικαιολογίες του γενικού γραμματέα,
υπεύθυνου για τον εμβολιασμό, Μάριου Θε
μιστοκλέους, χθες κατά την προγραμματι
σμένη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας,
ότι «καμία χώρα δεν διαθέτει εμπειρία μιας
τέτοιας διαδικασίας που είναι όλη ψηφιακή»
ή ότι «πράγματι προετοιμάσαμε όλα τα νοσο
κομεία να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στις 4
Ιανουάριου και υπήρξε ενημέρωση ποια είναι
στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη φά
ση» και ότι «δεν είναι αλλαγή σχεδίου», δεν
έπεισαν. Δηλαδή κλείστηκαν εκατοντάδες
ραντεβού για τον εμβολιασμό των υγειονο
μικών σε όλα τα νοσοκομεία στο πλαίσιο της
προετοιμασίας αυτής για να αναβληθούν στη
συνέχεια;
Χθες παραδόθηκαν επιπλέον 83.850 δό
σεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, σύμ
φωνα με τον Μ. Θεμιστοκλέους, με το από
θεμα στις αποθήκες να είναι 152.580 δόσεις
εμβολίου και να έχουν ήδη διανεμηθεί 24.870
δόσεις στα εμβολιαστικά κέντρα. Μέχρι χθες
στις 5 το απόγευμα είχαν εμβολιαστεί 5.665
άνθρωποι και από τις 27 Δεκεμβρίου έχουν
πραγματοποιηθεί 9.528 εμβολιασμοί, πρόσθεσε ο ίδιος. Στόχος, σημείωσε, είναι με τα
σημερινά δεδομένα μέχρι τέλος του μήνα
να εμβολιαστεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων,
δηλαδή περίπου 220.000. Αυτό, βέβαια, αν
έρθουν οι προσδοκώμενες δόσεις...
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Εθνι
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου επισήμανε ότι π αποδοχή του εμβολίου
στη χώρα έχει υπερνικήσει την αρχική διστακτικότητα και τόνισε ότι «αναμφίβολα ένα
εμβόλιο από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει
εμβολιαστικά τα περίπου 7,8 δια πληθυσμού
παγκόσμια. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πα
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Πρόγραμμα εμβολιασμών

γκόσμια συνεργασία, ώστε να καλυφθούν όχι
μόνον οι πλούσιες χώρες, αλλά όλες».
Αναφερόμενη στο εμβόλιο της
AstraZeneca, το οποίο ήδη έχει πάρει την
έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνω
μένου Βασιλείου και αναμένεται να λάβει
έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΜΑ), η ομότιμη καθηγήτρια
Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

εξήγησε ότι είναι ένα εμβόλιο διαφορετικής
τεχνολογίας που χορηγείται σε δύο δόσεις,
είναι σταθερό στις συνήθεις θερμοκρασίες,
είναι φτηνό, μπορεί να παραχθεί σε τεράστιες
ποσότητες ώστε να καλύψει μεγάλους πλη
θυσμούς εμβολιαστικά, φαίνεται ότι μπορεί
να εμποδίζει και τη μετάδοση του ιού από ένα
εμβολιασμένο άτομο, όταν αυτό μολύνεται
εκ νέου με τον κορονοϊό, ενώ βάσει της αξι-

Στην εντατική ο αν 6ioiKnins
του θριάσιου που είχε εμβολιαστεί
ΣΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να σχετίζεται με το εμβόλιο π κατάσταση της υγείας του αναπλη
ρωτή διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ανέφερε ότι
υπάρχει χρονικός συσχετισμός, δηλαδή προηγήθηκε ο εμβολιασμός και μετά από τρεις
ημέρες υπήρξε εμφάνιση οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, ωστόσο επιστημονικά δεν
έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού και της κλινικής εικόνας του ασθενούς.
Ο εργαστηριακός έλεγχος που έγινε αποκλείει τη λοίμωξη από Covid, όμως βρέθηκε
ότι είχε υποκείμενο πρόβλημα που του δημιούργησε αυτήν την κατάσταση. Το συμβάν
φυσικά αναφέρθηκε μέσω της κίτρινης κάρτας στον ΕΟΦ, όπου λειτουργεί η φαρμακοεπαγρύπνηση.

■ Στις 4/1 προχώρησαν σε εμβολιασμούς 56
νοσοκομεία -9 λειτουργούσαν ήδη-, 42 νέα
νοσοκομεία του ΕΣΥ και 5 στρατιωτικά, και
έγιναν 5.665 εμβολιασμοί. Ο ρυθμός αυτός
θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Παράλ
ληλα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στους οίκους
ευγηρίας και στο διάστημα από σήμερα ώς
τις 20 Ιανουάριου θα εμβολιαστούν όλοι οι
διαμένοντες και εργαζόμενοι σε οίκους ευγη
ρίας, μονάδες χρόνιας φροντίδας και κέντρα
αποκατάστασης.
■ Στις 8 Ιανουάριου θα προστεθούν και άλλα
55 νοσοκομεία και η δυναμικότητα του συ
στήματος θα ξεπεράσει τις 8.000 εμβολια
σμούς την ημέρα.
■ Ως τις 12 Ιανουάριου προβλέπεται ότι θα
έχει ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός σε 19 νο
σοκομεία της νησιωτικής χώρας. Ο αριθμός
ημερήσιας δυναμικότητας του συστήματος θα
προσαρμόζεται καθημερινά στον πληθυσμό
που θα πρέπει να εμβολιαστεί και μέχρι τις 20
Ιανουάριου θα εμβολιαστούν και οι υγειονο
μικοί του ιδιωτικού τομέα.
■ Στις 20 Ιανουάριου ξεκινά ο εμβολιασμός
των άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση. Υπολογίζεται να εμβολιαστούν
περισσότερα από 100.000 άτομα.
■ Στις 11 Ιανουάριου ανοίγει η πλατφόρμα
για τα ραντεβού. Σημαντικό βήμα είναι η εγ
γραφή στην άυλη συνταγογράφηση, ενώ οι
εναλλακτικές για κλείσιμο ραντεβού είναι μέ
σω της πλατφόρμας embolio.gov.gr, τα ΚΕΠ
και τα φαρμακεία.
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ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις επικουρικών γιατρών
σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ

υποβάλουν οι παρατασιακοί ειδι
κευόμενοι).
Επισπμαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ
ο υπουργείο Υγείας εξέ
τοποθετούνται ιατροί των ει
δωσε διευκρινίσεις σχε
δικοτήτων: Γενικής Ιατρικής,
τικά με τις προσλήψεις
Αναισθπσιολογίας, Καρδιολογί
επικουρικών ιατρών,
ας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας,
διαφόρων ειδικοτήτων, στα
Πνευμονολογίας,
νο
Χειρουργικής,
σοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Παιδιατρικής,
Η
καθώς και οι ιατροί
διαδικασία πρόσληψης ιατρών
ανεξαρτήτως ειδικότητας που δι
είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Πε
αθέτουν πτυχίο επάρκειας στην
ριφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούΕπείγουσα Προνοσοκομειακή
ντων ιατρών, ο οποίος επικαιροΙατρική.
ποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον
κατάλογο μπορεί να εγγράφει ανά
Δικαιολογπτικά
πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμε
Επισυναπτόμενα δικαιολογπτικά
νος ιατρός. Οσον αφορά στους
που υποβάλλονται μαζί με την
επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ,
αίτηση είναι: 1. Φωτοτυπία της
οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβάλ
ταυτότητας ή του διαβατηρίου
λονται στην κεντρική υπηρεσία
από το οποίο θα προκύπτει ότι ο
του υπουργείου Υγείας. Γιατροί
κάτοχος είναι Ελληνας υπήκοος
που επιθυμούν να εγγραφούν για
ή υπήκοος χώρας-μέλους τπς
πρώτη φόρα μπορούν να υποβά
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι σύζυγοι
λουν αίτηση με τα απαραίτητα
Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων
δικαιολογπτικά σε μια υγειονο
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης θα υποβάλουν φωτοαντί
μική περιφέρεια τπς προτίμησής
τους (αίτηση μπορούν επίσης να
γραφο δελτίου μόνιμης διαμονής
semmanoilidou@e-typos.com

Τ
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μέλους οικογένειας πολίτη τπς
Ενωσης. Οι υπήκοοι τρίτων χω
ρών θα υποβάλουν φωτοαντί
γραφο του δελτίου παραμονής επί
μακράν ή φωτοαντίγραφο μπλε
κάρτας της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ή φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας
παραμονής ομογενούς ή φωτοα
ντίγραφο δελτίου παραμονής δεύ
τερης γενιάς. 2. Φωτοαντίγραφο
πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου
ή Πανεπιστημίου κράτους-μέλους
τπς Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο
θα συνοδεύεται από φωτοαντί
γραφο της μετάφρασης και φωτο
αντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ,
όπου αυτό απαιτείται, ή πτυχίου
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ενω
σης, το οποίο θα συνοδεύεται από
φωτοαντίγραφο της μετάφρασης
και φωτοαντίγραφο της ισοτιμί
ας ΔΟΑΤΑΠ. 3. Φωτοαντίγρα
φο άδειας ή βεβαίωσης άδειας
άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρι
κού επαγγέλματος στη χώρα μας.
4. Αδεια χρήσης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας στη χώρα μας που

κατά την ημερομηνία υποβολής
της δεν έχει παρέλθει δεκαετία
από την ημερομηνία έκδοσης
της άδειας. 5. Βεβαίωση εγ
γραφής σε Ιατρικό Σύλλογο,
από την οποία να προκύ
πτει π ασκούμενη κατά
την τελευταία πενταετία
ειδικότητα. 6. Υπεύθυνη
Δήλωση (άρθρο 8 Ν.
1599/1986) Υπόδειγ
μα Υπεύθυνης Δήλω
σης I ή II για ΕΚΑΒ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση
προτίμησης (άρθρο
8 Ν. 1599/1986).
8. Βεβαίωση γνώ
σης της Ελληνι
κής γλώσσας
(Δγ/10424/313-93 ΦΕΚ263Β
Υπουργική Από
φαση). 9. Πιστοποι
ητικό Εξειδίκευσπς ή
Βεβαίωση προϋπηρε
σίας. 10. Ιατρική Γνωμά
τευση ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ.
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Zroxos είναι να γίνουν 220.000
11 Ιανουάριου
ανοίγει η
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
emvolio.gov.
gr, όπου οι
noXites θα
μπορούν να
κλείνουν
ραντεβού στα
εμβολιαστικά
κέντρα

