 Προσχεδιασμένη δίωξη για τη φίμωση των γιατρών
του ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 224.05 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προσχεδιασμένη
δίωξη για τη φίμωση
των γιατρών του ΕΣΥ
Κάλεσμα σε απολογία για ένα
λουλούδι στο Πολυτεχνείο
που δεν κατατέθηκε
Θεσσαλονίκη: Προσχεδιασμένη
σιοχοποίησή ιης και προσπάθεια φίμωσης
ίων γιατρών του ΕΣΥ, με στόχο τη
συγκάλυψη των τραγικών ευθυνών της
κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας
στη Θεσσαλονίκη, βλέπει η πρόεδρος της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Θεσσαλονίκης Δάφνη Κατσίμπαστην
επιχειρούμενη δίωξή της για το αδίκημα της
διέγερσης και ανυπακοής επειδή είχε
δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η ΕΝΙΘ
θα συμμετείχε στις εκδηλώσεις μνήμης για
το Πολυτεχνείο.
«Η επίθεση εις βάρος μου ήταν
προσχεδιασμένη και στοχευμένη. Είχαμε μια
ανακοίνωση που περιέγραφε την τραγική
κατάσταση που βίωναν τότε τα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης κι αυτό που πέρασε προς
τα έξω στην εκπομπή είναι ότι η ένωση καλεί
σε πορεία. Όλες οι ενώσεις έχουν
πανομοιότυπες ανακοινώσεις. Στην εκπομπή
διαβάστηκε μια ανακοίνωση η οποία
παρουσιάστηκε ως δική μας ενώ δεν ήταν.
Εμείς δεν κάναμε κανένα κάλεσμα. Η
ανακοίνωσή μας έλεγε ότι φέτος η επέτειος
του Πολυτεχνείου θα είναι διαφορετική, με
συμβολική παρουσία λίγων μελών από το
Δ.Σ. της ΕΝΙΘ στο Πολυτεχνείο.
Ανακοινώσαμε την παρουσία μας χωρίς να
προτρέπουμε ή να καλούμε κανέναν»
δήλωσε χθες η Δ. Κατσίμπα.
Η πρόεδρος της ΕΝΙΘ καλείται να
εμφανιστεί έως τις 16 Φεβρουάριου στο
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για να
απολογηθεί και αξίζει να σημειωθεί ότι η
ολιγομελής αντιπροσωπεία της ΕΝΙΘ που
ήταν να καταθέσει ένα λουλούδι στο
Πολυτεχνείο δεν το έπραξε εξαιτίας του
φόρτου εργασίας, αφού η πίεση στα
νοσοκομεία ήταν τεράστια τον περασμένο
Νοέμβριο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «0 ιος δεν ξεκίνησε
στην Ουχάν ούτε σε εργαστήριο»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 920.21 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας

«010s δεν
ξεκίνησε
στην Ουχάν ούτε
σε εργαστήριο»
Η ομάδα ίων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων φαίνεται
να συγκλίνει στην εκδοχή που προέβαλε εξαρχής
το Πεκίνο - ενώ παράλληλα απέρριψε τη βασική
θεωρία συνωμοσίας στη συγκεκριμένη υπόθεση
ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

