 «Νόσησε» από… . συνοδό
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 659.24 cm² Κυκλοφορία:
:

20-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Νόσησε»
από... συνοδό
Σε μοριακά τεστ υποβλήθηκαν
όλοι οι ασθενείς και οι εργαζόμε
νοι της Α Παθολογικής
Κλινικής, η οποία σταμάτησε να
δέχεται περιστατικά για αποφυγή
τυχόν διασποράς
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ε αγώνα δρόμου για να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στην Α' Παθολογική
Κλινική μετά τον εντοπισμό τεσσάρων νοσηλευτριών και μιας γιατρού, οι οποίες βρέθηκαν
θετικές, έχει επιδοθεί η Διοίκηση του Γενικού Νο
σοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας».,
Η Α' Παθολογική Κλινική άμεσα τέθηκε σε κα
ραντίνα, διενεργήθηκαν μοριακά τεστ σε όλο το προ
σωπικό και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, τα
αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σήμερα
και ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του ιού στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Ωστόσο, ο εντοπισμός θετικών κρουσμάτων σε
υγειονομικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύ
ματος προκΰλεσε αναστάτωση και άμεσα ξεκί
νησε ενδελεχής διερεύνηση για τον εντοπισμό
της «πηγής» και λήψη μέτρων αντιμετώπισης.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιός «εισήχθη»
στην Κλινική από συνοδό ασθενούς, η οποία είχε
επιβεβαιωμένο κρούσμα στο οικογενειακό της
περιβάλλον. Φέρεται να μην είχε ενημερώσει το
νοσηλευτικό ίδρυμα για το γεγονός και εισερχό
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΒΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ταν στην Α' Παθολογική Κλινική για να φροντίσει
Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Διοί
συγγενικό της πρόσωπο που νοσηλεύεται και
κησης του Νοσοκομείου άμεσα σταμάτησαν οι
έχρηζε βοήθειας.
εισαγωγές περιστατικών στην εν λόγω Κλινική για
Από την πρώτη στιγμή η Διοίκηση του Ιδρύματος
την προστασία των ασθενών και τα περιστατικά
ήταν σε επαφή με την Επιτροπή Λοιμώξεων Θοεισάγονταν στην Β' Παθολογική Κλινική, χωρίς
vid -19 του Νοσοκομείου αλλά και με τον καθη
να χρειαστεί να σταματήσει η εφημερία του νο
γητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του ΠΓΝΠ,
σηλευτικού ιδρύματος. Παράλληλα, αποφασίστηκε
αντιπρύτανη Μάρκο Μαραγκό προκειμένου να γί
ο περιορισμός των ατόμων στον 3ο όροφο του
νουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρ
κτιρίου και η παρουσία συνοδών αποκλειστά τις
ξει «θωράκιση» των ασθενών και των εργαζομέ
βαριές περιπτώσεις των ασθενών και σε όσους
νων.
δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους.

Σ

Πέντε κρούσματα κορωνοϊού (μια γιατρός
και τέσσερις νοσηλεύτριες) ηροκάλεσαν αναταραχή
στο ΓΝΠ «0 Άγιος Ανδρέας»

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ
- ΑΚΙΝΟΣΟΓΛΟΥ
Χθες το απόγευμα, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάν
νης Καρβέλης μετέβη στον «Αγ. Ανδρέα» μαζί με
τον δ/ντή της Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ, κα
θηγητή Παθολογίας Λοιμωξιολογίας Μάρκο Μα
ραγκό και την επίκουρο καθηγήτρια λοιμωξιολογίας του ΠΓΝΠ Καρολίνα Ακινόσογλου. Εγινε σύ
σκεψη στο γραφείο του διοικητή του ΓΝ Πατρών
Ηλία Θεοδωρόπουλο. στην οποία συμμετείχαν
επίσης η υπεύθυνη της Επιτροπής Λοιμώξεων
του Νοσοκομείου Πατρούλα Μανωλοπούλου και
ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΠ
Θανάσης Χονδρομάρας, οι οποίοι ενημέρωσαν
για όλες τις ενέργειες που έγιναν μόλις εντοπί
στηκαν οι θετικοί εργαζόμενοι στην Α' Παθολο
γική Κλινική.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι οδηγίες για να μην μπαίνει κανείς συνοδός
στην Α' Παθολογική Κλινική δόθηκαν και στην
απογευματινή σύσκεψη, όπου τονίστηκε πως εάν
επιχειρησιακά κριθεί αναγκαίο θα συνδράμει το
ΠΓΝΠ στην διαχείριση των περιστατικών. Επισημάνθηκε η ανάγκη για αυστηρό έλεγχο στην χρήση
των ατομικών μέτρων προστασίας από το σύνολο
των εργαζομένων, ενώ τονίστηκε πως μόνο ένας
συνοδός θα επιτρέπεται να εισέρχεται στην Πα
θολογική όταν κρίνεται αναγκαίος.

2.000 RAPID TEST ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
0 κ. Καρβέλης γνωστοποίησε πως σήμερα θα καταφθάσουν 2.000 rapid test για να γίνει πλήρης
έλεγχος στο σύνολο του προσωπικού του Νοσο
κομείου. ενώ χθες το βράδυ κατά την αυτοψία
στην Α' Παθολογική Κλινική ζήτησε να υποβλη
θούν και όλοι οι συνοδοί που ήταν παρόντες σε ra

pid test. «Στόχος είναι να μηδενιστεί η όποια διασπορά του ιού στο νοσηλευτικό ίδρυμα» δήλωσε
στην «Γ» ο κ. Καρβέλης. τονίζοντας πως δόθη
καν σαφείς οδηγίες για την διαχείριση του ζητή
ματος που ανέκυψε.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
0 πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ζή
τησε την παρέμβαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ
για το ζήτημα αναφέροντας σε ανακοίνωσή του
τα εξής: «Στο επταόροφο κτίριο του Νοσοκομείου
Άγιος Ανδρέας Πατρών. εν αντιθέσει με τα άλλα
νοσοκομεία, επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών.
Την Παρασκευή στη Α' παθολογική κλινική ένας
συνοδός ειδοποίησε ότι είναι θετικός στο κορωνοϊό και κατά την ιχνηλάτηση μέχρι τώρα βρέ
θηκαν 4 ασθενείς θετικοί στον ίδιο και διπλανό θά
λαμο. Μάλιστα η μία ασθενής 44χρονη. μετα
φέρθηκε στη κλινική κορωνοϊού. επιβαρύνθηκε η
υγεία της. διασωληνώθηκε και δεν τα κατάφερε.
έχασε τη ζωή της. Θετικοί στο κορωνοϊό βρέθη
καν και 4 συνοδοί ασθενών στους εν λόγω θαλά
μους. Επίσης ένας γιατρός θετικός στη κλινική
και η ιχνηλάτηση συνεχίζεται. Καλούμε τον Διοι
κητή της 6ης ΥΠε που έχει αποδείξει την ευαισθησία
του σε τέτοια ζητήματα να παρέμβει άμεσα. Δεν
μπορεί να είναι το νοσοκομείο ξέφραγο αμπέλι
ειδικά τώρα με τον κορωνοϊό. Με επιστολή τους
το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής περι
γράφει το μπάχαλο».
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 Οι μεταλλάξεις του ιού στο «ραντάρ» των ειδικών
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 635.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

V

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι συμβαίνει με
τον εντοπισμό μεταλλάξε
ων του ιού στη χώρα μας
Μείωση του ποσοστού
θετικότητας στο 1,81%
την περασμένη εβδομάδα
Σελ.5
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 Οι μεταλλάξεις του ιού στο «ραντάρ» των ειδικών
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5

Οι μεταλλάξεις του ιού
στο «ραντάρ» των ειδικών

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

21-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας
Εθνική

βρίσκονται τον τελευταίο μήνα
μεταλλαγμένα στελέχη του κορωνο'ίού, υπό τον φόβο ενδεχόμενων
επιπτώσεών τουε στη μάχη κατά
τηε COVID-19 μέσω του εμβολια
σμού. Οπωε αναφέρει στην «Κ»
ο επικούpos καθηγητήε Υγιεινήε
και Επιδημιολογίαε και επιστημονικόε συντονιστήε του Εθνικού
Κέντρου Αναφοράε Ρετροϊών του
ΕΚΠΑ Γκίκαε Μαγιορκίνηε, ανη
συχία προκαλεί κυρίωε το βραζιλιάνικο μεταλλαγμένο στέλεχοε,
καθώε εξετάζεται το ενδεχόμενο
αυτό να έχει δώσει εξελικτικό πλε
ονέκτημα στον ιό ώστε να ξεπερ
νά την ανοσιακή απόκριση όσων
έχουν ήδη νοσήσει. Στη χώρα μαε
έχει εντοπιστεί το βρετανικό με
ταλλαγμένο στέλεχοε, το οποίο
πιθανολογείται ότι έχει αυξημένη
μεταδοτικότητα. Μεταξύ των πε
ριστατικών που έχουν εντοπιστεί
είναι τουλάχιστον δύο τα οποία δεν
συνδέονται με ταξίδι στο Ηνωμέ
νο Βασίλειο. «Το παρακολουθούμε.
Δεν το υποτιμάμε. Αλλά δεν είναι
κάτι που εμένα προσωπικά θα με
ανησυχούσε ιδιαίτερα», σημειώνει
ο κ. Μαγιορκίνηε.

- Κύριε Μαγιορκίνη, το τελευταίο
διάστημα ακούμε όλο και πιο συ
χνά για μεταλλαγμένα στελέχη
του SARS-CoV-2. Ποια είναι τα
κυριότερα που έχουν εντοπιστεί;
- Μεταλλαγμένα στελέχη έχου
με δει από την αρχή τηε πανδημίαε. Ο ιόε μεταλλάσσεται, αλλά
αρκετά βραδύτερα από τον ιό τηε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Ποια από αυτά τα στελέχη θα
πρέπει να μαε ανησυχούν και
γιατί;
- Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει
το τοπίο για το πόσο σημαντικά
είναι τα μεταλλαγμένα στελέχη.
Το βρετανικό στέλεχοε πιθανολο
γείται ότι έχει αυξημένη μεταδοτι
κότητα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία
που συνηγορούν υπέρ τηε αυξημένηε μετάδοσηε, ωστόσο είναι
εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθεί
στη βιολογία του ιού και όχι στη
χαλάρωση των μέτρων κοινωνικήε απόστασηε που παρατηρήθηκε
εκείνη τη χρονική περίοδο. Ομοίωε
έχει πιθανολογηθεί και για το νοτιοαφρικανικό στέλεχοε ότι σχετίζε
ται με αυξημένη μετάδοση. Αυτό
που φαίνεται πιο ανησυχητικό επί
του παρόντοε είναι το βραζιλιάνικο
στέλεχοε, διότι κάποια προκαταρ
κτικά στοιχεία δείχνουν ότι έχει
επιτύχει μεγάλη διείσδυση στην
πόλη Μανάουε τηε Αμαζονίαε, μια

Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Προστατευόμαστε.
Εμβολιαζόμαστε.
Βγαίνουμε Νικητές.
φ-
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Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων
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γρίπηε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
τρία μεταλλαγμένα στελέχη του
ιού που βρίσκονται έντονα στο
«ραντάρ» τηε επιστημονικήε κοινότηταε: το βρετανικό (Β.1.1.7), το
νοτιοαφρικανικό (501Y.V2) και το
βραζιλιάνικο (Ρ.1). Το κοινό τουε
χαρακτηριστικό είναι μία μετάλ
λαξη στη θέση 501 του γονιδίου
τηε Spike, η γνωστή ωε Ν501Υ,
που πρόσφατα στην επιστημονική
κοινότητα την ονομάζουν Nelly. Η
Nelly εργαστηριακά δείχνει κάποια
στοιχεία ότι πιθανόν να διευκολύ
νει την είσοδο του ιού στα κύτταρα-στόχουε, αν και αυτό δεν είναι
ξεκάθαρο ακόμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Συνέντευξη στην ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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«Η μεταβλητότητα ίου ιού στο γονίδιο που στοχεύει το εμβόλιο είναι αρκετά περιορισμένη, αλλά αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει όταν υψωθεί μεγαλύ
τερο ανοσολογικό τείχος στον γενικό πληθυσμό», σημειώνει ο κ. Μαγιορκίνης.

Ο κ. Γκίκας
Μαγιορκίνης μιλάει
στην «Κ» για τα τρία
στελέχη και σημειώνει
ότι στην Ελλάδα
«έχει εντοπισθεί
μόνο το βρετανικό».
περιοχή που κάποιεε μελέτεε έδει
ξαν ότι το ποσοστό του πληθυσμού
που μολύνθηκε είχε ξεπεράσει το
50%. Το στέλεχοε αυτό, εκτόε από
τη μετάλλαξη Nelly, φαίνεται ότι
μοιράζεται και κάποιεε ακόμα μεταλλάξειε με το νοτιοαφρικανικό
στέλεχοε, κάτι που δείχνει πιθανή
εξέλιξη σύγκλισηε. Με απλά λόγια,

όταν δύο στελέχη αναπτύσσουν
παρόμοιεε μεταλλάξειε ανεξάρτη
τα το ένα από το άλλο, τότε είναι
πιθανόν αυτέε οι μεταλλάξειε να
δίνουν εξελικτικό πλεονέκτημα. Το
υποτιθέμενο εξελικτικό πλεονέκτη
μα στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι η διαφυγή από τιε ανοσιακέε
αποκρίσειε των ατόμων που έχουν
αναρρώσει, καθότι το Μανάουε έχει
υψηλό ποσοστό συλλογικήε ανοσίαε. Κατά πόσον όμωε αυτό ισχύει,
και πιο συγκεκριμένα κατά πόσον
είναι πιθανό να επηρεάσει το ανοσιακό τείχοε που θα δήμιου ργηθεί
με τον εμβολιασμό, είναι ακόμα
πολύ δύσκολο να το εκτιμήσουμε.

- Οσο περνάει ο χρόνοε από
την αρχή τηε πανδημίαε, τόσο περισσότερεε μεταλλάξειε θα παρα
τηρούμε σε σχέση με τα αρχικά
στελέχη, οπότε είναι κάτι αναμε
νόμενο. Η εντονότερη εργαστηρι
ακή επιτήρηση παίζει σίγουρα ση
μαντικό ρόλο. Εξάλλου, δεν είναι
τυχαίο ότι τα τρία παραπάνω στε
λέχη έχουν εντοπισθεί σε περιοχέε
του κόσμου που γίνεται εντατική
μοριακή επιτήρηση των λοιμωδών
νοσημάτων εδώ και πολλά χρόνια.

- Για ποιο λόγο παρατηρούμε σε
αυτή τη χρονική στιγμή τηε πανδημίαε τόσο πολλέε μεταλλάξειε;

- Ο κίνδυνοε είναι υπαρκτόε αλ
λά πολύ μικρόε και σε βάθοε χρό
νου. Υπάρχουν στοιχεία που δεί

- Υπάρχει κίνδυνοε να επηρε
άσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι τηε
COVID-19;

χνουν ότι η μεταβλητότητα του
ιού στο γονίδιο που στοχεύει το
εμβόλιο είναι αρκετά περιορισμέ
νη, αλλά αυτό δεν αποκλείεται να
αλλάξει όταν υψωθεί μεγαλύτερο
ανοσολογικό τείχοε στον γενικό
πληθυσμό.

- Ποιεε από αυτέε έχουν εντοπι
στεί στη χώρα μαε και σε ποιο
βαθμό; Πόσο πιθανό είναι να
επικρατήσουν στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα;
- Προε το παρόν έχει εντοπισθεί
μόνο το βρετανικό στέλεχοε στην
Ελλάδα. Η πιθανότητα επικράτησηε είναι δύσκολο να εκτιμηθεί
προε το παρόν, με δεδομένο ότι
δεν είναι ξεκάθαρη η βιολογική
δυναμική μετάδοσηε των συγκε
κριμένων στελεχών.
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 Ως εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί το Κέντρο
Υγείας στη Θέρμη
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 292.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ως εμβολιαστικό κέντρο λειτουργεί το Κέντρο Υγείας στη Θέρμη
Επίσκεψη του δημάρχου Θ. Παπαδόπουλου μαζί με τον διοικητή του Α.Τ Οδυσσέο Σαληκυριάκη
Το Κέντρο Υγείας Θέρμης επισκέφθηκε χθες ο δήμαρχος Θέρμης Θό
δωρος ΓΙαπαδόπουλος προκειμένου
να συνομιλήσει με τους υπεύθυνους
της εν λόγω πρωτοβάθμιας μονάδας
υγείας, για ενδεχόμενα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, με αφορμή την
έναρξη λειτουργίας του Κ.Υ. ως εμβολιαστικού κέντρου.
Ο δήμαρχος Θέρμης, μαζί και με
τον διοικητή του αστυνομικού τμή
ματος Θέρμης Οδυσσέα Σαληκυριά
κη είχαν συνάντηση με εκπροσώπους
του ιατρικού και νοσηλευτικού προ
σωπικού του Κ.Υ. οι οποίες παρου
σίασαν τον τρόπο λειτουργίας των
τεσσάρων εμβολιαστικών κέντρων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα οποία εντάχθηκαν από σήμερα
στον σχεδίασμά για τον εμβολιασμό
των πολιτών. Τα τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα βρίσκονται στο εσωτε
ρικό του Κ.Υ., λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση, πραγματοποιώντας πε
ρίπου διακόσιους εμβολιασμούς ανά

ημέρα.
Οι εκπρόσωποι του Κ.Υ. ζήτησαν
από τον δήμαρχο να μεριμνήσει ώστε
να αποκατασταθούν οι λακκούβες οι
οποίες έχουν ανοίξει λόγω της πρό
σφατης χιονόπτωσης και του παγε
τού στους διαδρόμους του αύλειου
χώρου. Παράλληλα ζητήθηκε να το
ποθετηθούν τέντες παραπλεύρως της
εισόδου του κτιρίου του Κ.Υ. προκει
μένου να προστατεύονται οι πολίτες
οι οποίοι αναμένουν τη σειρά τους
για να εμβολιαστούν, καθώς δεν επι
τρέπεται η παραμονή τους εντός του
κτιρίου. Ζητήθηκε επίσης από τον
δήμο να μεριμνήσει ώστε να αποκα
τασταθούν οι ζημίες στα φωτιστικά

των εισόδων του αύλειου χώρου τα
οποία βρίσκονται εκτός λειτουργίας.
Τέλος, από τον διοικητή του αστυνο
μικού τμήματος Θέρμης ζητήθηκε να
υπάρχει κάποια επιτήρηση, κυρίως
κατά τις βραδυνές ώρες καθώς τα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν ως
αργά το βράδυ.
“Επισκέφθηκα για άλλη μια φορά
το Κέντρο Υγείας, σήμερα, πρώτη
μέρα λειτουργίας των εμβολιαστικών
κέντρων στην περιοχή μας, για να
εκφράσω τις ευχαριστίες προς όλο το
προσωπικό του και τη συμπαράστα
ση του δήμου στο έργο τους. Στο
πλαίσιο αυτό, ως δήμος, αναλάβαμε
τη δέσμευση και θα υλοποιήσουμε

ό,τι μας έχουν ζητήσει προκειμένου
να διευκολύνουμε το δύσκολο έργο
τους, αλλά και την πρόσβαση και πα
ραμονή των πολιτών στο Κ.Υ. Όπως
κάνουμε όλα τα χρόνια, όπως κάναμε
και από την πρώτη στιγμή που ξεκί
νησε η πανδημία, παρέχοντας κάθε
δυνατή υποστήριξη στους ανθρώ
πους του Κ.Υ., το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα”, δήλωσε ο
δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαόόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι στο Κ.Υ. Θέρ
μης λειτουργεί εδώ και μήνες και
κέντρο διενέργειας τεστ covid-19 σε
ειδική προκάτ κατασκευή, την οποία
παραχώρησε ο δήμος.
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 Νοσηλευτική για χειροκρότημα
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Νοσηλευτική για χειροκρότημα

Η

Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΤΖΙΑΛΛΑ*

Πάρα τα
χειρο
κροτήματα, η
Νοσηλευτική
χρησιμο
ποιήθηκε
σε μεγάλο
βαθμό
και έμεσε
θύμα
τηςεμικοινωνιακής
μολιτικής
της
κυβέρνησης

χρονιά που πέρασε, αν και
από τον WHO αφιερωμένη
στη Νοσηλευτική και τη
Μαιευτική, ήταν αδιαμφι

«Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, στο ΑΧΕΠΑ,
στο ΓΝ. Καβάλας, στο
«Παπανικολάου», στο ΓΝ. Κιλκίς και σε
άλλα νοσοκομεία της χώρας.

σβήτητα μια χρονιά που δεν μπορεί
Όχι! Σε κανένα από τα παραπάνω
κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν καλή
νοσοκομεία δεν έγινε ειρηνική και
για τη Νοσηλευτική. Αν και αναδεί
δυναμική διαμαρτυρία στα γραφεία
χτηκε με τραγικό τρόπο ο σημαντικό
των διοικητών από κλιμάκια
τατος ρόλος της στο σύστημα Υγείας,
συνδικαλιστών να ζητήσουν τον λόγο,
αρκέστηκεσε «χειροκροτήματα» και
όπως έκαναν τον Νοέμβριο 2018 στο
αόριστες υποσχέσεις. Ενίοτε δε οι
«Γ Γεννηματάς».
θεσμικοί της εκπρόσωποι βρέθηκαν
και σε ρόλο χειροκροτητή κυβερνητι
κών επιλογών. Ίσως για κάποιους
από εμάς κάτι να είχε διαφανεί ήδη
από τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Β.
Κικίλιας δήλωνε:«... Πρώτα είναι ο
άνθρωπος και μετά οι νοσηλευτές».
Το 2019 του «άριστου επιτελικού
κράτους» έκλεισε με την επιλογή των
πρώτων διοικητών νοσοκομείων, όπου

βιώνοντας έναν ανηλεή πόλεμο σε
πρωτόγνωρες συνθήκες, καλό θα ήταν
να καταγράψουμε κάποια γεγονότα
που «άγγιξαν» τους «ήρωες» και
έχουν τις ιδιαίτερες επιπτώσεις τους
στην ιστορία της ελληνικής
Νοσηλευτικής.