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 220.000 εμβολιασμοί
έναντι του ιού SARS-CoV-2 θα έχουν
διεξαχθεί ως τα τέλη Ιανουάριου, κα
θώς η επιχείρηση «Ελευθερία» μπήκε
από χθες σε δυναμική τροχιά με τον
εμβολιασμό 5.665 υγειονομικών κα
θώς επίσης διαμενόντων και εργαζο
μένων στους οίκους ευγηρίας. Από τις
11 Ιανουάριου ανοίγει και η ηλεκτρονι
κή πλατφόρμα emvolio.gov.gr, όπου οι
πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντε
βού στα εμβολιαστικά κέντρα.
Πάντως, κατά τη χθεσινή καθιερωμέ
νη συνέντευξη Τύπου ο γενικός γραμμα
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Μάριος Θεμιστοκλέους, δενπαρέλειψε
να αναφερθεί στη σύγχυση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες έπειτα από

την αναβολή προγραμματισμένων εμβο
λιασμών υγειονομικών σε νοσοκομεία
της χώρας. Ειδικότερα, υπογράμμισε
ότι «δεν προέκυψε αλλαγή στο επιχει
ρησιακό σχέδιο», επαναλαμβάνοντας
πως «τα νοσοκομεία ήταν προγραμμα
τισμένα να εμβολιαστούν σε τρεις φά
σεις», όπως είχε ανακοινώσει τόσο ο
ίδιος όσο και ο υπουργός Υγείας, Βασί
λης Κικίλιας, την περασμένη εβδομάδα.
Οι υγειονομικοί επιμένουν εντού
τοις ότι τα ραντεβού ακυρώθηκαν την
τελευταία στιγμή, προκαλώντας μετα
ξύ άλλων αρρυθμίες στη λειτουργία
των νοσοκομείων. «Για εμάς σημασία
έχει να γίνουν οι εμβολιασμοί. Επρε
πε να δοθεί μια συγγνώμη από τον κ.
Θεμιστοκλέους στον κόσμο που ανα

βλήθηκαν τα τακτικά τους ιατρεία για
να γίνουν αυτοί οι εμβολιασμοί, γιατί
δεν είχαμε άλλον χώρο. Είχαμε οργα
νώσει να γίνουν τα εμβόλια στα τακτι
κά ιατρεία γιατί δεν είχαμε άλλον χώ
ρο. Τώρα πρέπει από την αρχή να ξαναοργανώσουμε την ιστορία αυτή για
να τα κάνουμε στο τέλος της εβδομά
δας ή στην αρχή της άλλης» δήλωσε χα
ρακτηριστικά χθες στο MEGA η πρόε
δρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομεί
ων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και
συντονίστρια διευθύντρια της Γ Πα
θολογικής κλινικής του νοσοκομεί
ου «Γ. Γεννηματάς», Ματίνα Παγώνη.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Σε κάθε περίπτω
ση ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε και χθες

εμβολιασμοί έωs reXos ίου μήνα
ότι στόχος είναι έως τις 20 Ιανουάριου
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του
εμβολιασμού των υγειονομικών ώστε
το σχέδιο «Ελευθερία» να... ξεδιπλω
θεί στον γενικό πληθυσμό, με προτε
ραιότητα τους πολίτες ηλικίας 85 ετών
και άνω. Οπως σημείωσε, απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξέλιξη του σχε
δίου είναι να έχει εξασφαλιστεί η δεύ
τερη δόση για όσους έχουν δεχθεί ήδη
μία φορά το τσίμπημα της βελόνας.
«Ο βασικός κανόνας του εμβολια
σμού είναι να συνεχίσεις με αυτό που
άρχισες» διευκρίνισε από την πλευρά
της η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Η
ειδικός, δε, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αι
σιόδοξη σε ό,τι αφορά τις επικείμενες
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εγκρίσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργα
νισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) των εμβολίων
της Moderna και της AstraZeneca που
θα τροφοδοτήσουν (και) τη χώρα μας
με περισσότερες δόσεις.
Η ίδια, συγκρίνοντας τα δύο εμβό
λια που έχουν λάβει έγκριση στη Βρε
τανία, εξήγησε ότι «το εμβόλιο της
AstraZeneca έχει διαφορετική τεχνο
λογία από αυτό των Pfizer/BioNTech.
Είναι ένα εμβόλιο που χρησιμοποιεί
έναν ιικό φορέα, έναν ιό εξασθενημένο, που είναι ένας είδος ταχυδρόμου
καθώς μεταφέρει το γενετικό αποτύ
πωμα για την παραγωγή της πρωτεΐ
νης που προκαλεί και την ανοσολογική αντίδραση στον ανθρώπινο ορ
γανισμό».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, το συ
γκεκριμένο εμβόλιο πιθανόν να εμπο
δίζει και τη μετάδοση του ιού: «Εί
ναι ένα εμβόλιο που το περιμέναμε
με μεγάλη αγωνία. Εχει κάποια συ
γκεκριμένα πλεονεκτήματα - είναι
σταθερό στις συνήθεις θερμοκρασί
ες φύλαξης, είναι φθηνό και μπορεί
να παραχθεί σε τεράστιες ποσότη
τες, ώστε να καλύψει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες».
Εν τω μεταξύ, 427 νέα κρούσματα
ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ, ενώ ακό
μα 54 άνθρωποι έχασαν το τελευταίο
24ωρο τη μάχη για τη ζωή τους. Την
ίδια ώρα στις ΜΕΘ της χώρας νοση
λεύονταν 407 ασθενείς.
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Η Pfizer προειδοποιεί για το εμβόΛιο

«Δεν προστατεύει
αν δεν γίνουν
οι δόσεΐ5 εγκαίρου»
Αυθαίρετα
καταστρατηγούν
lous κανόνες
αρκετές
ευρωπαϊκές
χώρες
Καθολικό
lockdown
ανακοίνωσε
χθες το βράδυ
για την Αγγλία
ο βρετανός
πρωθυπουργός,
Μπόρις
Τζόνσον

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

έξι εβδομάδων μεταξύ τους. Την ίδια ώρα ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων - που
ε προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊ
δεν κατάφερε να καταλήξει χθες σε απόφαση
κές χώρες που θέλουν να αλλάξουν το
όσον αφορά στην έγκριση του εμβολίου της
διάστημα μεταξύ της πρώτης και της
Moderna και αναμένεται να συνεδριάσει εκ
δεύτερης δόσης του εμβολίου, προχώρησε
νέου αύριο- γνωστοποίησε ότι θα χρειασθεί
χθες η εταιρία Pfizer. Αφορμή η απόφαση
να τροποποιηθεί η έγκριση που έχει δοθεί για
της βρετανικής κυβέρνησης, που άλλαξε την
την κυκλοφορία του εμβολίου της Pfizer στις
εμβολιαστική της στρατηγική και έθεσε ως
χώρες της ΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί να
προτεραιότητα να κάνουν την πρώτη δόση του
γίνει η δεύτερη δόση σε απόσταση μεγαλύτερη
εμβολίου όσοι περισσότεροι πολίτες γίνεται,
των 42 ημερών από την πρώτη.
πριν λάβουν την δεύτερη δόση 12 εβδομάδες
Το θέμα που γεννάται είναι σημαντικό
αργότερα.
τατο, καθώς φαίνεται ότι και άλλες χώρες
Αυτό όμως προκάλεσε την έντονη αντί
προσαρμόζουν την στρατηγική τους, όπως
δραση από πλευράς των εταιριών Pfizer και
η Δανία, οι αρχές της οποίας αποφάσισαν
BioNTech, οι οποίες προειδοποίησαν ότι
να κάνουν τις δύο δόσεις με διαφορά άνω
δεν μπορούν να εγγυηθοόν πως το εμβόλιο
των έξι εβδομάδων, ενώ και η κυβέρνηση
που έχουν αναπτύξει - και το οποίο χρησι
της Γερμανίας, ζήτησε από ειδική επιτροπή
μοποιείται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο από
να εξετάσει το ίδιο ενδεχόμενο. Καθώς στην
τις αρχές Δεκεμβρίου - θα προσφέρει την
Ευρώπη εκδηλώνεται πλέον το τρίτο κύμα
ίδια προστασία έναντι της Covid-19, εάν η
της πανδημίας, η κάθε κυβέρνηση φαίνεται
δεύτερη δόση γίνει σε μεγαλύτερο χρονι
να διαμορφώνει μια δική της πολιτική, που
κό διάστημα απ’ όσο έγινε στις δοκιμές. «Η
όμως δεν συμβαδίζει πάντα με τις προτάσεις
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμ
των εταιριών που έφτιαξαν τα εμβόλια.
βολίου δεν έχει αξιολογηθεί για δόσεις που
έγιναν με μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους»,
ΑΥΣΤΗΡΟ LOCKDOWN. Trrv ίδια ώρα, κα
αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας η
θολικό lockdown, το τρίτο κατά σειρά από
οποίας έχει γνωστοποιήσει πως οι δύο δόσεις
την αρχή της κρίσης, και εξίσου αυστηρό με
θα πρέπει να γίνουν με διαφορά τριών έως
εκείνο της περασμένης άνοιξης, ανακοίνωσε

