 Στο πούλμαν!
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

8

Επιφάνεια 84.91 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

08-01-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στο
πούλμαν!
Βάζουν τους γιατρούς
στο πούλμαν και τους
μοιράζουν στα
νοσοκομεία! Αυτόν τον
τρόπο επέλεξε η
κυβέρνηση για να
μετακινήσει γιατρούς του
ΕΣΥ προς τις μονάδες
της βόρειας Ελλάδας
όπως αποκαλύπτει ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Μάρκου.
Συγκεκριμένα, σε
ερώτησή του για τις
μεταθέσεις στην 4η ΥΠΕ,
που καλύπτει τη
Μακεδονία και τη Θράκη,
αναφέρει ότι «οι γιατροί
μπαίνουν σε ένα
πούλμαν μαζί με άλλους
συναδέλφους τους και
έπειτα από το ταξίδι προς
τα βόρεια της χώρας
ξεκινά η ‘διανομή’ τους
σε νοσοκομεία»!
Επίσης καταγγέλλει ότι οι
γιατροί δεν γνώριζαν το
νοσοκομείο που θα πάνε,
αλλά μόνο την ΥΠΕ, πόσο
καιρό θα μείνουν, πού θα
μείνουν και πού θα
τρώνε.
Κ.Που.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 Αμετανόητοι
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 109.69 cm² Κυκλοφορία:
:

08-01-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αμετανόητοι
Μόνο ως επικοινωνιακό
λάθος εκλαμβάνουν σιο
Μαξίμου ιον σάλο με ιούς
κατά προτεραιότητα
εμβολιασμούς των υπουργών
και των κομματικών και
κυβερνητικών
ινστρουχτόρων. «Υπάρχει ένα
ζήτημα ουσίας και ένα ζήτημα
επικοινωνίας. Στην
επικοινωνία υπήρξε ένα
σοβαρό πρόβλημα»
παραδέχθηκε (στον ΑΝΤΙ) ο
υφυπουργός Άκης Σκέρτσος,
επιβεβαιώνοντας ότι ήταν
πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης-άρα του
πρωθυπουργού-να
εμβολιαστούν πρώτοι πρώτοι
οι υπουργοί, οι γραμματείς
της κυβέρνησης και οι
κομματικοί φαρισαίοι.
«Η πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης, σε συνεργασία
με την επιτροπή
εμβολιασμών, ήταν ότι πρέπει
οι εργαζόμενοι στην πρώτη
κυβερνητική γραμμή να
εμβολιαστούν» αποκάλυψε.
Για να καταλάβετε το πάρτι
που στήθηκε: οι εργαζόμενοι,
όχι μόνο τα στελέχη.
Κ.Που.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Γκρίνια για τους εμβολιασμούς
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 496.78 cm² Κυκλοφορία:
:

08-01-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γκρίνια για τους εμβολιασμούς
Επικρίσεις από Bild κατά Μέρκελ γιατί δεν φρόντισε το συμφέρον της χώρας
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Νέεε επικρίσειε από
την εφημερίδα Bild δέχθηκε η
Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα
Μέρκελ σχετικά με τη συμφω
νία για προμήθεια εμβολίων σε
επίπεδο Ευρωπάίκήε Ενωσηε, με
τουε εσωκομματικοί^ τηε αντιπάλουε να την κατηγορούν ότι
δεν φρόντισε το συμφέρον τηε
χώραε. Οι επικρίσειε συμπίπτουν
με το κλίμα κόπωσηε που επι
κρατεί στη Γερμανία λόγω των
σκληρών περιοριστικών μέτρων.
«Δεν πρόκειται για εθνικισμό
στουε εμβολιασμούε. Αλλά δίκαιη
κατανομή εμβολίων δεν σημαί
νει να παραμελούμε τα δικά μαε
συμφέροντα», δήλωσε το στέλεχοε των συγκυβερνώντων Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), Αλεξάντερ Ντόμπριντ.
Την άνοιξη, η Γερμανία είχε
σχηματίσει συμμαχία με τρειε
άλλεε χώρεε για την ταχύτερη
προμήθεια του εμβολίου, δεχόμε
νη σφοδρέε επικρίσειε από την
υπόλοιπη Ε.Ε. ότι εκμεταλλεύεται
την οικονομική ισχύ τηε για να
περάσει πρώτη στην κούρσα τηε
εξασφάλισηε των εμβολίων. Το
ζήτημα πέρασε από την αρμοδι
ότητα του υπουργείου Υγείαε σε
εκείνη τηε καγκελαρίαε, η οποία
ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή ότι η Γερμανία συμφωνεί
στην από κοινού πανευρωπαϊκή
παραγγελία εμβολίων. Η κίνη
ση αυτή είχε ωε στόχο να δείξει
έμπρακτα την κοινοτική αλλη
λεγγύη, αλλά και να μειώσει τιε
τιμέε, αυξάνονταε τη διαπραγμα
τευτική ισχύ των χωρών απένα
ντι στιε φαρμακευτικέε εταιρείεε.
Ο Γερμανόε υπουργόε Υγείαε,
Γενε Σπαν, ο οποίοε βρίσκεται
κοντά στιε φαρμακευτικέε εταιρείεε και επιπλέον αναζητεί τρόπουε να ανεβάσει το προφίλ του
ωε διεκδικητή τηε καγκελαρίαε
στιε προσεχείε εσωκομματικέε
εκλογέε, διατύπωσε έντονα παρά-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν, χθες, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντησή τους.
0 Σπαν, ο οποίος βρίσκεται κοντά στις φαρμακευτικές εταιρείες, διατύπωσε έντονα παράπονα στην Bild.

Η εφημερίδα
οννέκρινε τη Γερμανία
των 80 εκατ. κατοίκων
με το Ισραήλ, το οποίο
έχει κάνει σημαντικές
προόδους στην εμβολιαστική κάλυψη.
πονά στην εφημερίδα Bild. «Μετά
την επέμβαση τηε καγκελαρίαε, ο
Σπαν οργίστηκε», ανέφερε η εφη
μερίδα, «και προειδοποίησε ότι θα
υπήρχαν μεγάλεε καθυστερήσειε
στιε παραγγελίεε των εμβολίων,
καθώε αυξανόταν ο αριθμόε των
εμπλεκομένων».
Η εφημερίδα συνέκρινε τη
Γερμανία των 80 εκατ. κατοίκων,
όπου οι εμβολιασμοί προχωρούν

αργά, με το Ισραήλ, το οποίο έχει
κάνει σημαντικέε προόδουε στην
εμβολιαστική κάλυψη, αλλά ο πληθυσμόε του είναι δέκα φορέε μικρότεροε. Την ίδια ώρα, οι βρετα
νικοί Financial Τίιηεε σημείωναν
ότι οι παγκόσμιεε καθυστερήσειε
στουε εμβολιασμούε οφείλονται
στιε περιορισμένεε δυνατότητεε
παραγωγήε, καλώνταε τιε κυβερνήσειε να παρέμβουν με σχέδιο
και χρηματοδότηση για τη δρα
στική αύξηση των παραγωγικών
δυνατοτήτων. «Από μόνη τηε, η
βιομηχανία δεν έχει το κίνητρο
να επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τιε
επενδύσειε», σημειώνει ο αρθροΥράφοε Γκούσταβ Ερτσεν. «Υπάρ
χουν καλοί λόγοι να εμπιστευόμα
στε τιε εταιρείεε, αρκεί τα κίνητρα
να είναι σωστά. Αλλά δεν είναι».
Πάντωε, οι συμπράξειε μεταξύ
παικτών τηε φαρμακευτικήε βιο-

μηχανίαε συνεχίζονται, με στόχο
την ταχύτερη δυνατή παραγωγή
εμβολίων. Χθεε, ανακοινώθηκε
ότι η εταιρεία CureVac, που ανα
πτύσσει εμβόλιο με την τεχνολο
γία mRNA, θα συνεργαστεί με
την πολυεθνική Bayer για την
παραγωγή και διανομή του εμβο
λίου CvnCoV σε μεγάλη κλίμακα.
«Είμαστε πολύ ευτυχείε που
ενώνουμε τιε δυνάμειε μαε με
την Bayer, τηε οποίαε η τεχνο
γνωσία και οι υποδομέε θα μαε
βοηθήσουν να κάνουμε το υπο
ψήφιο εμβόλιο CVnCoV ακόμη
ταχύτερα διαθέσιμο σε όσο το
δυνατόν περισσότερα άτομα»,
δήλωσε ο δρ Φραντε - Βέρνερ
Χάαε, διευθύνων σύμβουλοε τηε
CureVac. Το εμβόλιο δεν έχει πά
ρει ακόμη έγκριση από τιε ρυθμιστικέε αρχέε.
SPIEGEL, ΑΠΕ, F.T.
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 ΠΟΥ: «Καμπανάκι» για τη μετάλλαξη του κορονοϊού
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 217.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1

08-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: «Καμπανάκι» για ιπ μετάταξη του κορονοϊού
Η Ευρώπη οφείλει «να αντιμετωπίσει μια ανησυχητι
κή κατάσταση», εξαιτίαςτης κυκλοφορίαςτηςνέας.
μεταδοτικότερης μετάλλαξης του κορονοϊού. που εν
τοπίσθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποι
εί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Τα βασικά μέτρα,
αυτά που όλοι γνωρίζουμε, πρέπει να ενισχυθούν για
τη μείωση της μετάδοσης, την ελάφρυνση των υπηρε
σιών υγείας Covid-19 και για να σωθούν ζωές», δήλω
σε ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του Οργα
νισμού Χανς Κλούγκε. κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου.
Είναι σημαντικό να γενικευθεί η χρήση μάσκας, να
περιορισθούν οι κοινωνικές συναθροίσεις, να τηρη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θούν η κοινωνική αποστασιοποίηση καιτο πλύσιμο των
χεριών και όλα αυτά τα μέτρα να συνδυασθούν με απο
τελεσματικά συστήματα διάγνωσης και ιχνηλάτησης
και με την απομόνωση των ασθενών, συνόψισε ο Χανς
Κλούγκε.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ. το νέο στέλεχος
«θα μπορούσε προοδευτικά να αντικαταστήσει τα άλλα
που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην Ευρώπη, όπως
έχει παρατηρηθεί ότι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και
όλο και περισσότερο στη Δανία». Είκοσι δύο χώρες της
ευρωπαϊκής ζώνης, στην οποία περιλαμβάνονται 53
κράτη -ανάμεσά τους και η Ρωσία- έχουν πλέον κατα
γράψει κρούσματα που συνδέονται με το νέο στέλεχος.

διευκρίνισε. Η βρετανική μετάλλαξη δεν αλλάζειτη
φύση της ασθένειας. Όμως, εξαιτίας της αυξημένης
μεταδοτικότητας, η μετάλλαξη απειλεί να αυξήσει τον
αριθμό των κρουσμάτων και να επιβαρύνει τα συστή
ματα υγείας, προειδοποιεί ο ΠΟΥ. «Είναι μια κατάσταση
ανησυχητική, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας
βραχείας περιόδου θα πρέπει να κάνουμε περισσότε
ρα από αυτά που έχουμε κάνει και να ενισχύσουμετα
μέτρα δημόσιας υγείας και κοινωνικής αποστασιοποί
ησης». δήλωσε ο Χανς Κλούγκε. Η Ευρώπη έχει κατα
γράψει περισσότερα των 27,6 εκατομμυρίων κρου
σμάτων και 603.000 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΠΟΥ.

4

 Φόβοι για τρίτο κύμα τον Φεβρουάριο
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 551.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1
08-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για τρίτο κύμα
ιον Φεβρουάριο
ους φόβους τους για ένα τρίτο

λιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95,5%

Πάντως, οι ειδικοί εκφράζουν έντο

κύμα κορονοϊού εκφράζουν

είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και

νη ανησυχία για το επόμενο διάστημα

οι ειδικοί, εξέλιξη που θα έχει

ηλικία 70 ετών και άνω.

Τ

να κάνει κυρίως με τη χαλά

νου για τον Φεβρουάριο: «Αν ανοίξουν

ρωση των εορτών αλλά και όσωνσχέδιο
συ- των εμβολιασμών, τόνισε πως

καταστήματα και σχολεία, είναι ανα

νέβησαν ανήμερα τα Θεοφάνεια.«υλοποιούμε
Την
σχεδίασμά πολύ σοβα

ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι εμβολια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και κρούουντον κώδωνα του κινδύ

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για το

μενόμενη μια αύξηση, η οποία στις 18

ρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο και

Φλεβάρη θα οδηγήσει στην πληρότη
τα των ΜΕΘ στο 80% και στις 28 Φλε

σμοί σε όλη τη χώρα, μετονυπουργό

ασφαλή. Ξεκίνησε σταδιακά με εμβο

Υγείας Βασίλη Κικίλια να τονίζει πως

λιασμό 50 υγειονομικών σε κάθε νο

βάρη σε κατάρρευση του ΕΣΥ», τονίζει

μέχρι τις 20 Ιανουάριου θα έχουν εμ

σοκομείο αναφοράς και η διαδικασία

ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα

βολιαστεί 100.000 πολίτες.