συνέχεια (23 Μαρτίου) με δελτίο Τύπου
χειροκροτεί και στηρίζει την εξαγγελία
εθελοντισμού της κυβέρνησης. Τον
Μάρτιο γιορτάζει επίσης και
χειροκροτεί στην Παγκόσμια Ημέρα
Νοσηλευτών και ταυτόχρονα εξυμνεί
τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τα
μέτρα που έχουν ληφθεί.

Είχαμε πρωτιές
Είχαμε θεσμικές (απ)αλλαγές

Εμβολιάστηκε πρώτη νοσηλεύτρια
(μπροστά στην κάμερα), είχαμε πρώτες

Τον Φεβρουάριο από τη Λάρισα ο Β.

εθελόντριες (μπροστά στην κάμερα),
πρώτους μετακινούμενους
νοσηλευτές για κάλυψη των κενών
στις ΜΕΘ της χώρας, αλλά και την
πρώτη νοσηλεύτρια νεκρή - θύμα του
Covid ανάμεσα στους υγειονομικούς
(μακριά από κάμερες), και τους
πρώτους νοσηλευτές να βγαίνουν σε
καραντίνα λόγω νόσησης ή στενών
επαφών με Covid-19.

Κικίλιας εξαγγέλλει δημιουργία
κλάδου νοσηλευτών. Ο γρίφος της
εξαγγελίας αυτής δεν λύθηκε ούτε τον
Μάιο, στις συζητήσεις στο υπουργείο,
ούτε μέχρι και σήμερα και ο κλάδος
καλά κρατεί... Κι ενώ ακόμα και η
πανδημία έδειξε την αναγκαιότητα του
ενιαίου κλάδου, κάποιοι συνεχίζουν να
υποστηρίζουν τον κλάδο της
διάσπασης...

η επέλαση του κομματικού κράτους
ήταν ολοκληρωτική (Βορίδης για τους
διοικητές στα νοσοκομεία: «Και ποιους
να βάλουμε; Τους ξένους;»), καθώς οι
περισσότεροι ήταν άσχετοι με τον
χώρο της Υγείας, με αρκετούς
απόστρατους αξιωματικούς και καμία
αξιοκρατία ως προς το σύστημα
επιλογής, με χαρακτηριστικότερη
περίπτωση αυτή του διοικητή του ΓΝ.
Καρδίτσας και συμπαθούς Κ. Πατέρα.
Το 2020 άρχισε με διώξεις καθαιρέσεις - υποβαθμίσεις στις
νοσηλευτικές υπηρεσίες και

*

0 Δημήιρης

Τζιάλλας είναι
νοσηλευτής,
μέλος ΣΕΠ του
ΜΠΣ «Διοίκηση
Μονάδων
Υγείας» του
ΕΑΠ, πρώην
πρόεδρος του
ΕΣΑΝ (20162019) και μέλος
του Τμήματος
Υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ

αντίστοιχες τακτοποιήσεις των
στελεχών της ΔΑΚΕ με τη βοήθεια των
νέων διοικήσεων, αρχής γενομένης
τον Ιανουάριο από τον «Ευαγγελισμό»,
για να συνεχιστεί και να κλείσει (προς
το παρόν) τον Νοέμβριο στο ΠΓΝ
Ιωαννίνων. Η ίδια πρακτική
εφαρμόστηκε στη διάρκεια του χρόνου
και στο ΕΚΑΒ, στον «Άγιο Παύλο»
Θεσσαλονίκης, στο ΓΝ. Νίκαιας, στο
Δυτικής Αττικής, στο Ασκληπιείο
Βούλας, στο «Σωτηρία», στο ΓΝ.
Τρικάλων, στο Σισμανόγλειο, στο ΓΝ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ναι! Γι’ αυτές τις καρατομήσεις ζητεί
εξηγήσεις το υπουργείο Εσωτερικών
(3 Δεκεμβρίου) από το υπ. Υγείας με
έγγραφο - απάντηση σε καταγγελία
καρατομημένου υπαλλήλου με τη
σημείωση: «...Παρακαλείσθε για τη
σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας
μας επί των περαιτέρω ενεργειών σας,
καθώς από την εν λόγω απόφαση δεν
προκύπτει σαφώς η νομιμότητα της
αναπλήρωσης προϊσταμένου
διευθύνσεως».
Φτάνοντας ως κλάδος στην αρχή του
2021 και του σχεδίου «Ελευθερία»,

Είχαμε χειροκροτήματα
Την αρχή έκανε η Μαρέβα Μητσοτάκη,
και υποστήριξε και η ΕΝΕ, η οποία στη

Τον Ιούλιο, χωρίς κανέναν σχεδίασμά,
μελέτη ή διάλογο και μπροστά στην
πανδημία της Covid-19, η κυβέρνηση
εξαγγέλλει 2.250 νέες θέσεις
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 Νοσηλευτική για χειροκρότημα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

ειδικευόμενων νοσηλευτών
Εντατικής Θεραπείας και Δημόσιας
Υγείας για την ενδυνάμωση του
ΕΣΥ, κάνοντας ουσιαστικά μια
παρέμβαση στη θεσμική
εκπαίδευση των νοσηλευτών
βασιζόμενη ουσιαστικά στην
πρόταση της 11ης Ολομέλειας του
ΕΣΑΝ. Όμως ακόμα κι αυτή, όπως
αποδείχτηκε, ήταν πρόχειρη και
χωρίς πλήρη επεξεργασία, καθώς
μπήκε στον σχεδίασμά για έκτακτο
προσωπικό ΜΕΘ - ΤΕΕΙ - ΠΦΥ
λόγω Covid και όχι για τη θεσμική
εκπαιδευτική θωράκιση των
νοσηλευτών.

(Δεν) Είχαμε προσλήψεις
Καμία μόνιμη πρόσληψη δεν έγινε
μέχρι σήμερα, ενώ τα κενά
καλύφθηκαν με εσωτερικές
μετακινήσεις στα νοσοκομεία, με
την αναστολή των κανονικών
αδειών και με μετακινήσεις
ανάμεσα στα νοσοκομεία.
Η πρόθεση της κυβέρνησης για τη
στελέχωση του συστήματος Υγείας
φάνηκε τον Φεβρουάριο από την
τρίμηνη προκήρυξη (φιάσκο) 200
θέσεων με μπλοκάκι για τα 14
νοσοκομεία αναφοράς. Τον Μάρτιο
άνοιξε η πλατφόρμα για 1.500 νέες
θέσεις νοσηλευτικού επικουρικού
προσωπικού, ενώ τον Απρίλιο, σε
μια επίδειξη αριστείας και
αξιοκρατίας από τον ΕΟΔΥ, είχαμε
προκήρυξη για πλήρωση 1.100
θέσεων εργασίας. Η πρόσκληση
διενεργείται με μοναδικό
κριτήριο(Ι) την αύξουσα σειρά της
αίτησηςβ). Τον Σεπτέμβριο, μετά
από 18 μήνες καθυστέρηση,
εκδίδεται η προκήρυξη 6Κ/2020
που αφορά 1.209 θέσεις μόνιμου
προσωπικού που είχαν εγκριθεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να φτάσουμε
σήμερα να έχουμε ένα πλήθος
επικουρικών εργαζομένων που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

24-25

καλύπτουν πραγματικές ανάγκες,
ομήρους στα κυβερνητικά
κελεύσματα.

Είχαμε κοροϊδίες
και γραφικότητες
Τον Μάρτιο, παρά την εξαγγελία
για βαρέα και ανθυγιεινά, η
κυβέρνηση απορρίπτει στη Βουλή
πρόταση - τροπολογία των
ΚΙΝ.ΑΛΛ. και ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη
των εργαζομένων στην Υγεία στα
ΒΑΕ. Τον Απρίλιο είχαμε τις
παλινωδίες του ΕΟΔΥ για τη χρήση
ή όχι μάσκας και γαντιών μίας
χρήσεως, όταν τα υλικά για την
αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν
είδος πολυτελείας. Τον Μάιο η 4η
ΥΠΕ ζητεί με υπεύθυνη δήλωση
από τους νοσηλευτές να
αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη να
παραβιάζουν τον νόμο,
αποδεχόμενοι να δουλεύουν
16ώρα (πρωί - νύχτα και απόγευμα
- πρωί). Ωράρια τα οποία είναι
παράνομα(Ι). Τον ίδιο μήνα η ΕΝΕ
καταγγέλλει για αντιποίηση τίτλου
τον πρώην γενικό γραμματέα της
ΕΝΕ, χωρίς ποτέ να μάθουμε το
πώς και το γιατί, αλλά και την
εξέλιξη της υπόθεσης έως και
σήμερα. Τον Αύγουστο η διοίκηση
του ΕΝ. Λιβαδειάς ζητεί υπεύθυνη
δήλωση για τις «νόμιμες
συναναστροφές» προκειμένου να
χορηγούνται οι άδειες στους
υγειονομικούς που να δηλώνουν
ότι: με «προσωπική τους ευθύνη
δεν θα εκτεθούν κατά το διάστημα
της άδειας σε αυξημένο κίνδυνο
έναντι του ιού SARS-CoV-2»! Τον

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

21-01-2021

αστειότητες και τελικά αναβολή
των εκλογών εν μέσω γενικότερης
κατακραυγής με Υ.Α. την Κυριακή
1.11.2020, μόλις την προηγούμενη
των εκλογών. Τον Νοέμβριο η
κυβέρνηση, εν μέσω του δεύτερου
κύματος πανδημίας, με σχετικά
έγγραφα ζητεί την αποστολή
ονομάτων «με το προσωπικό που
απασχολήθηκε και απασχολείται
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας σε τμήματα, κλινικές,
ιατρεία, ΤΕΠ, ΜΕΘ ή άλλες
λειτουργίες σχετικές με την Covid19...» με σκοπό προφανώς τη
χορήγηση οικονομικού
βοηθήματος, ενώ λίγο αργότερα
τόσο ο Γ Γεραπετρίτης από τη
Βουλή («...Η κυβέρνηση μελετά σε
εκείνους που βρίσκονται στην
αιχμή της μάχης κατά του
κορωνοϊού να έχουν μια ειδική
μισθολογική μεταχείριση ad hoc
τον Δεκέμβριο») και ο Β.
Κοντοζομάνης («...Ανοιχτό το θέμα
χορήγησης δώρου Χριστουγέννων
στους υγειονομικούς»)
δημιουργούν προσδοκίες για
έκτακτη οικονομική υποστήριξη
του νοσηλευτικού προσωπικού,
προσδοκίες τις οποίες τον
Δεκέμβριο προσγειώνει ο Β.
Κικίλιας με τη μεγαλειώδη δήλωσή
του «Οι νοσηλευτές έχουν
επιβραβευθεί συναισθηματικά και
κοινωνικά».
Για πρώτη φορά στην ιστορία της
Νοσηλευτικής στη χώρα μας
είχαμε νεκρούς συναδέλφους
ανάμεσα στους 22 νεκρούς
υγειονομικούς. Πόλεμος
κανονικός.

κυβέρνησης σε πολλαπλά επίπεδα.
Κάποιοι εκπρόσωποί της δέχτηκαν
να κλείσουν τα στόματά τους και να
μείνουν στον ρόλο των
χειροκροτητών των κυβερνητικών
επιλογών
Δυστυχώς:
• Δεν καταφέραμε να
θεσμοθετήσουμε ενιαίο
νοσηλευτικό κλάδο.
• Δεν καταφέραμε την ένταξη στα
ΒΑΕ και τη θεσμοθέτηση του
Ανθυγιεινού Επιδόματος με τη
μόνιμη χορήγησή του.
• Δεν καταφέραμε να πείσουμε για
στρατηγική μόνιμων προσλήψεων
και στελέχωση του δημόσιου
συστήματος Υγείας.
• Δεν καταφέραμε να έχουμε ένα
καλά σχεδιασμένο και με
προοπτική νέο θεσμικό πλαίσιο
νοσηλευτικών ειδικοτήτων
σύμφωνα με τις ανάγκες της
χώρας.
• Δεν καταφέραμε να έχουμε ένα
νομικό πρόσωπο που να βγαίνει
μέσα από διαδικασίες
δημοκρατικές με απλή αναλογική.
• Δεν καταφέραμε να έχουμε ένα
θεσμικό όργανο συνομιλητή με την
Πολιτεία (ΕΣΑΝ).
• Δεν καταφέραμε να έχουμε
διαδικασίες εξομοίωσης πτυχίων
Τ.Ε.-Π.Ε.
Καταφέραμε όμως -μέσα από τη
μάχη κατά της πανδημίας- για
πρώτη φορά να κερδίσουμε την
αμέριστη εκτίμηση της κοινωνίας

Οκτώβριο γίνεται προκήρυξη
εκλογών από την ΕΝΕ με
δεδομένη την είσοδο σε δεύτερο

Συμπερασματικά

και την καθολική στήριξη στα

κύμα πανδημίας. Αντί η διοίκηση
να τις αναβάλει, έκανε τα αδύνατα
δυνατά για να τις πραγματοποιήσει
στις 2 Νοεμβρίου. Παλινωδίες,

Πάρα τα χειροκροτήματα, η
Νοσηλευτική χρησιμοποιήθηκε σε
μεγάλο βαθμό και έπεσε θύμα της
επικοινωνιακής πολιτικής της

διαχρονικά αιτήματά μας

και των πολιτών για το έργο μας

αναδεικνύονταςτο πραγματικό
«πρόσωπο» της Νοσηλευτικής,
έστω και πίσω από τη μάσκα...
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 Θερίζει ο μεταλλαγμένος εφιάλτης του Covid-19
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 964.81 cm² Κυκλοφορία:
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1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΪ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ · ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Θερίζει ο
μεταλλαγμένος
εφιάλτης
του Covid-19
γριεύει ολοένα η υγειονο
μική απειλή από τη διασπορά του μεταλλαγμένου
και μολυσματικότερου στε
λέχους του κορονοϊού που
αναδύθηκε τον Σεπτέμβριο
|.
στη Βρετανία κι έχει πλέον
εξαπλωθεί σε τουλάχιστον
εξήντα χώρες παγκοσμίως - σε δέκα περισ
σότερες συγκριτικά με την προηγούμενη
βδομάδα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Θορυβη
μένες από την εντεινόμενη διάδοσή του
και στην Ευρώπη, κάμποσες κυβερνήσεις
αυστηροποιούν κι άλλο τα μέτρα περιο
ρισμού και προστασίας των πολιτών, πα
σχίζοντας να το συγκρατήσουν και να το
αποτρέψουν από το να γίνει κυρίαρχο, κα
θώς -εν αναμονή ενδελεχέστερης μελέτης
του- πολλοί επιστήμονες πιστεύουν μεν
ότι δεν είναι πιο θανατηφόρο κι ότι καλύ
πτεται από τα εμβόλια, τα αποτελέσματα
όμως της αυξημένης μεταδοτικότητάς του
είναι ήδη εφιαλτικώς ορατά στην έκρηξη
εισαγωγών στα νοσοκομεία της Βρετανίας
αλλά και της Ιρλανδίας.
Χωρίς να αποδίδεται ευθέως και απο
κλειστικά στη ραγδαία διασπορά του συ
γκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους του
ιού, ο ημερήσιος απολογισμός νεκρών από
Covid-19 στη Βρετανία εκτοξεύτηκε χθες
στον σοκαριστικό αριθμό-ρεκόρ των 1.820
σε σύνολο τουλάχιστον 93.270, σύμφωνα
με την επίσημη καταμέτρηση. Πρόκειται για
τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στην Ευ
ρώπη και τον πέμπτο διεθνώς. Τα νοσηλευ
τικά ιδρύματα μοιάζουν πια με «εμπόλεμη
ζώνη», όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής
επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης,
Πάτρικ Βάλανς, αφού περιθάλπουν πάνω
από 39.000 ασθενείς με Covid-19, εκ των
οποίων σχεδόν 4.000 σε αναπνευστήρες.
Γιατροί και οικογένειες θυμάτων συνεχίζουν
να αξιώνουν τη διεξαγωγή δημόσιας έρευ
νας για την τραγική διαχείριση της πανδημί
ας από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον,
με τον Βρετανό πρωθυπουργό να αντιστέκε
ται βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως
ξεκαθάρισε και χθες στη Βουλή.
Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν
τα πράγματα και στην -προεδρεύουσα της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μπόρις Τζόνσον μετά και
τον χθεσινό σοκαριστικό αριθμό νεκρών που έφτασαν
τους 1.820 σε μία μέρα · Στην... εντατική η Πορτογαλία,
με τα νοσοκομεία στα όρια του κορεσμού · Η βρετανική
παραλλαγή του ιού έχει τρομοκρατήσει Ολλανδία και
Γερμανία, που σκληραίνουν τα απαγορευτικά μέτρα
Ε.Ε. το τρέχον εξάμηνο- Πορτογαλία, όπου
καταγράφτηκαν χθες για πρώτη φορά από
το ξέσπασμα της πανδημίας πάνω από
14.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 219
θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο. Η χώρα των
10,3 εκατομμυρίων κατοίκων μετράει σχε
δόν 9.500 θανάτους από Covid-19 και του
λάχιστον 581.000 μολύνσεις. Σύμφωνα με
το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, έχει τώρα
τον υψηλότερο εβδομαδιαίο ρυθμό νέων
κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους και
τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό νέων θα
νάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Με τα νοσο
κομεία στα όρια του κορεσμού, μελέτη του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας δείχνει πως
το βρετανικό στέλεχος του ιού θα μπορού
σε να αντιπροσωπεύει το 60% των νέων
κρουσμάτων εντός δύο βδομάδων. Η κυ
βέρνηση του Αντόνιο Κόστα έχει ήδη επι
βάλει λοκντάουν στη χώρα, επιμένοντας
πάντως να κρατάει τα σχολεία ανοιχτά.
Υπό τον φόβο δε της κυριαρχίας του βρε
τανικού στελέχους, στο οποίο οφείλεται
ήδη τουλάχιστον η μία στις δέκα εγχώρι-

*
Σε Νότια Αφρική και Βραζιλία
έχουν αναδυθεί, ως γνωστόν,
άλλα δύο μεταλλαγμένα στελέχη
που πιστεύεται επίσης ότι είναι πιο
μολυσματικά. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το
νοτιοαφρικανικό διασπείρεται πιο αργά,
έχοντας εξαπλωθεί μέχρι στιγμής σε 23
χώρες παγκοσμίως

ες μολύνσεις, η Ολλανδία ετοιμάζεται για
πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
να υποστεί νυχτερινή απαγόρευση κυκλο
φορίας, μετά τη σχετική πρόταση της -άρτι
παραιτηθείσας λόγω φορολογικού σκανδά
λου- κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον
Μαρκ Ρούτε, που απαιτεί κοινοβουλευτική
έγκριση. Οι υγειονομικές αρχές προειδο
ποίησαν πως μέχρι τα μέσα Φλεβάρη τα
κρούσματα της βρετανικής παραλλαγής
του ιού θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στα
μισά του συνόλου που καταγράφεται στη
χώρα, ωθώντας την κυβέρνηση να απαγο
ρεύσει από το Σάββατο και για έναν μήνα
τουλάχιστον όλες τις πτήσεις όχι μόνο από
τη Βρετανία, αλλά και από τη Νότια Αφρι
κή και τη Νότια Αμερική.
Σε Νότια Αφρική και Βραζιλία έχουν
αναδυθεί, ως γνωστόν, άλλα δύο μεταλ
λαγμένα στελέχη που πιστεύεται επίσης
ότι είναι πιο μολυσματικά. Σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, το νοτιοαφρικανικό διασπείρεται πιο
αργά, έχοντας εξαπλωθεί μέχρι στιγμής σε
23 χώρες παγκοσμίως. Ο οργανισμός πα
ρακολουθεί την πορεία του βραζιλιάνικου
στελέχους αλλά και ενός τέταρτου που δεν
κατονομάζεται και εικάζεται πως είναι εκεί
νο που ανιχνεύτηκε πρόσφατα στη Βαυ
αρία της Γερμανίας. Παρά την αγωνία για
ανάδυση και πέμπτου στελέχους στην Ελ
βετία και δη στο Σεν Μόριτς, ελβετικά ΜΜΕ
απέδιδαν τα εν λόγω ύποπτα κρούσματα
στη νοτιοαφρικανικό παραλλαγή του ιού.
Η εξάπλωση κυρίως του βρετανικού
στελέχους, αλλά -σε μικρότερο βαθμό προσώρας- και του νοτιοαφρικανικού στη Γερ
μανία ήταν ο καταλυτικός παράγοντας για
την παράταση του λοκντάουν στη χώρα