Σ

χθες το βράδυ για την Αγγλία ο βρετανός
πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, μόλις λί
γες ώρες αφού ξεκίνησε στη Βρετανία, σε
παγκόσμια πρώτη, η χρήση του εμβολίου της
AstraZeneca. Τα σχολεία θα παραμείνουν από
σήμερα κλειστά στην Αγγλία για τη συντρι
πτική πλειοψηφία των μαθητών -παρότι ο
Τζόνσον είχε δηλώσει επανειλημμένως πως
ήθελε να παραμείνουν ανοιχτά- και οι πολίτες
καλούνται να μη βγαίνουν από το σπίτι τους
παρά μόνο για να ψωνίσουν τα απαραίτητα,
να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, να πάνε στη
δουλειά αν δεν μπορούν να εργασθούν κατ’
οίκον, να αθληθούν ή να ξεφύγουν από ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τον Τζόνσον,
οι συλλογικές προσπάθειες θα είχαν φέρει
αποτέλεσμα έναντι του παλιού στελέχους του
κορωνοϊού, το νέο στέλεχος όμως, που είναι
όπως είπε κατά 50%-70% πιο μεταδοτικό, διασπείρεται με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο ίδιος
μάλιστα δήλωσε εμμέσως πλην σαφώς πως το
νέο lockdown θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι
τα μέσα Φεβρουάριου. Ο υπουργός Υγείας
Ματ Χάνκοκ είχε παραδεχθεί νωρίτερα πως
το σύστημα υγείας δέχεται «έντονες πιέσεις»,
την ώρα που οι νεκροί στην Βρετανία έχουν
ξεπεράσει τους 75.000 και οι νοσηλευόμενοι
σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή ανέρχονται
στις 24.000. Καθημερινά καταγράφονται πε
ρισσότερα από 50.000 νέα κρούσματα στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ΣΚΩΤΙΑ. Μην περιμένοντας τις ανακοι
νώσεις του Λονδίνου, η ηγέτης της Σκωτίας
Νικολά Στέρτζεον ανακοίνωσε από την πλευρά
της πως η Σκωτία μπαίνει σε πλήρες lockdown
από χθες τα μεσάνυχτα και για όλο τον Ιανου
άριο. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και
εκφράστηκε η προτροπή προς τους πολίτες
να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις.
Ετσι, παρ’ ότι η Βρετανία ξεκίνησε πρώτη
τους μαζικούς εμβολιασμούς, δεν αποφεύγει
τα πιο αυστηρά μέτρα. Από χθες ξεκίνησαν
να γίνονται τα εμβόλια της AstraZeneca που
αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το πανεπι
στήμιο της Οξφόρδης, με τον υπουργό Υγεί
ας να κάνει λόγο για «εξαιρετικά σημαντική
στιγμή». Το εμβόλιο της AstraZeneca και της

Εξαιρετικά
δύσκολη είναι
η κατάσταση και
στην Ιαπωνία,
η οποία αρχικά
είχε φανεί
ότι ελέγχει
την πανδημία

ΑΓΓΛΙΑ

Δεν θεωρείται σωστό να αναμείξουν και να συνδυάσουν
ο Ηνωμένο Βασίλειο χαράζει τον
δρόμο παγκοσμίως στην έγκρι
ση και τη χρήση των εμβολίων
για την Covid. Ομως, τη στιγμή
οι υπόλοιπες χώρες παρακολουθούν
προσεκτικά, δεν είναι όλες έτοιμες να
υιοθετήσουν κάτι που μοιάζει με μια
πραγματιστική προσέγγιση στα ζη
τήματα της δημόσιας υγείας, αντί να
αποτελεί μια αυστηρή προσκόλληση
στα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον
κόσμο που ενέκρινε τη χρήση του εμβο
λίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca,
όπως ήταν η πρώτη και στην περίπτωση
εκείνου των Pfizer/BioNTech. Πρωτοπο
ρώντας ξανά, κάνει σε όλους την πρώτη
δόση ενός από τα δύο παραπάνω εμβό
λια, καθυστερώντας τη δεύτερη μέχρι και
κατά 12 εβδομάδες, αντί για τις τρεις - ή
τέσσερις - στη διάρκεια των δοκιμών.

Τ

ΤΗΣ SARAH
BOSELEY
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Και τώρα αποκαλύπτεται ότι το προ
σωπικό του ΕΣΥ έχει την άδεια, σε πε
ριορισμένες περιπτώσεις, να αναμείξει
και να συνδυάσει τα δύο εμβόλια. Ετσι,
που
όσοι έχουν κάνει αυτό της Pfizer σε
πρώτη φάση ενδέχεται - εάν τα απο
θέματα έχουν εξαντληθεί (ή στην πε
ρίπτωση που δεν έχει καταγραφεί ποιο
εμβόλιο έκαναν πρώτο) - να δουν να
τους χορηγείται εκείνο της AstraZeneca,
όπως αναφέρει η «Πράσινη Βίβλος» για
τους υγειονομικούς αναφορικά με τη
χρήση των εμβολίων. Η Σκωτία, μάλι
στα, ακολουθεί κατά πόδας, αν και η
Ουαλία έχει διαμηνύσει πως δεν θα
το κάνει.
Ειδικά στις ΗΠΑ, πάντως, όπου ήδη
υπάρχουν επικρίσεις για την προσέγ
γιση του Ηνωμένου Βασιλείου στο
ζήτημα των εμβολίων, εκδηλώνεται
σκεπτικισμός. Οπως σχολίασε στους

«New York Times» ο Τζον Μουρ, του
Πανεπιστημίου Cornell, οι βρετανοί
αξιωματούχοι «μοιάζουν να έχουν
εγκαταλείψει πλήρως την επιστήμη
και απλώς προσπαθούν να υποθέσουν
πού βρίσκεται η έξοδος από το χάος».
Από την πλευρά του, το Κέντρο Ελέγ
χου και Πρόληψης Νοσημάτων των
ΗΠΑ (CDC) σημειώνει πως «δεν μπορεί
να υπάρξει εναλλαγή» στα εγκεκριμένα
εμβόλια, όπως και ότι «η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα των ανάμεικτων
δόσεων δεν έχουν αξιολογηθεί. (Γι’
αυτό) οι δύο δόσεις πρέπει να γίνονται
με το ίδιο σκεύασμα».
ΔΙΑΜΑΧΗ. Το άρθρο στους «New York
Times» προκάλεσε διαμάχη ανάμεσα
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το
«BMJ» (εβδομαδιαίο ιατρικό περιοδικό
που εκδίδεται από τη Βρετανική Ιατρική

Ομοσπονδία) απαίτησε την εμφανή
απόσυρση ενός τίτλου, ο οποίος ισχυρι
ζόταν πως η ανάμειξη και ο συνδυασμός
των εμβολίων έχουν εγκριθεί επισήμως.
Πρόκειται για «σοβαρή παραπλάνηση»,
δήλωσε η εκδότρια δρ Φιόνα Γκάντλι.
Δεν αποτελεί επίσημη πολιτική, ση
μείωσε και η Μέρι Ράμσεϊ, επικεφαλής
του τμήματος εμβολιασμών της Υπηρε
σίας Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας.
Πρόσθεσε δε ότι στις «εξαιρετικά σπά
νιες περιπτώσεις που το ίδιο εμβόλιο
είναι μη διαθέσιμο ή όταν δεν είναι
γνωστό ποιο εμβόλιο έχει κάνει ήδη ο
ασθενής είναι προτιμότερο να γίνεται
η δεύτερη δόση με ένα άλλο εμβόλιο,
παρά να μη γίνεται καν».
Οπως είπε, τόσο αυτό όσο και το
διάστημα των 12 εβδομάδων αποτε
λούν απαντήσεις που δίνονται υπό
πραγματικές συνθήκες σε μια επικών
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Οξφόρδης είναι πιο εύκολο να μεταφερθεί
και να αποθηκευτεί από εκείνο της Pfizer/
BioNTech και άρα πιο εύκολο να γίνει σε
χώρους εκτός νοσοκομείων.
Η ΙΑΠΩΝΙΑ. Εξαιρετικά δύσκολη είναι η
κατάσταση και στην Ιαπωνία, η οποία αρχικά
είχε φανεί ότι ελέγχει την πανδημία. Χθες ο
ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσισίντε Σούγκα
ανέφερε ότι εξετάζει την πιθανότητα να θέσει
την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης λόγω του τρίτου κύματος
της Covid-19. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εκ
νέου αμφιβολίες για το εάν θα πραγματο
ποιηθούν φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες που
ακυρώθηκαν πέρσι.

1

05-01-2021

Ο 82xpovos
Μηράιαν
Πίνκερ που
υποβάλλεται σε
αιμοκάθαρση
ήταν
ο πρώτοε που
έλαβε το νέο
εμβόλιο ms
Οξφόρδηβ στο
πανεπιστημιακό
νοσοκομείο
«Τσόρτσιλ»
τηε Οξφόρδηβ