επιταχύνθηκε από τις 4 Ιανουάριου με

νικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρη-

Χθες, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 510 νέα

5.000 εμβολιασθέντεςτην ημέρα. Στις

γιάννης, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν

κρούσματα του νέου κορονοϊού, εκ

20 Ιανουάριου που θα έχουμε εμβο

την περίπτωση δεν μπορούμε να «δα

των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν

λιάσει 100.000 συμπολίτες μας η πρώ

μάσουμε» την πανδημία μόνο με lock

ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώ

τη φάση του σχεδιασμού θα έχει ολο

down.

ρας. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται

κληρωθεί».

391 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία τους

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε μι

είναι 68 ετών. Οι 266 (68,0%) έκτων

λώντας στον ΣΚΑΙ ότι «είχαμε δηλώσει

διασωληνομένων είναι άνδρες. Το

από την πρώτη στιγμή ότι μπορούμε να

ΟυπουργόςΥγείας

85,2% των διασωληνωμένων έχει υπο

κάνουμε 2 εκατ. εμβολιασμούς τον

διευκρίνισε μιλώντας
στον ΣΚΑΙ ότι «είχαμε

κείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι

μήνα και δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό»,

70 ετών και άνω. Ο συνολικός αριθμός

αλλά «η προμήθεια των εμβολίων έρ

των κρουσμάτων ανέρχεται στα

χεται ανάλογα με τις δυνατότητες των

δη/Ίώσει από την πρώτη

142.777, εκ των οποίων 52,3% είναι άν

εταιρειών και τις συμφωνίες που έχει

στιγμή ότι μπορούμε να

δρες. Τέλος, έχουμε 47 νέους θανά

κάνει η Ευρώπη». «Χαίρομαι που εγ-

κάνουμε 2 εκατ.

τους από τη νόσο, φθάνοντας τους

κρίθηκε καιτο δεύτερο εμβόλιοτης

εμβολιασμούς τον

5.146 συνολικά στη χώρα, εκ των

Moderna», σημείωσε, αλλά πρόσθεσε

οποίων 3.041 (59,1%) είναι άνδρες. Η

ότι «θέλουμε μεγαλύτερο αριθμό εμ

μήνα και δεν αλλάζει

διάμεση ηλικία των θανόντων συμπο

βολίων».

τίποτα σε αυτό»
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 Τα καλά και τα κακά νέα για τα εμβόλια
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 59.85 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

08-01-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

νέα για τα εμβόλια
ΤΑ ΚΑΛΑ νέα για ιον εμβο
λιασμό είναι ότι προχωράει με
ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι
είχε προγραμματιστεί. Σήμερα
μπαίνουν στον εμβολιασμό
άλλα 55 νοσοκομεία και απο
μένουν μόνο τα νοσοκομεία
στα νησιά, όπου υπάρχουν
δυσκολίες στη μεταφορά
τους. Με τα νέα νοσοκομεία
που αρχίζουν τον εμβολιασμό,
οι εμβολιασμοί αναμένεται να
φτάσουν τους 8.000 ημερησίως, αντί των 5.000-6.000 που
γίνονταν ως τώρα. Τα κακά νέα
είναι ότι οι πολύ μεγάλες παρ
τίδες εμβολίων αναμένεται να
έρθουν τον Μάρτιο. Αυξημένος
αριθμός εμβολίων θα υπάρξει
και τον Ιανουάριο και τον Φε
βρουάριο, αλλά το «άλμα» ανα
μένεται να γίνει τον Μάρτιο. Η
Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει
σε διμερείς συμφωνίες με τις
εταιρίες που παράγουν τα εμ
βόλια, συντασσόμενη με την
κοινή πολιτική της Ε.Ε. Ομως
η Ε.Ε. για μία ακόμα φορά δεν
έδρασε με την ταχύτητα και
την αποτελεσματικότατα που
απαιτούν οι καιροί.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 510 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ , 47 ΘΑΝΑΤΟΙ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 554.51 cm² Κυκλοφορία:
:

08-01-2021
2870

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στους 391 οι διασωληνωμένοι - Στο Λεκα
νοπέδιο καταγράφονται 187 κρούσματα,
ενώ στη συμπρωτεύουσα 65
εγάλη πτώση κρουσμάτων σιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
καταγράφηκε, χθες στην Παράλληλα, επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ,
χώρα μας. Ειδικότερα, ο Ε- στους 5.000 φθάνει ο αριθμός των υγειο
ΟΔΥ ανακοίνωσε, χθες 510 νομικών από την αρχή της πανδημίας που
κρούσματα του φονικού νόσησαν με covid-19 εκ των οποίων οι 300
ιού, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν
κατό να εισαχθούν για νοσηλεία σε
χρειάστηκε
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώ
νοσοκομείο.
ρας. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των Τονίζει ακόμη πως την Τρίτη διασωληνώκρουσμάτων ανέρχεται στα 142.777, εκ θηκε 49χρονος πνευμονολόγος στο νοσο
των οποίων 52.3% άνδρες. Κατά την ιχνη- κομείο Λαμίας, χωρίς να έχει υποκείμενα
λάτιση βρέθηκε ότι 5565 (3.9%) θεωρού νοσήματα, που εργάζεται εκ περιτροπής
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε στην κλινική COVID του νοσοκομείου, α
ρικό και 42934 (30.1%) είναι σχετιζόμενα ποτελώντας τον 14ο υγειονομικό που νο
σηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου,
με ήδη γνωστό κρούσμα.
Για πολλοστή μέρα στη σειρά, στην πρώ σύμφωνα με το voria.gr.
τη θέση βρίσκεται η Αττική, στην οποία οι Μαζί με τον γιατρό που διασωληνώθηκε
επιστήμονες αναμένουν ραγδαία αύξηση λόγω του κορωνοϊού κόλλησε και η οικοκρουσμάτων τις επόμενες μέρες, ενώ ό γένειά του. Η σύζυγός του νοσηλεύεται
πως πάντα ακολουθεί η Θεσσαλονίκη.
μαζί με τα τέσσερα μικρά παιδιά τους, χω
Συγκεκριμένα, στο Λεκανοπέδιο καταγρά ρίς όμως σοβαρά συμπτώματα.
φονται 187 κρούσματα, ενώ στη συμπρω Ταυτόχρονα η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι οι
τεύουσα 65. Επιπλέον, 391 άτομα νοση θάνατοι των υγειονομικών δεν καταγράλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλι φηκαν ως εργατικό ατύχημα, γεγονός που
κία τους είναι 68 ετών.
φέρνει σε απόγνωση τις οικογένειές τους.
Τέλος, έχουμε 47 νέους θανάτους από τη Όσον αφορά στον εμβολιασμό επισημαίνενόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5146 ται πως "έχουν εξασφαλισθεί εμβόλια μόνο
θανάτους συνολικά στη χώρα.
για το 40 με 50% του συνόλου των υγειονο
Την ίδια ώρα, στους 18 νεκρούς υγειονο μικών που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή.
μικούς ανέρχεται ο αριθμός της μακά Η προθεσμία συμμετοχής έκλεισε".
βριας λίστας με τους εργαζόμενους στο Καταλήγοντας, υπογραμμίζει τη σπουΕΣΥ που έχασαν τη μάχη με τον κορωνοϊ- δαιότητα του εμβολιασμού και καλεί να
ό, σύμφωνα με ενημέρωση της Πανελλή προχωρήσει άμεσα και ο εμβολιασμός
νιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημό του γενικού πληθυσμού.

Μ
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 Αρκετοί απρόθυμοι για εμβολιασμό
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

36

Επιφάνεια 40.8 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

08-01-2021

Κυκλοφορία:

560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Αρκετοί απρόθυμοι
για εμβολιασμό
Em Γαλλία, ίο 76% ίου προ
σωπικού οίκων ευγηρίας
δήλωσε πως δεν θέλει να
εμβολιαστεί, σύμφωνα με
δημοσκόπηση του Δεκεμ
βρίου σε 2.000 εργαζόμε
νους. Στις ΗΠΑ, δημοσκό
πηση του Kaiser Family Fo
undation έδειξε πως το 29%
των εργαζόμενων στον το
μέα της Υγείας πιθανότατα
ή οπωσδήποτε δεν θα εμβο
λιαστεί έναντι 27% του γενι
κού πληθυσμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Moderna: Προστασία έως 2 χρόνια!
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,15

Επιφάνεια 436.3 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

08-01-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δύο
χρόνια προστασία θα παρέχει
ίο εμβόλιο ins Moderna

Moderna

Προσιασία έως 2 χρόνια!
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων:
οι παραδόσεις στα ευρωπαϊκά κράτη
αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη
διάγνωση του Covid-19 ένα
εβδομάδα. Κι ενώ το ερώτημα της διάρ
κειας της ανοσίας που προσφέρουν τα
εμβόλιο δίνει νέες ελπίδες
εμβόλια εξακολουθεί να βασανίζει επιστή
για τη διάρκεια της ανοσίας
μονες και μη, ο Μπανσέλ εξέφρασε χθες
την εκτίμηση πως «το εφιαλτικό σενάριο
τη στιγμή που ο ΠΟΥ
που περιγραφόταν στα μίντια την άνοι
ξη για ένα εμβόλιο που λειτουργεί μόνο
κρούει τον κώδωνα
για έναν ή δύο μήνες, μπορεί νομίζω να
αποκλειστεί. ΕΙ ανοσολογική απόκρουση
κίνδυνου στην Ευρώπη
που παράγει το εμβόλιο στους ανθρώπους
φθίνει με πολύ αργό ρυθμό... Πιστεύουμε
πως θα υπάρξει προστασία δυνητικά για
ΤΗΣ ΚΙΤΤΥΣ ΞΕΝΑΚΗ
δύο χρόνια», σημείωσε.
Σύμφωνα μάλιστα με τον Μπανσέλ, η
ταν 31 Δεκεμβρίου του 2019 όταν το
τοπικό παράρτημα του ΠΟΥ στην
Moderna είναι έτοιμη να αποδείξει πως το
Κίνα ενημερώθηκε για πρώτη φορά
εμβόλιό της είναι εξίσου αποτελεσματικό
για το ξέσπασμα ενός νέου κορωνοϊού
εναντίον των νέων μεταλλάξεων του. Στο
στην πόλη Ουχάν. Και 12 Ιανουάριου του
μεταξύ, ωστόσο, οι ΗΠΑ κατέγραψαν την
2020 όταν ο ΠΟΥ έλαβε περαιτέρω πληρο
Τετάρτη, εν μέσω του χάους στο Καπιτώλιο,
φορίες για τα «41 κρούσματα» που είχαν
συνολικά 3.865 θανάτους, τον μεγαλύτερο
«διαγνωσθεί προκαταρκτικά» στην κινεζική
αριθμό που έχει ανακοινώσει οποιαδήποτε
μητρόπολη. Εναν χρόνο αργότερα, με την
πανδημία να μετρά πια στην Ευρώπη πε
ρισσότερα από 25 εκατομμύρια κρούσματα
και 560.000 θανάτους, ο περιφερειακός
διευθυντής του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, προ
ειδοποίησε χθες πως η Ευρώπη βρίσκεται
σε ένα σημείο καμπής, με τον κορωνοϊό
να διασπείρεται ταχύτατα και την άφιξη
του νέου στελέχους του να δημιουργεί μία
«άκρως ανησυχητική κατάσταση». Υπάρ
χουν, ωστόσο, και πιο αισιόδοξα νέα: ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν
Μπανσέλ, δήλωσε χθες πως το εμβόλιό της
πιθανόν να εξασφαλίζει προστασία για έως
και δύο χρόνια.
Το σκεύασμα της αμερικανικής εταιρείας
βιοτεχνολογίας προστέθηκε στο οπλο
στάσιο της Ευρώπης κατά της πανδημίας
προχθές, με την έγκριση που έλαβε από

Εναν χρόνο μειά ιην πρώτη

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χώρα από την αρχή της πανδημίας ενώ το
Λονδίνο βρίσκεται σύμφωνα με τη Health
Service Journal αντιμέτωπο με το πολύ
ορατό ενδεχόμενο να βρεθεί έως τις 19
Ιανουάριου με 2.000 κλίνες λιγότερες από
όσες χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες
νοσηλείας λόγω Covid-19.
Παρότι η κυκλοφορία των πρώτων εμβο
λίων προσφέρει «νέα εργαλεία» κατά του
ιού, σημείωσε ο περιφερειακός διευθυντής
του ΠΟΥ για την Ευρώπη, περίπου οι μισές
από τις 53 χώρες της περιοχής καταγρά
φουν εβδομαδιαίως περισσότερα από 150
κρούσματα ανά 100.000 ανθρώπους, ενώ η
νέα μετάλλαξη του ιού που πρωτοεντοπίστηκε στη Βρετανία, έχει πλέον καταγράφει
σε 22 χώρες. Ο ίδιος συνέστησε εντατικο
ποίηση των μέτρων προστασίας, καθώς και
του τριπτύχου τεστ - ιχνηλάτηση - καραντί
να. Κάλεσε επίσης τα ευρωπαϊκά κράτη να
είναι «ελαστικά» όσον αφορά το διάστημα
που μεσολαβεί ανάμεσα στην πρώτη και
τη δεύτερη δόση του εμβολίου των Pfizer /
BioNtech, φροντίζοντας ωστόσο να κάνουν
έναν «ασφαλή συμβιβασμό» ανάμεσα στην
περιορισμένη επί του παρόντος παγκόσμια
δυνατότητα παραγωγής και την προστασία
των πολιτών τους - Pfizer και BioNTech, σε
κάθε περίπτωση, έχουν ξεκαθαρίσει πως
δεν έχουν στοιχεία ότι το εμβόλιό τους
εξακολουθεί να προσφέρει προστασία αν
η δεύτερη δόση καθυστερήσει πέραν των
21-42 ημερών που συνιστούν.