και την περαιτέρω αυστηροποίηση των
περιορισμών, όπως αποφάσισαν την Τρίτη
έπειτα από έντεκα ώρες τεταμένων διαβουλεύσεων η Ανγκελα Μέρκελκαι οι πρω
θυπουργοί των 16 ομόσπονδων κρατιδίων.
Καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται
ζοφερά πάνω από χίλιοι νεκροί τη μέρα,
η Γερμανίδα καγκελάριος προειδοποίησε
με νόημα πως η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί
υπό «βρετανικές συνθήκες», επιμένοντας
πως τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν
προσώρας κλειστά. Σε ομοσπονδιακό
επίπεδο αποφασίστηκε η υποχρεωτική
χρήση χειρουργικής μάσκας στα δημόσια
μέσα μεταφοράς και τα καταστήματα, χω
ρίς να επιτρέπονται πια οι υφασμάτινες
ή οι χειροποίητες που θεωρείται πως δεν
προστατεύουν επαρκώς από τα μεταλλαγ
μένα στελέχη. Η Βαυαρία πάντως, όπως
άλλωστε και η Αυστρία, έχουν καταστήσει
υποχρεωτικές στα ΜΜΜ και στα μαγαζιά
τις ενισχυμένες μάσκες τύπου FFP2.
Επίσημη σύσταση υπέρ της χρήσης χει
ρουργικών μασκών και όχι υφασμάτινων
έκαναν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία,
επικαλούμενες επίσης τη μειωμένη προ
στασία που παρέχουν οι δεύτερες έναντι
των παραλλαγών του ιού. Ειδικά το βρετα
νικό στέλεχος αναμένεται να εξαπλωθεί
ραγδαία στη γαλλική επικράτεια τον επό
μενο μήνα, σύμφωνα με τους επικεφαλής
νοσοκομείων, οδηγώντας πιθανώς σε ένα
τρίτο εθνικό λοκντάουν. Καθώς συνεχίζε
ται δε το... μαρτύριο της σταγόνας ή μάλλον
της δόσης στις παραδόσεις εμβολίων των
Pfizer/BioNTech στην Ε.Ε. (επισήμως λόγω
αναβάθμισης της παραγωγής), εξοργισμέ
νη η Ιταλία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο
δικαστικής προσφυγής κατά του αμερικα
νικού φαρμακευτικού κολοσσού, κατηγο
ρώντας τον ενδεχομένως για παραβίαση
του συμβολαίου που έχει υπογράψει με το
ευρωπαϊκό μπλοκ. Δυνητικά θετική εξέλιξη
(με εντελώς αβέβαιη πάντως έκβαση) απο
τελεί η κατάθεση, πιθανώς τον Φεβρουάριο,
επίσημου αιτήματος έγκρισης στον Ευρω
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που ετοιμά
ζουν οι Ρώσοι για το εμβόλιο Sputnik-V, το
οποίο έλαβε χθες μονομερές πράσινο φως
από τη ρυθμιστική αρχή της Ουγγαρίας.
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 Επικαιροποίηση εμβολίων λόγω μετάλλαξης
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 246.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επικαιροποίηση εμβολίων λόγω μετάλλαξης
Τα εμβόλια κατά ins COVID-19,
που ήδη διατίθενται, χρειάζονται
επικαιροποίηση προκειμένου να
προσφέρουν προστασία έναντι
τηε μετάλλαξηε του κορωνοϊού
που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρι
κή και αλλού. Ακόμα και όσοι νό
σησαν με COVID-19, κατά πόσα
πιθανότητα, είναι ευάλωτοι στη
μετάλλαξη. Αυτό είναι τα ανη
συχητικά συμπεράσματα μελέτηε που εκπονήθηκε από τουε
επιστήμονεε του Εθνικού Ινστι
τούτου Λοιμωδών Νόσων στο Γιοχόνεσμπουργκ τηε Νότιαε Αφρικήε, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι
η νέα μεταλλαγμένη μορφή του
ιού (501Υ.ν2) είναι ανθεκτική στα
αντισώματα του πλόσματοε αίματοε ασθενών που ανέρρωσαν
από COVID-19. Αυτό το γεγονόε
τουε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
το νοτιοαφρικανικό στέλεχοε έχει
τη δυναμική να προσβάλλει ακό
μα και άτομα που νόσησαν από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με μελέτη
που εκπονήθηκε
από τους επιστήμονες
του Εθνικού Ινστιτούτου
Λοιμωδών Νόσων
στο Γιοχάνεσμπουργκ
της Νότιας Αφρικής.
COVID-19 και ότι τα εμβόλια που
κυκλοφορούν σήμερα είναι λιγό
τερο αποτελεσματικά έναντι του.
Ειδικότερα, οι ερευνητέε δι
απίστωσαν ότι η ικανότητα των
αντισωμάτων να εξουδετερώνουν
τον κορωνοϊό ήταν κατά οκτώ φορέε μικρότερη όταν επρόκειτο για
το μεταλλαγμένο στέλεχοε. Στα
εργαστηριακά πειράματα χρειά
στηκε, δηλαδή, οκταπλάσια πο
σότητα αντισωμάτων προκειμέ

νου να αντιμετωπιστεί η 501Υ.
ν2. Παρότι η μελέτη ακόμα δεν
έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτη
τη επιστημονική επιτροπή, οι
ερευνητέε κρούουν τον κώδωνα
για την επικινδυνότητα τηε νέαε εξέλιξηε.
Λογική λοιπόν η απόφαση τηε
καγκελαρίου Μέρκελ και των ηγε
τών των κρατιδίων να παρατεί
νουν το lockdown στη Γερμανία
μέχρι τη 14η Φεβρουάριου και να
αυστηροποιήσουν κάποια μέτρα
επιβάλλονταε τη χρήση «ιατρικήε
μάσκαε» παντού και προκρίνονταε
την τηλεργασία, λόγω του φόβου
των μεταλλάξεων.
Σε μία άλλη εξέλιξη, επιτροπή
επιστημόνων από διαφορετικούε
τομείε αναμένεται να καταθέσει
τιε προτάσειε τηε για την επίτευ
ξη του «μηδενικού COVID-19»
(ZeroCovid). Πρόκειται για τον
στόχο μιαε πρωτοβουλίαε που ξε
κίνησε πριν από μερικέε ημέρεε

από τη Γερμανία και την Αυστρία
και στοχεύει σε ολοκληρωτική νί
κη επί του κορωνοϊού. Σύμφωνα
με το κίνημα, που έχει κερδίσει
έδαφοε τον τελευταίο καιρό, προ
κειμένου να επιτευχθεί ο στόχοε
επιβάλλεται το ολοκληρωτικό «πά
γωμα» τηε ευρωπαϊκήε οικονομίαε, αλλά και κάθε έννοιαε κοινωνικήε ζωήε.
Τέλοε, ιδιαίτερα ενοχλημένοε
εμφανίστηκε ο υπουργόε Υγείαε τηε Γερμανίαε, Γενε Σπαν, με
την καθυστέρηση παράδοσηε
εμβολιαστικών δόσεων κατά τηε
COVID-19 των Pfizer/BioNTech,
επισημαίνονταε ότι τέτοιεε πρακτικέε θέτουν σε κίνδυνο την εκ
στρατεία εμβολιασμού στη χώρα.
Η Ιταλία, μάλιστα, που αντιμετω
πίζει εξίσου σοβαρό πρόβλημα λό
γω των καθυστερήσεων, μελετά
το ενδεχόμενο όσκησηε ένδικων
μέσων κατά των φαρμακοβιομη
χανιών.
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 Υπερ-θνησιμότητα στην Ε.Ε. εξαιτίας της πανδημίας
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 222.69 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υπερ-Θνησιμότητα στην Ε.Ε. εξαπίας της πανδημίας
Βαρύ τίμημα πλήρωσε και η Ευ

ρωπαϊκή Ενωση εξαιτία$ ins πάν
δημέ, καθώ5 υπολογίστηκε ότι
κατά την περίοδο Μαρτίου - Οκτω
βρίου ins περυσινήε xpovias καταγράφηκαν 297,5 χιλιάδεε περισ
σότεροι θάνατοι συγκριτικά με
την ίδια περίοδο των περασμένων
ετών 2016 μέχρι 2019. Τον περα
σμένο Μάρτιο ο Kopcovo'ios άρχισε
να κάνει αισθητή την παρουσία
του σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη,
ενώ ο Οκτώβριοε του 2020 είναι
ο τελευταίθ5 pflvas για τον οποίο
υπάρχουν πλήρη στοιχεία σχετικά
με ious πλεονάζοντεε θανάτου
στα 27 κράτη-μέλη ins Ε.Ε.
Οι στατιστικέε αναλύσει που
έγιναν από την Eurostat, τη στα
τιστική υπηρεσία ins Ε.Ε., υπο
δεικνύουν ότι σε όλα τα κράτη-μέ
λη η υπερ-θνησιμότητα, δηλαδή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχεδόν 300 χιλιάδες
οι πλεονάζοντες θάνατοι
στη Γηραιά Ηπειρο
την περίοδο Μαρτίου Οκτωβρίου, σύμφωνα
με τη Eurostat.
η αύξηση του αριθμού των θανά
των από οποιαδήποτε αιτία, συ
γκριτικά με τα περασμένα χρόνια,
αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2020
φτάνονταε στο 24,9%. Η υποχώ
ρηση ins πανδημίαε κατά ious
καλοκαιρινού3 pnvss άρχισε να
καταγράφεται σε διαφορετικά
χρονικά σημεία σε κάθε περιοχή,
ενώ ακολούθησε η μεγάλη φθι
νοπωρινή έξαρση, που φαίνεται

Στη Βρετανία, οι πλεονάζοντες
θάνατοι από tnv αρχή της πανδημίας
ξεπερνούν τις εκατό χιλιάδες.

να κορυφώνεται τον Νοέμβριο,
τουλάχιστον στα κράτη που διαθέταν στοιχεία. Ενδεικτικά αυ
τόν τον μήνα, η υπερ-θνησιμό
τητα στην Πολωνία έφτασε το
97,6%, στη Βουλγαρία το 94,5%,
ενώ στη Σλοβενία το 91,4%. Οι
χώρεε που κατέγραψαν χαμηλό
τερη υπερ-θνησιμότητα τον Νο
έμβριο ήταν η Δανία, η Φινλανδία
και η Εσθονία, με τα ποσοστά να
κυμαίνονται σε 5,5%, 5,6% και
6,4% αντιστοίχου.
Τέλθ5, στη Βρετανία, η οποία
χτυπήθηκε ανελέητα από την παν
δημία και ins onoias η επιδημιολογική εικόνα επιδεινώθηκε αι
σθητά από τη διασπορά svos νέου
υπερ-μεταδοτικού στελέχου3 του
κορωνοϊού, οι πλεονάζοντεε θά
νατοι από την αρχή ins πανδημίas ξεπερνούν ns εκατό χιλιάδες.
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 Εξουδετερώνει τη μετάλλαξη το εμβόλιο της Pfizer
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Επιφάνεια 641.3 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-01-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εξουδετερώνει
τη μετάλλαξη
το εμβόλιο
ins Pfizer
ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
ε κίνηση αιφνιδιασμού προχώρη
asoutzou@e-typos.com
σε η Ρωσία, που κατέθεσε αίτημα
καταχώρισης του ρωσικού εμβολί
ου «Sputnik-V» στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
μετάλλαξη έχει εντοπιστεί σε 23 χώρες
Η ρωσική ομάδα του Ταμείου Αμεσων και περιοχές. Αν και τα πρώτα στοιχεία
Επενδύσεων και ο Ευρωπαϊκός Οργανι δείχνουν ενθαρρυντικά για την αποτεσμός Φαρμάκων συναντήθηκαν για την λεσματικότητα των εμβολίων απέναντι
αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου και στις μεταλλάξεις, ερευνητές του Εθνι
η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα λάβει κού Ινστιτούτου Ασθενειών στη Νότιο
απόφαση για την έγκριση του σκευά Αφρική σημειώνουν πως κάποια στοιχεία
σματος τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται δείχνουν ότι τα εμβόλια δεν θα προσφέ
πως στο τέλος του μήνα αναμένεται η ρουν αρκετή προστασία ενάντια στις με
συνεδρίαση για την έγκριση του εμβο ταλλάξεις.
λίου της AstraZeneca/Πανεπιστημίου
Οι ειδικοί πάντως είναι καθησυχαΟξφόρδης και επί του παρόντος στην στικοί, τονίζοντας πως απόλυτη προτε
Ε.Ε. χορηγούνται της Moderna και των ραιότητα είναι ο εμβολιασμός μεγάλου
Pfizer/BioNTech. Σε εκτεταμένη ανάλυση μέρους του πληθυσμού άμεσα. Ωστόσο,
οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμ
βολίων που ανακοίνωσε η Pfizer έχουν
«SPUTNIK-V»
προκαλέσει εκνευρισμό.
Ο Γερμανός υπουργός Υγείας, Γενς
Η Ρωσία προωθεί
Σπαν, δήλωσε χθες ότι οι καθυστερή
το «Sputnik-V» στην
σεις είναι «ενοχλητικές και θέτουν σε
ευρωπαϊκή αγορά.
Τον Φεβρουάριο η απόφαση κίνδυνο την εκστρατεία εμβολιασμού
στη χώρα».
για την έγκριση
Η Ιταλία σκοπεύει να κινηθεί νομικά τις
επόμενες ημέρες εναντίον της φαρμα
των δεδομένων, το σκεύασμα των Pfizer/ κοβιομηχανίας λόγω της καθυστέρησης
BioNTech δείχνει πως προστατεύει κατά των παραδόσεων. «Η εκστρατεία εμβολι
του μεταλλαγμένου στελέχους του κο- ασμού δεν μπορεί να καθυστερεί, ακόμη
ρονοϊού που θεωρείται πιο μεταδοτικό περισσότερο η χορήγηση της δεύτερης
και ταυτοποιήθηκε στη Βρετανία. Ηδη ο δόσης (του εμβολίου) σε πολλούς Ιτα
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοί λούς που έχουν ήδη λάβει την πρώτη
νωσε πως η βρετανική μετάλλαξη έχει δόση», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλι
εντοπιστεί σε 60 χώρες παγκοσμίως. Η
κής ομάδας διαχείρισης της πανδημίας
ιδιαιτέρως μεταδοτική νοτιοαφρικανική
Ντομένικο Αρκούρι. Η αργή διαδικασία

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

του εμβολιασμού στην Ε.Ε., σε συνδυ
ασμό με τη σαρωτική εξάπλωση του
ιού στην ήπειρο και τα πιο μεταδοτικά
στελέχη, έχει οδηγήσει τα κράτη-μέλη
σε παρατεταμένο λοκντάουν.
Η άρση των μέτρων φαίνεται πως
αργεί, την ώρα που οι περισσότερες
χώρες δεν πρόκειται να χαλαρώσουν
πριν από τα μέσα του Φεβρουάριου. Η
ολλανδική κυβέρνηση προσανατολίζεται
στην επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης
κυκλοφορίας (από τις 8.30 το βράδυ
ως τις 4.30 το ξημέρωμα), ενισχύοντας
τα υπάρχοντα μέτρα. Θα είναι η πρώτη
φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που
οι Αρχές της Ολλανδίας προχωρούν στο
συγκεκριμένο μέτρο, που έχει προκαλέσει
πολιτικές αντιδράσεις. ■

► ► «ΜΑΥΡΗ» ΤΕΤΑΡΤΗ

Ρεκόρ θανάτων στη Βρετανία και
κρουσμάτων στην Πορτογαλία
«ΜΑΥΡΗ» Τετάρτη χαρακτηρίστηκε η χθεσινή στη
Βρετανία, έπειτα από το ρεκόρ θανάτων στη χώρα.
Συνολικά 1.820 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε
ένα 24ωρο, ο τραγικότερος ημερήσιος απολογισμός
από την έναρξη της πανδημίας. Επίσης, 38.925 είναι
τα νέα κρούσματα. Αριθμό-ρεκόρ νέων μολύνσεων
από κορονοϊό ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές
της Πορτογαλίας, καθώς σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 14.647 κρούσματα (και 21 7 θάνατοι), αύξηση
40% σε σύγκριση με την Τρίτη.
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 Γυμνάσια και Λύκεια το επόμενο βήμα και με
προσοχή
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:

12-13

Επιφάνεια 1795.31
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-01-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Θέματα:

Σελ.:

1

ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΔΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ · ΑΥΡΙΟ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ · ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ

Γυμνάσια και
Λύκεια το
επόμενο Βήμα
και με προσοχή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

« Φρένο»

οιη σεναριολογία
για ιην επανεκκίνηση
οικονομικών δραστη
ριοτήτων έβαλε ο πρωθυπουργός, Κυ
ριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας
από το βήμα της Βουλής χθες ότι επό
μενη προτεραιότητα της κυβέρνησης
είναι το άνοιγμα των Γυμνασίων και
των Λυκείων και οι υπόλοιποι τομείς
«μπορούν να περιμένουν λίγο ακό
μη», όπως χαρακτηριστικά είπε. Ετσι,
ο πρωθυπουργός έδωσε το «στίγμα»
της ατζέντας της αυριανής και πολυαναμενόμενπς συνεδρίασης των
ειδικών, οι οποίοι θα συζητήσουν τα
επιδημιολογικά δεδομένα της τελευ
ταίας εβδομάδας, εάν αυτά επιτρέπουν
κάποιο άνοιγμα την επόμενη εβδομά
δα και ποιο μπορεί να είναι αυτό. Η
συνεχιζόμενη σταθερή πορεία της
επιδημίας - 516 κρούσματα χθες σε
περισσότερα από 30.000 τεστ- είναι
ένα θετικό στοιχείο. Βέβαια, ο αστάθ
μητος παράγοντας του μεταλλαγμένου
στελέχους, η κυκλοφορία του οποίου
διευρύνεται, προκαλεί προβληματισμό.
Το ίδιο και η Αττική, που συγκεντρώνει
καθημερινά σχεδόν τα μισά περιστατι
κά κορονοϊού.
Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί
26 κρούσματα της... αγγλικής και ιδιαί
τερα μεταδοτικής μετάλλαξης, από τα
οποία τουλάχιστον δύο είναι «ορφα
νά», δεν συνδέονται δηλαδή με ταξίδι
στο εξωτερικό ή άλλο περιστατικό που
είχε ταξιδέψει πρόσφατα. Ακόμη δύο
περιστατικά που φέρουν το μεταλλαγ
μένο στέλεχος διερευνώνται.
Ο γνωστός καθηγητής, Σωτήρης
Τσιόδρας, μιλώντας στη διαδικτυακή
εκδήλωση «Covid-19 Vaccines-Moving
Forward» που διοργάνωσε το Φόρουμ

□

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρι
κής αναφέρθηκε στις μεταλλάξεις του
ιού και κατά πόσον το εμβόλιο είναι
αποτελεσματικό απέναντι σε αυτές,
επισημαίνοντας: «Ενα είναι σίγουρο:
Οσο πιο γρήγορα εμβολιάσουμε -και
με τον σωστό τρόπο- τον πληθυσμό,
πιθανότατα θα αποφύγουμε τη διασπορά και τπν ανάπτυξη νέων ανθε
κτικών στελεχών».

Τροποποίηση
Πρόσθεσε δε ότι είναι ανοιχτό το ενδε
χόμενο να χρειαστεί να τροποποιείται
το εμβόλιο κάθε χρόνο, μια διαδικασία
που συμβαίνει και με το εμβόλιο της
γρίπης. «Ισως μπούμε σε μια κατάστα
ση, στην οποία για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου θα εξετάζουμε
κάθε χρόνο τον ιό για μεταλλάξεις, με
ένα δίκτυο αντίστοιχο με της γρίπης,
και θα εκδίδουμε οδηγίες για το πώς
θα κατασκευάζεται κάθε χρόνο το εμ
βόλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονί
ζοντας ότι «η επιστήμη διαθέτει πλέ
ον την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει
αυτό το εμπόδιο».

ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Ενα είναι σίγουρο: Οσο πιο
γρήγορα εμβολιάσουμε -και
με τον σωστό τρόπο- τον
πληθυσμό, πιθανότατα θα
αποφύγουμε τη διασπορά
και την ανάπτυξη νέων
ανθεκτικών στελεχών

Ο κ. Τσιόδρας, μεταξύ άλλων,
εκτίμησε ότι ο κορονοϊός «ήρθε για
να μείνει», εκφράζοντας, βέβαια, την
ελπίδα του «να απαλλαγούμε από τις
μάσκες». Εκανε, μάλιστα, γνωστό ότι
ο ίδιος φοράει μάσκα 16 με 18 ώρες
τη μέρα!
Τη στιγμή που π μετάλλαξη είναι
ο ένας παράγοντας που κρατά τους
ειδικούς επιφυλακτικούς από το να
εισηγηθούν άρση των μέτρων, με δε
δομένο ότι κανείς δεν γνωρίζει πόσο
μπορεί να διασπαρεί το μεταλλαγμένο
στέλεχος και τι επιπτώσεις μπορεί να
φέρει -σημαντική αύξηση τπς πίεσης
στο ΕΣΥ για παράδειγμα-, η ανησυχία
για την Αττική είναι ακόμη ένας.