ία εμβόλια
διαστάσεων κρίση, σε μια προσπάθεια
να διασφαλιστεί μια κάποια ανοσία απέ
ναντι στο νέο στέλεχος του κορωνοϊού
που επελαύνει, όσο γίνεται πιο γρήγο
ρα σε όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους.
Στο μεταξύ, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ευ
ρώπη βιάζονται να εγκρίνουν τη χρή
ση του εμβολίου της Οξφόρδης και της
AstraZeneca. Αμφότερες μοιάζουν να
περιμένουν και άλλες αποδείξεις από τη
μεγάλης έκτασης δοκιμή που διεξάγεται
στις ΕΙΠΑ. Και οι δύο, επίσης, εμφανί
στηκαν επιφυλακτικές όσον αφορά την
έγκριση του εμβολίου της Pfizer, έστω
και αν ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτήν.
Οι ΗΠΑ, μάλιστα, έχουν εγκρίνει και το
(παρόμοιο με της Pfizer) σκεύασμα της
Moderna, που σχεδιάστηκε και παρήχθη
στη χώρα με σημαντική χρηματοδότηση
από την Operation Warp Speed.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οσοι έχουν
κάνει ιο εμβόλιο
ms Pfizer
σε πρώιη φάση
ενδέχεται εάν
ία αποθέματα
έχουν
εξαντληθεί
να δουν να
ious χορηγείται
εκείνο
ms AstraZeneca
στη δεύτερη
φάση
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Σε τρεις φάσεις
ο εμβολιασμός υγειονομικών
- Αντικρούει κατηγορίες - γιατρών και αντιπολίτευσης - για αναβολές,
ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους
τοιχεία γιατους εμβολιρησης «Ελευθερία», όπως έχει
ασμούς που έχουν γίνει
ήδη ανακοινωθεί από τις αρχές
μέχρι σήμερα στην Ελ
της προηγούμενης εβδομάδας.
λάδα και το χρονοδιάγραμμα
βάσει του σχεδιασμού, δίνει
Μέχρι τις 15:00 αήμερα έγι
ο γενικός γραμματέας Πρω
ναν 572 νέοι εμβολιασμοί. Συ
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
νολικά από τις 27/12/2020 έως
Μάριος Θεμιστοκλέους ανα
σήμερα έχουν γίνει 3.779 εμβο
κρούοντας τις συνεχείς τις τε
λιασμό ί.
λευταίες ημέρες κατηγορίες
περί αναβολών και καθυστε
Το διάστημα από 4/1/2021
ρήσεων στον εμβολιασμό των
έως 20/1/2021, σύμφωνα με ίο
υγειονομικών από γιατρούς
επιχειρησιακό σχέδιο, θα ολο
και αντιπολίτευση.
κληρωθεί η πρώτη δόση του εμ
βολιασμού των υγειονομικών,
Για πλήρη απώλεια του ελέγ
των διαμενόντων και εργαζομέ
χου και επιτελική ανικανότητα
νων στους οίκους ευγηρίας, στις
μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία
μονάδες χρόνιας φροντίδας και
ανακοίνωσή του, ενώ το ΚίΝΑΛ
στα κέντρα αποκατάστασης.
απαιτεί συγκεκριμένες απαντή
σεις από την κυβέρνηση για το
Ο εμβολιασμός των υγει
θέμα κατηγορώντας της «για
ονομικών
στα
Νοσοκομεία
αυτοσχεδιασμούς και ανικανό
του Ε.Ι.Υ. θα γίνει σε 3 φάσεις.
τητα».
Σήμερα , 4/1/2021, θα προστε
θούν 42 νέα Νοσοκομεία στα 9
Οι εμβολιασμοί των υγειο
Νοσοκομεία που ήδη πραγμα
νομικών συνεχίζονται αδιάκοπα
τοποιούν εμβολιασμούς - δυ
και βάσει του αρχικού σχεδιαναμικότητα που θα επιτρέψει
σμού που μιλούσε για τρεις φά
περισσότερους από 5.000 εμβο
σεις, επιμένει ο γγ Μάριος Θεμι
λιασμό ύς υγειονομικών καθημε
στοκλέους.
ρινά.

Σ

Εξηγώντας μάλιστα γιατί
επιλέχθηκε η στρατηγική αυτή
εξηγεί ότι «η σταδιακή ένταξη
των Νοσοκομείων στο εμβολιαστικά πρόγραμμα, διασφαλίζει
την καλύτερη προετοιμασία του
συστήματος, τόσο στον ασφαλή
εφοδιασμό, όσο και στην εκπαί
δευση του προσωπικού στα ψη
φιακά εργαλεία που για πρώτη
φορά χρησιμοποιούνται στο
Ε&νικά Σύστημα Υ γείας, αλλά και
σε άλα τα στάδια διαχείρισης
του εμβολίου από την αποθή
κευση και διανομή του, έως τη
διενέργεια των εμβολιασμών».
Πίσω δε από τις κατηγορί
ες για αναβολές εμβολιασμών
προφανώς βλέπει άλλες σκοπι
μότητες, λέγοντας χαρακτηρι
στικά «κάποιοι επιμένουν να βα
φτίζουν τον σχεδίασμά σε τρεις
φάσεις, αναβολή. Είναι οι ίδιοι
«πρόθυμοι» που θα έσπευδαν
να καταγγείλουν και την ακρι
βώς αντίθετη τακτική».
Ειδικότερα, μετά το πλήθος
αναφορών για αναβολές και
καθυστερήσεις στον εμβολια
σμό των υγειονομικών, ο γενι
κός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμι
στοκλέους έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

Στις 8/1/2021 θα προστεθο ύν
επιπλέον 55 Νοσοκομεία και έως
τις 12/1/2021 θα ολοκληρωθεί ο
εφοδιασμός σε 19 Νοσοκομεία
που βρίσκονται στη νησιωτική
χώρα.
Στα Νοσοκομείαtou Ε.Σ.Υ. θα
προστίθενται σταδιακά τα Στρα
τιωτικά Νοσοκομεία - τη Δευτέ
ρα 4/1/2021 προστίθενται και 5
Στρατιωτικά Νοσοκομεία - ενώ
θα αρχίσει και ο εμβολιασμός
των υγειονομικών του ιδιωτικού
το μέα».
Επίσης, προσθέτει ο κ. Θεμι
στοκλέους, «σήμερα θα ξεκινή
σει ο εμβολιασμός των πολιτών
που διαμένουν και εργάζονται
στους οίκους ευγηρίας από τις
Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)
του ΕΟΔΥ. Ο εμβολιασμός της
ομάδας αυτής θα ολοκληρωθεί
έως τις 20/1/2021.
Η εκτίμηση με βάση τις δη
λώσεις συμμετοχής, είναι ότι
μέχρι τις 20/1/2021 θα εμβολια
στούν περισσότερα από 100.000
άτομα».
«Ο εμβολιασμός των υγειο
νομικών ήταν προγραμματισμέ
νο να γίνει σε 3 φάσεις, όπως
είχε, άλλωστε, ανακοινωθεί.

καλύτερη προετοιμασία του συ
στήματος, τόσο στον ασφαλή
εφοδιασμό, όσο και στην εκπαί
δευση του προσωπικού στα ψη
φιακά εργαλεία που για πρώτη
φορά χρησιμοποιούνται, στο
Εθνικά Σύστημα Υγείας, αλλά κα ι
σε όλα τα στάδια διαχείρισης
του εμβολίου από την αποθή
κευση και διανομή του, έως τη
διενέργεια των εμβολιασμών.
Η τακτική της σταδιακής
έναρξης των εμβολιασμών ακο
λουθείται από πολλές ευρωπαϊ
κές χώρες.
Κάποιοι επιμένουν να βα
φτίζουν τον σχεδίασμά σε τρεις
φάσεις, αναβολή. Είναι σι ίδιοι
«πρόθυμοι» που θα έσπευδαν να
καταγγείλουν και την ακριβώς
αντίθετη τακτική» καταλήγει ο
κ. Θεμιστοκλέους.

ΤΟ ΚΙΝΑΛ
«Οι εμβολιασμοί συνεχίζο
νται χωρίς διακοπή και με βάση
τον προγραμματισμό της επιχεί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η σταδιακή ένταξη των Νο
σοκομείων στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα, διασφαλίζει την

Επίθεση στην κυβέρνηση για
το ζήτημα τωνεμβολιασμών τω ν

υγειονομικών, ασκεί ίο Κίνημα
Αλλαγής με σχετική ανακοίνωσή
του. «Αυτοσχεδιααμοί και ανικα
νότητα από την Κυβέρνηση και
στους εμβολιασμούς» αναφέρει
στην ανακοίνωση, σημειώνο
ντας πως «Αίγες ώρες μετά τις
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων,
περί του αντιθέτου, αναβλήθη
καν οι προγραμματισμένοι εμ
βολιασμοί των υγειονομικών σε
κρίσιμα νοσοκομεία με κλίνες
COVID -19».

ρει πως

Όπως επισημαίνεται στην
ίδια ανακοίνωση, «περιμένουμε
απάντηση τώρα για το τι έχει
συμβεί. Όχι άλλο ράβε-ξήλωνε
εις βάρος της κοινωνίας και της
οικονομίας».

Συμπληρώνοντας το ΚΚΕ
επισημαίνει πως «επιβεβαιώ
νεται 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 αντιμετωπίζε
ται ούτε οι αναγκαίοι όροι για
τον εμβολιασμό εξασφαλίζο
νται».

το κκε
Έντονη κριτική στην κυβέρ
νηση με αφορμή τους εμβολι
ασμούς υγειονομικών, ασκεί το
ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση έχει ακέραια
την ευθύνη για τις παλινωδίες
και την αναβολή προγραμ
ματισμένων εμβολιασμών σε
νοσοκομεία πρ ώτης γραμμή ς»
και ότι «η κατάσταση αυτή δη
μιουργεί εύλογη ανησυχία για
την κρατική ετοιμότητα, εν
όψει της πιο δύσκολης διαχεί
ρισης του εμβολιασμού στον
γενικό πληθυσμό».