Η Moderna δηλώνει
έτοιμη να αποδείξει πωε
το εμβόλιό τηβ είναι
εξίσου αποτελεσματικό
εναντίον των νέων
μεταλλάξεών του
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 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ Καριέρα με ξένα... εμβόλια
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1098.24
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

08-01-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ

Καριέρα με
ξένα... εμβόλια
• Υποψήφιος πρόεδρος
της σχολής λέει ότι
έχει εξασφαλίσει
τον εμβολιασμό του
διδακτικού προσωπικού
από Δευτέρα!

Στον φακό
της «Εφ.Συν.»
ΣΕΛ.3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ Καριέρα με ξένα... εμβόλια
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
08-01-2021

ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ
Θύελλα
αντιδράσεων για
το «ρουσφέχι» του
καθηγητή
Κωνσταντίνου
Συρίγου · Σημαία
της υποψηφιότητάς
του για την προεδρία
της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ έκανε τη
διαμεσολάβησή του
στο υπουργείο Υγείας
για να εμβολιαστεί
άμεσα ολόκληρο
το διδακτικό
ερευνητικό
προσωπικό και οι
ομότιμοι καθηγητές
της σχολής · Τα
μέιλ του καθηγητή
προς τους
πανεπιστημιακούς
και το «άδειασμά»
του από την Εθνική
Επιτροπή
Εμβολιασμών

Το Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ αναλαμβάνει τον
εμβολιασμό όλων των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής από το Campus στο Γαυδή και των ομότιμων
καθηγητών της Ιατρικής Σχολής

It ουνίννόιιση μί τον Λ Υπουργό Υγείος κ. Βασιλοο Κονιοζπμπνιι την ΓΙρότδρο της
Επιτροπής ΕμβοΛιοσμυιν α Μαρία ΕΗοδτυρίδου, τον Διοικητή ιης ΙιιςΥΠΕ κ. Παναγιώτη
Ιιάβη και τον Διοικητή
το»ν μϊΛών ΔΕΠ της Ιαιρικής Σχολής

ίίοχβπ ϊτο κοότραμμο

ίο ιμϋουαομό COV1D19 Κοιο τη

Οι επιστοθέε του καθηγητή
Κωνσταντίνου Συρίγου
με us οποίεί ενημερώνει
mus συναδέήφουε του ότι
έχει... μεριμνήσει για τον
εμβοήιασμότουε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Ψηφίστε με,
θα σας εμβολιάσω
Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ον άμεσο εμβολια
σμό ολόκληρου του
διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού
και των ομότιμων
καθηγητών της Ια
τρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου
Αθηνών έκανε σημαία της υπο
ψηφιότητάς του για την επικεί
μενη προεδρία της σχολής ο.
καθηγητής Παθολογίας - Ογκο
λογίας Κωνσταντίνος Συρίγος,
γιατρός στο «Σωτηρία» και εκλε
κτός της Ν.Δ.! Ακυρώνοντας την
προτεραιοποίηση της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών, σύμ
φωνα με την οποία προηγούνται
υγειονομικοί και ηλικιωμένοι, ο
καθηγητής ενημέρωσε στις 5 Ια
νουάριου τούς ενδιαφερομένους
ότι έχει εξασφαλίσει τον κατά
προτεραιότητα εμβολιασμό τους,
προκαλώντας θύελλα αντιδράσε
ων στις τάξεις της πανεπιστημι
ακής κοινότητας.
Το σχετικό e-mail με θέμα:
«ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» του υποψηφίου
προέδρου της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, το οποίο ανακοινώνει
την έναρξη των εν λόγω εμβολια
σμών στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανου
άριου, έλαβαν νωρίς το απόγευμα
της 5ης Ιανουάριου έκπληκτοι
άπαντες οι πανεπιστημιακοί.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κ.
Συρίγος, η σχετική απόφαση ελήφθη «σε συνεννόηση με τον Αν.
Υπουργό Υγείας κ. Βασί-

λείο Κοντοζαμάνη, την Πρόεδρο
ιης Επιτροπής Εμβολιασμών κα
Μαρία Θεοδωρίδου, τον Διοικη
τή της 1ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτη
Στάθη και τον Διοικητή του Γ.Ν.
Αθηνών “Η Σωτηρία” κ. Σωκράτη
Μητσιάδη».
Σύμφωνα με τον Κ. Συρίγο,
«το Νοσοκομείο μας θα αναλάβει τον εμβολιασμό όλων των
μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
από το campus στο Γουδή», ενώ
«επίσης θα ληφθεί μέριμνα να εμ
βολιαστούν στο νοσοκομείο “Η
Σωτηρία” και όλοι οι ομότιμοι
καθηγητές της Ιατρικής Σχολής».
Αναφερόμενος στον εμβολιασμό
των πανεπιστημιακών, ο καθηγητής-υποψήφιος προτάσσει τα
επιχειρήματα ότι «επιβάλλεται η
ισότιμη μεταχείριση όλων των
μελών της Ιατρικής Σχολής» και
ότι «οι συνάδελφοι καθηγητές θα
αποτελέσουν παράδειγμα προς
μίμηση από όλη την κοινωνία».
Να που επανέρχεται και ο πε
ρίφημος «συμβολισμός», αυτός
που έκοψε με το μαχαίρι ο Κ.
Μητσοτάκης την προηγούμενη
εβδομάδα...
Πρόκειται φυσικά για πυρο
τέχνημα του υποψηφίου προέ
δρου, τουλάχιστον όσον αφορά
την έγκριση της Επιτροπής Εμ
βολιασμών, που είναι το πλέον
αρμόδιο επιστημονικό όργανο
για την προτεραιοποίηση των
εμβολιασμών κατά του ιού της
πανδημίας στη χώρα. Από την
πλευρά του, ο διοικητής της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι
κής Παναγιώτης Στάθης δηλώνει
στην «Εφ.Συν.» ότι «ο κ. Συρίγος
απευθύνθηκε στην ΥΠΕ, επικα
λούμενος το γραφείο του αναπλη

ρωτή υπουργού κ. Κοντοζαμάνη,
ρωτώντας πού θα πάνε οι καθη
γητές να εμβολιαστούν» και ξεκα
θαρίζει ότι «κάτι τέτοιο μπορεί να
γίνει μόνο αν και εφόσον ανατε
θεί στην 1η Υγειονομική Περιφέ
ρεια ο εμβολιασμός του ΔΕΠ της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από
το υπουργείο Υγείας».
Οπότε το ερώτημα απευθύ
νεται στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, την οποία
επικαλείται ο Κ. Συρίγος. Εχει
εγκρίνει τους εμβολιασμούς
αυτούς; Συνεχίζεται άραγε η
τακτική του εμβολιασμού «ημετέρων» που παρακολουθήσαμε
την προηγούμενη εβδομάδα με
υπουργούς, συζύγους και παρατρεχάμενους του υπουργικού
συμβουλίου να συνωστίζονται με
τις ευλογίες του Μαξίμου; Κύκλοι
του αναπληρωτή υπουργού Υγεί
ας Βασίλη Κοντοζαμάνη απά
ντησαν στην «Εφ,Συν.» ότι «όλα
συζητιούνται με βάση την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτρο
πής Εμβολιασμών η οποία και
λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις
και όχι το υπουργείο Υγείας». Από
τις απαντήσεις που μας έδωσαν
όσοι ενέπλεξε ο κ. Συρίγος στην
υπόθεσή του αντιλαμβανόμαστε
ένα «άδειασμα» με το γάντι στον
υποψήφιο πρόεδρο της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ.
Ξεκαθαρίζουμε ότι ο λόγος
γίνεται για έγκριτους πανεπι
στημιακούς, που όμως στη συ
ντριπτική τους πλειονότητα δεν
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της μάχης, ενώ θυμίζουμε ότι τα
πανεπιστήμια παραμένουν κλει
στά για παροχή διά ζώσης εκπαί
δευσης από την πρώτη φάση της

επιδημίας στη χώρα μας, από
τον Μάρτιο 2020. Εξάλλου, όσοι
εξ αυτών υπηρετούν στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και έρχονται σε
επαφή με τον Covid έχουν ήδη ή
πρόκειται να εμβολιαστούν από
τα νοσοκομεία τους.
Ο Κ. Συρίγος προχωρά στην
επιστολή του στην παροχή λε
πτομερειών για την προσέλευση
των συναδέλφων του στον εμβο
λιασμό, εξηγώντας ότι βρίσκεται
«στη διαδικασία παραγγελίας
των εμβολίων και αναμένεται
ο εμβολιασμός των μελών ΔΕΠ
να ξεκινήσει από τη Δευτέρα
11/01/2021». Προαναγγέλλει την
αποστολή εντός της εβδομάδας
αναλυτικών οδηγιών για τη δια
δικασία και τα ραντεβού και στη
συνέχεια επισυνάπτει τη λίστα
των 101 μελών ΔΕΠ.
Η εργαλειοποίηση του εμβο
λιασμού (αντίθετα με ό,τι έχει εισηγηθεί η Εθνική Επιτροπή Εμ
βολιασμών) από τον Κ. Συρίγο με
στόχο να εκλεγεί στην προεδρία
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
φαίνεται ότι ενόχλησε ήδη αρκε
τούς πανεπιστημιακούς. Σε δεύ
τερο e-mail που απέστειλε προς
τα μέλη ΔΕΠ της σχολής, καταρχάς θυμίζει την υποψηφιότητά
του για τις επικείμενες εκλογές,
δηλώνει ότι δέχεται «πόλεμο και
πιέσεις» για την απόφασή του
«να αναλάβει το Νοσοκομείο “Η
Σωτηρία” τον εμβολιασμό όλων
των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής από το Campus στο Γου
δή», επιμένοντας ότι είναι πάντα
«σε συνεννόηση με τον κ. Βασί
λειο Κοντοζαμάνη, την κα Μαρία
Θεοδωρίδου, τον κ. Παναγιώτη
Στάθη και τον κ. Σωκράτη Μη
τσιάδη».
Αντιστρέφοντας την κατά
σταση, δηλώνει συγκλονισμένος
«μετά από όσα έχουμε ζήσει τον
τελευταίο χρόνο, ο εμβολιασμός
συναδέλφων καθηγητών να γί
νεται αντικείμενο προσωπικής
προβολής και μικροσυμφερόντων». Επιπλέον χαρακτηρίζει
την «εμπειρία αδιανόητη» και
καλεί «όποιον επιθυμεί να είναι
ανθυποψήφιος για τη θέση του
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ να προβάλει θέσεις και
προτάσεις για τη Σχολή μας και
να ξεπεράσει αντιλήψεις και
πρακτικές που δεν τιμούν τον
χώρο της ιατρικής», διαμηνύο
ντας προς πάσα κατεύθυνση ότι
«ο εμβολιασμός και η προστασία
των μελών της Ιατρικής Σχολής
είναι καθήκον και όχι τακτική».
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ημείο καμπής για ιην πορεία
της πανδημίας» στην ευρω
παϊκή ήπειρο θεωρεί ο ΠΟΥ
την απειλητική εμφάνιση και
καταιγιστική εξάπλωση του
μεταλλαγμένου στελέχους του
mg κορονοϊού στο Ηνωμένο Βα
σίλειο, όπως διαμήνυσε χθες ο
επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου
του Οργανισμού στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε. Το νέο στέλεχος έχει ήδη εντοπιστεί
σε τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές χώρες και
«εκτίμησή μας είναι», προειδοποίησε, «ότι
ενδέχεται προοδευτικά να αντικαταστήσει
άλλα, όπως παρατηρείται στο Ηνωμένο Βα
σίλειο κι όλο και περισσότερο στη Δανία».
Παρότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκαλεί σοβαρότερη λοίμωξη, δείχνει δηλαδή
να μην είναι «ούτε περισσότερο ούτε λιγότε
ρο επικίνδυνη», η μετάλλαξη του ιού «εγεί
ρει ανησυχία» λόγω της «αυξημένης μεταδοτικότητάς» της, υπογράμμισε ο Κλούγκε.
Εξ ου και πρότεινε να εντατικοποιηθούν
περαιτέρω τα μέτρα προστασίας (όπως
χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και
αποφυγή κοινωνικών συναθροίσεων), η
διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ, η απομό
νωση των κρουσμάτων κι η ιχνηλάτηση
των επαφών τους. «Χωρίς αυξημένο έλεγχο
για να επιβραδυνθεί η μετάδοση», συμπλή
ρωσε, «θα υπάρξει αυξημένος αντίκτυπος
στα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας».
Οποιαδήποτε σημάδια σταθεροποίησης
ή ακόμα και μείωσης των μολύνσεων σε
ορισμένες χώρες «θα πρέπει να αξιολογού
νται με κάποια προσοχή», αφού παραμένει
ακόμα αδιευκρίνιστος ο επιδημιολογικός
αντίκτυπος των γιορτών, επισήμανε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.
Συνολικά η Ευρώπη θρηνεί περισσότε
ρα από 580.000 θύματα του ιού, έχοντας
καταγράψει πάνω από 25 εκατομμύρια
επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τουλάχιστον
230 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν τώρα υπό
εθνικό καθολικό λοκντάουν, η επαναφορά
των οποίων αναμένεται να επεκταθεί άμε
σα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν
θορυβηθεί από τη ραγδαία εξάπλωση του
μολυσματικότερου βρετανικού στελέχους.
Σε αντίθεση πάντως με την εκπεφρα
σμένη άποψη κάμποσων επιστημόνων, ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Καμπανάκι» από ΠΟΥ
για τη μετάλλαξη του ιού
Οεπικεφαήήετου
περιφερειακού
γραφείου ιου ΠΟΥ
στην Ευρώπη, Χάνε
ΚΛούγκε (δεξιά),
προέτρεφετιε
χώρεs να δείξουν
ευεήιξία στουε
εμβοάιασμούε και
να παρατείνουν,
ανχρειαστεί,
το διάστημα
πουμεσοήαβεί
ανάμεσα στην
πρώτη και τπ
δεύτερη δόση