Η εικόνα στην Αττική
Τις τελευταίες δύο ημέρες, το Λε
κανοπέδιο συγκεντρώνει σχεδόν τα
μισά κρούσματα από το σύνολο της
επικράτειας. Χθες, καταγράφηκαν πα
νελλαδικά 516 νέα περιστατικά, από τα
οποία τα 230 στην Αττική. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης
στα νοσηλευτικά ιδρύματα της 1 ης και
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, νο
σηλεύονταν 556 ασθενείς σε απλές
κλίνες και σε Μονάδες Εντατικής Θε
ραπείας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν
το 40% του συνολικού αριθμού νο
σηλευόμενων για όλα τα νοσοκομεία
της χώρας.
Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνω
μόνων του υπουργείου Υγείας παρα
κολουθούν στενά την επιδημιολογικά
κατάσταση της Αττικής και εάν δουν
τους κρίσιμους δείκτες να χτυπούν
«καμπανάκι» είναι ευνόητο ότι θα εισηγπθούν μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι του
λάχιστον έως τπ Δευτέρα σε «σκληρό»

11

 Γυμνάσια και Λύκεια το επόμενο βήμα και με προσοχή
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

21-01-2021

Η ΜΑΧΗ ΜΕ
TON COVID

516

κρούσματα χθες

35

εισαγόμενα

230

στην Αττική

43

στη Θεσσαλονίκη

149.973
το σύνολο των
κρουσμάτων

27

θάνατοι χθες

► ► ΡΕΚΟΡ: ΧΘΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ 14.000 ΠΟΛΙΤΕΣ

5.545

θάνατοι συνολικά

Στη μάχη 144 νέες
εμβολιαστικές μονάδες
και 65 Κέντρα Υγείας

300

διασωληνωμένοι

1.044

ασθενείς έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
lockdown είναι οι Δήμοι Ασπροπύργου
και Αχαρνών.
Τα χθεσινά κρούσματα που ανα
κοίνωσε ο ΕΟΔΥ αντιστοιχούν σε
σύνολο 30.429 διαγνωστικών ελέγ
χων (11.743 μοριακά τεστ και 18.686
rapid). Οπως αναφέρεται, βέβαια, στην
επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, ο
δείκτης μεταδοτικότητας Rt για την
εβδομάδα που πέρασε διαμορφώνεται
στο 0,87, έχοντας αυξηθεί σε σχέση
με την προηγούμενη Τετάρτη όταν σε
επίπεδο επικράτειας διαμορφωνόταν
στο 0,77. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
δείκτης θετικότητας για την τελευταία
εβδομάδα έπεσε στο 1,81 %.
Στην αυριανή συνεδρίαση των επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων θα
συζητηθούν, κατά πληροφορίες, τα Γυ
μνάσια και τα Λύκεια, τα χιονοδρομικά
κέντρα και η μετακίνηση μεταξύ περι
φερειακών ενοτήτων. Επιπλέον, στο
«τραπέζι» θα βρίσκεται και το θέμα της
λειτουργίας των πρακτορείων ΟΠΑΠ,
όπως και οι δραστηριότητες του κυ
νηγιού και ψαρέματος. Τα τελευταία
σχετίζονται με την ελεύθερη διέλευση
από τη μία Περιφερειακή Ενότητα στην
άλλη, για την οποία υπάρχουν επιφυ
λάξεις. Ενδεχομένως αναζητηθεί μια
λύση να επιτρέπονται οι μετακινήσεις
για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε
κάθε περίπτωση, όπως όλα δείχνουν,
το επόμενο «μεγάλο» άνοιγμα, που
μάλλον θα είναι τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια, τοποθετείται χρονικά την 1 η
Φεβρουάριου. Στη συνέχεια, εάν τα
επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέ
ψουν και το λιανεμπόριο δεν επιφέρει
σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, θα
συζητηθεί μετά από δύο εβδομάδες η
δύσκολη «εξίσωση» της εστίασης. ■

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από χθες εντατικοποιήθηκαν οι εμβολιασμοί, καθώς προστέθηκαν
νέα εμβολιαστικά κέντρα, με τους υπερήλικες άνω των 85 ετών να
εμφανίζονται σε ποσοστό άνω του 95% οι πιο συνεπείς στα ραντεβού

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 144 εμβολιαστικά κέντρα,
που βρίσκονται σε 65 Κέντρα Υγείας
όλης της Ελλάδας, εντάχθηκαν χθες στις
διαθέσιμες εμβολιαστικές μονάδες. Πο
λίτες άνω των 85 ετών προσήλθαν στις
δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
πιστοί στο ραντεβού τους, όπως και τις
προηγούμενες ημέρες στα εμβολιαστικά
κέντρα των νοσοκομείων.
Κατά τη χθεσινή ημέρα πατήθηκε ...
γκάζι στη διενέργεια των εμβολιασμών
στη χώρα μας, καθώς εμβολιάστηκαν
περισσότεροι από 14.000 πολίτες, σπά
ζοντας το «φράγμα» των 100.000 ατό
μων που έχουν εμβολιαστεί από τις 27
Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία που αναρτώνται στην ιστο
σελίδα emvolio.gov.gr, έως χθες είχαν
πραγματοποιηθεί 107.335 εμβολιασμοί.
Την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του
κορονοϊού έχουν λάβει 105.700 άτομα.
Οι υπερήλικες, από 85 ετών και άνω,
που παρουσιάζουν συνέπεια σε ποσο
στό μεγαλύτερο του 95% στο ραντεβού
τους με το εμβόλιο, όπως επισημάνθηκε
κατά την προχθεσινή σύσκεψη για την
πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης στην
έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, έφτασαν χθες στις νέες εμβολιαστικές μονάδες, στα Κέντρα Υγείας
όλης της Ελλάδας.
Οπως έχει γράψει ο «Ελεύθερος Τύ
πος» σε προηγούμενο δημοσίευμά του,
από τα 144 νέα εμβολιαστικά κέντρα,
τα 60 είναι στην Αττική, σε 1 5 Κέντρα
Υγείας. Για όλη την Ελλάδα ο αριθμός
των Κέντρων Υγείας που στεγάζουν τα
εμβολιαστικά κέντρα είναι 65. Σταδιακά
και όσο αυξάνονται οι δόσεις, θα εντάσ
σονται επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα, με
σκοπό να ξεπεράσουν τα 1.000 σε όλη
τη χώρα. Ετσι, οι πολίτες θα διευκολύ
νονται έχοντας κοντά τους εμβολιαστικά
κέντρο.
Από τον Φεβρουάριο και ως τα μέσα
Μαρτίου θα μπουν στη «μάχη» τέσσερα

νέα μεγάλα κέντρα εμβολιασμού, τρία
στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη,
τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα από
μόνα τους, μόνο αυτά, να εξυπηρετούν
20.000 πολίτες ημερησίως.
Σύντομα αναμένεται να «κλείσει» η
πλατφόρμα των ραντεβού για τους 85
και άνω ώστε να ανοίξει για την αμέ
σως επόμενη πληθυσμιακή ομάδα που
παίρνει., σειρά, όσοι είναι από 80 έως
και 84 ετών.

Συλλογή δεδομένων
Οσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, η επι
στημονική κοινότητα θα έχει τη δυνα
τότητα να συλλέξει σημαντικά δεδομέ
να, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανοσία.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ,
Μιχάλη Γιαννάκο, 35χρονος γιατρός στο
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης νόσησε με τον ιό
15 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με
την πρώτη δόση του εμβολίου. «Μεγά
λη προσοχή όσων εμβολιάστηκαν καθώς
αποδεικνύεται ότι δεν χτίζεται ανοσία με
την πρώτη δόση του εμβολίου», επιση
μαίνει ο κ. Γιαννάκος.
Στο μεταξύ, περισσότεροι από 8.000
φαρμακοποιοί έχουν παρακολουθήσει
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Διά βίου Εκπαίδευσης και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακο
ποιών) που αφορά στην Προαγωγή του
εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19,
ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει ολο
κληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
«Οι φαρμακοποιοί, όπως έχουμε απο
δείξει πολλάκις στο παρελθόν έτσι και
σήμερα, μπαίνουν στην εμπροσθοφυλακή
θωρακίζοντας τη δημόσια υγεία. Η μάχη
με την πανδημία μάς βρίσκει ενωμένους
και αποφασισμένους να προασπίσουμε
το υπέρτατο αγαθό, αυτό της υγείας
των πολιτών», επεσήμανε ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ
λόγου, Απόστολος Βαλτάς.

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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 ΕΝΙΘ: Ολέθριο για το υποστελεχωμένο ΕΣΥ τυχόν
τρίτο κύμα της πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

13

Επιφάνεια 288.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-01-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΘ: Ολέθριο για το
υποστελεχωμένο ΕΣΥ τυχόν
τρίτο κύμα της πανδημίας

Της

τσίμπα αναφέρθηκε και στη στελέχω-

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

ση των εμβολιαστικών κέντρων, που
γίνεται και πάλι με μετακινήσεις προ

εσσαλονίκη: Για ακόμη μια

σωπικού, κάτι που αποδυναμώνει

φορά οι νοσοκομειακοί για
τροί της Θεσσαλονίκης, με
μια συμβολική διαμαρτυρία

ακόμη περισσότερο τα δημόσια νοσο

κριθεί σε ένα πιθανό τρίτο κύμα της
πανδημίας του SARS-CoV-2. Σε αντί

κοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης

θεση με την ωραιοποιημένη εικόνα που
προσπαθούν να περάσουν η κυβέρνηση

«Έλεος! Δεν πάει άλλο...» κατέληξε η

Θ

κομεία. Μίλησε για το εξαντλημένο

προσωπικό των νοσοκομείων, που,
έξω από τα γραφεία της 3ης και
αντί4ης
να του δοθούν οι άδειες για να ξε
ΥΠΕ, στην Αριστοτέλους, εξέπεμψαν
κουραστεί, καλείται να κάνει άτυπες
SOS τονίζοντας ότι το δημόσιο σύστη
εφημερίες στα εμβολιαστικά κέντρα
μα Υγείας δεν θα καταφέρει να ανταποπροκειμένου να εξυπηρετηθεί η επι-

και οι αρμόδιοι υπουργοί, μέλη της δι
οίκησης της ΕΝΙΘ τόνισαν ότι οι ελλεί
ψεις στα δημόσια νοσοκομεία σε προ
σωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό είναι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για το πρόγραμμα των εμβολιασμών.
Δ. Κατσίμπα.

Νόσησε γιατρός μετά
τον εμβολιασμό του
Στο μεταξύ, χθες η ΠΟΕΔΗΝ ανα

τεράστιες κι αυτό καθιστά ακόμη πιο δύ
σκολη και άνιση τη μάχη με την πανδη

κοίνωσε ότι ένας 3 άχρονος γιατρός

μία. «Ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα θα επι

του ΑΧΕΠΑ νόσησε με κορωνοϊό 15

φέρει ολέθριες συνέπειες» προειδοποί

ημέρες μετά που έλαβε την πρώτη

ησαν και ζήτησαν την άμεση και ουσια
στική ενίσχυση του συστήματος Υγείας
με μαζικές προσλήψεις, αύξηση των κλι

δόση του εμβολίου και μάλιστα πα

νών ΜΕΘ, επίταξη των ιδιωτικών κλι

όσους εμβολιάστηκαν να είναι προσε

νικών, μαζικά δωρεάν τεστ για όλους

κτικοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από

τους πολίτες και μαζικούς δωρεάν εμ
βολιασμούς.
Η πρόεδρος της ΕΝΙΘ Δάφνη Κα-

επιστήμονες έχει επισημανθεί ότι η

ρουσίασε έντονα συμπτώματα. Μετά
από αυτό η Ομοσπονδία συνιστά σε

ανοσία δεν επιτυγχάνεται με την πρώ
τη δόση του εμβολίου.
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 Διαμαρτυρίες για την ασφυξία στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 117.22 cm² Κυκλοφορία:
:

1
21-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διαμαρτυρίεβ για
την ασφυξία στο ΕΣΥ
ΝΕΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ίων νοσοκομειακών γιατρών
της Θεσσαλονίκης, έξω από τα γραφεία της 3ης και
της 4ης ΥΠΕ, στην πλατεία Αριστοτέλους, με αίτη
μα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγεί
ας για τη θωράκιοη του πληθυσμού ενάντια στον
κορονοϊό.
Οι γιατροί τόνισαν πως, παρότι το δεύτερο κύ
μα της πανδημίας είναι σε ύφεση, τα νοσοκομεία
εξακολουθούν να υφΐστανται πιέσεις, καθώς, όπως
υποστήριξαν, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για την
ενίσχυσή τους. Ταυτόχρονα κατήγγειλαν ότι για τη
λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων εντός των
νοσοκομείων έχουν αποδυναμωθεί τα κέντρα υγεί
ας και η πρωτοβάθμια φροντίδα στους πολίτες.
Η πρόεδρος της ΕΝΙΘ Δάφνη Κατσίμπα ανέφε
ρε: «Ξέρουμε ότι τα νοσοκομεία έχουν γίνει μονοθεματικά. Ανοιξαν σιγά σιγά κλινικές για τη λοιπή
νοσηρότητα, ωστόσο ούτε αυτές στελεχώνονται με
το να μετακομίζουν οι γιατροί στα εμβολιαστικά κέ
ντρα, γιατροί από διάφορες ειδικότητες, ακόμα και
εργαστηριακοί, ακόμα και ακτινολόγοι, πράγμα επι
κίνδυνο για τους ίδιους τους εμβολιαζομένους».
Για υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας έκανε λόγο η Ελένη Μπακιρλή, νοσηλεύτρια
στο ΑΧΕΠΑ, μέλος της ΠΟΕΔΗΝ και μέλος του γε
νικού συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ: «Στα νοσοκομεία
ό,τι και να λέει η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τίπο
τα. Αντί να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα, χρη
σιμοποιούν τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομεί
ων για εμβολιαστικά κέντρα, θρηνούμε πάρα πολ
λούς υγειονομικούς και χιλιάδες έχουν νοσήσει».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με rapid test οι συνοδοί στο «Ayioς Ανδρέας»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 165.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Με rapid test οι συνοδοί στο «Ayios Ανδρέαβ»
ΣΕ ΣΙΡΙΑΛ δίχως τέλος εξελίσσεται η μεγάλη διακομείο. Ιδιαίτερα αυστηρός ήταν στην τοποθέτησή
σπορά του κορονοϊού στο Νοσοκομείο «Αγιος Αντου μετά τη σύσκεψη ο Γιάννης Καρβέλης, ο οποί
δρέας» στην Πάτρα, η οποία στοίχισε, μάλιστα, τη
ος επισκέφθηκε την Α’ Παθολογική Κλινική, συζωή και o'c μία καρκινοπαθή. Η επικίνδυνη διασπονοδευόμενος από την ομάδα των επιστημόνων για
ρά, η οποία προκλήθηκε από συνοδό ασθενούς, εί
να επιθεωρήσουν τους χώρους. Παράλληλα, έδωσε
χε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση του διοικητή της
εντολή να αδειάσουν οι χώροι της κλινικής, ώστε
6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, ο οποίος
να απολυμανθεί ο χώρος και να γί
τόνισε κατηγορηματικά, έπειτα από
νουν rapid tests σε όλους τους συ
Καθυστερημένα
πολύωρη σύσκεψη με τον διοικητή
νοδούς που βρίσκονταν στην κλι
μέτρα κατά της
του νοσοκομείου, όη δεν θα ξανανική εκείνη τη στιγμή. Ο διοικητής
μπεί συνοδός στο ίδρυμα χωρίς να
της 6ης ΥΠΕ διέθεσε στο νοσοκο.διασποράς στο
έχει υποβληθεί προηγουμένως σε
μείο ακόμη 2.000 rapid tests, τονί
Νοσοκομείο Πάτρας ζοντας όη θα γίνουν έλεγχοι και σε
rapid test.
Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ πήγε
όλο το προσωπικό.
το βράδυ της Τρίτης στο Νοσοκο
«Οι εντολές μας είναι ξεκάθαρες.
μείο «Αγιος Ανδρέας», μετά πς καταγγελίες για ανε
Δεν επιτρέπουμε την παρουσία συνοδού στα δωμά
ξέλεγκτη διασπορά του κορονοϊού ανάμεσα σε ασθε
τια. Είπαμε να κάνουμε κάποιες ελάχιστες εξαιρέ
νείς και εργαζομένους. Στη σύσκεψη που έγινε με τη
σεις σε ασθενείς που χρήζουν φρονηδας από συνο
συμμετοχή και λοιμωξιολόγων στο γραφείο του δι
δούς. Ομως, δεν θα μπαίνει κανένας συνοδός χω
οικητή του νοσοκομείου Ηλία θεοδωρόπουλου, κα
ρίς να έχει κάνει πρώτα rapid test, όπως επίσης θα
τέληξαν όη ο ιός μεταδόθηκε από συνοδό ασθενούς.
πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προστασίας
Ετσι, ελήφθησαν αποφάσεις για το πώς θα ανπκαι από το προσωπικό του νοσοκομείου» σημείω
μετωπιστεί άμεσα η συρροή περισταυκών στο νοσο
σε ο κ. Καρβέλης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

15

 Επιχείρηση κουκουλώματος ευθυνών για το
ελληνικό... Μπέργκαμο
Πηγή:

FINANCE MARKETS
VOICE

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

21-01-2021

Επιφάνεια 916.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΛΟΙΜΟΞΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΟΓΟ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Επιχείρηση
κουκουλώματο
ευθυνών για
το ελληνικό...
Μπέργκαμο
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ
της Δικαιοσύνης στη
διερεύνηση πολιτικών,
ακόμη και ποινικών
ευθυνών, όσον αφορά τη
διαχείριση της πανδημίας
στη Βόρεια Ελλάδα
από την κυβέρνηση.
Οι έως τώρα εξελίξεις
προκαλούν εύλογη
ανησυχία και αμφιβολίες
για τον τρόπο με τον
οποίο η κυβέρνηση έχει
επιληφθεί της τραγωδίας
στη συμπρωτεύουσα,
καθώς το λεγόμενο κι
ελληνικό «Μπέργκαμο»
έχει μετατραπεί σε
«μπαλάκι» μεταξύ των
εισαγγελιών Αθήνας και
Θεσσαλονίκης.
Γράφει ο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μείζον θέμα, βεβαίως, εί
ναι αν οι λειτουργοί της Δι
καιοσύνης είναι αποφασισμέ
νοι να φτάσουν μέχρι τέλους,
τουτέστιν αν θα έχουν το θάρρος να
διερευνήσουν τα εγκληματικά λάθη
κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι
κρύβονται πίσω από τους τοπικούς
άρχοντες, τους ειδικούς, ακόμη και
την αντιπολίτευση εγκαλώντας τον
ΙΥΡΙΖΑ, διότι δεν πήρε θέση την ώρα
της κρίσης στη Βόρεια Ελλάδα!

Τη «γραμμή» αποποίησηε των κυβερνητικών ευθυνών -και ενώ η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη- είχε χαράξει ο ίδιοε ο
πρωθυπουργόΒ, Kupi0xos Μητσοτάκηε, από το βήμα ms Βουλήν Αν δεν κληθούν να καταθέσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και
επιστήμονεε, η έρευνα θα αηοδειχθεί επιχείρηση συγκάλυψηε των κυβερνητικών ευθυνών...

την πολιτική ευθύνη για την κυβερ
νητική διαχείριση του ΕΣΥ.

Μπαλάκι στην εξέδρα

Απόδειξη ευθύνηε

Μόλις προχθές, απαντώντας σε
επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, μετά
την αδυναμία απάντησης του... «αναρ
μόδιου» Νίκου Χαρδαλιά, ο Βασίλης
Κοντοζαμάνης κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία να δηλώσει
τι θα έκανε, αν είχε κληθεί να δια
χειριστεί την εκτός ελέγχου κατάστα
ση στη Θεσσαλονίκη, ενώ απέφυγε
οποιαδήποτε συζήτηση για το γε
γονός ότι αγνοήθηκαν οι συστάσεις
επιστημόνων και αυτοδιοικητικών.
«Τις ευθύνες μας ως κυβέρνηση
τις γνωρίζουμε καλά, τις αναλάβα
με, τις αντιληφθήκαμε και δεν τις αρνηθήκαμε ποτέ. Κι αυτός είναι ο λό
γος που μιλήσαμε για τα λάθη μας
που δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Άλλωστε, κανείς δεν είναι αλάνθα
στος. Όμως, η κριτική που ασκείτε
έχει ξεπεράσει κάθε όριο και λογι
κή. Πείτε μας, έστω μία φορά, κάτι
πιο συγκεκριμένο. Τι θα κάνατε εσείς
τότε... Βγήκατε να μας πείτε:Έχουμε
να προτείνουμε αυτό; Έχετε άποψη
και θέση για ενέργειες και μέτρα που
δεν είχαν εξεταστεί; Να μας τα λέτε
τη στιγμή εκείνη και όχι εκ των υστέ
ρων» είπε ο αναβαθμισμένος ανα
πληρωτής υπουργός Υγείας, ο οποί
ος ειρήσθω εν παρόδω είναι αυτός
που πέταξε το «μπαλάκι» των ευθυ
νών για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ
στους γιατρούς, μη αναλαμβάνοντας

Η εμμονική άρνηση της κυβέρ
νησης να καταθέσει στα κόμματα,
έστω και εμπιστευτικά, τα πρακτικά
της επιτροπής των ειδικών, αποτελεί
ίσως την καλύτερη «απόδειξη ενο
χής», καθώς μελέτες επιστημόνων
είχαν προβλέψει τη ραγδαία αύξηση
των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη.
Να σημειωθεί ότι, τη «γραμμή»
αποποίησης των κυβερνητικών ευθυ
νών -και ενώ η εισαγγελική έρευνα
είναι σε εξέλιξη- είχε χαράξει ο ίδιος
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλώντας στη Βου
λή την περασμένη Παρασκευή και
απαντώντας στην έντονη κριτική του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα,
είχε πει τα εξής; «Είχατε ζητήσει κ.
Τσίπρα, εσείς ή οποιοδήποτε στέλε
χος σας να κλείσει η Θεσσαλονίκη
νωρίτερα; Το είχατε κάνει; Απαντή
στε και τώρα αν θέλετε. Απαντήστε
και τώρα, αν το είχατε πει. Όχι, δεν
το είχατε πει. Γιατί θέλατε να είστε
αρεστός και στους μαγαζάτορες και
ταυτόχρονα να ασκείτε κριτική εκ του
ασφαλούς, εκ των υστέρων».