Σε ανακοίνωσή του αναφέ
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 Διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 130.41 cm² Κυκλοφορία:
:

05-01-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διαβεβαιώσεις από ιην
Κομισιόν για τα εμβόϋια
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ tns ΕυρωηαϊκήεΈνωons αναφορικά με την εξασφάλιση των
απαραίτητων δόσεων για τουε εμβολιασμούε κατά του κορωνοϊού εξήγησε ο
εκπρόσωπος tns Κομισιόν αρμόδιος για
θέματα υγείαβ Στεφάν Ντε Κερμέκερ,
με τον εκπρόσωπο uis Κομισιόν Ερίκ
Μαμέρ, από την άλλη να διαβεβαιώνει
πω5 η ΕΕ θα είναι σε θέση να εξασφα
λίσει τον εμβολιασμό των Ευρωπαίων
το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με
τον Στεφάν Ντε Κερμέκερ, στόχοβ uis
ΕΕ σε πρώτη φάση ήταν η διασφάλιση
ενόε χαρτοφυλακίου με ποικιλία εμβο
λίων. Η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει
την στρατηγική τηβ ΕΕ ήταν να αναπτυ
χθεί ‘ένα χαρτοφυλάκιο με ποικιλία,
να εξασφαλίσει δόσεις από διαφορετι
κέ εταιρείες» έτσι ώστε να υπάρχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες ένα ή περισ
σότερα εμβόλια να είναι ασφαλή και
αποτελεσματικό.
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος uis Κομι
σιόν Ερίκ Μαμέρ επισήμανε ότι η ΕΕ
πρόσθεσε ότι «οι επόμενεε εβδομάδες
και οι επόμενοι μήνεε θα είναι σημαντι
κοί όσον αφορά την εξέλιξη του εμβο
λιασμού» και κατέληξε λέγοντας πως
η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι, με όλεε us
προσπάθειεβ που κάνει, θα μπορέσει να
εξασφαλίσει τον εμβολιασμό των Ευρω
παίων το συντομότερο δυνατόν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επείγουσα επιστολή Αλ. Μεϊκόπουλου για
εμβολιασμούς υγειονομικών στον Βόλο
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 143.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1
05-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

) Επείγουσα επιστολή
Αλ. Μεϊκόπουλου
για εμβολιασμούς
υγειονομικών
στον Βόλο
Επείγουσα επιστολή προς τον δι
οικητή της 5ης Υγειονομικής Περι
φέρειας Θεσσαλίας, απηύθυνε ο
βουλευτής Μαγνησίας Αλέξαν
δρος Μεϊκόπουλος για τον εμβο
λιασμό του υγειονομικού προσωπι
κού του Αχιλλοπουλείου Νοσοκο
μείου Βόλου.
Στην επιστολή του αναφέρεται
στο χρονικό των γεγονότων που
οδήγησαν σε προσωρινή αναβολή
τωνεμβολιασμώνοτο Νοσοκομείο
του Βόλου και υπογραμμίζει: «Το
υγειονομικό προσωπικό του Νοσο
κομείου Βόλου εργάστηκε και ερ
γάζεται σε πρωτοφανείς συνθή
κες, στηρίζοντας την υγειονομική
κάλυψη των πολιτών της Μαγνη
σίας στην εξαιρετικά δύσκολη κα
θημερινότητα που έχει δημιουργή
σει η πανδημία, στηριζόμενο μάλι
στα αποκλειστικά στις δικές του δυ
νάμεις, με πενιχρή χρηματοδότη
ση και ελάχιστη ενίσχυση σε αν
θρώπινο δυναμικό από την Πολι
τεία.
0 έγκαιρος και αποτελεσματικός
εμβολιασμός του υγειονομικού
προσωπικού είναι το ελάχιστο που
οφείλει να κάνει το Υπουργείο
Υγείας για τη θωράκιση των εργα
ζομένων, ούτως ώστε να αφεθούν
απερίσπαστοι στην εκτέλεση των
καθηκόντων που τους έχουν ανα
τεθεί.
Παρακαλείσθε επιτέλους να λει
τουργήσετε με την υπευθυνότητα
που απαιτεί η κρισιμότητα της κα
τάστασης και να ενεργήσετε άμε
σα, προκειμένου ο προγραμματι
σμένος για τη Δευτέρα (ο.ο. χθες)
εμβολιασμός να γίνει κανονικά».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Θωρακίζονται οι υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 170.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1

05-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Θωρακίζονται οι υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη
ΕΣΤΩ και με καθυστέρηση, άρχισαν χθες οι εμβολια
σμοί των υγειονομικών και στα νοσοκομεία της Θεσ
σαλονίκης, συγκεκριμένα σε Ιπποκράτειο, «Παπανικολάου», «Αγιο Δημήτριο» και «Γ. Γεννηματάς». Αρ
χικά εμβολιάζονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές της
πρώτης γραμμής στη μάχη κατά του κορονοϊού, όσοι
δηλαδή βρίσκονται σης ΜΕΘ και τις ΜΑΦ, με στόχο
τους 50 εμβολιασμούς σε κάθε νοσοκομείο.
Οπως δήλωσε η υπεύθυνη του εμβολιασηκού κέ
ντρου του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Κωνσταντί
να Κοντοπούλου, η οποία ήταν η πρώτη υγειονομι
κός που εμβολιάστηκε: «θέλουμε να δώσουμε το κα
λό παράδειγμα σε όλο το ιατρονοσηλευτικό προσω
πικό».
Το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έχει παραλάβει
400 δόσεις των εμβολίων, οι οποίες αναμένεται να
χορηγηθούν έως και την Πέμπτη.
Η πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών
Θεσσαλονίκης και εργαζόμενη στο Νοσοκομείο «Γ.
Γεννηματάς» Δάφνη Κατσίμπα επιβεβαίωσε ότι οι εμ
βολιασμοί διενεργούνται κανοντκά στα Νοσοκομεία
«Γ. Γεννηματάς» και «Αγιος Δημήτριος» και υπάρχουν
μόνο κάποιες ανακατατάξεις στις ημερομηνίες του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εμβολιασμού των υγειονομικών. Παράλληλα, οι εμ
βολιασμοί έχουν αρχίσει και στα Νοσοκομεία «Γ. Παπαγεωργίου», «Γ. Παπανικολάου», ΑΧΕΠΑ, όχι όμως
στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου περίμεναν την
παρτίδα των εμβολίων που δεν έφτασε ποτέ, και εντε
λώς ξαφνικά ενημέρωσαν το υγειονομικό προσωπι
κό ότι δεν θα εμβολιαστεί!
Το εν λόγω νοσοκομείο του Κιλκίς δεν συμπεριλήφθηκε στη σχετική λίστα της ΟΕΝΓΈ, η οποία κα
τήγγειλε την αναβολή των εμβολιασμών σε δεκαπέ
ντε νοσοκομεία της χώρας, αλλά όσοι έσπευσαν χθες
στο ειδικά διαμορφωμένο εμβολιαστικό κέντρο του
Κιλκίς για να λάβουν την πρώτη δόση ενημερώθη
καν ότι τα εμβόλια δεν έφτασαν όπως αναμενόταν, θα
φτάσουν την Πέμπτη και, εάν όλα πάνε καλά, οι εμ
βολιασμοί θα αρχίσουν την Παρασκευή.
Κανένας δεν εξήγησε στους γιατρούς και τους
νοσοκόμους γιατί δεν θα εμβολιαστούν, σε σημείο
ώστε να εκφράζουν την απορία και την ανησυχία
τους: «Εμείς που αρρωστήσαμε, που χάσαμε συνα
δέλφους και φίλους, θα συνεχίσουμε να δουλεύου
με ακάλυπτοι, εκθέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο και
τους ασθενείς μας».
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 Συναγερμός για μεγάλη διασπορά κρουσμάτων σε
Κοζάνη και Σπερχειάδα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 286.84 cm² Κυκλοφορία:
:

1

05-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συναγερμόε για μεγάλη διασπορά κρουσμάτων σε Κοζάνη και Σπερχειάδα
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σημάνει στην κοινό
τητα του Εμπορίου της Κοζάνης μετά την
επιβεβαίωση θετικών κρουσμάτων του
κορονοϊού τα οποία, σύμφωνα με τοπι
κά μέσα, εντοπίστηκαν μετά τη χειροτονία
διακόνου σε μονή της περιοχής Αρδασσα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, εκτός
από το πλήθος των ιερωμένων που έδω
σαν το «παρών» στην τελετή, παρευρέθη
και αρκετός κόσμος από το Εμπόριο, με
αποτέλεσμα να διογκώνονται οι φόβοι για
μεγάλη διασπορά του ιού.
Οπως αναφέρει ο δήμαρχος Εορδαίας
Παναγιώτης Πλακεντάς, ο ΕΟΔΥ ενημε
ρώθηκε άμεσα για τα κρούσματα και χθες
έφτασε στην περιοχή κλιμάκιο για να κά
νει rapid tests, ώστε να εξακριβωθεί η επιδημιολογική κατάσταση. Την ίδια σηγμή,
μεγάλη αναστάτωση επικρατεί και στο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εμβολιασμός υγειονομικών στο Νοσοκομείο Λάρισας

χωριό Παλαίκαστρο στη Σητεία, μετά τον
εντοπισμό τεσσάρων κρουσμάτων. Πρό
κειται για έναν ιδιοκτήτη τοπικής επιχεί
ρησης, τη γυναίκα του και δύο υπαλλή
λους του. Πρώτος έκανε το τεστ ο άνδρας
και, όταν βρέθηκε θετικός, ακολούθησαν
οι έλεγχοι στη σύζυγό του και τους δύο
εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορί
ες τοπικών μέσων, δύο από αυτούς νοση
λεύονται σε μονάδα Covid, ενώ οι άλλοι
δύο έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί διαγνω
στικός έλεγχος έξω από το κοινοηκό γρα
φείο του οικισμού, ενώ ο ΕΟΔΥ εξέδωσε
οδηγία προς τους πολίτες να αποφεύγουν
τις άσκοπες μετακινήσεις.
Την ίδια στιγμή, είναι δυσάρεστες οι
εξελίξεις για την πορεία του ιού στη Σπερ
χειάδα, μετά τα πρώτα κρούσματα που

εντοπίστηκαν μέσα σης γιορτές και αφο
ρούσαν τέσσερα νεαρά άτομα από ισά
ριθμες οικογένειες της περιοχής. Χθες,
από τεστ που έγιναν σε συνολικά 35 άτο
μα βρέθηκαν άλλες δέκα θευκές περιπτώ
σεις.
Μάλιστα, μπροστά σε αυτή τη δύσκο
λη κατάσταση, τόσο ο δήμαρχος Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής όσο και άλλοι
φορείς του δήμου έχουν ήδη βάλει στο
τραπέζι τη λήψη εκτάκτων μέτρων, όπως
την καραντίνα και το κλείσιμο των ορίων
στην περιοχή της Σπερχειάδας για τουλά
χιστον μία εβδομάδα, ώστε να μην υπάρ
ξει μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Το αίτη
μα θα σταλεί στον ανππεριφερειάρχη Θα
νάση Καρακάντζα, προκειμένου να ενη
μερώσει με τη σειρά του τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.
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 Εμβολιασμός την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Βόλου
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 421.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

05-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• ME TO ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΑ EMBOAIA ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ

Εμβολιασμός την Παρασκευή
στο Νοσοκομείο Βόλου
χθες πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφε
ρειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, η δωρεάν
λήψη τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-test)
μέσω δειγματοληψίας, σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών
της ΠΕΜΣ, για ενδέκατη συνεχή φορά. Διενεργήθηκαν
τεστ σε συνολικά 105 υπαλλήλους και όλα τα δείγ
ματα βρέθηκαν αρνητικά. Χθες θετικά βρήκαν μέσω
rapid 12 τεστ στη ΔΕΥΑΜΒ, αλλά θα πρέπει να γίνει
μοριακός έλεγχος, γιατί σε προηγούμενη εξέταση όλα
τα θετικά κρούσματα αποδείχθηκαν αρνητικά. Χθες
στον Ριζόμυλο πραγματοποιήθηκαν rapid tests μετά
το Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύονται τρεις
την προμήθεια των ανάλογων υλικών, που έγινε από
ασθενείς στη ΜΕΘ covid και τρεις στη μονάδα
τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και σε συνεργασία με τους
αρνητικής πίεσης. Στις δύο κλινικές νοσηλεύο
επιμελητές ιατρούς των περιφερειακών ιατρείων, κ.κ.
νται 25 άτομα. 0 καθηγητής πνευμονολογίας κ. ΓουρΚουραβέλα Κάτια και Παπατόλιου Κατερίνα.
γουλιάνης σημείωσε πως ο δείκτης μεταδοτικότητας
Προσήλθαν 60 δημότες παρά τη βροχή και βρέθηκαν
κινείται σε επίπεδα που δημιουργεί αισιοδοξία και για
όλοι αρνητικοί.
μια ακόμη φορά τάχθηκε κατά του αυστηρού «απαγο
ρευτικού». 0 καθηγητής πνευμονολογίας δήλωσε χθες
Αύξηση κρουσμάτων στη Θεσσαλία στο Ράδιο Ακρόαμα, πως στις 11 Ιανουάριου πρέπει να
«Χαμηλά» κινείται η Μαγνησία
ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία και τον Φεβρουά
Εκτός από τη Μαγνησία, αύξηση παρατηρήθηκε χθες
ριο γυμνάσια και λύκεια μαζί μετά πανεπιστήμια. Είπε
στα κρούσματα κορωνοϊού στους θεσσαλικούς Νο
πως το νέο αυστηρό lockdown δεν σχετίζεται με το
μούς. Καταγράφηκαν από τα εργαστήρια του Πανεπι
στημιακού Νοσοκομείου 4 νέα κρούσματα Covid -19
άνοιγμα των σχολείων και σημείωσε πως ο δείκτης
στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Τα 3 κρούσματα
θετικότητας δείχνει να μειώνεται με το «φορτίο» με
εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο ΓΝ. Βόλου,
ταδοτικότητας στην κοινότητα να προκαλεί αισιοδοξία.
ενώ ένα ακόμη προέκυψε κατόπιν τυχαίας δειγματο
Κρούσματα στη ΔΕΥΑΜΒ
ληψίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση. Καταγράφηκαν
Πραγματοποιήθηκαν χθες στον Βόλο 194 Rapid Tests,
επίσης 10 νέα κρούσματα Covid -19 στην ευρύτερη
τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.
περιοχή της Καρδίτσας. Τα 2 κρούσματα αποτελούν
Συγκεκριμένα τα τεστ έγιναν με τη μέθοδο «DRIVE
επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ενώ 4 ακόμη
ΤΗ ROUGH TESTING», από την Περιφέρεια. Επίσης
εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Καρδί

Την ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιανουάριου
αρχίζει στο Νοσοκομείο του Βόλου ο
εμβολιασμός των υγειονομικών, εκτός
απροόπτου, ενώ την ίδια ώρα στη Λάρισα
και τα Τρίκαλα οι εμβολιασμοί στους
υγειονομικούς έχουν αρχίσει με το
σταγονόμετρο.
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τσας. Τέλος, 4 κρούσματα προέκυψαν από τη μαζική
δειγματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο τα
χείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests).
Καταγράφηκαν και 12 νέα κρούσματα Covid -19 στην
περιοχή των Τρικάλων. Το ένα κρούσμα αποτελεί
επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ενώ 4 ακόμη
εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων στο Γ.Ν. Τρικάλων.
Τέλος 7 κρούσματα προέκυψαν από τη μαζική δειγ
ματοληψία Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Tests). Καταγράφηκαν
τέλος, 23 νέα κρούσματα Covid -19 στην περιοχή της
Λάρισας. Τα 2 κρούσματα αποτελούν επαφές επιβε
βαιωμένων κρουσμάτων, ενώ 20 ακόμη εξετάστη
καν κατόπιν συμπτωμάτων και συγκεκριμένα 13 στο
Γ.Ν. Λάρισας και επτά στο Π.Γ. Ν. Λάρισας. Τέλος ένα
κρούσμα προέκυψε από τη μαζική δειγματοληψία
Drive Through Testing με έλεγχο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (Rapid Tests).

ΚΑΤ. ΤΑΣ
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 Δωρεάν τεστ από ιδιωτικά εργαστήρια και κλινικές
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 268.46 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΖΗΤΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Δωρεάν τεστ από ιδιωτικά εργαστήρια και κλινικές
ε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό
«πληρώσουν οι ιδιώτες, σας απαντώ
θέμα την αντιμετώπιση της παν
πως έχουν και οι ίδιοι μεγάλη υποχρέ
δημίας σε επίπεδο Θεσσαλίας, συ
ωση, να βοηθήσουν σε αυτή την κρίσιμη
νήλθε το περιφερειακό συμβούλιο και
φάση. Εάν όλοι εμείς που μπορεί να εί
ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός
μαστε θετικοί, δεν απομονωθούμε, δεν
δήλωσε ότι απαιτούνται πολλά περισσό
θα προστατευθεί η κοινότητα, μέχρι να
τερα rapid tests στον πληθυσμό, καθώς
ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί. Προ
η μη πραγματοποίησή τους είναι μεγάλο
σωπικά κάνω έκκληση στους ιδιώτες,
εμπόδιο για να τιθασευτεί η πανδημία.
να συμβάλλουν. Οι κλινικές σήμερα στέ
«Είμαστε οι μόνοι που κάνουμε τεστ. Το
κονται «όρθιες», γιατί υπάρχει το ΕΣΥ,
κενό ωστόσο δεν μπορούμε να το καλύπου εκεί φιλοξενούνται τα κρούσματα
ψουμε, γιατί δεν είμαστε υγειονομικός
και παρέχεται η πολύτιμη υπηρεσία
οργανισμός.
της υγείας. Τη φόρμουλα εξέτασης των
Προσωπικά καλώ τους ιδιοκτήτες των
οικονομικά ασθενέστερων, ανθρώπων
κλινικών και των εργαστηρίων σε όλη
που ζουν με επιδόματα της πρόνοιας και
τη Θεσσαλία, να μετέχουν σε μια καμπάαδυνατούν να πληρώσουν για εξέταση
νια και να προσφέρουν δωρεάν 10 rapid
κορωνοϊού, θα τη βρούμε, γιατί είναι
την ημέρα σε συμπολίτες μας, που δεν
σχετικά απλή διαδικασία.
μπορούν να πληρώσουν, για να εξετα
Δέκα με είκοσι τεστ συνολικά την ημέρα
στούν. Και επειδή θα με ρωτήσετε, εάν
σε εργαστήρια που κάνουν αναλύσεις
την αδυναμία του κράτους να καλύψει
για κάθε πόλη - τυχαία αναφέρω τον
με rapid όλο τον πληθυσμό, θα την
αριθμό - και η βοήθεια θα είναι πολύτι
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μη, όσο κανείς δεν φαντάζεται», δήλωσε
ο περιφερειάρχης.

Προτάσεις
Οι προτάσεις που κατέθεσε ο περιφερει
άρχης Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
του ενδεχόμενου τρίτου κύματος κορωνοϊού περιλαμβάνουν: Καλύτερη και
ταχύτερη προετοιμασία των Νοσοκο
μείων, αξιοποιώντας την εμπειρία που
αποκτήθηκε από τα πρώτα κύματα της
πανδημίας. Αλλαγή, με Πράξη Νομο
θετικού περιεχομένου του Νόμου περί
προμηθειών, ώστε να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες και να έρθει εγκαίρως ο
απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλι
σμός για τον covid-19 στα Νοσοκομεία.
Ενεργοποίηση και υποστήριξη της Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με περισ
σότερα rapid tests στα Κέντρα Υγείας
και στις ΤΟΜΥ για την αποδέσμευση
των Νοσοκομείων από τις ευθύνες της