ΕΡΑ /ALEXANDER ASTAFYEV

Πηγή:
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Το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού έχει εντοπιστεί σε 22 ευρωπαϊκές χώρες
και η αυξημένη μεταδοτικότητά του εγείρει ανησυχία. Ευελιξία στους εμβολιασμούς
προτείνει ο ΠΟΥ · «Η Ε.Ε. δεν θα δημοσιοποιήσει τα εμπιστευτικά συμβόλαια
για τα εμβόλια», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος Στ. Κυριακίδου
Κλούγκε προέτρεψε τις χώρες να δείξουν
ευελιξία στους εμβολιασμούς και συγκεκρι
μένα να παρατείνουν, αν χρειαστεί, το διά
στημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην πρώ
τη και τη δεύτερη δόση, μετά το απώτερο
χρονικό κενό έως και δώδεκα βδομάδων
που εξήγγειλε αμφιλεγόμενα το Ηνωμένο
Βασίλειο ελλείψει επαρκών ποσοτήτων
εμβολίων, με στόχο να ανοσοποιηθούν εν
μέρει μεν, το συντομότερο δε, εκατομμύ
ρια πολίτες του. «Είναι σημαντικό», τόνι
σε ο αξιωματούχος, «μια τέτοια απόφαση
να αντανακλά έναν ασφαλή συμβιβασμό
μεταξύ της περιορισμένης, προς το παρόν,
παγκόσμιας δυνατότητας παραγωγής και
της αναγκαιότητας για τις κυβερνήσεις να
προστατεύσουν όσο το δυνατόν περισσότε
ρους ανθρώπους, μειώνοντας παράλληλα

το βάρος οποιουδήποτε επόμενου κύματος
της πανδημίας στα συστήματα υγείας».
Οι εταιρείες Pfizer/BioNTech λένε πά
ντως πως δεν διαθέτουν δεδομένα για το
κατά πόσον το εμβόλιό τους θα συνεχίσει
να είναι αποτελεσματικό σε περίπτωση
που η δεύτερη δόση χορηγηθεί μετά το ενδεδειγμένο μεσοδιάστημα των τριών βδο
μάδων, με τον ΠΟΥ να υποστηρίζει πως
«δεν υπάρχουν ενδείξεις προσώρας» ότι
το μεταλλαγμένο στέλεχος δεν καλύπτεται
από τα εμβόλια.
Την ίδια ώρα, εν μέσω συνεχιζόμενων
επικρίσεων για τις λειψές αρχικές προ
μήθειες εμβολίων στην Ε.Ε. και την αδια
φάνεια -αν όχι μυστικοπάθεια- στην όλη
διαδικασία αγοράς τους, η Ευρωπαία επί
τροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, ξεκα

θάρισε πως η Κομισιόν δεν πρόκειται να
δημοσιοποιήσει τα εμπιστευτικά συμβό
λαια προπαραγγελίας όσο συνεχίζονται οι
«ευαίσθητες» συνομιλίες με τις παρασκευάστριες εταιρείες. «Δεσμευόμαστε από ρή
τρες εμπιστευτικότητας των συμβολαίων
κι η αποκάλυψη οποιοσδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας σε αυτή τη συγκυρία
θα υπονόμευε τις εν εξελίξει διαπραγμα
τεύσεις», δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η
επίτρρπος απέρριψε και τις αιτιάσεις ότι
προτιμήθηκαν γερμανικές (BioNTech και
CureVac) ή γαλλικές (Sanofi) εταιρείες με
όρους εθνικότητας, λέγοντας πως όταν ξε
κίνησαν οι διαπραγματεύσεις δεν υπήρχαν
καθόλου δεδομένα για το ποια εμβόλια θα
αποδεικνύονταν τελικά ασφαλή και απο
τελεσματικά.
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510 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, 391 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 47 ΘΥΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η θολή εικόνα ins διασποράδ δυσχεραίνει us εισηγήσεκ για ια μέιρα
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ΕΝΑΝΑΜΟΝΗ των αποτελεσμάτων της εορταστικής κινητι
κότητας τελεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Υγείας, με τα τελικά δεδομένα όμως να έρχονται την ερχόμε
νη εβδομάδα. Κατά συνέπεια, το αναμενόμενο άνοιγμα συ
γκεκριμένων δραστηριοτήτων (δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια
εκπαίδευση, οικονομικές δραστηριότητες κ.ο.κ.) συζητιέται
για μετά τις 15 Ιανουάριου.
Στο μεταξύ, οι αριθμοί σε κρούσματα, θανάτους και δια
σωληνώσεις εξακολουθούν να είναι υψηλοί, με τον ΕΟΔΥ
χθες να ανακοινώνει 510 νέες διαγνώσεις, 391 βαριές νοση
λείες σε ΜΕΘ και 47 νεκρούς. Τα τεστ ωστόσο παραμένουν
λίγα, μόλις 4.882 μοριακά και 3.815 αντιγόνων χθες, και
μάλιστα όχι τυχαιοποιημένα. Δεν είναι δηλαδή διαστρωματοποιημένα στο πλαίσιο στρατηγικής επιτήρησης της πορείας
του ιού, αλλά πρόκειται για απλές καταγραφές όσων συναν
θρώπων μας ελέγχονται λόγω υποψίας για νόσηση με Covid.
Η πραγματική εικόνα της διασποράς επομένως παραμένει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θολή, δυσχεραίνοντας και την εισήγηση προτάσεων της Επι
τροπής Εμπειρογνωμόνων για τη χάραξη πολιτικής.
Προβληματισμό προκαλεί και η μετατροπή από την ερχό
μενη Δευτέρα (11/1) των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ),
που διεξήγαν τεστ στον πληθυσμό, σε εμβολιαστικά κέντρα
για τον εμβολιασμό των εργαζομένων και φιλοξενουμένων
στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές.
Ως εκ τούτου θα μειωθούν κατά πολύ οι διαγνωστικοί έλεγ
χοι ενώ ο υπόλοιπος χειμώνας προμηνύεται δύσκολος.
Ο δε απολογισμός της πίεσης που ασκεί ο ιός σε όσους
υπηρετούν στο ΕΣΥ είναι ανησυχητικός: 18 απώλειες υγειο
νομικών, 14 διασωληνώσεις, ενώ δεκάδες είναι οι νοσηλείες.
Μέχρι σήμερα έχουν νοσήσει περίπου 5.000 γιατροί και
νοσηλευτές, τουλάχιστον 300 από τους οποίους νοσηλεύτη
καν, ενώ 10 βρέθηκαν σε ΜΕΘ και ανέρρωσαν. Οσον αφορά
τον εμβολιασμό τους, μέχρι χθες, σύμφωνα με τον πρόε
δρο της ΠΟΕΔΗΝ Mix. Γιαννάκο, είχαν εξασφαλιστεί εμβό
λια μόνο για το 50% των υγειονομικών που είχαν δηλώσει
ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια

νοσοκομεία ζητάει να παραμένει ανοιχτή η δυνατότητα συμ
μετοχής στον εμβολιασμό για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ
προκειμένου να προστατευτούν από την έκθεση στον δυνη
τικά θανατηφόρο ιό.
Παράλληλα, οι επιδημικές εξάρσεις στους πλέον ευαίσθη
τους πληθυσμούς των φιλοξενούμενων σε Μονάδες Κοι
νωνικής Φροντίδας συνεχίζονται. Προχθές καταγράφηκαν
κρούσματα κορονοϊού σε ιδιωτική μονάδα στο Νέο Ηράκλειο
γιύ δεύτερη φορά, με αποτέλεσμα 11 περιθαλπόμενοι να
μεταφερθούν σε νοσοκομείο αναφοράς, ενώ οι υπόλοιποι
έδειξαν αρνητικοί στους ελέγχους. Από τους εργαζόμενους
ένας βρέθηκε θετικός και οι υπόλοιποι αρνητικοί.
«Δεν τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο για τεστ μία
φορά την εβδομάδα στο προσωπικό και τους περιθαλπομένους των μονάδων κοινωνικής φροντίδας», υπογραμμί
ζει στην «Εφ.Συν.» ο Mix. Γιαννάκος και προσθέτει ότι το
τεστ δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και οι εργαζόμενοι
αδυνατούν να αναλάβουν το κόστος, ενώ οι ιδιοκτήτες των
μονάδων από την πλευρά τους το αρνούνται.
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TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

1,8 εκατ. δόσεις στην Ελλάδα από το εμβόλιο της Moderna
1,8 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της
Moderna αναμένει συνολικά να λάβει η Ελλά
δα, με την πρώτη παράδοση να φτάνει τις
240 χιλιάδες δόσεις μέσα στο τρίμηνο. Τού
το θα αποτελέσει σημαντική «ανάσα» μετά
τα προβλήματα στο ρυθμό ροής των δόσε
ων των εμβολίων της Pfizer/Biontech και την
κριτική που έχει ασκηθεί από διάφορες πλευ
ρές, ιδίως σε ό,τι αφορά τις κεντρικές ευ
θύνες της ΕΕ για τις παραγγελίες των εμβο
λίων για λογαριασμών των 27 κρατών - με
λών της Ένωσης. Όπως αναφέρεται στο εθνι
κό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά
της Covid-19, πρόκειται για προσεγγιστική
εκτίμηση αριθμού δόσεων, η οποία ενδέχε
ται να μεταβληθεί ανάλογα με τις προσφερόμενες ποσότητες των παραγωγών εται
ρειών και την εγκεκριμένη κατανομή δόσε
ων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χθες, η αμερικανική εταιρία πήρε το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«πράσινο φως» για την κυκλοφορία του εμ
βολίου της και έτσι αυτό είναι το δεύτερο που
έχει πλέον εγκριθεί μετά το εμβόλιο των
Pfizer/BioNTech, με την Ε.Ε. να τροφοδο
τείται με επιπλέον 160 εκατομμύρια δόσεις.
Το εμβόλιο είχε εγκρίνει νωρίτερα ο Ευρω
παϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.
Από εκεί και πέρα και ενώ το πρόγραμμα
των εμβολίων συνεχίζεται κανονικά ενώ η
παράδοση των πρώτων σκευασμάτων της
Moderna στις χώρες της Ευρώπης αναμέ
νεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Η
έγκριση έρχεται μετά την σύσταση της υπό
όρους χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του
εμβολίου της Moderna έναντι στην Covid19 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά
κων. Όπως και της Pfizer/Biontech, έτσι και
το εμβόλιο της Moderna χορηγείται σε δύο
δόσεις, με διαφορά μεταξύ τους 28 ημερών.
Το εμβόλιο έχει ήδη «σφραγιστεί» ως περί

που 95% αποτελεσματικό στην πρόληψη της
ασθένειας κατά τις κλινικές δοκιμές, στις οποί
ες δεν εντοπίστηκαν σοβαρά ζητήματα ασφα
λείας.
Την ίδια ώρα, ένας άλλος γερμανικός φαρ
μακευτικός κολοσσός, αυτός της Bayer, υπέ
γραψε συμφωνία συνεργασίας και παροχής
υπηρεσιών με την φαρμακευτική εταιρία βιο
τεχνολογίας CureVac NV, με βασικό αντικεί
μενο, σύμφωνα με τους όρους της συμφω
νίας, την υποστήριξη της περαιτέρω ανά
πτυξης και διάθεσης του νέου υποψηφίου εμ
βολίου CVnCoV για την Covid-19 της CureVac.
Για το σκοπό αυτό, η Bayer θα συνεισφέρει
μετην τεχνογνωσία και τις υπάρχουσες υπο
δομές της σε διάφορες διαδικασίες, όπως κλι
νικές μελέτες, κανονιστικές υποθέσεις, φαρμακοεπαγρύπνηση, ιατρική πληροφόρηση,
αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και γενική υπο
στήριξη σε επιλεγμένες χώρες.
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 Χαμός στο νοσοκομείο
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 110.94 cm² Κυκλοφορία:
:

08-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χαμός στο νοσοκομείο
Ανακοίνωση για τα τεκταινόμενα στο Νοσοκο
μείο Ιεράπετρας εξέδωσε η οργάνωση βάσης της
Ιεράπετρας ΜέΡΑ25, που την υπογράφει το μέ
λος της Κεντρικής Επιτροπής Παναγιώτης Κυριακόπουλος. Στην ανακοίνωση το ΜέΡΑ25 κάνει λό
γο για προβληματική κατάσταση που έχει διαμορ
φωθεί, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει
τον υποδιοικητή και μάλιστα το θέμα έχει φτάσει
στην κυβέρνηση. Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 α
ναφέρει: «Με την καταγγελία του, σε σχέση με
τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο Γενι
κό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, το Δ.Σ. του Συλλόγου
των Εργαζομένων κάλεσε, μεταξύ άλλων, τον υ
πουργό Υγείας, τον διοικητή του ΓΝΙ, τη διοικήτριατης7ηςΥ.ΠΕ. Κρήτης, τον βουλευτή Λασιθίου κ.
Θραψανιώτη κ.λπ., να αναλάβουν δράση για να α
ντιμετωπιστεί η προβληματική κατάσταση που έ
χει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο. Οι βουλευτές
Λασιθίου, αποδεδειγμένα πλέοναπόταχρόνιαθητείας τους, δε νοιάζονται να βρουν λύσεις στα το
πικά προβλήματα των νοσοκομείων της περιφέρειάςτους. Τους καλούμε να απαντήσουν αυτή τη
φορά έμπρακτα. Το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ό
πως και αμέτρητα άλλα, νοσεί χρόνια από τις πολιτικέςτων μνημονίων. Ευτυχώς η τοπική κοινωνί
α μάχεται για το νοσοκομείο και το ΜέΡΑ2 5 στέκε
ται στο πλευρό των εργαζομένων για να καταφέ
ρουν τα αυτονόητα που έχουν στερηθεί εξαιτίας
των πολιτικών αυτών και του καθεστώτος φόβου
που έχει εγκαθιδρυθεί. Το ΜέΡΑ25 ζητάει έλεγχο
τωνσυνθηκώνεργασίαςσιο ΓΝΙ, πλήρη στελέχωση των τμημάτων που παρουσιάζουν ελλείψεις,
πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά όλων των νο
σοκομείων, αυστηρή εποπτεία στο "γυάλινο τρα
πέζι" του συστήματοςτης "Διαύγειας" και διακοπή
των απευθείας αναθέσεων».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Στερεύουν» οι μονάδες αίματος στα νοσοκομεία
της χώρας! Στο κόκκινο η αγωνία των ασθενών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 577.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1

08-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εθελοντές
δότες με μι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Στερεύουν» οι μονάδες αίματος στα νοσοκομεία της χώρας! Στο
κόκκινο η αγωνία των ασθενών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

08-01-2021

«Στερεύουν» οι μονάδες aiparns
στα νοσοκομεία ms χώρας! Στο
κόκκινο η αγωνία των ασθενών
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ είναι οι ελλείψεις αί
ματος στα νοσοκομεία, γεγονός
που προκαλεί ανησυχία και αγω
νία στους υγειονομικούς και, κυ
ρίως, σε όσους χρειάζονται μεταγ
γίσεις. Μόνο στη Θεσσαλονίκη
απαιτούνται καθημερινά 60 ως 70
μονάδες αίματος για τις ανάγκες
των ασθενών που πρέπει να με
ταγγίζονται.
0 πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας θαλασσαιμικών Βα
σίλης Δήμος προειδοποιεί για την
τραγική κατάσταση που εγκυμο
νεί σοβαρούς κινδύνους για αν
θρώπινες ζωές: «Ζούμε τη μεγα
λύτερη έλλειψη αίματος από την
αρχή της πανδημίας» τονίζει ο κ.
Δήμος μιλώντας στο ThessToday.gr
και εξηγεί τον φόβο και την ανα
σφάλεια που βιώνουν καθημερι
νά όσοι χρήζουν μετάγγισης, αλλά
βλέπουν τα ραντεβού τους να ανα
βάλλονται λόγω της έλλειψης φια
λών αίματος.
«Αγχωνόμαστε γιατί μόνο στη
Θεσσαλονίκη χρειαζόμαστε 6070 μονάδες αίματος κάθε μέρα
για τις ανάγκες των πασχόντων.
Είναι 350 άτομα που μεταγγίζο
νται στην πόλη μας κάθε 15 μέ
ρες, με δύο μονάδες αίματος. Τώ
ρα με τις ελλείψεις μπορεί να βρε
θεί μόνο μία μονάδα αίματος. Αρα,
θα πρέπει να πηγαίνει και πιο συ
χνά για να μπορέσει να διατηρή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σει μια φυσιολογική αιμοσφαιρί
νη. Για να έχει μια καλή φυσική
κατάσταση ένας πάσχων, πρέπει η
αιμοσφαιρίνη του να είναι πάνω
από 10-11 μονάδες» λέει και συνεχίζει επισημαίνοντας τον κίνδυνο
να χαθούν ζωές:
«Κανείς δεν διασφαλίζει όη το
ραντεβού που έχει για μετάγγιση
θα ισχύσει».

!

|

Προβλήματα
Από την αρχή της πανδημίας
εντοπίζονται σημαντικά προβλή
ματα στα νοσοκομεία της χώρας,
καθώς τα αποθέματα αίματος στε
ρεύουν. 0 φόβος των πολιτών να
επισκεφθούν τα νοσοκομεία λόγω
του κορονοϊού, αλλά και το γεγο
νός όη απαιτείται τεστ έχουν ελαχιστοποτήσει δραμαηκά τους εθε
λοντές αιμοδότες.
Για τον λόγο αυτό εδώ και μή
νες νοσοκομεία, φορείς και οργα
νώσεις διοργανώνουν συνεχώς
εθελοντικές αιμοδοσίες, σε μία
φιλανθρωπική δράση που βοηθά
ει τους συνανθρώπους μας και κα
λύπτει σημανηκές ανάγκες. Μάλι
στα, τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη
12 Ιανουάριου από τις 10 π.μ. ως
τις 4 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δι
ήμερη εθελοντική αιμοδοσία από
το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του
μετρό Συντάγματος.
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 Σήμα επίθεσης με τα πρώτα εμβόλια
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 780.26 cm² Κυκλοφορία:
:

1
08-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 95 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Σήμα επίθεσης
με τα πρώτα εμβόλια
Σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο «Ελευθερία» στον νομό Μαγνησίας
+ Παρελήφθη η αρχική παρτίδα των πολύτιμων φιαλιδίων της Pfizer
+ Ποιοι θωρακίζονται πρώτοι κατά του κορονοϊού
ρεμιέρα εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σήμερα στον Βό
λο. Οι πρώτοι 95 υγειονομικοί, 90 άτομα προσωπικό του Νο
σοκομείου Βόλου, γιατροί και νοσηλευτές και πέντε προσω
πικό του ΕΚΑΒ είναι οι πρώτοι, που σήμερα θα θωρακιστούν απέ
ναντι στον ιό. Τα πρώτα πολύτιμα ψιαλίδια του εμβολίου της Pfizer,
75 τον αριθμό, τα οποία εμπεριέχουν πέντε δόσεις το καθένα, έφτα
σαν χθες νωρίς το μεσημέρι, με κάθε προφύλαξη στον Βόλο, από
τις αποθήκες της Καρδίτσας, όπου φυλάσσονται οι ποσότητες των
εμβολίων για όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. ΣΕΛ. 6

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σήμα επίθεσης με τα πρώτα εμβόλια
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
08-01-2021

» ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Πρεμιέρα εμβολιασμών στον Βόλο
Θωρακίζονται από τον κορονοϊό οι πρώτοι 95 υγειονομικοί - Ποιοι παίρνουν το πολυπόθητο «βάπτισμα του πυρός»
ρεμιέρα εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σήμερα στον
Βόλο. Οι πρώτοι 95 υγειονομικοί, 90 άτομα προσωπικό
του Νοσοκομείου Βόλου, γιατροί και νοσηλευτές και πέντε
προσωπικό του ΕΚΑΒ είναι οι πρώτοι, που σήμερα θα θωρακι
στούν απέναντι στον ιό.

Π

Τα πρώτα πολύτιμα φιαλίδια του εμβολίου της Pfizer, 75 τον
αριθμό, που περιέχουν πέντε δόσεις το καθένα, δηλαδή το κάθε
φιαλίδιο επαρκεί για πέντε διαφορετικά άτομα, έφτασαν χθες
νωρίς το μεσημέρι, με κάθε προφύλαξη στον Βόλο, από τις απο
θήκες της Καρδίτσας, όπου φυλάσσονται οι ποσότητες των εμ
βολίων για όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
Τα φιαλίδια με το πολύτιμο υλικό δόθηκαν οτον διοικητή του
Νοσοκομείου Βόλου I. Ντόκο, παρουσία του διευθυντή της Ιατρι
κής Υπηρεσίας Ηλ. Καραμέτου, της υπεύθυνης του Εμβολιαστικού Κέντρου Αννας Μίχτη και του αρμοδίου υπηρεσιακού παρά
γοντα από το φαρμακείο του Νοσοκομείου Βόλου.
Με τα φιαλίδια, που δόθηκαν, έχει υπολογιστεί ότι θα εμβολια
στούν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 12 Ιανουάριου περίπου 390 άτο
μα. Οι δόσεις φυλάσσονται σε ειδικό ψυγείο στους -70 βαθμούς
Κελσίου και σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Υπολογί
ζεται πως το Αχιλλοπούλειο θα προμηθεύεται εμβόλια κάθε τέσ
σερις ημέρες, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την

μετοχή οι 73 (68,22%), από τους 86 ειδικευόμενους οι 62

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

(72,94%), από τους 18 επικουρικούς οι 9 (50%) και από τους

πανδημία αρχίζει τους εμβολιασμούς και αυτό είναι πολύ σημαν

214 νοσηλευτές οι 89 (41,59%), ενώ χαμηλότερο είναι το πο

τικό. Πρέπει να πειστούν όλοι να εμβολιαστούν. Είναι το μοναδικό

σοστό των διοικητικών υπαλλήλων.

όπλο που έχουμε απέναντι στην πανδημία», τόνισε 01. Ντόκος.

Το πρώτο ραντεβού για σήμερα είναι προγραμματισμένο στις
8.30 το πρωίστοεμβολιαστικό Κέντρο του Αχιλλοπούλειου, στον

προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης με την

ισόγειο χώρο, απέναντι από το εξωτερικό ιατρείο που λειτουρ

Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως σταδιακά το ποσοστό εκείνων που

Στο Νοσοκομείο Βόλου όλα είναι έτοιμα. Από νωρίς σήμερα το

γούν οι ΩΡΑ. Τα πρώτα εμβόλια θα γίνουν στους γιατρούς Ιωάννη

θα εμβολιαστούν θα αυξηθεί στη πορεία, καθώς υπάρχουν ορι

πρωί όπως και κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο

Κόκκορη, Αντιγόνη Καραθάνου, Μιχάλη Μεϊκόπουλο.

σμένοι που είναι επιφυλακτικοί. Πρόκειται για εκείνους που αν

εμβολιαστικό κέντρο θα υπάρχουν νοσηλεύτριες και επισκέ-

θα ακολουθήσουνγιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από κλι

τιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και πρέπει προηγουμένως να

πτριες υγείας που θα αναλάβουν την παρακολούθηση των εμβο-

νικές του κορονοϊού και άλλα νευραλγικά τμήματα του νοσοκο

πάρουντο πράσινο φως από τους θεράποντες γιατρούς τους, για

λιασθέντων. Η διαδικασία του εμβολιασμού διαρκεί 15 λεπτά,

μείου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επιτροπής που έχει

να δηλώσουν αν θα εμβολιαστούν ή όχι.

ενώ μετά για μισή περίπου ώρα σε διπλανό δωμάτιο θα γίνεται πα

συσταθεί στο Νοσοκομείο σε καθημερινή βάση και σε δύο βάρ
διες θα πρέπει να εμβολιάζονται τουλάχιστον 50 υγειονομικοί.

ρακολούθηση εκείνου που εμβολιάζεται για τυχόν παρενέργειες.

Ολα έτοιμα στο Νοσοκομείο

Σημειώνεται πως γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Βό

Από τους 214 γιατρούς τους Νοσοκομείου Βόλου (μόνιμους,

Παραλαμβάνοντας χθες τα πρώτα φιαλίδια του εμβολίου που

λου συμμετείχαν σε αρκετά διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφω

επικουρικούς, ειδικευόμενους), επιθυμούν να εμβολιαστούν οι

θα βάλει «φρένο» στον κορονοϊό ο διοικητής του Νοσοκομείου

σης για τονεμβολιασμό κατά του C0VID-19 όλο το προηγούμενο

147, δηλαδή ποσοστό 68,69%.

μιλώντας στους συνεργάτες του δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

διάστημα, υπό την επίβλεψη πάντα της Εθνικής Επιτροπής Εμβο

«Είναι ιστορικές στιγμές αυτές για όλους μας. Το υγειονομικό

λιασμών.

Ειδικότερα, από τους 107 μόνιμους γιατρούς, δήλωσαν συμ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Επιχείρηση Ελευθερία» στο Νοσοκομείο του Βόλου
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 517.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

08-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ 75 ΦΙΑΑΙΔΙΑ ΤΗΣ PFIZER ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»
στο Νοσοκομείο του Βόλου
Στις δύο κλινικές covid νοσηλεύονταν
29 άτομα, από τα 23 τις προηγούμενες
ημέρες.