Φταίνε οι λοιμωξιολόγοι!
Μάλιστα, δίνοντας τπ δική του
εκδοχή των πραγμάτων έβαλε στο
κάδρο και την επιτροπή λοιμωξιολόγων λέγοντας: «Η αλήθεια είναι
πολύ συγκεκριμένη για το τί έγινε
στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν όντως

| Η εμμονική άρνηση
ins κυβέρνησηε
να καταθέσει στα
κόμματα, έστω
και εμπιστευτικά,
τα πρακτικά τηε
επιτροπήε των
ειδικών, αποτελεί
ίσωε την καλύτερη
«απόδειξη ενοχήε»,
καθώε μελέτεε
επιστημόνων
είχαν προβλέψει
τη ραγδαία αύξπσπ
των κρουσμάτων
στη Θεσσαλονίκη
κάποιοι λοιμωξιολόγοι και κάποιοι
τοπικοί παράγοντες, όχι τα στελέχη
της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πράγ
ματι ζητούσαν να κλείσει η Θεσσα
λονίκη νωρίτερα. Η εισήγηση, όμως,
της Επιτροπής λοιμωξιολόγων δεν
ήταν αυτή. Αυτό είναι απολύτως καταγεγραμμένο και επίσημο και δεν το
έχει διαψεύσει κανένα από τα στε
λέχη και από τους επιστήμονες, οι
οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή
λοιμωξιολόγων».
Η δικαστική έρευνα, είναι βέβαιο
ότι θα πάρει αρκετό χρόνο και το

ερώτημα είναι αν θα κληθούν να κα
ταθέσουν και πολιτικά πρόσωπα, οι
αρμόδιοι υπουργοί δηλαδή, όπως επί
σης και οι «γαλάζιοι» τοπικοί άρχοντες
και ο πρύτανης του ΑΠΘ, οι οποίοι
συμμετείχαν στην επίμαχη σύσκεψη
που έγινε υπό τον υφυπουργό Πο
λιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά,
στις 22 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Φθηνέβ δικαιολογίεβ
Υπενθυμίζεται ότι, στη σύσκεψη
αυτή, ζήτησαν να ληφθούν άμεσα
περιοριστικά μέτρα και να μην πραγ
ματοποιηθούν οι εορταστικές εκδη
λώσεις της 26ης και 28ης Οκτω
βρίου, αλλά δεν εισακούσθηκαν. Κι
αυτό διότι, όπως είπε και ο υπουρ
γός Ανάπτυξης, Άδωνης Γεωργιάδης,
«τότε κάποιοι λοιμωξιολόγοι μάς έλε
γαν ότι θα πρέπει να γίνει καραντί
να στη Θεσσαλονίκη, πριν την εορ
τή του Αγίου Δημητρίου. Εμείς, από
σεβασμό στην παράδοση, στην ορ
θοδοξία και στην πίστη, δεν βάλαμε
καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου
Δημητρίου»!

Στάχτη στα μάτια
Εν κατακλείδι, αν δεν κληθούν
να καταθέσουν οι αρμόδιοι υπουργοί
και επιστήμονες, η έρευνα κινδυνεύ
ει να χαρακτηριστεί «fake news» και
επιχείρηση συγκάλυψης των κυβερ
νητικών ευθυνών, με σκοπό να ρίξει
στάχτη στα μάτια των πολιτών και
των οικογενειών της Θεσσαλονίκης
και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα
που θρηνούν εκατοντάδες νεκρούς.
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 Εμβολιασμός μετά πολλών εμποδίων
Πηγή:

ΠΟΝΤΙΚΙ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

4-5

Επιφάνεια 1891.22
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-01-2021

Κυκλοφορία:

3820

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εμβολιασμός μετά πολλών εμποδίων
Με ρυθμούς χελώνας η επιχείρηση «Ελευθερία» στον δρόμο για το ξέφωτο από την πανδημία
Οι κακεντρεχείς θα μπορούσαν να πουν ότι τα δάκρυα του Βασίλη Κικίλια για τους υγειο
νομικούς και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων κατά την πρόσφατη τηλεοπτική του
συνέντευξη ενδεχομένως να ήταν δάκρυα για το σχέδιο εμβολιασμού που... χάσαμε.

Γ

ιατί ποιος θα ξεχάσει την
πρώτη παρουσίαση του
μεγαλεπήβολου σχεδίου
«Ελευθερία» για το πώς θα

γίνει η διαδικασία;
Πρώτα βλέπαμε το εργοστάσιο
παραγωγής, μετά ένα βελάκι έδειχνε
τις κεντρικές αποθήκες, μετά ένα βε
λάκι τα εμβολιαστικό κέντρα και στο
τέλος μία γυναίκα να λαμβάνει το εμ
βόλιο. Σήμερα το προβληματικό ση
μείο στο συγκεκριμένο σχεδιάγραμ-

άνοιγμα γυμνασίων
και λυκείων

Και ενώ το εμβολιαστικό πρό
γραμμα στην Ελλάδα προχωρά με
ρυθμούς χελώνας, οι ειδικοί θεω
ρούν ότι ενδεχομένως τον Μάιο να

μα είναι ότι τα πολυδιαφημισμένα
1.018 εμβολιαστικό κέντρα που δημιουργήθηκαν από το υπουργείο Υ
γείας και δεν κατάφεραν να στε

μπορέσουμε να «ξεφορτωθούμε»
τα μέτρα προστασίας, υπό την προ

λεχωθούν, οπότε και η διαδικασία

του εμβολιασμού, 40-50%.
Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο

αυτή μεταφέρεται στα νοσοκομεία,
προκειμένου να αντιμετωπίζονται ά
μεσα και τυχόν παρενέργειες.

Wo'/pmo

ϋπόθεση φυσικά ότι το καλοκαίρι
θα έχει επιτευχθεί μια ήπια κάλυψη

Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνδέ
σει άμεσα την επιστροφή στην κα
θημερινότητα με το εμβολιαστικό
πρόγραμμα, ενώ μόλις πρόσφατα
ζήτησε το «διαβατήριο εμβολια
σμού», ένα θέμα που θα συζητηθεί

ΠΡθ$ΤΑ1νΑ£ TOV ΠΟΛΠΗ

στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί με τη
λεδιάσκεψη.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι στην
Ελλάδα η διαδικασία δεν... τρέχει,
αλλά ενόψει και της τουριστικής σεζόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα
επαναλάβει στη σημερινή τηλεδιά
σκεψη των 27 την πρότασή του, ενώ
παράλληλα θα εισηγηθεί την «ενερ
γοποίηση» της Κομισιόν για την ό
σο το δυνατό πιο γρήγορη έγκριση
και άλλων εμβολίων από τον Ευρω
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στον
οποίο έχει ήδη καταθέσει αίτημα η
AstraZeneca.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτά
κης, σε επιστολή του προς τον Σαρλ
Μισέλ τόνισε ότι η Ελλάδα εφαρμό
ζει την καινοτομία του ψηφιακού
πιστοποιητικού εμβολιασμού, το
οποίο λαμβάνει καθένας και καθε
μιά που κάνει το εμβόλιο.
Βέβαια, ευτυχώς για την Ευρώπη,
αυτή είναι η μόνη καινοτομία που...
εξάγουμε. Σε ό,τι αφορά τη σταδι
ακή άρση του lockdown, το click
away μας αποχαιρέτισε μετά το τέ
λος των γιορτών, ενώ όλο το διαφη
μισμένο (μέσω αλλεπάλληλων συ
νεντεύξεων) σχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης για το click in shop δεν
χρειάστηκε να εφαρμοστεί ποτέ, δι
ότι απλώς τελικά άνοιξε υπό άλλες
προϋποθέσεις το λιανεμπόριο.
Η Ελλάδα, όμως, διατηρεί την...
πατέντα του SMS, με τον γενικό
γραμματέα Εμπορίου και Προστα
σίας του Καταναλωτή Παναγιώτη
Σταμπουλίδη να έχει κάνει την «α
κατανόητη» δήλωση ότι στην περί
πτωση που κάποιος σβήσει το μή-

Καθαρό μήνυμα η επέκταση της εθνικής κυριαρχίας
«Η χώρα μας επεκτείνει στα 12 μίλια την
κυριαρχία της στο Ιόνιο. Το είχα ήδη αναγ
γείλει από τον Αύγουστο. Και πράγματι οι
θάλασσές μας εκεί διπλασιάζονται» ήταν
η χαρακτηριστική αναφορά του πρωθυ
πουργού στην ολομέλεια, χαιρετίζοντας
την αύξηση της εθνικής κυριαρχίας της
χώρας. «Περισσότερο από ενάμιση αιώνα
μετά η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά στο ίδιο
μέρος» όπως είπε. Την ίδια στιγμή ο Μη
τσοτάκης δήλωσε πως «η Ελλάδα προφα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νώς μπορεί και στην Κρήτη να ασκήσει αυ
τό το δικαίωμα. Όμως σε χρόνο, με τρόπο
και υπό συνθήκες που η ίδια θα επιλέξει».
Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως «η επέ
κταση των χωρικών υδάτων αποτελούσε
μόνιμο επιχείρημα κάθε κυβέρνησης. Σή
μερα για πρώτη φορά η έκφραση πρόθε
σης μετατρέπεται σε χειροπιαστό αποτέ
λεσμα και τρέχουσα πραγματικότητα. Ή
ταν διαφορετική η ελληνική στάση έναντι
των προκλήσεων».

Σύμφωνα με τον Μητσοτάκη η επέκτα
ση των χωρικών υδάτων είναι ένα πολύ
καθαρό μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση
σε όσους, με απειλές και λεονταρισμούς,
επιχειρούν να στερήσουν αυτό το δικαίω
μα από την πατρίδα μας. «Η σημερινή εξέ
λιξη δεν ήταν τυχαία και τίποτε δεν ήταν
αυτονόητο» τόνισε ο πρωθυπουργός, υπο
στηρίζοντας πως αυτή «η διεύρυνση των
δικαιωμάτων μας στη θάλασσα θα είχε
παραμείνει χίμαιρα αν η χώρα μας δεν είχε

δρομολογήσει ένα ευρύ σύστημα συμμαχιών στη Μεσόγειο».
Όπως είπε ο Μητσοτάκης «έγινε εξαιτίας
της ενεργητικής διπλωματίας και άφησε
πίσω της αγκυλώσεις και φοβικά σύνδρο
μα. Με λιγότερα λόγια και περισσότερη
δράση. Έχουμε καταλήξει σε διαδοχικές
συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο. Οι συμ
φωνίες είναι αποτέλεσμα σκληρών και
δύσκολων διαπραγματεύσεων υπό τον υ
πουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια».
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«Με μηδενική αφέλεια» στις διερευνητικές επαφές
«Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι
συζητήσεις. Χωρίς, όμως, η Αθήνα να ξε
χνά ούτε την προηγούμενη στάση, ούτε

ο πρωθυπουργός, καλώντας την ηγεσία
«των γειτόνων να εγκαταλείψει τον μονό
λογο των αμφισβητήσεων και να προσέλ-

καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, τότε
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμφωνή
σουμε για τον τρόπο με τον οποίον θα πα-

νητάρχης» είναι έμπειρος πολιτικός, που
γνωρίζει τα τεκταινόμενα στην ανατολι
κή Μεσόγειο.

συχνά και τη διπλή γλώσσα της Αγκυρας»
σημείωσε ο Μητσοτάκης, αναφερόμενος

θει στο τραπέζι του διαλόγου».
Ο πρωθυπουργός, πάντως, την ίδια στιγ
μή τόνισε πως «με την ίδια παρρησία, ό
μως, διακηρύσσω ότι καμία συζήτηση δεν
μπορεί να αφορά την εθνική κυριαρχία και
τα δικαιώματα της χώρας. Ούτε, προφα
νώς, να αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες και
κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Γι' αυτό ακρι
βώς έχουμε πει πολλές φορές ότι αν δεν

ραπέμψουμε τη διαφωνία μας στα διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα».
Στη συζήτηση στη Βουλή για την αύ
ξηση των χωρικών υδάτων ο Μητσοτά
κης αναφέρθηκε και στον νέο Πρόεδρο
των ΗΠΑ, καθώς χθες ορκίστηκε ο Τζο
Μπάιντεν. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ ο πρωθυ
πουργός υποστήριξε πως ο νέος «πλα

«Η Ελλάδα έχει καταστεί κομβικός σύμ
μαχος των ΗΠΑ. Γνωρίζω προσωπικά τον
Πρόεδρο Μπάιντεν. Έμπειρος πολίτικος,
που γνωρίζει την περιοχή μας και τις ευαι
σθησίες της. Πορεύεται με σταθερές και
αδιαπραγμάτευτες αξίες. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είμαι σίγουρος πως θα γί

στον διάλογο με την Τουρκία ενόψει των
διερευνητικών επαφών.
«Προσερχόμαστε, λοιπόν, με αισιοδοξία,
με αυτοπεποίθηση, αλλά και με ελπίδες
στις διερευνητικές επαφές που θα ξεκινή
σουν στις 25 Ιανουάριου. Προσερχόμαστε,
όμως, και με μηδενική αφέλεια» τόνισε

νυμα που έστειλε προκειμένου να
συνεχίσει τα ψώνια του και μετά το
επιτρεπόμενο δίωρο, τότε χάνεται
μία θέση εργασίας στο λιανεμπό
ριο.
Και οι περίεργες δηλώσεις σχετικά
με την πανδημία δεν σταματούν ε
δώ. Μπορεί ο νέος κυβερνητικός εκ
πρόσωπος να δήλωσε ότι οι ανακοι
νώσεις για τα νέα μέτρα ή την άρση
τους θα γίνονται κάθε Παρασκευή
μετά τη συνεδρίαση της αρμόδι
ας επιτροπής που θα κάνει τη σχε
τική εισήγηση, ωστόσο οι πολίτες
δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι
το τέλος της εβδομάδας, καθώς κά
θε συνέντευξη κυβερνητικού στε
λέχους συνοδεύεται από «ανακοι
νώσεις».
Πρωταγωνιστής όλων ο Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος έχει διαψευστεί παραπάνω από μία φορές. Το
τελευταίο του κατόρθωμα είναι η
προαναγγελία για άνοιγμα των χιο
νοδρομικών κέντρων, που συνεπά
γεται και την άρση του περιορισμού
μετακίνησης από νομό σε νομό, με
τον πρωθυπουργό να το διαψεύδει
από το βήμα της Βουλής, λέγοντας,
εμμέσως, ότι τόσο τα χιονοδρομικά
όσο και η εστίαση μπορούν να περι
μένουν.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ό
τι προτεραιότητα είναι φυσικά το
άνοιγμα των γυμνασίων και των
λυκείων (κάτι που έχει ειπωθεί και
στο παρελθόν, ειδικά για τη Γ Λυ
κείου), αδειάζοντας τον υπουργό
του, ο οποίος για μία ακόμα φορά
έγινε το αγαπημένο πρόσωπο των
social media, σε αναρτήσεις πολι
τών που είχαν την εύλογη απορία
πώς γίνεται να επιτραπεί σε κάποιον
να μετακινηθεί για σκι υπό την προ
ϋπόθεση ότι έχει κλείσει τη διαμονή
του κάπου, και να μην επιτραπεί σε
κάποιον να δει τους συγγενείς του
στην επαρχία, ή να μην επιτραπούν
το κυνήγι και το ψάρεμα.
«Επόμενη προτεραιότητα της κυ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β·ι
φυλακτικό
το Μαξίμου
να προχωρήσει
σε ακόμα
μεγαλύτερη
χαλάρωση
των μέτρων

νουν πιο ισχυροί από ποτέ» τόνισε ο πρω
θυπουργός.

βέρνησης είναι το άνοιγμα των γυ
μνασίων και των λυκείων. Άλλες
δραστηριότητες μπορούν να περι
μένουν λίγο ακόμη» δήλωσε χαρακτηριστικάάπό το βήμα της Βουλής
ο Μητσοτάκης. Ωστόσο, ο πρωθυ
πουργός παραδέχθηκε ότι ο εμβο
λιασμός δεν προχωρά με γοργούς
ρυθμούς αλλά όχι με ευθύνη της
κυβέρνησης.
Ο Μητσοτάκης τόνισε πως οι

χολόγια η κυβέρνηση προσπαθεί
να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά
της όσον αφορά στα κρίσιμα ζη
τήματα που ανακύπτουν λόγω της
πανδημίας της Covid-19 στην Ελ
λάδα.
Παρά τις προσπάθειες για στα
διακή άρση του lockdown και των
περιοριστικών μέτρων είναι εμφα
νές ότι το Μαξίμου είναι πολύ επι
φυλακτικό στο να προχωρήσει σε

μα της επάρκειας σε εμβόλια και
του ολοκληρωμένου προγράμμα
τος για τους εμβολιασμούς, είναι
προφανές τόσο από αντιδράσεις
υπουργών όσο και από αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις κυβερνητι
κών παραγόντων ότι η κυβέρνηση

ρυθμοί του εμβολιασμού θα ακο
λουθούν τον ρυθμό των παραδό
σεων εμβολίων και ανακοίνωσε πως

ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση της
καραντίνας, καθώς υπάρχουν φό
βοι ότι κάτι τέτοιο θα έφερνε νέο
καταστροφικό κύμα της πανδημί
ας. Ενώ, ταυτόχρονα, παρατηρού
νται και σοβαρά προβλήματα στον
εφοδιασμό εμβολιών με αποτέλε
σμα το πρόγραμμα του εμβολια
σμού να πηγαίνει πίσω και ουδείς
να είναι βέβαιος για το πότε η κα
τάσταση θα εξομαλυνθεί.

Ενδεικτικό της κατάστασης που
επικρατεί είναι το γεγονός ότι δυο
κορυφαία στελέχη της κυβέρνη
σης, ο Μάκης Βορίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα σε διάστη
μα ελάχιστων ωρών προχώρησαν

Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις προ
σπάθειες κυβερνητικών παραγό
ντων να επαναφέρουν το αφήγη

«Πολύ πιθανό» το ενδεχόμενο να
υπάρξει ένα νέο lockdown στην

«από σήμερα αυξάνουμε και τα ση
μεία που θα γίνουν οι εμβολιασμοί,
ενώ από τον Φεβρουάριο έως τα
μέσα Μαρτίου θα μπουν στη μάχη
δύο κέντρα εμβολιασμού, που θα έ
χουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης
20,000 πολιτών».

Ενδοκυβερνητικές παραφωνίες
Έτσι, λοιπόν, με βήματα μπρος
πίσω, με παραφωνίες και με ευ

ΘΑ
ΘΑ ΠΑΕΙ

Ann τ« ΜοΜΑΔΑ
Το ΑΜοιΓιλα Τη 2, ΑΓοΡΑ 2
Ki AM
οΤ| j^ATi Airvj
ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΘΑ KANc^ME
ηοχ ΑΕΜ Το ΕΙΔΑΜΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αναζητά χρόνο ώστε να δει πώς
θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναλόγως να προσαρμόσει τον σχε
δίασμά της.

σε εντελώς αντικρουόμενες δη
λώσεις, υποχρεώνοντας το Μαξί
μου να παρέμβει έστω και άτυπα
προκειμένου να βάλει τέλος στις
παραφωνίες.