νήθηκε» σε κάποιο εργαστήριο, είτε της
Κίνας είτε άλλης χώρας, από όπου και
απελευθερώθηκε για να εξυπηρετήσει
εν μας κατέστησαν ιδιαιτέρως
σοφότερους αναφορικά με την
«σκοτεινούς σκοπούς». «Η υπόθεση
ενός εργαστηριακού ατυχήματος εί
προέλευση του νέου κορωνοϊού SARS-Cov 2 τα συμπεράσματα της
ναι εξαιρετικά απίθανο να εξηγήσει
επιτροπής εμπειρογνωμόνων των
την εισαγωγή του ιού στον ανθρώπινο
Ηνωμένων Εθνών που ερεύνησε επί
πληθυσμό», σημείωσε χαρακτηριστικά
ο δανός πρόεδρος της επιτροπής και
έναν περίπου μήνα τις συνθήκες και
ειδικός στις νόσους που προέρχονται
τα αποδεικτικά στοιχεία στην πόλη
από το ζωικό βασίλειο Πέτερ Μπεν
Ουχάν της Κίνας - εκεί όπου, όπως
Εμπαρέκ. «Επομένως δεν είναι μια υπό
είναι γνωστό, ανακοινώθηκε επισήμως
θεση την οποία θα λάβουμε υπόψη για
το πρώτο κρούσμα, στις 31 Δεκεμβρί
μελλοντικές μελέτες», πρόσθεσε, κλεί
ου 2019. Μάλιστα, οι ειδικοί δεν ήταν
νοντας ουσιαστικά αυτό το κεφάλαιο,
καν σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι η
τουλάχιστον για τον ΠΟΥ.
Covid-19 ξεκίνησε όντως από εκεί, για
Οσον αφορά την πορεία του ιού, όλα
να μετατραπεί σταδιακά σε πανδημία,
δείχνουν πως οι ειδικοί συγκλίνουν
όπως φάνηκε και κατά τη χθεσινή συ
προς την εκτίμηση ότι αυτός δεν ξεκί
νέντευξη Τύπου.
νησε από την Ουχάν, αλλά «εισήχθη»
Φαίνεται, πάντως, πως απέκλεισαν
εκεί, με αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής
οριστικά τη βασική θεωρία συνωμοσί
τρόπο. Ενα από τα πιο πιθανά σενάρια
ας που έχει διατυπωθεί σχετικά με τη
είναι η μετάδοση να έγινε μέσω της
συγκεκριμένη υπόθεση: ότι ο ιός «γεν

Δ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αποκαλούμενης «ψυχρής αλυσίδας»,
ενός όρου που αφορά τη μεταφορά και
το εμπόριο διατροφικών ειδών βαθιάς
κατάψυξης. Πρόκειται για ένα σενάριο
το οποίο είχε υποστηρίξει εξαρχής το
Πεκίνο, παρουσιάζοντας μάλιστα στοι
χεία για «ίχνη» του ιού σε εισαγόμενες
συσκευασίες.
«ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πως ο ιός μπορεί να
επιβιώσει σε συνθήκες που δημιουργούνται σε τέτοιου είδους ψυχρά και
παγωμένα περιβάλλοντα, όμως δεν
είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε
εάν και πώς μπορεί να μεταδοθεί σε
ανθρώπους», σημείωσε ο Εμπαρέκ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έρευνα που
έχει πραγματοποιηθεί οδηγεί προς το
συμπέρασμα ότι η ρίζα βρίσκεται σε
κάποιο πληθυσμό νυχτερίδων ή παγκολίνων, όμως είναι μάλλον απίθανο
αυτός να βρισκόταν στην περιοχή της
Ουχάν. Κάτι ανάλογο είπε και ο πλέον
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 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «0 ιος δεν ξεκίνησε στην Ουχάν ούτε
1 σε
εργαστήριο»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Από ίο Πεκίνο,
με αγάπη

υψηλόβαθμος Κινέζος στην ομάδα των
εμπειρογνωμόνων, ο Λιανγκ Γουανιάν,
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο ιός
κυκλοφορούσε σε άλλες περιοχές ή και
χώρες πριν από την εμφάνισή του στην
Ουχάν. Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή
των εμπειρογνωμόνων έφτασε στην Ου
χάν στις 14 Ιανουάριου, όμως ξεκίνησε
τις επιτόπιες έρευνές της έπειτα από
δύο εβδομάδες καραντίνας. Ανάμεσα
στα άλλα, επισκέφθηκε την υπαίθρια
αγορά θαλασσινών στη Χουανάν, όπου
και εμφανίστηκε η πρώτη ομάδα δια
πιστωμένων κρουσμάτων, καθώς και
το Ινστιτούτο Ιολογίας της πόλης. Είχε
δε επαφές τόσο με επιστήμονες και κυ
βερνητικούς αξιωματούχους όσο και με
τοπικούς παράγοντες ασθενείς.
Την ίδια στιγμή, άλλο μέλος της ομάδας
των εμπειρογνωμόνων προειδοποίησε
ότι ενδεχομένως χρειαστούν χρόνια μέχρι
να κατανοήσουν πλήρως οι επιστήμονες
το πώς και πού γεννήθηκε ο ιός.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενα αγόρι παίζει
μπάντμιντον
φορώνταε μάσκα σε
δρόμο ms Ουχάν,
διακοσμημένο
με παραδοσιακά
φανάρια για tous
εορτασμούβ
τηβ κινεζικήβ
Πρωτοχρονιάε