δειγματοληψίας και των διαγνωστικών
ελέγχων, προκειμένου να αφοσιωθούν
απερίσπαστα στη νοσηλεία των βαριών
περιστατικών covid-19. Από την αρχή
της πανδημίας μέχρι σήμερα, το Δημό
σιο Σύστημα Υγείας έχει πραγματοποι
ήσει περισσότερα από 140.000 διαγνω
στικά τεστ.
Περισσότερα rapid tests παντού στον
γενικό πληθυσμό, με την υποστήριξη και
την ενεργό εμπλοκή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και των Ιατρικών Συλλόγων
με το άνοιγμα των σχολείων, tests στο
σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπι
κού.
Περισσότερα εμβόλια και με ταχύτερες
διαδικασίες, γιατί έτσι δημιουργείται
συνθήκη ασφάλειας στην κοινωνία.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη από τα ιδι
ωτικά κέντρα για δωρεάν ελέγχους σε
ανασφάλιστους συμπολίτες, με στόχο
την πλήρη κάλυψη του πληθυσμού.
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 Ανάκληση απόφασης για αποκλεισµό των ιδιωτών
ιατρών
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΗΤΕΙ Ο ΑΑΕΞΑΝΑΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάκληση απόφασης για αποκλεισμό των ιδιωτών ιατρών
επιχείρησης «Ελευθερία» που υλοποιείτο Υπουργείο
εύτερη επείγουσα επιστολή απέστειλε ο βουλευ
τής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Προοδευτική Συμμαχία Αλέ
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ιδιώτες ελεύ
ξανδρος Μεϊκόπουλος προς τον υπουργό Υγεί
θεροι επαγγελματίες ιατροί, εξαιρούνται από τον κατά
ας, με κοινοποίηση στον διοικητή της 5ης Υγειονομικής
προτεραιότητα εμβολιασμό του υγειονομικού προσω
Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) ζητώνταςνα ανακαλέσει άμεσα την
πικού τηςχώρας. Τόσο ο ΙατρικόςΣύλλογος Μαγνησίας
απόφαση για τον αποκλεισμό των ιδιωτών ιατρών από
δια μέσου του Προέδρου του κ. Ευθύμιου Τσάμη, όσο
τον κατά προτεραιότητα εμβολισμό του υγειονομικού
και ο Πανελλήνιος ΙατρικόςΣύλλογος, έχουν εκφράσει
προσωπικού της χώρας για την προστασία απέναντι
ανοιχτά προς το υπουργείο Υγείας τη σφοδρή αντίθεσή
στον κορωνοϊό.
τους στον αποκλεισμό των ιδιωτών ιατρών από τον κατά
Η επιστολή του κ. Μεϊκόπουλου:
προτεραιότητα εμβολιασμό.
«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Όπως αναφέρουν, οι ιδιώτες ιατροί ως επαγγελματίΟι ιδιώτες ιατροί της Μαγνησίας, αλλά και πανελλαδικά,
ες υγείας «πρώτης γραμμής», διατρέχουν αυξημένο
όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας βρίσκονται με
κίνδυνο επιμόλυνσης από κορωνοϊό και για τον λόγο
τη σειρά τους στις «επάλξεις», συνεχίζοντας να συνα
αυτό η πολιτεία οφείλει να τους προστατέψει. Ήδη στη
ντούν και να εξετάζουν ασθενείς με φυσικά αυξημένο
Μαγνησία δύο ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί έχουν
κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού, εξαιτίας της φύσης
χάσει τη ζωή τους από τον κορωνοϊό και ένας ακόμη
του επαγγέλματος και της στενής φυσικής επαφής ια
νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι
τρού και εξεταζόμενου. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη
ιδιώτες ιατροί που ως οικογενειακοί ιατροί (παθολόγοι,
απόφαση σχετικά με το σχέδιο εμβολιασμού του πλη
γενικοί ιατροί, παιδίατροι) ή ιατροί άλλων ειδικοτήτων
θυσμού και των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της
είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παρο
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χής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ (δημόσιος φορέας) και
εξυπηρετούν τεράστιο όγκο ασθενών, καλύπτοντας τις
ανάγκες τις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Παρακαλείσθε ανακαλέσετε άμεσα την απόφαση για
τον αποκλεισμό των ιδιωτών ιατρών από τον κατά προ
τεραιότητα εμβολισμό του υγειονομικού προσωπικού
της χώρας για την προστασία απέναντι στον κορωνοϊό
και να εντάξετε όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας
στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό, όπως επιβάλλει
η φύση της εργασίας τους».
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 Οι εμβολιασμοί στη μέγγενη του ενδοαστικού
ανταγωνισμού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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Θέματα:
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Οι εμβολιασμοί στη μέγγενη
του ενδοαστικού ανταγωνισμού
ην ώρα που η πανδημία του SARS-CoV-2 εξαπλώ
νεται ραγδαία με πάνω από 85,5 εκαι. επιβεβαι
ωμένα κρούσματα και 1,850 εκαι. νεκρούς, το
ζήτημα των εμβολιασμών αναδεικνύει το γεγο
νός ότι σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο η υγεία των
λαών έχει μπει στη μέγγενη του σφοδρού ανταγωνι
σμού αστικών τάξεων μεταξύ τους και μονοπωλιακών
ομίλων. Ετσι, σε πολλές χώρες και στη δική μας οι δή
θεν προγραμματισμοί για μαζικούς εμβολιασμούς πέ
φτουν έξω, γιατί διαπιστώνεται ότι δεν έχει εξασφα
λιστεί επαρκής ποσότητα εμβολίων που να μπορεί να
καλύψει όσους ανθρώπους κατά προτεραιότητα το έ
χουν ανάγκη. Γίνεται δηλαδή φανερό ότι ένα από τα
«όπλα» της επιστήμης, το εμβόλιο, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί όπως απαιτούν οι λαϊκές ανάγκες, που πά
λι μπαίνουν στη «ζυγαριά» του «κόστους - οφέλους».
Σχετικά με την έλλειψη εμβολίων και την καθυστέ
ρηση στους εμβολιασμούς στην Ευρώπη, ο εκπρόσω
πος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα Υγείας, Στεφάν Ντε Κερμέκερ, παραδέχτηκε πως στόχος της
ΕΕ ήταν η διασφάλιση ενός χαρτοφυλακίου με ποι
κιλία εμβολίων, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό το χαρτο
φυλάκιο αναπτύχθηκε σε μια περίοδο μεγάλης αβε
βαιότητας». Και πρόσθεσε πως «όταν διαπραγματευ
όμασταν με τις έξι εταιρείες και με άλλες εταιρείες,
δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι κάποιο από αυτά τα εμ
βόλια θα θεωρείτο ασφαλές και αποτελεσματικό από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων» (ΕΜΑ), για να
συμπληρώσει: «Η βασική φιλοσοφία της στρατηγικής
ήταν η ΕΕ να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο με ποικι
λία, να εξασφαλίσει δόσεις από διαφορετικές εται
ρείες» ...έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανό
τητες ένα ή περισσότερα εμβόλια να είναι ασφαλή και
αποτελεσματικά. Αν κάτι επιβεβαιώνει αυτή η τακτική,
είναι η απουσία διακρατικής συνεργασίας και ενοποίη
σης των ερευνών και των δοκιμών των εμβολίων, αφού
στη βάση της καπιταλιστικής οικονομίας κυριαρχεί το
ποιο μονοπώλιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της
αγοράς και άρα και τα κέρδη.

κλεισε μεγάλες συμφωνίες με τις φαρμακευτικές ε
ταιρείες «Pfizer» και «Moderna», προχωράει πιο γρή
γορα το πρόγραμμα εμβολιασμού, με την κυβέρνηση
του Μπ. Νετανιάχου να αξιοποιεί την κατάσταση αυ
τή και προεκλογικά μπροστά στις πρόωρες κάλπες
τον Μάρτη και να δηλώνει ότι σε 10 μέρες έχει εμβο
λιαστεί γύρω στο 10% του πληθυσμού, το πιο υψηλό
ποσοστό στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Δημοσιεύμα
τα και καταγγελίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ό
τι δίνεται στους Εβραίους πολίτες της χώρας και λι
γότερο στους αραβικής καταγωγής πολίτες και τους
Παλαιστίνιους.

Τ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου
συνιστά 42 μέρες για τη δεύτερη
δόση του εμβολίου της «Pfizer»
Ο ΕΜΑ σε συνεδρίασή του ξεκαθάρισε χτες ότι πρέ
πει να τηρείται το μέγιστο χρονικό μεσοδιάστημα 42 η
μερών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης του
εμβολίου των «Pfizer»/«BioNtech» για να επιτυγχάνεται
πλήρης προστασία. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου βασίζονται σε μια με
λέτη όπου η χορήγηση δόσεων πραγματοποιήθηκε με
απόσταση 19 έως 42 ημερών, σημειώνοντας ότι η πλή
ρης προστασία έρχεται μόνο 7 μέρες μετά την ενισχυτική δόση.
«Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό θα απαιτούσε μια πα
ραλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας καθώς και περισσό
τερα κλινικά δεδομένα για την υποστήριξη μιας τέτοιας
αλλαγής, διαφορετικά θα θεωρηθεί "εκτός ένδειξης
χρήση"», σημειώνει.
Νωρίτερα οι «Pfizer» και «BionNTech» προειδοποί
ησαν πως δεν έχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν
ότι το εμβόλιο θα συνεχίσει να προστατεύει από την
Covid-19 αν η ενισχυτική δεύτερη δόση του χορηγηθεί
αργότερα από ό,τι δοκιμάστηκε στις κλινικές δοκιμές
(21 μέρες). «Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του
εμβολίου δεν έχουν αξιολογηθεί σε διαφορετικά προ
γράμματα δοσολογίας, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην κλινική δοκιμή έλαβε τη δεύτερη δό
ση μέσα στο χρονικό παράθυρο που καθορίστηκε στον
σχεδίασμά της μελέτης», τόνισαν οι εταιρείες σε κοινή
τους ανακοίνωση, αναφερόμενες στην πρώτη και την
ενισχυτική δεύτερη δόση που χορηγούνται σε χρονική
απόσταση τριών βδομάδων.
Λίγο νωρίτερα, ο Γερμανός υπουργός Υγείας, Γενς
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Εγκρίνονται και άλλα εμβόλια
εκτός της «Pfizer»