περίπτωση που υπάρξει αύξηση
κρουσμάτων, ήταν η δήλωση του
υπουργού Εσωτερικών (ΣΚΑΪ). Από
την πλευρά του ο υπουργός Ανά
πτυξης, την ίδια πάνω κάτω στιγ
μή, δήλωνε (Open) ότι τα χιονο
δρομικά κέντρα είναι μια εποχική
δραστηριότητα και πως αυτοί οι
άνθρωποι αν δεν δουλέψουν τώρα
δεν θα το κάνουν κάποια άλλη πε
ρίοδο.
Φυσικά όλες αυτές οι συζητή
σεις γίνονται επί της ουσίας στον
αέρα, καθώς η κυβέρνηση αναμέ
νει τις προτάσεις των ειδικών τό
σο για τα σχολεία όσο και για πε
ραιτέρω άνοιγμα της αγοράς αλ
λά έχει παράλληλα τεντωμένο το
αυτί της για πιθανές προειδοποιή
σεις για τρίτο κύμα της πανδημίας,
το οποίο απειλεί και τη χώρα μας.
Ταυτόχρονα, παρακολουθεί και τα
τεκταινόμενα στην Ευρώπη, εκεί
όπου μεγάλες χώρες, όπως η Γερ
μανία και η Γαλλία, παρατείνουν το
lockdown.
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Η Ιταλία μηνύει m Pfizer για
απαράδεκτεε καθυστερήσει

■ Νομικά θα κινηθεί η γειτονική χώρα
εναντίον τηε φαρμακευτικά
εταιρίαε που παραβίασε tis συμφωνίεε

ιονοστιβάδα αντι
δράσεων προκαλούν οι μεγάλες κα
θυστερήσεις στις
παραδόσεις εμβολί
ων από τη Pfizer, αν και η εται
ρία παραδίδει σε χώρες όπως η
Γερμανία περισσότερες δόσεις
εμβολίων. Την ώρα που η ελ
υγείας των Ιταλών πολιτών δεν
ληνική κυβέρνηση τα βλέπει
είναι διαπραγματεύσιμη».
όλα... τέλεια και δεν βγάζει φω
Και πρόσθεσε πως «η εκ
νή ανάδρασης για τις καθυστε
στρατεία εμβολιασμού δεν
ρήσεις που έχουν άμεσο αντί
μπορεί να καθυστερεί, ακόμη
κτυπο στους μαζικούς εμβολια
περισσότερο η χορήγηση της
σμούς καθυστερώντας τους ση
δεύτερης δόσης (του εμβολίου)
μαντικά, η Ιταλία σκοπεύει να
σε πολλούς Ιταλούς που έχουν
κινηθεί νομικά «τις επόμενες
ήδη λάβει την πρώτη δόση».
ημέρες» εναντίον της φαρμακο
βιομηχανίας λόγω της καθυστέ
Αγανάκτηση
ρησης στην παράδοση των εμ
Την Παρασκευή η Pfizer και η
βολίων που έχει αναπτύξει κα
BioNTech ανακοίνωσαν αιφ
τά του Covid-19.
νιδιαστικά ότι δεν είναι σε θέ
Οπως ανακοίνωσε ο επικε
ση να προσφέρουν τις ποσότη
φαλής της ιταλικής ομάδας δια
τες των εμβολίων για τις οποίες
χείρισης της πανδημίας Ντομέέχουν δεσμευτεί, προκαλώντας
νικο Αρκούρι, «η προστασία της

Χ
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την αγανάκτηση των ευρωπαϊ
κών χωρών που ήδη δέχονται
επικρίσεις για τη βραδύτητα της
εκστρατείας εμβολιασμού κατά
του Covid-19. Την επομένη οι
δύο εταιρίες διαβεβαίωσαν ότι
κατάρτισαν «ένα σχέδιο» για να
περιορίσουν στη μία εβδομάδα
τις καθυστερήσεις στις παραδό
σεις του εμβολίου τους. Ωστόσο
ο Αρκούρι επισήμανε όυ η Ρώ
μη ενημερώθηκε από τη Pfizer
ότι οι καθυστερήσεις στις παρα
δόσεις θα είναι μεγαλύτερες.
Η Ιταλία, όπου οι παραδό
σεις εμβολίων μειώθηκαν ήδη
κατά 29% αυτή την εβδομάδα,

ανησυχεί κυρίως για τη χορή
γηση της δεύτερης δόσης του
εμβολίου στο υγειονομικό προ
σωπικό. Στη χώρα έχουν ήδη
εμβολιαστεί 1.200.000 άνθρω
ποι. Η Pfizer ενημέρωσε τη Ρώ
μη «όχι μόνο ότι οι δόσεις που
δεν παραδόθηκαν αυτή την
εβδομάδα, μονομερώς και χω
ρίς ενημέρωση, δεν θα παραδο
θούν ούτε την επόμενη εβδο
μάδα, αλλά επιπλέον ότι θα
υπάρξει και νέα μικρή μείωση
των παραδόσεων», όπως επισήμανε ο Αρκούρι.
Και ο υπουργός Υγείας της
Γερμανίας δήλωσε πάντως χθες
από την πλευρά του ότι οι κα
θυστερήσεις παράδοσης του
εμβολίου κατά του Covid-19
που ανακοίνωσαν την τελευ
ταία στιγμή η εταιρία Pfizer
και ο γερμανός εταίρος της, η
BioNTech, είναι ενοχληηκές και
θέτουν σε κίνδυνο την εκστρα
τεία εμβολιασμού στη χώρα.
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 "Το Νοσοκομείο Σερρών κινδυνεύει από
υποστελέχωση" λέει ο Κ. Μπούμπας
Πηγή:

ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 370.07 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

"Το Νοσοκομείο Σερρών κινδυνεύει
από υποστελέχωση" λέει ο Κ. Μπούμπας
Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας
ην άμεση πρόσληψη του
αναγκαίου αριθμού ια
τρικού προσωπικού, ανά
ειδικότητα, προκειμένου το Νο
σοκομείο Σερρών να καταστεί
απολύτως λειτουργικό προς
όφελος των κατοί κων της περιο
χής, ζητά ο Ιερραίος βουλευτής
, εκλεγμένος με την «Ελληνική
Λύση" Κώστας Μπούμπας.
Με ερώτησή του προς
του Υπουργό Υγείας θέτει το
πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολάγων (καθώς με την
έναρξη της νέας χρονιάς, το
Νοσοκομείο βρέθηκε με μια
μόνο
αναισθησιολόγο) και
καυτηριάζει τον τρόπο με τον
οποίο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε να το επιλύσει (με την
μετακίνηση γιατρών από νο
σοκομείο της Θεσσαλονίκης),

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρούοντας παράλληλα τον κώ
δωνα του κινδύνου για την επι
σφαλή λειτουργία του νοσηλευ
τικού ιδρύματος.
«Εύλογα ερωτήματα, λοιπόν,
προκαλοίινται, σχετικά με το τι
θα γίνει με ένα επείγον χειρουρ
γείο ή με ένα σοβαρό τροχαίο ή
με μια επείγουσα καισαρική ή με
μια διασωλήνωση ασθενή, όταν
δεν υπάρχει Αναισθησιολόγος,
καθώς και σχετικά με το τι θα
γίνει με τα χιλιάδες τακτικά χει
ρουργεία του νοσοκομείου των
Σερρών, που έχουν «παγώσει».
Είναι προφανές ότι ο Νομός
Σερρών κινδυνεύει από την κυ
βερνητική αυαλγησία!«, υπο
στηρίζει, μεταξύ άλλων, στην
ερώτησή του ο κ. Μπούμπας.
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 Και βεβαιώσεις εμβολιασμού από ΚΕΠ
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Επιφάνεια 119.4 cm²
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1

Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Και βεβαιώσει εμβολιασμού από ΚΕΠ
Μετά τη δυνατότητα για κλεί
σιμο ραντεβού εμβολιασμού
μέσω των ΚΕΠ έρχεται μια νέα
υπουργική απόφαση με την
οποία προβλέπεται πως οι πο
λίτες θα μπορούνναλάβουν
και βεβαίωση εμβολιασμού
από αυτά.
Με τη λειτουργία της ηλεκτρο
νικής ΠλατφόρμαςΈκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού θα είναι δυ
νατή η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων και από τα ΚΕΠ. Οι αρμό
διοι υπάλληλοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και, εισάγοντας τον
ΑΜΚΑτου πολίτη, θα προβαίνουν στην έκδοση της βεβαίωσης εμ
βολιασμού.
Η βεβαίωση εμβολιασμού περιέχει το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΜΚΑ, την ημερομηνία εμβολιασμού (1 η και 2η συνεδρία), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον
τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική χρήση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παραιτούνται για να σώσουν το νοσοκομείο
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
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Σελ.:
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ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παραιτούνται
για να σώσουν
το νοσοκομείο
»

Τουλάχιστον 15 γιατροί υπέβαλαν εγγράφως παραίτηση μετά την
εκδικητική δίωξη διευθύντριας που αντιστάθηκε στην επισφαλή
λειτουργία της κλινικής της · Αναμένονται και άλλες... ηρωικές έξοδοι
αν δεν υπάρξει άμεση στελέχωση του νοσοκομείου, ενώ στο πλευρό
των αγανακτισμένων γιατρών τάσσονται οι κάτοικοι της πόλης
►Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΕΛΛΗ

ραυγή απόγνωσης και διαμαρτυρίας
απευθύνουν εν μέσω πανδημίας οι για
τροί του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, φτάνο
ντας μέχρι και την υποβολή έγγραφων
παραιτήσεων, καταγγέλλοντας απειλές
και εκφοβισμούς από την πλευρά της δι
οίκησης. Αιτία του κλίματος που έχει δια
μορφωθεί είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε
προσωπικό, που αφήνουν ακάλυπτους
καίριους τομείς και κλινικές, θέτοντας σε
κίνδυνο την υγεία των κατοίκων.
Το τελευταίο επεισόδιο της αντιπα
ράθεσης μεταξύ γιατρών και διοίκησης
ξεκίνησε την Κυριακή όταν η διευθύ
ντρια της Παθολογικής Κλινικής, Ελένη
Ιωαννίδου, ανακοίνωσε πως λόγω των
τραγικών ελλείψεων και της εξάντλησης
του προσωπικού η Κλινική δεν θα μπο
ρούσε τη συγκεκριμένη μέρα να δεχτεί
νέες εισαγωγές ασθενών. Ο μοναδικός
εφημερεύων γιατρός έπρεπε να μετα
κινηθεί στα Επείγοντα Περιστατικά, τα
οποία την ίδια μέρα λειτουργούσαν χω
ρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού,
γεγονός πέρα από κάθε επιστημονική
πρακτική.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Εδώ και ενάμιση χρόνο εργαζόμαστε
με “εντέλλεστε” από τη διοίκηση. Προσω
πικά κάνω οκτώ εφημερίες τον μήνα και
έχουμε όλοι φτάσει στα όριά μας. Εχουμε
στείλει εκατοντάδες έγγραφα και διαμαρ
τυρίες αλλά τίποτα δεν γίνεται» λέει η κ.
Ιωαννίδου στην «Εφ,Συν.», σημειώνοντας
πως η απόφασή της για μη εισαγωγή
ασθενών στην Κλινική την Κυριακή τελι
κά δεν εφαρμόστηκε, αφού και πάλι ήρθε
το «εντέλλεστε» από τη διοίκηση.
Ειδικά για το θέμα των εφημεριών, η
διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής
τονίζει πως το Επιστημονικό Συμβούλιο
του νοσοκομείου έχει χαρακτηρίσει ανα
σφαλές για τους ασθενείς το πρόγραμμα
εφημέρευσης Δεκεμβρίου και Ιανουάρι
ου και δεν το έχει εγκρίνει.

Στο Πειθαρχικό
Ολα τα παραπάνω, αντί να οδηγήσουν
στην ανάληψη πρωτοβουλιών της διοί
κησης για τη βελτίωση της κατάστασης,
αποτέλεσαν αφορμή για απειλές διώ
ξεων και πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος
της διευθύντριας της Παθολογικής. Με
ανακοίνωσή του ο διοικητής του νοσο
κομείου, Λευτέρης Μαρκάκης, στην ου

Λεύτερης Μαρκάκης,
διοικητής Νοσοκομείου
Ρεθύμνου

Γlawns Σαριδακης,
yimpos ακτινοθόγος

σία προανήγγειλε την πειθαρχική δίωξη
της κ. Ιωαννίδου, αναφέροντας πως «διε
ρευνά τους λόγους και τις συνέπειες συ
μπεριφορών που προάγουν παράνομες
αποφάσεις και ανακοινώσεις αυτών από
μη αρμόδιους, προκαλώντας αίσθημα
ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία και
στους ασθενείς, και σκοπεύει να προβεί
στην εφαρμογή των σχετικών διαδικα
σιών που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία».
Η στάση αυτή οδήγησε χθες 15 για
τρούς του νοσοκομείου (μεταξύ αυτών
και την κ. Ιωαννίδου) να υποβάλουν εγ
γράφως τις παραιτήσεις τους, ζητώντας
τόσο την παύση των διώξεων όσο και την
ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου
με προσωπικό. «Είμαστε αποφασισμέ
νοι να προχωρήσουμε και ας αναλάβουν
το πολιτικό κόστος», λέει στην «Εφ.Συν.»
ο Γιάννης Σαριδάκης, ακτινολόγος και
πρώην πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών
ΕΣΥ Ρεθύμνου, που επίσης είναι μεταξύ
των παραιτηθέντων. Οι παραιτήσεις έρ
χονται από το σύνολο των γιατρών που
εργάζονται στα πιο επιβαρυμένα τμήμα
τα του νοσοκομείου (ΜΕΘ, Παθολογική,
Τεχνητού Νεφρού κτλ), τα οποία πρό
κειται να κλείσουν εφόσον δεν υπάρξει

Σθένη Ιωαννίδου,
διευθύντρια Παθοθογικής
Κθινικής

υπαναχώρηση της διοίκησης.
Από την πλευρά του ο διοικητής του
Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Λευτέρης Μαρ
κάκης, αναφέρει στην «Εφ.Συν.» πως σε
συνεργασία με την 7η ΥΠΕ γίνεται προ
σπάθεια για άμεση ενίσχυση του νοσο
κομείου, ενώ ως προς τον πειθαρχικό
έλεγχο στην κ. Ιωαννίδου αποφεύγει να
απαντήσει ευθέως αν θα υπαναχωρήσει,
τονίζοντας πως το Διοικητικό Συμβούλιο
του νοσοκομείου εξετάζει τον τρόπο και
τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανα
μένεται να υποβληθούν και άλλες παραι
τήσεις, ενώ οι πρώτες 15 δεν έχουν γίνει
αποδεκτές από τη διοίκηση. Με βάση
τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, μετά
την παρέλευση 2 μηνών και εφόσον δεν
ανακληθούν από τους ίδιους τους για
τρούς, θεωρούνται οριστικές.
Την ίδια στιγμή στο Ρέθυμνο, με
αφορμή τις δραματικές εξελίξεις στο νο
σοκομείο και σε διάστημα λίγων ωρών,
συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες υπογρα
φές από πολίτες, φορείς και συλλογικότητες σε κείμενο συμπαράστασης προς
τους γιατρούς, ζητώντας την άμεση στε
λέχωση του ιδρύματος.
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 Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ετοιμάζονται για
την επιστροφή στα θρανία *
Πηγή:
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Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ στο άνοιγμα ίων υπόλοιπων εκ
παιδευτικών βαθμιδών, άμεσα αλλά σταδιακά -την
ερχόμενη Δευτέρα τα Γυμνάσια και τη μεθεπόμενη
τα Λύκεια- είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας, που συνεδριάζει αύριο. Οι επι
στήμονες εξ αρχής έχουν ταχθεί υπέρ της άποψης
ότι τα σχολεία θα πρέπει να είναι τα τελευταία που
κλείνουν και τα πρώτα που ανοίγουν, οι υπόλοιπες
δραστηριότητες έπονται. Επιδημιολογικών δεδο
μένων επιτρεπόντων, πάντα, που από ό,τι δείχνουν
τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ, με τον δείκτη θετικότητας ύστερα από δυόμισι μήνες λοκντάουν να
πέφτει στο ασφαλές 4,3% (κάτω από 5%, όπως
ορίζει ο ΠΟΥ), οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές
μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την
επιστροφή τους στο σχολείο. Επιπλέον, χθες ανα
κοινώθηκαν 516 νέες γνωστές διαγνώσεις, 300

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*
Πότε θα ανοίξουν
όλες οι εκπαιδευτικές
βαθμίδες
• Ο δείκτης
θετικότητας
έπεσε στο 4,3%
• Μετ’ εμποδίων
η επιχείρηση
«Ελευθερία»
• Αναστάτωση από
λάθος αποτελέσματα
του ΕΟΔΥ στη Λέσβο

διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ και 27 θάνατοι.
Την ίδια ώρα η επιχείρηση «Ελευθερία» καθυ
στερεί εντυπωσιακά, με τον εμβολιασμό του προ
σωπικού των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,
χρονίως πασχόντων, κέντρων αποκατάστασης
αλλά και των διαμενόντων σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων να έχουν μεί
νει πίσω. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την προτεραιοποίπσπ της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ερ
γαζόμενοι και περιθαλπόμενοι στις μονάδες έχουν
προτεραιότητα μαζί με τους υγειονομικούς και τους
άνω των 85 ετών. Ακόμα όμως και βάσει του σχεδί
ου που είχε ανακοινώσει ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στην
ενημέρωση της 4/1/2021, οι εμβολιασμοί των δύο
αυτών ομάδων θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει στις
4/1 και να έχουν ολοκληρωθεί χθες (20/1/2021).

«Και όμως, ακόμη δεν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Οι
Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ δεν έχουν φτάσει στην
πρόνοια», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.
Την ίδια ώρα, καταγγέλλει ο ίδιος, ο ΕΟΔΥ έδω
σε λάθος αποτελέσματα τεστ σε προνοιακή μονάδα
στη Λέσβο. Στις 11/1 ο Οργανισμός ενημέρωσε ότι
τα περισσότερα από 100 τεστ που διεξήγαγε στο
Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας στην Αγιάσο της Λέ
σβου στις 8/1 ήταν αρνητικά. Την επομένη, 12/1,
ενημερώνει ότι έγινε λάθος και 8 άτομα -3 φιλοξε
νούμενοι και 5 εργαζόμενοι- ήταν θετικά. Επικρά
τησε αναστάτωση, τα κρούσματα απομονώθηκαν, ο
ΕΟΔΥ επέστρεψε στις 14/1, διεξήγαγε τεστ και στις
16/1 ενημέρωσε ότι όλα είναι αρνητικά.
ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ
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 Εξαφάνισε τις εποχιακές ιώσεις η υποχρεωτική
χρήση μάσκας
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I Εξαφάνισε
τις εποχιακές
ιώσεις
η υποχρεωτική
χρήση μάσκας
Η μείωση ξεπερνά
το 80% στη Μαγνησία
το τελευταίο διάστημα
Κάθετη μείωση στα κρούσμα
τα εποχιακών ιώσεων στη Μα

Βασικό μέσο θωράκισης του
πληθυσμού από τις ιώσεις
είναι η χρήση μάσκας

γνησία, με την υποχρεωτική χρή
ση της μάσκας και τα μέτρα ατο
μικής υγιεινής να αποδεικνύονται καθοριστικά στη διάρκεια
της πανδημίας.
Με την μείωση των εποχιακών

Ελάχιστα τα περιστατικά επο
χιακών ιώσεων και γρίπης, που
καταγράφονται πανελλαδικά, με

ιώσεων να ξεπερνάει το 80%, εί

τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλ

ναι προφανές ότι η υγειονομική
κρίση και τα συνεπακόλουθα αυ

λόγου Μαγνησίας, Ευθύμιο Τσά-

στηρά μέτρα για τον περιορισμό
της διασποράς του κορονοϊού,

μη να υπογραμμίζει ότι «υπάρ
χουν λίγες μόνον ιώσεις από ρι-

έχουν διαμορφώσει νέα δεδο

νοϊούς που προκαλούν συνάχι.
Είναι απλές ιώσεις, πολύ λίγες,

μένα.

λόγω των μέτρων που είναι απο

«Ελάχιστες έως καθόλου επο
χιακές ιώσεις» το σχόλιο του
προέδρου του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Μαγνησίας, Κώστα
Ματσιόλη στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, με

τελεσματικά για τον πληθυσμό».
Μήνας έξαρσης των ιώσεων
και της γρίπης, θεωρητικά ο Ια
νουάριος, μέχρι πέρυσι, τουλά
χιστον, καθώς φέτος, στο αντί

το συγκεκριμένο στοιχείο να

στοιχο χρονικό διάστημα, έχουν

αποδίδεται κατά κύριο λόγο
οτην τήρηση των μέτρων που

περιοριστεί σε πολύ μεγάλο

έχει θεσπίσει η πολιτεία, τη χρή
ση της μάσκας και το συχνό πλύ
σιμο των χεριών με σαπούνι, αν
τισηπτικό και οινόπνευμα.
Τελείως διαφορετική η εικόνα
οε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή χειμερινή περίοδο, με
τον πρόεδρο των φαρμακοποι
ών να υπογραμμίζει ότι «είναι λο
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ισχύ, για την αντιμετώπιση της
πανδημίας».

βαθμό, με τον πρόεδρο του Ια
τρικού Συλλόγου να συνιστά την
συνέχιση τήρησης των μέτρων
και τον εμβολιασμό, ως τα δύο
βασικά εφόδια, προκειμένου να
θωρακιστεί ο πληθυσμός απέ
ναντι στον κορονοϊό.
«Χρειάζεται ψυχραιμία, εμβο
λιασμός και τήρηση των μέτρων
με πολλή προσοχή, χωρίς πανι

γικό να μην μεταδίδονται τα μι

κό, γιατί αυτό που μας σώζει εί

κρόβια με την χρήση μάσκας,
την τήρηση των αποστάσεων και

ναι η τήρηση όλων των κανόνων

των μέτρων που βρίσκονται σε

λιο», υπογράμμισε.