ΕΤΟΙΜΗ να εφοδιάσει την Ανατολική
Ευρώπη με εμβόλια κατά της Covid-19
δήλωσε χθες η Κίνα, μια επίθεση φιλίας
που εντάσσεται στην προσπάθεια επα
νεκκίνησης των διμερών σχέσεων παρά
την απογοήτευση που έχει εμπνεύσει η
αποτυχία του Πεκίνου να αρθεί στο ύψος
των επενδυτικών του υποσχέσεων για την
περιοχή. Τη δήλωση την έκανε μάλιστα
ο ίδιος ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ,
κατά τη χθεσινή πρώτη Σύνοδο Κορυφής
της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας
με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, άλλως γνωστή ως Πρωτοβουλία
17+1: η Ελλάδα έγινε τον Απρίλιο του 2019
το νεότερο μέλος της, αλλά - όπως τόνι
σε στη Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε
μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης - και το παλαιότερο
μέλος της ΕΕ που συμμετέχει.
Η Κίνα έχει ήδη εφοδιάσει με ένα εκα
τομμύριο δόσεις εμβολίων της Sinopharm
την υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ Σερ
βία, ενώ οι πρώτες δόσεις θα φτάσουν
στην Ουγγαρία, ένα κράτος - μέλος της ΕΕ,
την ερχόμενη εβδομάδα. Απευθυνόμενος
μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο, ο Σι
αποκάλυψε επίσης πως η Κίνα σχεδιάζει
εισαγωγές άνω των 170 δισ. δολαρίων και
διπλασιασμό των εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων από την Ανατολική Ευρώπη
εντός της επόμενης πενταετίας. «Διατη
ρούμε αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε. «Η
συνεργασία γίνεται χωρίς πολιτικές δε
σμεύσεις».
Παίρνοντας τον λόγο, ο έλληνας Πρωθυ
πουργός τόνισε πως η Πρωτοβουλία 17+1
έχει τα χαρακτηριστικά ώστε να συμβάλει
στη λήψη τολμηρών αποφάσεων μέσω της
συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κατα
νόησης και της διαφάνειας - στο πλαίσιο
αυτό, μάλιστα, σημείωσε ότι η επένδυση
της COSCO στον Πειραιά αποτελεί πα
ράδειγμα αμοιβαίας επωφελούς συνερ
γασίας. Παράλληλα, αναφερόμενος στην
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών
της πανδημίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σημείωσε τη θέση της Ελλάδας για θέσπι
ση πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα
διευκολύνει τα ταξίδια και τον τουρισμό,
μεταξύ άλλων, και από την Κίνα. Αίσθηση
προκάλεσε πάντως η απόφαση Λιθουανίας
και Εσθονίας να μη συμμετάσχουν σε επί
πεδο αρχηγών κρατών, αλλά σε υπουργικό
επίπεδο, στη Σύνοδο.
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 Τα εμβόλια ως δημόσιο αγαθό
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 424.68 cm² Κυκλοφορία:
:

10-02-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τα εμβόλια ως δημόσιο αγαθό
►Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

ΕΖ ΑΡΧΗΣ διατυπώνω αξιωματικά τη θεωρητικο-πολιτική θέση μου: τα φάρμακα
(πρωτίστους τα εμβόλια) που κατασκευά
ζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού επιβάλλεται, στην παγκόσμια πολιτική
και νομική τάξη, να θεσμοθετηθούν ως
δημόσιο αγαθό κατά το πρότυπο
π.χ. του νερού. Οπως διατίθε
ται το νερό για να εξασφα
λιστεί το minimum επιβίω
σης του ανθρώπου, κατά
τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να
διατίθενται και τα φάρμα
κα για να καταπολεμηθεί ο
κορονοϊός, για να αντιμετωπί
σουμε την πανδημία. Ετη συνέχεια
θα αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου.
Προηγουμένως κρίνω απαραίτητο να ανα
φερθούμε στην πολιτική πρωτοβουλία του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στο Κοινοβούλιο
έθεσε το θέμα της εξαγοράς της ιατρικής
καινοτομίας των εμβολίων από τα κρά
τη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς η
πρωτοβουλία του απορρίφθηκε από τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οποίος δεν ανάπτυξε κανένα ορθολογικό
επιχείρημα εναντίον της.
Ας εξετάσουμε όμως τα πολιτικά πράγ
ματα που έχει διαμορφώσει η πανδημία
από τη σκοπιά των σχέσεων πολιτικής,
δημοκρατίας και καπιταλισμού. Οταν όλοι
συμφωνούμε ότι η δημόσια υγεία είναι η