Ένα μικρό κουτί, με 75
φιαλίδια του εμβολίου
της Pfizer παραδόθηκαν
χθες το μεσημέρι στις 12.46
στον φαρμακοποιό του
Νοσοκομείου του Βόλου κ.
Αναγνώστου. Το πολύτιμο
φορτίο «ελευθερίας» για το
προσωπικό του Νοσοκομείου,
που δίνει «φως» σε έναν Νομό
που μετρά 120 θανάτους
από κορωνοϊό, φυλάσσεται
σε ψυγείο του φαρμακείου
στους -70 βαθμούς κελσίου
και σήμερα αρχίζουν οι
πρώτοι εμβολιασμοί. Το
κάθε φιαλίδιο «δίνει «πέντε»
δόσεις και το Νοσοκομείο θα
προμηθεύεται εμβόλια κάθε
τέσσερις ημέρες.

Τα κρούσματα

«Ελευθερία», παραλήφθηκεχθεςτο με
σημέρι και κάθε τέσσερις ημέρες προβλέπεται «εφοδιασμός» με εμβόλια από
τη φαρμακαποθήκη της Καρδίτσας. Σε
καθημερινή βάση και σε δύο βάρδιες θα
εμβολιάζονται 50 άτομα στο Νοσοκο
μείο του Βόλου - αποκλειστικά και μόνο
εργαζόμενοι - ενώ έντεκα άτομα θα
έχουν την ευθύνη των εμβολιασμών σε
δύο χώρους δίπλα από το παιδιατρικό
ιατρείο. Η διαδικασία του πρώτου «κύ
ματος» εμβολιασμού για το προσωπικό
α ήταν ψέμα εάν έλεγα πως
δεν υπήρξε συγκίνηση. Σε
θα ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα.
όλη την Ελλάδα χάσαμε
Σε σύνολο 1011 εργαζομένων στο
χιλιάδες ανθρώπους, έχουμε τόσους
«Αχιλλοπούλειο» (γιατροί, επικουρι
ασθενείς, μολύνεται το προσωπικό μέσα
κοί, συμβασιούχοι, νοσηλευτικό προ
στη «μάχη».Ένα τόσο μικρό κουτί, μας
σωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνι
έδωσε χιλιάδες ελπίδες», δήλωσε ο δι
κό προσωπικό ιδιωτικών συνεργείων
οικητής του Νοσοκομείου κ. Ντόκος.
κλ.π.), δήλωσαν συμμετοχή στους εμ
Η διευθύντρια της ΜΕΘ κ. Αντιγόνη Καβολιασμούς 428 άτομα, δηλαδή πο
ραθάνου, η νοσηλεύτρια κ. Χρυσάνθη
σοστό λίγο μεγαλύτερο από 40%, που
Κορώνη και ο γιατρός κ. Μιχάλης Μεϊσημαίνει ότι το υπόλοιπο 60% αρνείται
κόπουλος θα είναι οι τρεις πρώτοι που
να εμβολιαστεί. Από τους 214 γιατρούς
θα εμβολιαστούν σήμερα στο Νοσο
του Νοσοκομείου Βόλου (μόνιμους,

Θ

κομείο του Βόλου. Η πρώτη δόση των
εμβολίων για να ξεκινήσει η επιχείρηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επικουρικούς, ειδικευόμενους), επιθυ
μούν να εμβολιαστούν οι 147, δηλαδή

ποσοστό 68,69%. Ειδικότερα, από τους
107 μόνιμους γιατρούς, δήλωσαν συμ
μετοχή οι 73 (68,22%), από τους 86 ει
δικευόμενους οι 62 (72,94%), από τους
18 επικουρικούς οι 9 (50%) και από του
214 νοσηλευτές οι 89 (41,59%).

Νέος θάνατος - Αύξηση
νοσηλευόμενων
Ένας ακόμη θάνατος από κορωνοϊό ση
μειώθηκε την Τετάρτη στο Νοσοκομείο
του Βόλου. Πρόκειται για μία γυναίκα
79 ετών που δεν κατάφερε να νικήσει
τον ιό, ανεβάζοντας στους 113 τους νε
κρούς κατά τη διάρκεια του δεύτερου
κύματος της πανδημίας στο «Αχιλλοπούλειο».
Επτά ασθενείς έχουν πεθάνει από τον ιό
εκτός Νοσοκομείου.Όλοι οι θάνατοι στη
Μαγνησία καταγράφονται στο δεύτερο
κύμα του κορωνοϊού και συγκεκριμένα
από τις 19 Οκτωβρίου.
Χθες στο Νοσοκομείο σημειώθηκε αύ
ξηση νοσηλευόμενων. Νοσηλεύονται
συγκεκριμένα δυο άτομα στους θαλά
μους αρνητικής πίεσης και τέσσερα άτο
μα στη ΜΕΘ covid από 51 έως 67 ετών.

Στο επίπεδο των κρουσμάτων καταγράφηκαν χθες 3 νέα κρούσματα Covid -19
στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Εξε
τάστηκαν κατόπιν συμπτωμάτων δύο
σε ιδιωτικά εργαστήρια και ένα στο Γ.Ν.
Βόλου. Καταγράφηκαν επίσης 18 νέα
κρούσματα Covid -19 στην περιοχή της
Λάρισας. Τα 2 κρούσματα εξετάστηκαν
κατόπιν συμπτωμάτων έξι στο Π.Γ.Ν.
Λάρισας και έξι στο Γ.Ν. Λάρισας ενώ 6
ακόμη κρούσματα προέκυψαν από τη
μαζική δειγματοληψία Drive Through
Testing με έλεγχο ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (Rapid Tests). Καταγράφηκαν 7 νέα κρούσματα Covid -19 στην
ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Τα 4
κρούσματα προέρχονται από συρροή
κρουσμάτων σε οικισμό Ρομά στην
ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, ενώ
ένα ακόμη κρούσμα αποτελεί επαφή
επιβεβαιωμένου κρούσματος. Τέλος 2
κρούσματα εξετάστηκαν κατόπιν συ
μπτωμάτων στο Γ.Ν Καρδίτσας. Τέλος,
καταγράφηκαν 7 νέα κρούσματα Covid
-19 στην ευρύτερη περιοχή των Τρικά
λων. Το ένα κρούσμα αποτελεί επαφή
επιβεβαιωμένου κρούσματος ενώ 6
ακόμη εξετάστηκαν κατόπιν συμπτω
μάτων στο Γ.Ν. Τρικάλων. Στο μεταξύ
συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσ
σαλίας και τον ΕΟΔΥ οι δωρεάν μαζικοί
δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανί
χνευσης αντιγόνου (rapid-test) με τη
διαδικασία drive-through. Οι έλεγχοι θα
πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή
08.01.2021 στον Βόλο (Πανθεσσαλικό
Στάδιο) από ώρα 09.00 έως 13.00.

ΚΑΤ. ΤΑΣ
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 Αποκαλυπτικά Κορονοϊός: Για τη δημιουργία
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Αποκαλυπτικά

..................................................................

Κορονοϊός: Για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανοσίας
Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, αξιοποιώντας
την πείρα του πρώτου κύματος με τις αναγκαίες προ
σαρμογές, τέθηκε ως καθήκον να συμβάλουμε με
μεγαλύτερη ένταση τόσο στη νοσηλεία των ασθε
νών, όσο και στην οργάνωση διεκδικήσεων που πλέ
ον αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα.
Προετοιμαστήκαμε ως μαχόμενοι υγειονομικοί για
πρωτόγνωρες καταστάσεις, και δυστυχώς οι προ
βλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Χιλιάδες τα κρούσματα
σε χώρους εργασίας, κλειστές δομές, νοσοκομεία,
ΜΜΜ, φτωχογειτονιές, χιλιάδες οι νεκροί! Ανάμεσά
τους και δεκάδες υγειονομικοί.
Η κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας - Πρό
νοιας δεν άλλαξε. Ελάχιστες προσλήψεις, κυρίως ε
πικουρικού προσωπικού. Τα ΚΥ και οι ΤΟΜΥ υπολει
τουργούν επικίνδυνα, οι ΜΕΘ στενάζουν, ο πληθυ
σμός συνολικά σε αβεβαιότητα και σε κίνδυνο, πα
ρά την εξάντληση των μέτρων ατομικής προστασί
ας, που η συντριπτική πλειοψηφία τήρησε. Μετά α
πό δυόμισι μήνες lockdown, οι νοσούντες και οι νο
σηλευόμενοι ελάχιστα μειώνονται.
Αρα, τα - οδυνηρά για το λαό - μέτρα που πάρθηκαν
ήρθαν μετά από μία σχεδόν 5μηνη περίοδο (Ιούνης Οκτώβρης) συνειδητών επιλογών των κυβερνώντων
οι οποίες αντικειμενικά διευκόλυναν τη διασπορά:
Τουρισμός, ακτοπλοΐα, ΜΜΜ, χώροι εργασίας, σχο
λεία, κλειστές δομές κ.λπ. Χωρίς να πάρει τα μέτρα
που επίμονα διεκδικούμε (προσλήψεις μόνιμου προ
σωπικού, αύξηση δαπανών για την Υγεία και όχι πά
γωμα και μείωση, ανάπτυξη σοβαρής ΠΦΥ, νέες κλί
νες ΜΕΘ, επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων και διαγνω
στικών κέντρων, αξιοποίηση νέων φαρμάκων, μαζικά
δωρεάν τεστ, μονιμοποίηση συμβασιούχων). Καλλιέρ
γησε την αντίληψη πως μόνο το εμβόλιο θα μας σώ
σει, χωρίς να υλοποιεί καμία από τις προτάσεις μας,
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού.
★ * ★
Προφανώς και πρέπει να γίνει μαζικός εμβολι
ασμός. Ομως δεν φτάνει. Ακόμα και στο σοβαρό
αυτό θέμα των εμβολίων οι κυβερνώντες έχουν σο
βαρή ευθύνη. Δεν ενημέρωσαν επαρκώς τον πλη
θυσμό και πρώτα απ’ όλα τους υγειονομικούς για
την ασφάλεια, τις ανεπιθύμητες ενέργειες κ.λπ.
Ετσι, δημιούργησαν δυσπιστία σε τμήμα του πλη
θυσμού για τη χρησιμότητά του και τα έβαλαν δή
θεν με τους «ψεκασμένους». Τους βρήκαν ως βολι
κό αντίπαλο. Ισως αυτοί διευκολύνουν τους κυβερ
νώντες, μετά το φιάσκο των «εκατομμυρίων» εμβο
λίων που θα είχε προμηθευτεί η χώρα μας.
Και πρέπει να μην ταυτίζονται οι αρνητές με αυ
τούς που δεν έχουν πειστεί για τη χρησιμότητα
του εμβολίου. Ακόμα και στο θέμα της πειθούς απέτυχαν. Εκτός από τη νοσηλεία και τη διεκδίκη
ση, αναλαμβάνουν οι μαχόμενοι υγειονομικοί και
αυτό το χρέος.
Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη να καταλάβουμε
γιατί οι φαρμακευτικοί κολοσσοί των εμβολίων δί
νουν λιγότερα από όσα υποσχέθηκαν. Απαιτούν πε
ρισσότερο χρήμα. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ, πολιτικό
προσωπικό των πολυεθνικών, όχι μόνο του Φαρμά
κου, δεν φτάνει που υλοποιούν τις απαιτήσεις τους,
κρύβουν και τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με
αυτές. Χαρακτηριστική είναι η άρνηση του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου να δώσει στοιχεία, όταν ζη
τήθηκαν από ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.
Το ζήτημα του εμβολιασμού έχει μπει στη μέγ
γενη του σφοδρού ανταγωνισμού των μονοπωλίων.
Στην Ελλάδα και αλλού, οι δήθεν προγραμματισμοί
για μαζικούς εμβολιασμούς πέφτουν έξω, γιατί δι
απιστώνεται εκ των υστέρων ότι οι ποσότητες δεν
επαρκούν. Είναι φανερό ότι ένα από τα όπλα της
επιστήμης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανά
γκες του πληθυσμού, γιατί μπαίνει στη λογική «κό
στους - οφέλους».
*

*

*

Αλλά ας πάμε και στα εμβολιαστικά κέντρα και
το χρονοδιάγραμμα για την πολυπόθητη ανοσία. Για
να επιτευχθεί πρέπει να χορηγηθούν 15 εκατ. δό
σεις (75% του πληθυσμού επί 2) σε 1.048 εμβολιαστικά κέντρα. Τηρώντας τις οδηγίες (15 λεπτά ανά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

άτομο) και με 14ωρη λειτουργία (διπλοβάρδια), ακό
μα και με 7 μέρες λειτουργίας τη βδομάδα μπορούν
να γίνονται περίπου 85.000 εμβολιασμοί maximum
τη μέρα πανελλαδικά.
Για την ώρα έχουμε προμηθευτεί περίπου
90.000! Η ανοσία θα επιτευχθεί σε 176 μέρες
(15.000.000/85.000) με τις πιο άριστες προϋποθέ
σεις και με το πιο ιδανικό σενάριο. Αδύνατο με τα
σημερινά δεδομένα.
Εκτός από τον αριθμό των εμβολίων, πρέπει να
υπολογιστεί και ο αριθμός προσωπικού (γιατροί, νο
σηλευτές, διοικητικοί και λοιπό προσωπικό) για τη
διεκπεραίωση του τεράστιου έργου. Αν αντληθεί
προσωπικό για τον εμβολιασμό από τους ήδη υπηρετούντες σε νοσοκομεία, ΚΥ και ΤΟΜΥ, πολλές
λειτουργίες πάνε πίσω, τα ραντεβού σε υπηρεσί
ες ΠΦΥ από 2 μήνες θα πάνε στους 5, με όλες τις
συνέπειες. Στην Υγεία είναι τόσο δραματική η κα
τάσταση που κανείς δεν περισσεύει.
"&·