ατομικής υγιεινής και το εμβό
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 Έρευνα εμβολίων κατά του COVID-19
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• ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Έρευνα εμβολίων κατά του COVID-19
τα αποτελέσματα μιας σύντομης, αλλά εμπε
ριστατωμένης έρευνας στον γενικό πληθυσμό
παρουσιάζουν σήμερα στη «θ» η κ. Μαριάννα
Διομήδους, αν. καθηγή τρία Δημόσιας Υγείας- Επι
δημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ, και η κ.
Μαριάννα Ισαακίδου, υποψήφια διδάκτορας, Master
Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΤομέαςΔημόσιαςΥγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Η
έρευνα που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή Αττι
κής και Μαγνησίας, έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού που συμμετείχε, είχε μια σχετικά
καλή γνώση για τα εμβόλια και τον μηχανισμό δρά
σης τους και αποδεχόταν τον προαιρετικό εμβολια
σμό κατά του COVID-19.
Συγκεκριμένα, από τις 10 Νοεμβρίου 2020 έως την
πρώτη εβδομάδα του Ιανουάριου 2021 διεξήχθη μια
επιδημιολογική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή Ατηκής και Μαγνησίας για να διερευνηθούν οι στάσεις,
οι απόψεις και τα πιστεύω του γενικού πληθυσμού
απέναντι στον επικείμενο εμβολιασμό για τον ιό
COVID-19. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 200
άτομα, τα οποία επιλέχθησαν τυχαίο ποιημένα και
τα οποία ερωτήθη καν όσον αφορά στις γνώσεις, τις
Η Μαριάννα Διομήδους, αν. καθηγήτρια Δημόσιας
απόψεις και την αποδοχή ή μη του εμβολιασμού για
Υγείας-Επιδημιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
τον C0VID-19.Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο
Από τα 73 εμβόλια, τα οποία γίνεται προσπάθεια να
25 ερωτήσεων, εκ των οποίων οι πρώτες 8 αναφέ
παραχθούν παγκοσμίως, τα 23 βρίσκονται στην 1η
ρονταν στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόφάση τυχαιοηοιημένων κλνικών δοκιμών, τα 32 εμ
ντων και οι υπόλοιπες έστιασαν στις γνώσεις, στις
βόλια βρίσκονται στη 2η φάση και τα 18 στην 3η και
στάσεις και την αποδοχή ή μη του εμβολιασμού για
τελική φάση. Επί του παρόντος, οι μεγαλύτερες πο
τον C0VID-19. Στην έρευνα συμμετείχαν 105 άνδρες
σότητες εμβολίων σε επίπεδο ΕυρωηαϊκήςΈνωσης
και 95 γυναίκεςόλων των ηλικιακών ομάδων αρχοπερλαμβάνουν τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna
μένων από την ηλικία των 18 ετών έως την ηλικία
και της AstraZeneca. Η Ελλάδα θα προμηθευθεί
των 90 ετών, με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες,
εμβόλια
σταδιακά από 6 τουλάχιστον παραγωγούς
οι ο ποιες είχαν ως εξής: 18-35, 3ό-53, 54-71,72-

Σ

90.Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των
συμμετεχόντων, υπήρξαν: 30 άγαμοι, 98 έγγαμοι,
48 διαζευγμένοι και 24χήροι/ες. Οι 155 είχαν ελ
ληνική υπηκοότητα, 30 αλβανική, 15 πακιστανική.
Όσον αφορά στον τόπο διαμονής τους οι 110 διέ
μεναν στην περιφέρεια της Αττικής και οι 90 στην
περιφέρεια της Μαγνησίας. Επιπλέον, οι 50 ήταν
δημόσιοι υπάλληλοι, οι 39 ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι
37 ελεύθεροιεπαγγελματίες, οι 37 συνταξιούχοι, οι
2όάνεργοι και 11 ασχολούνταν μετά οικιακά.Όσον
αφορά στην οικονομ ική τους κατάσταση, οι έχοντες
έσοδα 0-500 ευρώ ήταν 72, οι έχοντες έσοδα 5011000 ευρώ ήταν 70, οι έχοντες από 1001-1500 ήταν
33, οι έχοντες έσοδα 1501-2000 ήταν 20 και οι έχο
ντες έσοδα >2000 ήταν 5. Τέλος, όσον αφορά στη
μορφωτική τους κατάσταση, οι 40 είχαν περατώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση, οι 100 είχαν ολοκλη
ρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι ό0 την
τριτοβάθμια.
Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούνταν
από 17 ερωτήσεις, οι οποίες είχαν σκοπό να διερευνήσουν τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των συμμετε
χόντων απέναντι στον απερχόμενο εμβολιασμό για
τον COVID-19.
Η έγκριση των εμβολίων για τον COVID-19 έγινε με
κυλιόμενες διαδικασίες, αρχίζοντας από τον Οκτώ
βριο 2020 έωςτον Νοέμβριο 2020. Τον Δεκέμβριο
2020 εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο της Pfizer και
στιςό Ιανουάριου 2021 εγκρίθηκε το εμβόλιο της
Moderna. Ο ΠΟΥ έχει ήδη προαγοράσει 250 εκ.
εμβόλια, τα οποία θα διαθέσει κατά προτεραιότητα
στις χώρες του τρίτου κόσμου. Στην ερώτηση αν τα
εμβόλια έχουν ελεγχθεί επαρκώς πριν από την πι
στοποίησή τους για παγκόσμια χρήση, ένα ποσοστό
60% απάντησε θετικά, ένα 30% αρνητικά και ένα
10% ότι δεν ξέρει.
Στην ερώτηση ποια από τα 73 εμβόλια για τον
COVID-19 γνωρίζετε, το 70% ανέφερε ότι γνω
ρίζει 3 εμβόλια: της Pfizer, της Moderna και της
AstraZeneca, ενώ το υπόλοιπο 30% ανέφερε ότι
γνωρίζει και το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και το
Johnson & Johnson.
Στην ερώτηση αν τα εμβόλια προσφέρουν ανοσία
στον πληθυσμό (98-99%) και σε πόσο χρονικό διά
στημα, απάντησαν: Μετά από 10 ημέρες σε ποσοστό
40%, μετά τη δεύτερη δόση σε ποσοστό 50% και
10% ότι δεν ξέρει.
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Η Μαριάννα Ισαακίδου, υποψήφια διδάκτορας, Master
Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας
Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
ανεπιθύμητες παρενέργειες. Στην ερώτηση το αν
πιστεύουν ότι τα εμβόλια του C0VID-19 έχουν πα
ρενέργειες, οι απαντήσεις κυμαίνονταν ως εξής Ένα
80% απάντησε ότι έχουν ανεπιθύμητεςπαρενέργειες ένα 5% ότι δεν έχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες
και ένα 15% ότι δεν ξέρει.
Ενδελεχείς κλινικές μελέτες έδειξαν ότι τα άτομα,
τα οποία έχουν αλλεργία, μπορούν να κάνουν το
εμβόλιο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, εκτός από

εμβολίου ξεκινώντας την πρώτη παραλαβή 26 Δε
κέμβριο υ 2020 από την Pfizer/BioNtech. Πιο ανα
λυτικά, η Ελλάδα θα προμηθευθεί από την Pfizer/
BioNtech 4,7 εκατ. δόσεις, από την AstaZeneca/
Oxford 7,1 εκατ. δόσεις, από την Johnson & Johnson
4,7 εκατ. δόσεις απότη53ηοίΐ/0ΞΚ4,7εκατ.δόσεις,

τα άτομα που παρουσιάζουν αλλεργία στα έκδοχα
του εμβολίου του ιού. Έχει ανα φερθεί μια περίπτωση
στο 1 εκατομμύριο που έκανε το εμβόλιο καιέπαθε
αλλεργικό σοκ. Ωσαύτως, έγκυες γυναίκες πρέπει
να συμβουλευτούν τον γυναικολόγο τους, για να
προχωρήσουν στη διενέργεια του εμβολίου. Στην

από τη Moderna 1,8 εκατ. δόσεις και από tnvCurevac
5,3 εκατ. δόσεις.
Το εμβόλιο με τη χρήση της τεχνολογίας mRNA
χρησιμοποιεί ως αντιγόνο την πρωτεΐνη της ακίδας
που βρίσκεται στο περίβλημα του ιού.Όταν ενίεται το εμβόλιο mRNA στον ανθρώπινο οργανισμό,
αποδομείται μέσα στο κύτταρο και δεν πολλαπλα

ερώτηση στο αν γνωρίζουν αν τα άτομα που έχουν
αλλεργία ή αλλεργικό άσθμα, θα πρέπει να κάνουν
το εμβόλιο, ένα ποσοστό 70% απάντησε αρνητικά,
ένα 25% θετικά και ένα 5% ότι δεν ξέρει.
Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργα
νισμού είναι η πολεμική μηχανή που παράγει αντι
σώματα για την εξουδετέρωση ιών και μικροβίων.

σιάζετε ι. Αντίθετα, τα DNA εμβόλια, όπως αυτά της
AstraZeneca και το SputnikV, χρήσιμο ποιούν έναν
αδενο'ιό ως φορέα του γονιδιώματος του κορωνο'ιού. Τα mRNA εμβόλια θα διατεθούν μόνο στις
ανεπτυγμένες χώρες, ενώ στις αναπτυσσόμενες θα
διατεθούν μόνο ία παραδοσιακά εμβόλια, διότι έχουν

Η παραγωγή τέτοιων αντισωμάτων <Τ, Β, CD4, CD8)
σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό εξαρτάτα ι από γε
νετικούς, περιβαλλοντικούς και διατροφικούς πα
ράγοντες. Υπάρχει, επίσης, κυτταρική μνήμη του
ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία σε κυτταρικό
επίπεδο κρατά πολλά χρόνια. Η ανοσία που δημί

πιο χαμηλό κόστος. Στην ερώτηση εάν η χρήση της
νέας τεχνολογίας mRNA που χρησιμοποιήθηκε
για την παραγωγή των εμβολίων της Pfizer και της
Moderna είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση
της παραδοσιακής τεχνολογίας, όπως συνέβη για τα
εμβόλια SputnikV και της AstraZeneca, οι απαντή
σεις ήταν θετικές σε ποσοστό 40%, ενώ 30% ήταν
αρνητικές και 30% κυμαίνονταν στο δεν ξέρω.
Τα παιδιά κάτω των 16 ετών δε θα εμβολιαστούν και
αυτό, διότι οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι παρόλο ότι
μεταφέρουν μεγάλο ποσοστό ιικού φορτίου, είναι
ικανά να μεταδίδουν τον ιό, τα ίδια, όμως, σπανίως
νοσούν. Στην ερώτηση στο αν γνωρίζετε αν τα παιδιά
κάτω των 18 ετών θα εμβολιαστούν, οι απαντήσεις
κυμαίνονταν ως εξής Ένα 30% απάντησε θετικά (μη
εμβολιασμός), ένα 60% απάντησε αρνητικά και ένα
10% ότι δεν ξέρει.
Επιπλέον, στην ερώτηση εάν τα εμβόλια αποτελούν
μέσο για την προστασία μόνο των παιδιών και όχι
των ενηλίκων, οι απαντήσεις κυμαίνονταν ως εξής
Ένα 75% απάντησε αρνητικά, ένα 15% θετικά και ένα
10% ότι δεν ξέρει.
Στην ερώτηση αν προαιρετικά θέλετε να κάνετε το
εμβόλιο κατά του C0VID-19, οι απαντήσεις είχαν ως
εξής 60% απάντησε θετικά, 30% απάντησε αρνητικά
και ένα 10% απάντησε ότι δεν ξέρει.
Είναι γνωστό ότι όλα τα εμβόλια γενικά και ειδικά το
εμβόλιο της γρίπης έχουν τοπικές και συστημικές

ου ργείται στον οργανισμό μετά το εμβόλιο κατά
του C0VID-19, μπορεί να κρατήσει μέχρι και 9 μή
νες μετά. Στην ερώτηση ποιος είναι ο μηχανισμός
δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι
του COVID-19, οι απαντήσεις είχαν ως εξής: 70%
απάντησε ότι είναι η παραγωγή επαρκούς αριθμού
ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού, 20% ότι είναι
οαποσυντονισμόςτου ανοσοποιητικού συστήματος
και ένα 10% ότι δεν ξέρει.
0 ιός της γρίπης μεταλλάσσεται πολύ πιο γρήγορα
από τον ιό C0VID-19, η μετάλλαξη του οποίου γίνεται
στην πρωτεΐνη της ακίδας στο περίβλημα του ιού.
Όταν ο ιός κυκλοφορεί σε τεράστιους αριθμούς, μπο
ρεί να υπάρξει εξελικτική πίεση του ιού, ούτωςώστε
να μεταπηδήσει ένα μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού.
Η μίξη εμβολίων κατά του COVID-19 δε συνιστάται.
Είναι γεγονός ότι αν η μετάλλαξη επηρεάζει τη δομή
του εμβολίου, όταν ο ιός βρεθεί σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, που μεταφέρουν τον ιό ήδη για 4 μήνες,
υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευθούν μεταλλάξεις.
Γι' αυτό χρειάζεται παρακολούθηση της γονίδια κής
αλληλουχίας του ιού, για να διαγνώσουμε εγκαίρως
τι μεταλλάξεις τυχόν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν
στον ιό. Στην ερώτηση πιστεύετε ότι ο ιός C0VID-19
μπορεί να μεταλλαχθεί, οι απαντήσεις είχαν ως εξής
75% απάντησε θετικά, 15% απάντησε αρνητικά και
10% απάντησε ότι δεν ξέρει.
Οι εμβολιασμόίγενικότερα γίνονται από το ιατρονο

σηλευτικό προσωπικό και τους επισκέπτες υγείας
και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όπου υπάρχει έλ
λειψη τέτοιου προσωπικού, όπως για παράδειγμα
στην Κίνα όπου υπάρχει μόνο το 1/10 των απαραί
τητων γιατρών ή όπως συμβαίνει το ίδιο στις χώρες
της Αφρικής, το εμβόλιο γίνεται από άλλα άτομα, τα
οποία περνούν από ειδική εκπαίδευση. Στην ερώ
τηση πιστεύετε ότι ένας εμβολιασμός σε ένα τέτοιο
μέγεθος πληθυσμού π ρέπει να οργανώνεται σωστά
από ιθύνοντες κυβερνητικούς παράγοντες στον Το
μέα της Υγείας για να έχει επιτυχία, οι απαντήσεις
κυμαίνονταν ως εξής 85% απάντησε θετικά, ένα
10% αρνητικά και ένα 5% ότι δεν ξέρει.
Είναι γεγονός ότι για την καλύτερη προστασία της
κοινότητος και την αποτελεσματικότερη προσφορά
υπηρεσιών υγείας, πρέπει να εμβολιάζεται πρώτα
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, μετά οι ευπαθείς
ομάδες και οι άνω των 65 ετών και τέλος ο γενικός
πληθυσμός. Στην ερώτηση πιστεύετε ότι θα επιτευ
χθεί καλύτερη ανοσία της αγέλης με αυτή τη ροή
των εμβολιασμών, οι απαντήσεις κυμαίνονταν ως
εξής 30% απάντησε θετικά, 40% αρνητικά και 30%
ότι δεν ξέρει.
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ειδικό αντιικό
φάρμακο για τον ιό COVID-19. Η μόνη θεραπευτική
επιλογή στα αρχικά στάδια τηςνόσου είναι η χορήγη
ση μονοκλωνικών αντισωμάτων Επ ί του παρόντος,
δεν υπάρχουν στοιχεία για την Τρίτη Φάση κλινικών
δοκιμών για την παραγωγή τέτοιων αντισωμάτων.
Στις ΗΠΑ έγιναν κλινικές δοκιμές για μονοκλωνικά
αντισώματα μόνο σε 1.000 άτομα, γιατί είναι πολύ
χρονοβόρα η παραγωγή τους και στοιχίζουν 500
φορές περισσότερο από τα εμβόλια εναντίον του
COVID-19 και ήδη έχουν πάρει έγκριση από το FDA
(Food and Drug Administration), στις ΗΠΑ, αλλά όχι
ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μονοκλωνικά
αντισώματα πρέπει να δοθούν τις πρώτες 9 ημέρες
μετά τη νόσηση, διότι διαφορετικά δεν έχουν καμία
επίδραση στην πορεία τηςνόσου. Στην ερώτηση
γνωρίζετε αν υπάρχει αντιικό φάρμακο επί του πα
ρόντος για τον ιό C0VID-19, οι απαντήσεις κυμαίνο
νταν ως εξής: 35% απάντησε θετικά, 50% αρνητικά
και 15% ότι δεν ξέρει.
Στην πανδημ ία του C0VID-19 σε όλες τις χώρες πα
γκοσμίους επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, τα οποία
συνίστανται στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας
και στην τήρηση των αποστάσεων των 2 μέτρων
τουλάχιστον και στη γενικότερη αποφυγή του συ
νωστισμού. Με την αύξηση τηςεμβολιαατικήςκίνη
σης και της κάλυψης του γενικότερου πληθυσμού,
το ποσοστό της ανοσίας θα αυξηθεί. Στην ερώτηση
μπορείκάποιοςεμβολιασθείςμεοιαδήποτε εμβόλιο
να μεταδώσει τον ιό COVI D-19, οι απαντήσεις κυμαί
νονταν ως εξής 55% απάντησε θετικά, 25% αρνητικά
και 20% ότι δεν ξέρει.
Εμπεριστατωμένες έρευνες έχουν δείξει ότι τα εμβό
λια κατά του COVID-19 δεν επηρεάζουν το ανθρώ
πινο γονιδίωμα, το οποίο περιέχει σε μικρά ποσοστά
και άλλους ιούς, όπως για παράδειγμα segmental
duplications σε ποσοστό 5%, miscellaneous
heterochromatins ποσοστό 8% κ.ά. Στην ερώτηση
πιστεύετε ότι το εμβόλιο κατά του C0VID-19 επηρε
άζει το ανθρώπινο γονιδίωμα, οι απαντήσεις είχαν
ως εξής 30% απάντησε θετικά, 55% αρνητικά και
15% ότι δεν ξέρει.
Ένας καταιγισμός πληροφοριών για τα εμβόλια κατά
του COVID-19 στη χώρα μας και παγκοσμίως δίνονταιαπό διάφορες πηγές. Στην ερώτηση στο αν επι
θυμούσατε να κάνετε το εμβόλο κατά του C0VID-19,
από πού θα αντλούσατε έγκυρες πληροφορίες για
αυτό, οι απαντήσεις είχαν ως εξής: 55% απάντησε
από τον οικογενειακό ιατρό-ιατρό ειδικότητος, 15%
από το φιλικό περιβάλλον, 15% από τα μέσα κοινω
νικής δικτύωσης και 15% από την τηλεόραση.
Τα αποτελέσματα αυτής της σύντομης, αλλά εμπερι
στατωμένης έρευνας στον γενικό πληθυσμό έδειξαν
ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που συμ
μετείχε στη συγκεκριμένη έρευνα, είχε μια σχετικά
καλή γνώση για τα εμβόλια και τον μηχανισμό δρά
σης τους και αποδεχόταν τον προαιρετικό εμβολια
σμό κατά του COVID-19.
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 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πολλαπλές αρνητικές συνέπειες από τα
νέα «μπαλώματα» για τα εμβολιαστικά κέντρα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πολλαπλές αρνητικές συνέπειες
από τα νέα «μπαλώματα» για τα εμβολιαστικά κέντρα
Χωρίς ενίσχυση ίου δημόσιου συστήματος Υγείας υπονομεύονται ο κρίσιμος εμβολιασμός και συνολικά η προστασία του λαού
κριβώς όπως η κυβέρνηση ό
μη διαδικασία. «Το ΕΣΥ έχει ενισχυλο το προηγούμενο διάστημα
θεί όσο ποτέ άλλοτε», απαντούσε
άφησε αθωράκιστο το δημό
προκλητικά και μονότονα...
σιο σύστημα Υγείας, με τραγι
Πλέον, η ώρα του εμβολιασμού έ
κές συνέπειες για το λαό στο δεύτε
φτασε και ομολογείται ότι θα είναι πο
λύμηνη, το τρίτο κύμα της πανδημί
ρο κύμα της πανδημίας, σήμερα δεν
ας είναι μπροστά, αλλά η κυβέρνη
παίρνει κανένα μέτρο ενίσχυσής
ση συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πο
του για την κρίσιμη διαδικασία
λιτική, πάντα στο πλαίσιο της αντί
του εμβολιασμού κατά του κοληψης «κόστους - οφέλους» που υ
ρονοϊού, με ορατές ήδη συνέπειες
πηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ τόσο για τους ίδιους τους εμβολια
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Ετσι, αρνείται και
σμούς όσο και για τη συνολικότερη
τώρα
να στελεχώσει τις δημόσι
κάλυψη των αυξημένων ιατρικών α
ες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φρο
ναγκών του λαού.
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ) - ξεκινώντας
Μετά την πολύμηνη μετατροπή
με τον άμεσο διορισμό των επί θη
του δημόσιου συστήματος Υγείας σε
τεία γενικών γιατρών, την πρόσληψη
σύστημα μιας νόσου, με ανεπαρκή
με επείγουσες διαδικασίες όλων των
«μπαλώματα» και σοβαρές επιπτώ
γιατρών που συμμετείχαν στις προ
σεις στην αντιμετώπιση άλλων σο
κηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, κα
βαρών ασθενειών, η κυβέρνηση προθώς και όλων των άνεργων επισκε
χωρά τώρα σε αναστολή λειτουρ
πτών Υγείας - για τη διενέργεια των
γιών στα έτσι κι αλλιώς ρημαγμέ
εμβολιασμών και την παρακολούθη
να Κέντρα Υγείας και κλείνει Πε
ση των εμβολιασθέντων. Είναι μά
ριφερειακά Ιατρεία, προκειμένου
λιστα χαρακτηριστικό ότι εν μέσω
να «στελεχωθούν» τα εμβολιαστικά

Α

κέντρα, επιβαρύνει τα υποστελεχω
μένα δημόσια νοσοκομεία και το ε
ξουθενωμένο προσωπικό τους, χω
ρίς καμία ενίσχυση για τα εμβολιαστικά κέντρα που στήνονται σε
αυτά, συχνά με όρους που αυξά

νουν τους κινδύνους συγχρωτι
σμού και διασποράς.
Στην καρδιά του δεύτερου κύμα
τος της πανδημίας, όταν η χώρα με
τρούσε πάνω από 100 νεκρούς κά
θε μέρα, αντί η κυβέρνηση να πάρει
άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος Υγείας και την
επίταξη του ιδιωτικού τομέα, παρου
σίαζε για αντιπερισπασμό σχέδια επί
χάρτου για τον «Εθνικό στρατηγικό
σχεδίασμά για τον εμβολιασμό του
πληθυσμού», χωρίς βέβαια να απα
ντά στα κρίσιμα ζητήματα, όπως το
με ποιο προσωπικό και σε ποιες υπο
δομές θα προχωρήσει αυτή η κρίσι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πανδημίας και μαζικών εμβολια
σμών, μειώνει την κρατική χρη
ματοδότηση για την ΠΦΥ κατά
96 εκατ. ευρώ για το 2021!