ύψιστη και πρωταρχική συνθήκη για την
ανθρώπινη ζωή, η κοινή λογική υπαγορεύει
το μέσον (Medium), το οποίο προστατεύει
τη δημόσια υγεία να θεσμοθετηθεί (πολιτι
κά και νομικά) ως δημόσιο αγαθό.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ούτε τεχνοκράτης-ειδικός επιστήμων, αλλά ούτε και πολιτικός,
τις σκέψεις που διατυπώνω δεν μπορώ να
τις κωδικοποιήσω. Εκείνο που πρωτεύει
σ’ αυτή την τραγική φάση της πανδημίας
είναι το εξής: η ίδια η πολιτική ως απόφα
ση και ως πράξη να αναλάβει πρωτοβου
λίες για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Εάν
η πολιτική ως ανθρώπινη πράξη ορίζεται
από τον σκοπό της «ευδαιμονίας» του αν
θρώπου, στη σημερινή συγκυρία έχει ως
στόχο της την επιβίωση του ανθρώπου.
Επί έναν χρόνο τώρα στην Ευρώπη η πολι
τική εξουσία έχει καταντήσει θεραπαινίδα
των ειδικών επιστημόνων και δεν ορθώ

νει το ανάστημά της, επειδή οι ηγέτες στα
ευρωπαϊκά κράτη είναι κατώτεροι των
περιστάσεων.
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις
στην εξέλιξη της πανδημίας: η πρώτη φάση
(Μάρτιος του 2020 - Δεκέμβριος 2020),
κατά την οποία η αντίδραση της ανθρω
πότητας απέναντι στον κορονοϊό ήταν
χειρωνακτική, έχει τα στοιχεία μιας «φυ
σικής κατάστασης». Η δεύτερη φάση τώ
ρα μόλις έχει αρχίσει και μπορούμε να την
ονομάσουμε: διανοητική. Ο ανθρώπινος
νους εργάστηκε πυρετωδώς και ανακάλυ
ψε εμβόλια και κατασκευάζει φάρμακα. Το
ερώτημά μας είναι το εξής: γιατί ακόμη και
σ’ αυτή τη δεύτερη φάση του εμβολιαστικού προγραμματισμού η πολιτική εξουσία,
παγκοσμίως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή
ακόμη και στην ελληνική περίπτωση, δι
στάζει να αποφασίσει και να πράξει κατά
τον τρόπο που θα επιβεβαιώνει «τι είναι
πολιτική;».

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ θα ήθελα να υπενθυμί
σω μια παροιμιώδη φράση του Ζορζ Κλεμανσό (πρωθυπουργός της Γαλλίας στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο), ο οποίος είπε: «Ο
πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να

τον εμπιστευτούμε στους στρατιωτικούς».
Το ίδιο συμβαίνει και στις μέρες μας: η παν
δημία είναι πολύ σοβαρό κοινωνικό και πο
λιτικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούν να
λύσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Πού είναι
η πολιτική;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ των εμβολίων και
μετά την κατασκευή των φαρμάκων κατά
του κόρονοϊού μπορούν να γίνουν δύο μείζονα πολιτικά βήματα ριζικών ανατροπών.
Το πρώτο είναι αυτό που υπερασπίζομαι:
να γίνει το εμβόλιο κοινό δημόσιο αγαθό.
Οπως πάω στο βουνό και πίνω νερό από
την πηγή, κατά τον ίδιο τρόπο θέλω να
εμβολιαστώ εδώ στη γειτονιά μου. Οι «τεχνοκρατικές Βρυξέλλες» όμως έχουν κάνει
άλλο προγραμματισμό! Το δεύτερο βήμα
είναι αυτό που οραματίζομαι: να αποκτήσει
ξανά η πολιτική εξουσία τη δύναμη (Macht)
που έχει ως ανθρώπινη πράξη. Η πανδημία
τής παρέχει μια «χρυσή ευκαιρία» και αυτή
δεν είναι άλλη από το να θεσμοθετήσει τα
φάρμακα κατά του κορονοϊού ως δημόσιο
αγαθό.
*Καθηγηΐή5 noriixiKns Φιήοσοφίαε στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θράκηε
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 Εμπλοκή και με τις δόσεις της Johnson & Johnson
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 142.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εμπλοκή και
με ns δόσειβ
msJohnson
&Johnson
ΤΗΝ ΩΡΑ που ο Κυριά
κος Μητσοτάκης «ποντά
ρει» τα πάντα στους εμ
βολιασμούς -αλλά με εμ
βόλια που μπορεί τελικά
να μην έρθουν ποτέ στην
ώρα τους στη χώρα-, ευ
ρωβουλευτές του Ευρω
παϊκού Λαϊκού Κόμμα
τος (ΕΛΚ) εξέφραζαν χθες
ευλόγως την ανησυχία
τους για την πιθανότητα η
Ε.Ε. να ζήσει ξανά μια νέα
«υπόθεση AstraZeneca».
Συγκεκριμένα, ανέφε
ραν πως υπάρχει πιθανό
τητα εμπλοκής με τις δό
σεις του άλλου εμβολίου,
στο οποίο (και η Ελλάδα)
πολλές χώρες στηρίζουν
ης ελπίδες τους - αυτό της
Johnson ft Johnson. Εμ
βόλιο το οποίο, σύμφωνα
με ης αρχικές εκημήσεις,
αναμένεται να φτάσει στη
γηραιά ήπειρο σης αρχές
Απριλίου.