Για να αλλάξουν τα δεδομένα, να σπάσει η α
λυσίδα της μετάδοσης του ιού, να προκληθεί ανο
σία, είναι άκρως απαραίτητη η λήψη όλων των μέ
τρων που προτείνουν οι υγειονομικοί, η ΟΕΝΓΕ και
τα σωματεία εργαζομένων.
Τα πιο κομβικά σημεία των αιτημάτων (προσλή
ψεις μόνιμου προσωπικού, ΜΕΘ, ΠΦΥ, δαπάνες Υ
γείας, τεστ, νέα φάρμακα, μονιμοποίηση συμβασι
ούχων, πραγματική επίταξη ιδιωτικών δομών κ.λπ.)
είναι τεκμηριωμένα ως προς την αναγκαιότητά τους,
που απορρέει από την εικόνα ενός αθωράκιστου
δημόσιου συστήματος Υγείας, αποτέλεσμα χρόνι
ας υποχρηματοδότησης.
Αν αυτά υλοποιηθούν, μαζί με το όπλο του εμβο
λίου, θα βγει ο λαός νικητής. Νικητής θα πει υγιής
και με ένα θωρακισμένο σύστημα Υγείας γεμάτο με
προσωπικό, χωρίς ελλείψεις σε αναλώσιμα - υλικά φάρμακα, χωρίς μεγάλες λίστες αναμονής, με στε
λεχωμένες δομές Υγείας και Πρόνοιας.
Οπως ο λαός μάς σφίγγει το χέρι για την προσφο
ρά μας, είναι απαραίτητο να αυξήσει και τις σφιγμέ
νες γροθιές του! Να διεκδικήσει μέτρα για τα νο
σοκομεία, τα σχολεία, τους χώρους εργασίας κ.λπ.
Να μας συμπαρασταθεί στον αγώνα για την έντα
ξή μας στα ΒΑΕ, που αν δεν γίνει τώρα δεν θα ιδρώ
σει το αυτί κανενός κυβερνητικού σε 1-2 χρόνια.
Να αναγνωριστεί η νόσος Covid-19 ως επαγγελ
ματική νόσος για τους υγειονομικούς, αφού η πιθα
νότητα μόλυνσης είναι πολλαπλάσια από τον γενικό
πληθυσμό, κάτι τεκμηριωμένο σε παγκόσμια κλίμακα.
Να σταματήσει ο αυταρχισμός των διοικήσεων
με την επιβολή κυρώσεων σε προσωπικό που μολύνθηκε επειδή δήθεν φταίμε αποκλειστικά για τη
μετάδοση! Είναι πολλά που μπορούν και πρέπει να
γίνουν. Ολα είναι θέμα συσχετισμών.
Από τη μία είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Υ
γεία - Φάρμακο - Εμβόλιο, με τις κυβερνήσεις που
τους υπηρετούν και λειτουργούν με βάση το κρι
τήριο κόστους - οφέλους, γιατί γΐ αυτούς η Υγεία
είναι εμπόρευμα.
Το ιδεολόγημα της συνύπαρξης δημόσιου και ιδι
ωτικού τομέα Υγείας, είτε στη σημερινή μορφή του
είτε ως ΣΔΙΤ, που έχει υποστηρικτές την κυβέρνη
ση, την αξιωματική αντιπολίτευση και τους θιασώτες
της ΕΕ, έχει καταρρεύσει στη συνείδηση του λαού.
Από την άλλη, ο πληττόμενος λαός, που έχει πλη
ρώσει 3 και 4 φορές για την υγεία του μέσω άμεσων
και έμμεσων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και με
φακελάκι, που απαιτεί μέτρα ουσιαστικής προστα
σίας και προαγωγής της υγείας, γιατί θεωρεί ότι η
υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα.
Αυτή είναι και η βασική αντίθεση που αναδεικνύεται πιο ανάγλυφα με αφορμή την πανδημία. «Κα
θείς εφ’ ω ετάχθη». Για να χτιστεί «τείχος ανοσίας»,
αυτή η πλευρά πρέπει να δυναμώσει!
(Το άρθρο αναδημοσιεύεται από ίο «health report»)
Ηλίας ΣΙΩΡΑΣ
Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Ευαγγελισμού»Γραμμαχέας της ΕΙΝΑΠ
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 Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί υγειονομικών στο νοσοκομείο
Ρεθύμνου
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Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί
υγειονομικών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου
Με τους πρώτους εμβολιασμούς υγειονομικών στο Ρέθυμνο γίνεται σήμερα η «πρεμιέρα» στο νοσοκομείο του νομού, όπου έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιπθοΰν 50 εμβόλια σε γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Η διαδικασία των εμβολιασμών θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί και ήδη έχει καταρτιστεί η λίστα με τους ανθρώπους που θα κάνουν την πρώτη δόση του εμβο
λίου. Τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί και οι υπόλοιποι εμβολιασμοί των περίπου 600 υγειονομικών του νοσοκομείου και των δομών, που βρίσκο
νται στην λίστα

• «Καμπανάκια» των ειδικών

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα εμβο
λιασμών κατά του Covid στην Ελλάδα, με τους εργαζόμενους στον

Τις προειδοποιήσεις και τον προβληματισμό των ειδικών αποτύπωσε ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενεύης,

τομέα της Υγείας και τους υπαλλήλους και τροφίμους οίκων ευ

Μανώλης Δερμιτζάκης, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από τις εικόνες που καταγράφηκαν τα Θεοφάνεια. «Με σόκαρε πώς

γηρίας να είναι εκείνοι που έχουν προτεραιότητα.

μπορούμε να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο σε μια τέτοια περίοδο στην πανδημία» τόνισε, εκφράζοντας φόβους να μην γίνει

Σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία της Εθνικής Εκστρατείας
Εμβολιασμού, που παρατίθενται στη σελίδα emvolio.gov.gr, το
τελευταίο 24ωρο εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του σκευά
σματος της Pfizer 5.538 άτομα. Με αυτούς, το σύνολο των εμβο

σε εθνικό επίπεδο ότι συνέβη στη Θεσσαλονίκη τους προηγούμενους μήνες, με αύξηση των κρουσμάτων.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Δερμιτζάκης σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία πως τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά «έγιναν παραπάνω μεταδόσεις». «Το είδαμε στα λύματα και το περιμένουμε στα κρούσματα» δήλωσε.
Ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ήταν σωστή η αυστηροποίηση των μέτρων πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Έκανε
δε λόγο για μια παραπάνω θυσία που ζητήθηκε από τον κόσμο προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία και σημείωσε ότι με τις χθε

λιασμών στη χώρα έχει φτάσει στους 26.006.
Οι περισσότεροι εμβολιασμοί έγιναν στο Κεντρικό Τομέα Αθη

σινές εικόνες είναι εμφανές ότι αυτό
Σε δραματικούς τόνους μίλησε ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος, εξέφρασε την

νών (1.582), ενώ ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με 581.

Στην Κρήτη έγιναν 450 εμβολιασμοί στο νοσοκομείο Χανίων

εκτίμηση ότι έρχεται τρίτο κύμα και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα.
«Δε φοβάμαι ότι θα ζήσουμε αντίστοιχα περιστατικά, είμαι σίγουρος. Χειρότερα πολύ χειρότερα, με αυτά τα μυαλά δε θα μι

και 349 στο Ηράκλειο.

λάμε μόνο για τραγωδία της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος αλλά της χώρας... Να είσαστε σίγουροι ότι έχουμε τρίτο κύμα
μπροστά, και θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» ανέφερε μιλώντας επίσης στον ΣΚΑΪ.
Όπως είπε, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, το ΕΣΥ είναι πλέον πιο πιεσμένο, ενώ τόνισε η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης
τον κάλεσε για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την τότε κατάσταση. Επεσήμανε δε ότι για την έκρηξη κρουσμάτων στη Θεσ
σαλονίκη δεν ευθύνεται μόνο η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, αλλά σειρά άλλων δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός και το
εμπόριο.

Γυμνάσια, Λύκεια και click away
Από εκεί και πέρα, τα
γυμνάσια και τα λύκεια θα

Κορωνοϊός: Λεπτές ισορροπίες
εν μέσω φόβων για έξαρση
Με το Βλέμμα στα επιδημιολογικά δεδομένα
των επόμενων ημερών βρίσκονται οι υγειονομι
κές και πολιτικές αρχές της χώρας, που εξέρχε
ται από την εορταστική περίοδο εξετάζοντας
σενάρια χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων,
αλλά και με σαφείς προειδοποιήσεις - και
έντονη ανησυχία - από τους ειδικούς για έξαρση
της πανδημίας το αμέσως προσεχές διάστημα.

νωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το περα

ληπτό, καθιστά τις ισορροπίες των αποφά

σμένο Σάββατο.

σεων για τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα εύ

τεθούν εκ νέου στο μικρο

Σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με το Μέ

σκόπιο της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, με

γαρο Μαξίμου, αναμένονται στις 6 το από

Όπως άλλωστε διεμήνυσε το πρωί ο

την τρίτη λυκείου (για την οποία μάλιστα

γευμα της Παρασκευής από τον υφυπουργό

υπουργός Επικράτειας, Γιώργος Γεραπετρί-

ανακοινώθηκε και μείωση της εξεταστέας

Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

της, εφόσον κριθεί αναγκαίο, παραμένει

ύλης) να βρίσκεται εύλογα στο επίκεντρο.

θραυστες.

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες, πά

ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων,

Οι ειδικοί αναμένεται την Παρασκευή, σε

ντως εκφράζουν ανησυχία για το «αποτύ

ακόμη και αιφνιδιαστικά, «Δεν μπορείς να

νέα σύσκεψη να εξετάσουν και το ζήτημα του

πωμα» της εορταστικής περιόδου και ειδικά

αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρεια

λιανεμπορίου και την επαναφορά του click

για τις εικόνες των Θεοφανείων, όπου παρα

στεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγό

away, καθώς και όλων των υπηρεσιών που

τηρήθηκαν αρκετά περιστατικά συνωστι

ρευση των δραστηριοτήτων, θα πρήξουμε εάν

ήταν ανοιχτές την εορταστική περίοδο, πριν

σμού, παρά τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η

είναι αναγκαίο», ήταν η χαρακτηριστική απο

δηλαδή τα νέα αυστηρά μέτρα που ανακοί

κυβέρνηση. Γεγονός που, όπως γίνεται αντι

στροφή του.

Ο βασικότερος παράγοντας της εξίσωσης και απόλυτη προτεραιότητα εδώ και καιρό,

• Στα 510 τα νέα κρούσματα - 391 οι διασωληνωμένοι, 47 θάνατοι
-14 κρούσματα στην Κρήτη

όπως διαμηνύεται από κυβερνητικά χείλη - είναι
η επιστροφή των μαθητών στα θρανία. Για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία και δη
μοτικά), αλλά και για τα σχολεία ειδικής αγωγής,
ο κύβος ερρίφθη, μιας και όπως ανακοίνωσε και
επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης το υπουργείο
Παιδείας, τα δια ζώσης μαθήματα επανεκκινούν

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 510 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), έκτων οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 142777, εκ των οποίων 52.3% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5565 (3.9%) θε
ωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 42934 (30.1 %) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
391 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 266 (68.0%) εκ των διασωληνομένων είναι άνδρες. Το 85.2%,

οριστικά τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου.
Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα, το βράδυ η επι
τροπή των λοιμωξιολόγων τάχθηκε κατά πλειο-

των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.911 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της
πανδημίας.

ψηφία υπέρ του ανοίγματος και στις «κόκκινες»

Τέλος, έχουμε 47 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.146 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3041 (59.1 %) άν

περιοχές της χώρας, δηλαδή εκείνες που παρα

δρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

μένουν σε καθεστώς σκληρού lockdown.

Χθες στην Κρήτη ανακοινώθηκαν 14 νέα κρούσματα: 3 στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο, 8 στο Λασίθι και 2 στο Ηράκλειο.