Επικίνδυνη αναστολή
λειτουργιών στα ήδη
ρημαγμένα Κέντρα
Υγείας
Ενδεικτικό είναι το έγγραφο της
διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, που απο
κάλυψε χτες ο «Ριζοσπάστης», το ο
ποίο ζητά από τα Κέντρα Υγείας να
προσδιορίσουν ποιες από τις δρα-

στηριότητέςτους θα ανασταλούν
για τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Επιβεβαιώνεται
το «καμπανάκι κινδύνου» που χτύ
πησαν σωματεία, φορείς και υγειο
νομικοί, καταγγέλλοντας ότι ήδη χι

λιάδες ιατρικά ραντεβού ακυρώ
νονται και χάνονται στα υποστε
λεχωμένα Κέντρα Υγείας στην Ηλι
ούπολη, στο Κερατσίνι, στο Χαϊδάρι, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ελευ
σίνα, στα Ανω Λιόσια κ.α., είτε γιατί
τα ίδια «μετατρέπονται» σε εμβολιαστικά κέντρα χωρίς καμία ενίσχυση,
είτε γιατί το προσωπικό τους καλεί
ται να μετακινηθεί για να στελεχώ
σει τέτοια κέντρα σε άλλες δομές...
Κι όλα αυτά όταν έχουν ήδη προηγηθεί τα δύο κύματα της πανδημί
ας, με τις αλλεπάλληλες μετακινή
σεις υγειονομικών και την παραπέρα
αποψίλωση της δημόσιας ΠΦΥ, απο
κλείοντας το λαό ακόμα και από τις
πιο στοιχειώδεις υπηρεσίες, με ιδιαί
τερες συνέπειες και για τους χρόνι
ους πάσχοντες, με απορρύθμιση της
ιατρικής φροντίδας για πολλές ευ
παθείς ομάδες που μένουν εκτεθει
μένες για σοβαρή ασθένεια και από
τον κορονοϊό.
Απέναντι σε αυτήν τη νέα επίθε
ση, ήδη σωματεία και φορείς σε δή
μους και περιοχές οργανώνουν κι
νητοποιήσεις.
«"Κλείνουν" το ΚΥ Αιγάλεω για
να το κάνουν εμβολιαστικά κέντρο,
ενώ χρειάζονται και για τα δύο (...)
Τα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ, τα ο
ποία έκλεισε η ΝΔ το 2013, τα ξανά
νθιζε με το 1/3 του δυναμικού, εξα
κολουθούν να λειτουργούν με πολ
λές ελλείψεις σε γιατρούς και εργα
στηριακές εξετάσεις (πριν από 3 μή
νες στο Αιγάλεω σταμάτησε να δέ
χεται πάνω από 30 σοβαρές εξετά
σεις, στέλνοντας τον κόσμο στα ιδι
ωτικά) αντί να προσλάβει προσωπικό
(...) Με τη "μετατροπή" σε εμβολιαστικό κέντρο, χιλιάδες ασθενείς μέ
νουν ξεκρέμαστοι οπότε θα οδηγη
θούν στον ιδιωτικό τομέα με το χέ
ρι βαθιά στην τσέπη», καταγγέλλει
χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος Συ

νταξιούχων ΙΚΑ Αγίας Βαρβά
ρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου, καλώντας σε παράσταση διαμαρτυρίας
την Τρίτη 26/1 στις 5.30 μ.μ., έξω α
πό το ΚΥ Αιγάλεω (πρώην ΙΚΑ, οδός
Μαγνησίας). Διεκδικεί να μην κλείσει
το Κέντρο Υγείας και να στελεχωθεί
με όλες τις ειδικότητες, να λειτουρ
γεί όλο το 24ωρο.
Αντίστοιχα, σήμερα, Πέμπτη, στις
10 π.μ. κινητοποίηση οργανώνεται
έξω από το Κέντρο Υγείας Ζωγρά
φου, από σωματεία και φορείς της
πόλης που καταγγέλλουν ότι με τη
«μετατροπή» του ΚΥ σε εμβολιαστικό κέντρο, αναστέλλεται κάθε άλλη
υγειονομική λειτουργία.
Ανάλογη κινητοποίηση για το ίδιο
θέμα έγινε την προηγούμενη Παρα
σκευή στο Κέντρο Υγείας Ηλιού
πολης, ενώ σύμφωνα με καταγγε
λίες «λουκέτο» για τους ίδιους λό
γους μπαίνει και στο Περιφερεια

κό Ιατρείο Μάνδρας.
Ενδεικτικά της ένδειας της δημόσι
ας ΠΦΥ είναι και όσα καταγγέλλει η

Λαϊκή Επιτροπή Μαραθόκαμπου
Σάμου, καθώς στο Περιφερειακό
Ιατρείο Μαραθόκαμπου μετά τη
λήξη της θητείας αγροτικού γιατρού
και τη μετακίνηση γιατρού προς το
Νοσοκομείο Σάμου για να κάνει ε
φημερίες, έμεινε από τον περασμέ
νο Νοέμβρη να υπηρετεί μόνο ένας
γιατρός...

Νέα επιβάρυνση
στα υποστελεχωμένα
νοσοκομεία
και το εξουθενωμένο
προσωπικό
Την ίδια ώρα, στα δημόσια νοσο
κομεία, εκεί που ήταν τα Επείγοντα
σε μια νύχτα ξεφυτρώνει «εμβολι

αστικό κέντρο», χωρίς καμία ουσι
αστική ενίσχυση, με τους υγειονο
μικούς να δίνουν μάχη για την απο
φυγή της διασποράς, του συγχρω
τισμού και του συνωστισμού υγιούς
πληθυσμού και ασθενών. Μεταξύ άλ
λων, στο Νοσοκομείο Νίκαιας γιατροί
από διάφορα τμήματα (Νευρολογικό,
ΩΡΑ κ.α.) συνθέτουν τη λίστα της δι
οίκησης για τη «διεκπεραίωση» του
εμβολιασμού, αποδυναμώνοντας το
τμήμα όπου ανήκουν. Καλούνται συγ
χρόνως με το ένα χέρι να προσφέ
ρουν ιατρικές υπηρεσίες, π.χ. στα ε
πείγοντα, διατρέχοντας τον κίνδυνο
να έρθουν σε επαφή με κρούσμα και
με το άλλο να αναμειχθούν με τον υ
γιή πληθυσμό για να πραγματοποιή
σουν τον εμβολιασμό...
Οσο για τα περιβόητα «μεγάλα
εμβολιαστικά κέντρα» για τα ο
ποία κάνει λόγο τις τελευταίες μέρες
η κυβέρνηση, δεν δίνεται και πάλι κα
μία συγκεκριμένη απάντηση για το
πώς θα στελεχωθούν, πού θα λει
τουργήσουν, με ποιους όρους κ.ο.κ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δεκέμ
βρη ξεκίνησαν οι «ετοιμασίες» για τη
«μετατροπή» του Νοσοκομείου Λοι
μωδών (που μέχρι και σήμερα εξα
κολουθεί να νοσηλεύει αποκλειστι
κά ασθενείς με Covid-19) σ' ένα από
τα 4 «μεγα-εμβολιαστικά κέντρα».
Μια πρώτη γεύση «ενίσχυσης» δό
θηκε με τη μετακίνηση επισκεπτριών
Υγείας από τα γειτονικά νοσοκομεία,
Νίκαιας, «Αττικόν», Τζάνειο, προκαλώνταςτην άμεση αντίδραση των ερ
γαζομένων. Ζητώντας εξηγήσεις από
τη διοίκηση της ΥΠΕ ενημερώθηκαν
ότι θα γίνουν 10 αίθουσες όπου θα
πραγματοποιούνται εμβολιασμοί, με
δανεικό προσωπικό. Οσο για τα υπό
λοιπα (παρακολούθηση των εμβολι
ασμένων, φαρμακοεπαγρύπνηση για
τυχόν παρενέργειες κ.λπ.) αφήνονται
και πάλι στον αέρα...
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 ΕΡΩΤΗΣΗ TOY ΚΚΕ Μέτρα για τη θωράκιση των
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ΕΡΩΤΗΣΗ TOY ΚΚΕ

Μέτρα για τη θωράκιση των δημόσιων μονάδων
Υγείας της Δυτικής Αττικής
Μέτρα θωράκισης των δημόσιων μονάδων Υγείας της Δυτικής
Αττικής ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή
προς τον υπουργό Υγείας οι βουλευτές του Κόμματος Δημήτρης

Κουτσούμπας, Γιάννης Γκιόκας, Διάνα Κανέλλη, Χρήστος
Κατσώτης, Διαμάντια Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης.
Αναλυτικά η Ερώτηση του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:
«Η Δυτική Αττική, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, επιβαρυμέ
νη με πολλές και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, βρίσκεται εδώ
και αρκετούς μήνες στο "κόκκινο", χτυπημένη από την πανδημία
του κορονοϊού, από την έλλειψη ουσιαστικών προληπτικών μέ
τρων από την κυβέρνηση και για τη θωράκιση των δημόσιων μο
νάδων Υγείας της περιοχής.
Είναι χαρακτηριστική η παντελής έλλειψη μέτρων προστασί
ας στους χώρους δουλειάς, όπως άλλωστε έχουμε καταγγείλει
αρκετές φορές ως Κόμμα και όπως καταγγέλλουν και Συνδικάτα
της περιοχής. Επιπρόσθετα, πρόκειται για μια περιοχή όπου λό
γω των ταξικών ανισοτήτων και της μεγάλης συγκέντρωσης της
εργατικής τάξης και φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων, η υγεία της πλειοψηφίας του πληθυσμού
είναι ήδη επιβαρυμένη.
Σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση δεν
έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια προκειμένου να ενισχύσει τα Κέντρα Υγείας της περιοχής και το Νοσοκομείο, παρά τις
επανειλημμένες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσι
ότητας και αναφέρονται στα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα και
στις μεγάλες ελλείψεις, κυρίως σε υγειονομικό προσωπικό, που υ
πάρχουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και στο "Θριάσιο" Νοσοκομείο, όπως επίσης στον ανεπαρκή αριθμό γενικών
και ειδικών κλινών ΜΕΘ (π.χ. εγκαυμάτων).
Απεναντίας, σε έγγραφο (19-1-2021 Αρ. Πρωτ.: 3316) της δι
οίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων
προς τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της περιοχής ευθύνης της, ζητείται
από τους επιστημονικά υπευθύνους "να προσδιορίσετε επακριβώς
ποιες δραστηριότητες του ΚΥ σας ενδεχομένως θα απαιτηθεί να
ανασταλούν για τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων, όπως
περιστολή των ιατρείων ειδικοτήτων (ΩΡΛ, Χειρουργικής, Δερμα
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τολογίας, Ορθοπεδικής κ.ο.κ.) με αναστολή κλεισίματος ραντε
βού συγκεκριμένες ημερομηνίες, συμμετοχή των ιατρών σεΑΥΕ
και ΒΥΕ καθώς και σε ΚΕΠΑ".
Φυσικά, ίδια είναι η κατεύθυνση σε όλε<^ τις Υγειονομικές Περι
φέρειες της χώρας. Οι ανικανοποίητες ανάγκες του λαού και ιδι
αίτερα των χρονίως πασ^όντων για ιατρική περίθαλψη και φρο
ντίδα έχουν "απογειωθεί", αφού η κυβέρνηση τις έθεσε σε "κα
ραντίνα" με τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος Υγείας σε
σύστημα μίας νόσου. Οι εργαζόμενοι και ο λαός μένουν πολλα
πλά εκτεθειμένοι, να μην μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού
στα Κέντρα Υγείας, με κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους ή
και στην έγκαιρη διάγνωση ενός προβλήματος της υγείας τους.
Αυτήν την άθλια κατάσταση αξιοποιούν οι επιχειρηματίες στην
Υγεία, στους οποίους εξαναγκάζονται να καταφεύγουν οι ασθε
νείς, ξαναπληρώνοντας για ιατρικές, διαγνωστικές, εργαστηρια
κές εξετάσεις για τις οποίες ήδη έχουν πληρώσει με τις ασφαλι
στικές εισφορές και τη φορολογία».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ απαπεί από την κυβέρνηση:
• Να ενισχυθούν με επαρκές και μόνιμο προσωπικό όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων τα Κέντρα Υγεία Ελευσίνας, Μεγάρων,
Ασπροπύργου, Αγ. Αναργύρων, προκειμένου να καλυφθούν πλή
ρως οι ανάγκες περίθαλψης του λαού, να λειτουργήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα και να αναλάβουν την παρακολούθηση των εμβολιασθέντων. Η στελέχωση να ξεκινήσει με άμεσο διορισμό των
επί θητεία γενικών γιατρών και πρόσληψη με επείγουσες διαδικα
σίες όλων των γιατρών που συμμετείχαν στις προκηρύξεις για τα
Κέντρα Υγείας, καθώς και όλων των άνεργων επισκεπτών Υγείας.
• Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις στο «Θριάσιο» Νο
σοκομείο, με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με επείγουσες
διαδικασίες. Να εξασφαλιστούν η ενημέρωση - εκπαίδευση των
εργαζομένων που συμμετέχουν στον εμβολιασμό και η πληρω
μή τυχόν υπερωριακής εργασίας.
• Να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότη
ση των δημόσιων μονάδων Υγείας. Να αξιοποιηθούν όλα τα πι
στοποιημένα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια για τον έγκαι
ρο και μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού.
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 Κινητοποίηση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 322.51 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-01-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κινητοποίηση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη
ην εγκληματική πολιτική υποστελέχωσης των δη
μόσιων δομών Υγείας, που συνεχίζεται, την ίδια ώ
ρα που επιφορτίζονται με την ευθύνη του εμβολια
σμού του πληθυσμού, κατήγγειλαν οι υγειονομικοί της
Θεσσαλονίκης με συμβολική παράσταση διαμαρτυ
ρίας που πραγματοποίησαν χτες στα γραφεία της 3ης
και 4ης ΥΠΕ. Κάλεσαν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει
τα αιτήματα τους για μαζικές προσλήψεις, εξοπλισμό και
χρηματοδότηση, να προχωρήσει σε επίταξη του ιδιωτι
κού τομέα της Υγείας.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Σω
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ματείων Εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων
και της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλο
νίκης (ΕΝΙΘ). Κατήγγειλαν τις τεράστιες ελλείψεις προ
σωπικού και την επιλογή της κυβέρνησης αντί να κάνει
προσλήψεις να προχωρά σε μετακινήσεις από άλλες υγειονομι
κές περιφέρειες. Ανέδειξαν ότι η περίθαλψη των χρονίως πασχόντων παραμένει σε «αναστολή», ενώ εξακολουθούν να μη λει
τουργούν εξωτερικά ιατρεία και τακτικά χειρουργεία.
Δήλωσαν την απόφασή τους για κλιμάκωση του αγώνα και
απηύθυναν κάλεσμα κινητοποίησης στο λαό της πόλης. Στο
πλευρό τους βρέθηκαν εκπρόσωποι Σωματείων Συνταξιούχων.
Η Δάφνη Κατσίμπα, πρόεδρος της ΕΝΙΘ, αναφέρθηκε στη
μετατροπή των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων σε εμ-
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βολιαστικά κέντρα, τονίζοντας ότι αυτό γίνεται χωρίς την πρό
βλεψη για επιπλέον προσωπικό. Αντίστοιχα, τα Κέντρα Υγείας
είναι ήδη τόσο υποστελεχωμένα, που δεν μπορούν να λειτουρ
γήσουν ούτε στο τακτικό πρωινό ωράριο ούτε στην εφημέρευση, άρα οδεύουν σε μετατροπή τους αποκλειστικά σε εμβολιαστικά κέντρα, αφήνοντας τον πληθυσμό στη μοίρα του.
Ο Χρήστος Καραχρήστος, γενικός γραμματέας της ΕΝΙΘ,
σημείωσε: «Το προσωπικό είναι αποδεκατισμένο, πολλοί έχουν
αρρωστήσει, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για δύο και για

τρεις για να μπορούμε να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες
που υπάρχουν». Τόνισε δε ότι η έλευση του τρίτου κύματος
θα έχει ολέθριες συνέπειες αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήμα
τα των υγειονομικών: «Πρέπει να ενισχυθούν με προσωπι
κό, εξοπλισμό και υποδομές τα νοσοκομεία και τα ΚΥ, να αυ
ξηθούν οι ΜΕΘ στις 3.500, με βάση τις ανάγκες του πληθυ
σμού, και να εξοπλιστούν οι κλινικές κορονοϊού με συστή
ματα οξυγονοθεραπείας και τα άλλα μηχανήματα που έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των διασω
ληνώσεων. Πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά η ΠΦΥ, ώστε
να παίξει ρόλο όχι μόνο στον εμβολιασμό και στην παρακο
λούθηση τυχόν παρενεργειών στους εμβολιασθέντες, αλλά
και στην περίθαλψη των χρονίως πασχόντων και στην πα
ρακολούθηση των ασθενών με κορονοϊό με ήπια συμπτώμα
τα, ή για τους ασθενείς που έχουν ήδη νοσήσει, έχει υποδει
χθεί ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για μήνες μετά και πρέπει
να παρακολουθούνται».
Η Ελένη Μπακιρλή, μέλος του ΔΣτου Σωματείου Εργαζομέ
νων ΑΧΕΠΑ και μέλος των ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, ανέδειξε τις ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση και τόνισε
πως «όσο κι αν θέλουν να φέρουν την Υγεία στα μέτρα τους,
εμείς θα είμαστε εδώ για να τους ξεμπροστιάζουμε κάθε μέρα,
και με τη στάση μας στα νοσοκομεία αλλά και με τις κινητοποι
ήσεις έξω από αυτά».
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 Προηγούνται στον εμβολιασμό τα Γιάννενα
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 212.11 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Προηγούνται στον εμβολιασμό τα Γιάννενα
ΣΤΗΝ πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας, πλην του Κεντρικού και
Βόρειου τομέα της Αθήνας, με το υψηλότερο
ποσοστό εμβολιασθέντων επί του τοπικού
πληθυσμού βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα
Ιωαννίνων.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΑΤΣΗ
αι το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισ
σότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς από χθες μπήκε στη
μάχη του εμβολιασμού και το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων,
ενώ κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στο Πανεπιστημια
κό Νοσοκομείο και στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»
Στα Γιάννενα ήδη έχουν γίνει 3.218 δόσεις εμβολίων κα
τά του κορωνοϊού, σε λιγότερους ωστόσο πολίτες, καθώς μέλη
του υγειονομικού προσωπικού έχουν ήδη λάβει και τη δεύτερη για το χρονικό διάστημα των 20 λεπτών που απαιτείται για την
δόση, ενώ το ποσοστό των εμβολιασθέντων επί του τοπικού παρακολούθησή τους.
πληθυσμού ανέρχεται σε 1,82 %, σύμφωνα με τον διαδρασπΚατά την πρώτη ημέρα εμβολιασμού, στο Κέντρο Υγείας των
κό χάρτη που παρουσιάζει το iMEdD Lab, με επίσημα στοιχεία Ιωαννίνων ήταν προγραμματισμένα περί τα 90 ραντεβού, με
που αντλεί, σε πραγματικό χρόνο, από την πύλη emvolio.gov.
τους ηλικιωμένους να προσέρχονται συνοδευόμενοι από τους
gr·
οικείους τους, όπως ανέφερε ο διευθυντής Κώστας Φώτος, ση
Η λειτουργία του τρίτου εμβολιασπκού κέντρου ξεκίνησε από μειώνοντας πως η διαδικασία κύλα ομαλά και χωρίς σημαντι
νωρίς χθες το πρωί με προγραμματισμένα ραντεβού σε άτομα κές παρενέργειες στους εμβολιασθέντες.
άνω των 85 ετών, που προσήλθαν με συνέπεια και χωρίς ακυ
Στο Κέντρο Υγείας βρέθηκε και ο υποδιοικητής της 6ης Υγει
ρώσεις για τον εμβολιασμό. Στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων λει ονομικής Περιφέρειας Γιάννης Νικόπουλος, ο οποίος σημεί
τουργούν δυο εμβολιαστικές γραμμές στον χώρο όπου μέχρι ωσε τη συνέπεια της προσέλευσης των ηλικιωμένων και τό
πρότινος γινόταν η υποδοχή των ύποπτων κρουσμάτων, ενώ νισε πως στόχος είναι η ανάπτυξη και άλλων εμβολιαστικών
έχει διαμορφωθεί και χώρος αναμονής των εμβολιασθέντων κέντρων. Εξάλλου, μαζί με το Κ.Υ. Ιωαννίνων ακόμη 143 εμβο-
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λιασηκά κέντρα σε δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας στη χώρα ξεκίνησαν χθες τη λειτουργία τους.
«Σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε την διαδικασία με την
έναρξη λειτουργίας και των υπολοίπων Κέντρων Υγείας στην
εμβολιασπκή κάλυψη», ανέφερε ο κ. Νικόπουλος, κάτι που
προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές Φεβρουάριου, εξηγώντας
ότι η λειτουργία των εμβολιαστικών προχωρά σταθερά και προ
σεκτικά, ώστε η διαδικασία να είναι ασφαλής για τους πολίτες.
Ο κ. Νικόπουλος αναφέρθηκε και στην καλή επιδημιολογική εικόνα της περιοχής, σημειώνοντας ότι οι Ηπειρώτες, λό
γω και της δύσκολης κατάστασης που βιώσαμε το φθινόπωρο,
συμμορφώθηκαν απόλυτα με την τήρηση των μέτρων. «Σε συν
δυασμό με τους εμβολιασμούς, νομίζω ότι θα μπορέσουμε σύ
ντομα να μιλάμε για ένα καλοκαίρι όπως όλα τα άλλα», ανέφε
ρε χαρακτηριστικά.
Όσο για τα προβλήματα που ανέκυψαν στη θέρμανση στον
εμβολιαστικό χώρο του Κέντρου Υγείας, όσο και στο ΤΕΠ του
ΠΓΝΙ, ο κ. Νικόπουλος σημείωσε πως προχωρά η επίλυσή
τους, τόσο από τους τοπικούς φορείς, όσο και από την ΥΠΕ.
ΕΞΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Τρίτη χρησιμοποιούνται έξι
δόσεις και όχι πέντε δόσεις του εμβολίου από κάθε φιαλίδιο
της Pfizer. Η οδηγία αυτή προέκυψε από καινούργια αίτηση και
καινούρια έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Η χώρα μας παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά
την απορρόφηση των δόσεων του εμβολιασμού, επισημαίνει
το υπ. Υγειάς. Για να συνεχίσει μάλιστα να βρίσκεται ανάμεσα
στις πρώτες θέσεις των χωρών που δεν χάνουν δόσεις από τη
μη προσέλευση στα ραντεβού -που ας σημειωθεί είναι χαμη
λή- διαθέτει πλέον τις δόσεις αυτές στα σώματα ασφαλείας και
στον στρατό.

29