Σπαν, δήλωσε πως η χώρα του εξετάζει αν θα επιτρέ
ψει μια καθυστέρηση στη χορήγηση της δεύτερης δό
σης του εμβολίου, λόγω έλλειψης ποσότητας, προκειμένου να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός περισσότερων πο
λιτών με την πρώτη δόση, μετά από μια παρόμοια κίνηση_της Βρετανίας την περασμένη βδομάδα.
ζεχωριστά, η Δανία ενέκρινε μια καθυστέρηση έως
και έξι βδομάδων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης
λήψης του εμβολίου. Επίσης χτες ο ΕΜΑ θα εξέταζε την
αδειοδότηση του εμβολίου της αμερικανικής «Moderna».
Με αυτή την κατάσταση δεδομένη, η Μεγάλη Βρε
τανία ξεκίνησε χτες, πρώτη στον κόσμο, τον εμβολια
σμό και με το εμβόλιο της «AstraZeneca» και του Πα
νεπιστημίου της Οξφόρδης. Συνολικά εμβολιασμοί με
διάφορα εμβόλια έχουν ξεκινήσει σε περίπου 50 χώρες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χορήγησε για
πρώτη φορά άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στο εμβό
λιο των «Pfizer»/«BioNTech», διευκολύνοντας τις χώρες
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εμβόλιο γρήγορα.
Αυτήν τη στιγμή η Βρετανία διαθέτει περίπου 530.000
δόσεις του εμβολίου της «AstraZeneca» και η εκστρα
τεία εμβολιασμού θα επεκταθεί τις επόμενες μέρες, με
την κυβέρνηση να προσδοκά να χορηγήσει δεκάδες ε
κατομμύρια δόσεις σε μερικούς μήνες. Στην ΕΕ παρα
μένει άγνωστο πότε θα λάβει έγκριση το εμβόλιο της
«AstraZeneca», με τη φαρμακοβιομηχανία να δηλώ
νει πως έχει στείλει όλα τα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΜΑ) και τον τελευταίο να δη
λώνει πως δεν έχει υποβάλει καν αίτηση για έγκριση...
Παράλληλα, τα κρούσματα στη Βρετανία έχουν αυ
ξηθεί ραγδαία τις τελευταίες βδομάδες, ενδεχομένως
λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους που θεωρείται πιο
μεταδοτικό. Την Κυριακή καταγράφηκαν σχεδόν 55.000
νέα κρούσματα και πάνω από 75.000 έχουν πεθάνει, ο
δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός στην Ευρώπη μετά την
Ιταλία. Η Βρετανία επαναλειτουργεί τα νοσοκομεία εκ
στρατείας που είχε δημιουργήσει στην αρχή της παν
δημίας και ανακοίνωσε το κλείσιμο των δημοτικών σχο
λείων στο Λονδίνο.
Εξαιτίας της μεγάλης εξάπλωσης, πλέον χορηγείται
κατά προτεραιότητα η πρώτη δόση του εμβολίου σε ό
σο περισσότερους ανθρώπους γίνεται, μια προσέγγιση
που εξετάζεται στις ΗΠΑ και τη Γερμανία.
Στο Ισραήλ, που φαίνεται ότι η αστική κυβέρνηση έ

Στις ΗΠΑ, με πάνω από 21 εκατ. επιβεβαιωμένα
κρούσματα και 360.000 θανάτους, η εκστρατεία εμ
βολιασμού επιταχύνεται με στόχο να φτάσει το 1 ε
κατ. εμβολιασμούς τη μέρα. Η απερχόμενη κυβέρνη. ση είχε δεσμευτεί ότι 20 εκατ. άνθρωποι θα είχαν εμ
βολιαστεί πριν από το τέλος του 2020 και επί του πα
ρόντος λίγο περισσότεροι από 4,2 εκατ. άνθρωποι έ
χουν λάβει την πρώτη δόση ενός από τα δύο εμβόλια
που έχουν εγκριθεί στη χώρα («Pfizer» και «Moderna»).
Στην Ινδία έλαβαν έκτακτη έγκριση για περιορισμένη
χρήση δυο εμβόλια, της «AstraZeneca» και της ινδικής
φαρμακευτικής εταιρείας «Bharat Biotech», και εμβο
λιασμοί αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες βδο
μάδες. Εξάλλου, το εμβόλιο της «AstraZeneca» παράγεται στην Ινδία, από το Serum Institute, τον μεγαλύτε
ρο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, που έχει ανακοι
νώσει ότι θα παράγει 50 με 60 εκατ. δόσεις κάθε μήνα.
Η Αίγυπτος έδωσε επισήμως άδεια για τη χρήση έ
κτακτης ανάγκης του κινεζικού εμβολίου της εταιρεί
ας «Sinopharm» και οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν μέσα
στον Γενάρη.
Στην Κίνα χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας σχη
ματίζουν ουρές για να εμβολιαστούν και περισσότεροι
από 73.000 άνθρωποι έλαβαν μία πρώτη δόση από την
Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με δημοσιεύ
ματα. Οι εργαζόμενοι στις δημοτικές υπηρεσίες και οι
οδηγοί λεωφορείων ήταν μεταξύ των πρώτων που εμ
βολιάστηκαν. Χωρίς να έχει δοθεί επίσημα έγκριση για
τα κινεζικά εμβόλια, στην Κίνα άρχισαν ήδη από το πε
ρασμένο καλοκαίρι εμβολιασμούς και έχουν χορηγηθεί
περίπου 4,5 εκατ. δόσεις.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι νέες μεταλλάξεις του
κορονοϊού θα επηρεάσουν την ανοσολογική απόκριση
στο εμβόλιο, το οποίο η Κίνα μόλις ενέκρινε για δημό
σια χρήση, δήλωσε αξιωματούχος του Κινεζικού Κέ
ντρου για τον Ελεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών.
«Η μετάλλαξη, σε σύγκριση με προηγούμενες μεταλλά
ξεις... δεν έχει κάποια προφανή αλλαγή μέχρι στιγμής
στην ικανότητά της να προκαλεί τη νόσο» και δεν έχει
εντοπιστεί κάποια επίπτωση των μεταλλάξεων στην ανοσολογική επίδραση του εμβολίου.
Στο μεταξύ, ανησυχία προκαλεί η περίπτωση μιας
32χρονης γιατρού στο Μεξικό, που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ,
αφότου έλαβε το εμβόλιο των «Pfizer»/«BioNTech» και
εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή, σπασμούς και δερ
ματικό εξάνθημα. «Η αρχική διάγνωση είναι εγκεφαλομυελίτιδα», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, προ
σθέτοντας πως η γιατρός έχει ιστορικό αλλεργικών α
ντιδράσεων και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από τις κλι
νικές δοκιμές πως οποιοσδήποτε ανέπτυξε φλεγμο
νή στον εγκέφαλο μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Οι
«Pfizer» και «BioNTech» δεν είχαν μέχρι χτες σχολιά
σει το περιστατικό.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η νέα μετάλλαξη που ε
ντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, είναι ακόμη πιο επικίν
δυνη από τη βρετανική παραλλαγή του, δήλωσε ο Βρε
τανός υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, προσθέτοντας ότι
πρόκειται για ένα «πολύ σημαντικό πρόβλημα».
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^ Είχε εμβολιαστεί

Στη ΜΕΘ ο υποδιευθυντής
ίου «θριασίου»
Διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιαε ο αναπληρωτήε
διοικητήε του «θριασίου», τρειε ημέρεε μετά τον εμβολιασμό του
κατά του κορονοιού.
Η Μαρία θεοδωρίδου, πρόεδροε τηε
54xpovos, που δεν είχε υποκείμενα
νοσήματα, εμφάνισε συμπτώματα
Εθνικήε Επιτροπήε Εμβολιασμών, αναφέρ
λοίμωξηε του κατώτερου αναπνευ
θηκε στο ζήτημα τηε διασωλήνωσηε του
στικού την περασμένη Τετάρτη. Την Παρα
υποδιοικητή και ξεκαθάρισε αρχικά ότι η πε
μονή τηε Πρωτοχρονιάε υποβλήθηκε σε
ρίπτωσή του δεν σχετίζεται με επιπλοκέε
τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ωστόσο η κα
από το εμβόλιο, ενώ σημείωσε πωε του εί
τάσταση τηε υγείαε του επιδεινώθηκε και
χαν γίνει συνολικά τέσσερα τεστ και ήταν
ανήμερα την Πρωτοχρονιά διασωληνώθηόλα αρνητικά.
κε, καθώε διαγνώστηκε αναπνευστική ανε
«Υπήρχε έναε χρονικόε συσχετισμόε,
πάρκεια λόγω τηε λοίμωξηε του κατώτερου
ο εμβολιασμόε και μετά από τρειε ημέρεε η
αναπνευστικού.
εμφάνιση τηε οξείαε αναπνευστικήε ανεΕίχε εμβολιαστεί κατά του ιού την πε
ηάρκειαε, που επέβαλλε, παρ’ ότι επιστη
ρασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο τηε έναρμονικά δεν μπορούσαμε να βρούμε συ
ξηε του σχεδίου «Ελευθερία», ωστόσο
σχέτιση, την καταγραφή στην περίφημη κί
επισημαίνεται από το υπουργείο Υγείαε
τρινη κάρτα, που θα πρέπει να ξέρουν όλοι
ότι εξετάστηκε το ιστορικό του για αλλερότι υπάρχει για την καταγραφή οποιουδήγίεε, σύμφωνα με τιε προβλεπόμενεε
ηοτε σοβαρού περιστατικού συμβαίνει με
διαδικασίεε, και δεν υπάρχουν βάσιμα
τά από έναν εμβολιασμό ή τη λήψη ενόε
στοιχεία για τη συσχέτιση τηε λοίμωξηε
φαρμάκου» ανέφερε και προσέθεσε: «0
με τον εμβολιασμό.
εργαστηριακόε, ο παρακλινικόε έλεγχοε

0
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Δεν είχε υποκείμενα νοσήματα
που έχει γίνει, αποκλείει τη λοίμωξη από
Covid.Έχουν γίνει πάνω από 4 έλεγχοι

οι οποίοι ήταν αρνητικοί, επομένωε ο
ασθενήε δεν ήταν σε περίοδο δρομολογημένηε λοίμωξηε από Covid.Όμωε,
από το ιστορικό και από την εξέλιξη
βρέθηκε ότι ο ασθενήε αυτόε είχε υπο
κείμενο πρόβλημα, το οποίο του δημι

ούργησε αυτή την κατάσταση. Το συμ
βάν έχει αναφερθεί μέσω τηε κίτρινηε
κάρταε στον ΕΟΦ, όπου λειτουργεί η <ραρμακοεπαγρύπνηση, ειδική, δε, Επιτροπή
πάντα αξιολογεί ό,τι αποστέλλεται σχετικά
μετά από εμβολιασμούε και φάρμακα και
ενημερώνει όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού».

29