• «ΑΔΕΙΑΣΕ» Η ΚΛΙΝΙΚΗ COVID ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ
Ο τελευταίος ασθενής με κορωνοϊό, ένας 93χρονος ρεθυμνιώτης, πήρε εξιτήριο την Τετάρτη από την κλινική covid του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Μετά από πολύ καιρό, πλέον δεν νοση
λεύεται κανείς με τον ιό covid, γεγονός ιδιαίτερα ικανοποιητικό δεδομένου και ότι τις τελευταίες πολλές μέρες δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα στο νομό μας.
Το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού μετά από τόσες ημέρες ανακοινώθηκε μόλις χθες Πέμπτη από τον ΕΟΔΥ.
Να σημειωθεί ότι στην ειδική κλινική του νοσοκομείου νοσηλεύτηκαν 55 συνολικά ασθενείς με covid-19,η πλειονότητα των οποίων το τελευταίο τρίμηνο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ανοσία μέχρι και δύο χρόνια
από το εμβόλιο τηε Moderna
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ LOCKDOWN
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ αύξηση παρουσί

EAni5ss για την αποτελεσματικότητά ίου κατά του
κορωνοϊού έδωσε ο διευθύνων σύμβουλθ8 ins εταιρείαε
ενημέρωσης την άνοιξη, με ένα εμβόλιο που θα
ο εμβόλιο mRNA κατά της COVID-19
λειτουργεί μόνο για ένα μήνα ή δύο, έχει, νομίζω,
της εταιρείας Moderna είναι πιθανόν να
εξαφανιστεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος
προσφέρει προστασία για έως περίπου
της Moderna Στεφάν Μπανσέλ σε εκδήλωση που
2 χρόνια, δήλωσε ο διευθύνων σύμβου
διοργάνωσε ο όμιλος χρηματοπιστωτικών υπη
λός της, αν και χρειάζονται περισσότερα
ρεσιών Oddo BHF. «Η ανοσολογική απόκριση
στοιχεία για να υπάρξει μια οριστική αξιολόγηση.
Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας,που
πουδημιουργείται στον ανθρώπινο οργανισμό
φθίνει με πολύ αργούς ρυθμούς... Πιστεύουμε
πέρυσι εξέπληξε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς
ότι δυνητικά θα υπάρχει προστασία για περίπου
ανέπτυξε εμβόλιο κατά της ασθένειας που προδυο χρόνια».
καλείται από το νέο κορωνοίο σε μερικές μόλις
Ο Μπανσέλ πρόσθεσε ότι η εταιρεία του πρόκει
εβδομάδες, έλαβε χθες την έγκριση από την Ευ
ται να αποδείξει ότι το εμβόλιό της θα είναι επί
ρωπαϊκή Επιτροπή για το εμβόλιό της. Δεδομένου
σης αποτελεσματικό έναντι των μεταλλάξεων του
ότι η ανάπτυξη και η φαρμακοεπαγρύπνηση εμ
βολίων συνήθως απαιτούν χρόνια, η διάρκεια της
κορωνοϊού που έχουν εντοπιστεί στη Βρετανία
προστασίας των εμβολίων κατά της COVID-19
και τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με επιστήμονες,
είναι ένα ερώτημα που συνεχίζει να απασχολεί
τα εμβόλια που έχουν προσφάτως αναπτυχθεί
τους επιστήμονες και τις ρυθμιστικές αρχές. «Το
αναμένεται να είναι εξίσου αποτελεσματικά και
εφιαλτικό σενάριο που περιγράφηκε στα μέσα
έναντι των δύο αυτών μεταλλάξεων.

Τ

Ιδιαίτερα
ανήσυχοι για τις
επιπτώσεις από
το συνωστισμό
στις εκκλησίες
την ημέρα των
Θεοφάνιων
εμφανίζονται
οι επιστήμονες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ασε η χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρ
κεια του δεύτερου lockdown στην
Αττική, σύμφωνα με το Εργαστήριο
Αναλυτικής Χημείας του Πανεπι
στημίου Αθηνών. Μάλιστα, μεγάλη
αύξηση εντοπίστηκε και στη χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών.Όπως δή
λωσε ο καθηγητής Αναλυτικής Χη
μείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαϊδης,
η εξέταση των λυμάτων της Αττι
κής έδειξε αύξηση στη χρήση κο
καΐνης κατά 80% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019. «Τον
Μάρτιο του '20 είχαμε δει αύξηση

στη χρήση κοκαΐνης της τάξης του
60%, σε σχέση με το 2019 την αντί
στοιχη περίοδο, επειδή ψάχνου
με αυτές τις ουσίες εδώ και πολλά
χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2020, η
αύξηση ήταν 80% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 19 και αυ
ξήθηκε κατά 20% από την περίοδο
του πρώτου lockdown», αναφέρει
ο καθηγητής. Σύμφωνα με τα στοι
χεία της μελέτης, από τον Αύγου
στο μέχρι τον Νοέμβριο φάνηκε αύ
ξηση των αγχολυτικών και κάποιες
δραστικές ουσίες, μάλιστα, αυξήθη
καν ανησυχητικά πολύ.

510 νέα κρούσματα
σε μόΑις 8.697 tests
ΜΕ ΛΙΓΑ διαγνωστικά μοριακά
και rapid tests (8.697) και με το
δείκτη θετικότητας να εκτοξεύε
ται, όπως ήταν αναμενόμενο, στο
5,86%, ο Εθνικός Οργανισμός Δη
μοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνω
σε ότι κατέγραψε χθες 510 νέα
κρούσματα του νέου κορωνοϊού
σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή,
την αργή, αλλά σαφώς καθοδική
του πορεία εξακολουθεί ο συνολι
κός αριθμός των διασωληνωμένων

ασθενών με C0VID-19, οι οποίοι
έχουν ήδη φτάσει τους 391, ενώ
οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εξέλθει των μονάδων εντατικής θερα
πείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων του
ΕΣΥ έχουν ήδη φτάσει τους 912.
Τέλος, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι
άλλοι 47 συνάνθρωποί μας έχα
σαν χθες τη μάχη για τη ζωή τους,
από επιπλοκές του κορωνοϊού, με
το σύνολο των θανάτων να έχει
ήδη φτάσει τους 5.146.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΡΙΜΥΤΕΡΟ (ΛΕΝΕ) ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΜΑ
Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
Ven.ygeia@gmail.com_______
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΗΣΥΧΟΙ για τις επιπτώσεις
τις οποίες θα έχουν οι συνωστισμοί που ση
μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των γιορτών,
ιδίως προχθές, τα Θεοφάνια, έξω αλλά και
μέσα στις εκκλησίες όλης της χώρας, εμ
φανίζονται οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποί
οι παρακολουθούν και μελετούν την εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού
στην Ελλάδα. Εάν τη Δευτέρα ανοίξουν λια
νεμπόριο με click away και σχολεία, το τρί
το κύμα της πανδημίας θα οδηγήσει στις
18 Φλεβάρη την πληρότητα των μονάδων
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) σε όλη την
επικράτεια στο 80%, ενώ στις 28 Φλεβά
ρη το ΕΣΥ θα έχει καταρρεύσει, ανέφερε
χαρακτηριστικά χθες ο καθηγητής Περι
βαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας
HERACLES, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
Από την πλευρά του, ο συντονιστής διευθυ
ντής της Α' ΜΕΘ COVID-19 του νοσοκομείου
της Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», Νίκος
Καπραβέλος, τόνισε χθες με νόημα ότι «με
αυτά τα μυαλά δεν θα μιλάμε μόνο για τρα
γωδία της Κεντρικής Μακεδονίας και της
Βορείου Ελλάδος, αλλά για μια τραγωδία
που θα συνδυαστεί με τη σφοδρότητα του
τρίτου κύματος. Γιατί αν πάμε έτσι, ο πιστός
να ανάβει κεράκι, τα σχολεία να ανοίξουν
γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα τα
παιδιά, τα καταστήματα να ανοίξουν για
τί έχουν εκπτώσεις μέσα στον Ιανουάριο,
τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο μία παν
δημία είναι σε έξαρση, να είστε σίγουροι
ότι έχουμε ένα τρίτο κύμα μπροστά και θα
θρηνήσουμε πολλά θύματα».
Ο Νίκος Καπραβέλος, μάλιστα, αισθάνθηκε
την ανάγκη για ένα πιο προσωπικό ύφος

και επεσήμανε τα εξής, αναφερόμενος
στις σκηνές συνωστισμού, οι οποίες πα
ρατηρήθηκαν την ημέρα των Θεοφανίων:
<(Εχω χάσει τα λόγια μου. Πραγματικά, δεν
ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω για να
βοηθήσω τους πολίτες και την Πολιτεία να
αποφύγουμε την τραγωδία η οποία συνε
χίζεται και βλέπουμε μπροστά μας. Η δια
φορά μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουάριου
είναι πως το ΕΣΥ είναι πολύ πιο πιεσμένο,
χωρίς διαθέσιμες ΜΕΘ».
Τέλος, για το ίδιο θέμα των συνωστισμών
κατά τα Θεοφάνια, ο καθηγητής Κοινωνι
κής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Τούντας, εξήγησε ότι «όπου υπάρχει
χαλάρωση των μέτρων και κυρίως όπου
επιτρέπεται οποιουδήποτε είδος συνωστι
σμός σε κλειστούς χώρους, ακόμα και με
μάσκες, αυτό σημαίνει αναζωπύρωση του
επιδημικού κύματος».
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Επιμέλεια
Θοδωρής Πατσατζής

εργατικούς χώρους
Κλινική Covid χωρίς υποδομές
και προσωπικό στο ΨΝΑ!
§
ί

π iως καταγγέλλε ι ο Σύλ\ λογος
Εργαζομένων
1
Μ στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-Δαφνί,,
το υπουργείο Υγείας: και η διοίκηση
του νοσοκομείου προχώρησαν στη
δημιουργία κλινικών Covid-ig παρότι
ούτε η σχετική υποδομή υπάρχει στο
νοσοκομείο, ούτε εκπαιδευμένο προ
σωπικό (καθώς είναι ειδικό νοσοκο
μείο) και ούτε ο απαραίτητος εξοπλι
σμός. Η κατάντια του υπουργείου και
της διοίκησης έφτασε στο απίστευτο
σημείο να κάνει σε αυτούς τους νοση
λευτές «εντέλλεσθαι» μέσα στις μέρες
των γιορτών.
Το προσωπικό του νοσοκομείου
θα έπρεπε να είναι 2.670 υπάλληλοι
σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις
που προβλέπονται, αλλά σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, που υπάρ
χουν μόνο για το 2019, είναι 1342.
Auto το προσωπικό καλύπτει με υπε
ράνθρωπη προσπάθεια (με ι ή 2 νοσηλεύτριες-ες στη βάρδια για ψο και
πλέον ασθενείς), τις 9 κλινικές οξέων
περιστατικών, τα 2 τμήματα χρονιών
πασχόντων, την παθολογική κλινική,
το Ψυχογηριατρικό τμήμα, τα ΤΕΠ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και τα εξωτερικά Ιατρεία αλλά και
υποδομές που είναι: ig Οικοτροφεία,
15 ξενώνες, 2ΐ δομές ·π8 ΑΝΩ» (απε
ξάρτηση), j Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
μία Μονάδα οικογενειακής θερα
πείας και τα εξωτερικά Ιατρεία στην
Πειραιώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, επειδή
στο ΨΝΑ-Δαφνί δεν υπάρχουν σχε
τικοί γιατροί,, μετακίνησαν γιατρούς
από άλλα νοσοκομεία που είναι κέ
ντρα αναφοράς και δεν τους περισ
σεύουν (2 από το Θριάσιο και 3 από
το Λοιμωδών).
Αν η παραπάνω πολιτική δεν αλ
λάξει τότε σωστά καταγγέλλει ο Σύλ
λογος Εργαζομένων ότι η λειτουργία
κλνικών Covid-ig το μόνο που θα
κάνει θα είναι να θέσει σε κίνδυνο την
υγεία όλων των ασθενών του νοσο
κομείου και των εργαζομένων που
ήδη μετράνε κρούσματα καθώς από
τις περικοπές που έχουν γίνει στις
κλινικές οξέων περιστατικών, ενώ
προβλέπεται νοσηλεία για 25 ασθε
νείς έχουν 43 και ψάχνουν να βρουν
την ευθύνη της διασποράς στο υγει
ονομικό προσωπικό, αδιαφορώντας
για τις όποιες οδηγίες και πρωτόκολ

λα υπάρχουν. Επίσης οι καθαρίστριες
του εργολαβικού συνεργείου αλλά
ζουν κάθε μέρα βάρδια από κλνική
σε κλινική, χωρίς να λαμβάνεται υπό
ψη αν η κλινική βρίσκεται σε καραντί
να λόγω covid-ig.
Το σωματείο απαιτεί την άμεση
παρέμβαση του ΕΟΔΥ ώστε να ελεγ
χθεί η διασπορά στο ΨΝΑ-Δαφνί,
την άμεση πρόσληψη μόνιμου προ
σωπικού για να καλυφθούν οι κενές
οργανικές θέσεις και να τηρηθεί η
δέσμευση της κυβέρνησης για την
εξασφάλιση 25 κλινών μέσης νοση
λείας στο Λοιμωδών. Να καταργηθεί
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το νεοσυσταθέν τμήμα νοσηλείας
ασθενών θετικών σε Covid-ig, το
οποίο δεν πληροί τις προδιαγραφές
τμήματος covid αλλά ούτε τις προ
διαγραφές για τη νοσηλεία ψυχια
τρικών ασθενών σε οξεία φάση. Και
να γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ
covid σε όλους τους ασθενείς και
το προσωπικό. Συνάμα προειδοποι
εί ότι το επόμενο διάστημα για την
ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων
και για την προάσπιση της υγείας
ασθενών και εργαζομένων θα πραγ
ματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων και
συγκεντρώσεων.
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