ΣπβΗΠΑ
Σε ενημέρωση Ευρω
παίων ανταποκριτών,
την ημέρα πριν από την
ακρόαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το
θέμα του εμβολιασμού, η
Εστερ ντε Λανγκ, αντιπρό
εδρος της Κοινοβουλευηκής Ομάδας του ΕΛΚ, δή
λωσε πως «η Johnson ft
Johnson επέμεινε το τελι
κό στάδιο της παρασκευ
ής των εμβολίων να γίνει
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν έχουμε δει τη σύμ
βαση, αλλά, όπως είδα
με με την περίπτωση της
AstraZeneca, υπάρχουν
οι συμβάσεις, αλλά υπάρ
χει και η πραγμαηκή ζωή
- και οι ΗΠΑ έχουν επιβά
λει de facto απαγόρευση
εξαγωγών», μια και υπάρ
χει σε ισχύ προεδρικό δι
άταγμα που δίνει προτε
ραιότητα σης ΗΠΑ στη δι
ανομή εμβολίων που παράγονται στο έδαφος της.
Η Ντε Λανγκ πρόσθεσε
επιπλέον πως η Κομισιόν
και τα κράτη-μέλη πρέ
πει να ασκήσουν πιέσεις
για να εξασφαλίσουν ότι
οι συμφωνημένες δόσεις
θα παραδοθούν εγκαίρως.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανησυχία για τις δόσεις Johnson & Johnson
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 988.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-02-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία για τις δόσεις Johnson & Johnson
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Την ανησυχία τους για την πιθανό

τητα εμπλοκή με ns δόσειε του
εμβολίου ms Johnson & Johnson,
που αναμένει ore apx0s Απριλίου
η Ε.Ε., εξέφρασαν xOes ευρωβουλευτέ3 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματοε. Σε ενημέρωση Ευρωπαί
ων ανταποκριτών, την ημέρα πριν
από την ακρόαση Tns Ούρσουλα
φον ντερ Αάιεν για το θέμα του
εμβολιασμού, η Εστερ ντε Λανγκ,
αντιπρόεδρο3 ms κοινοβουλευτιi<ns ομάδαε του ΕΛΚ, δήλωσε συ
γκεκριμένα: «Η Johnson & Johnson
επέμεινε το fill & finish (σ.σ. το τε
λικό στάδιο ms παρασκευήε των
εμβολίων) να γίνει ons Ηνωμένε3
Πολίτες. Δεν έχουμε δει τη σύμ
βαση, όμωε, oncos είδαμε με την
AstraZeneca, υπάρχουν οι συμβάσεΐ5 αλλά υπάρχει και η πραγ
ματική ζωή - και οι ΗΠΑ έχουν
επιβάλει de facto απαγόρευση εξα
γωγών (σ.σ. η αναφορά σε προεδρι-

Συμφωνία του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου
με το Συμβούλιο
για την ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας Θα διατεθεί 1,26 δισ.
ευρώ για το 2021-2027.
κό διάταγμα των αρχών Δεκεμβρί
ου που δίνει προτεραιότητα ons
ΗΠΑ στη διανομή εμβολίων που
παράγονται σε αμερικανικό έδαcpos)». Η κ. Ντε Λανγκ πρόσθεσε
ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη
«στο υψηλότερο επίπεδο» πρέπει
να ασκήσουν πιέσει και να χρη
σιμοποιήσουν όλα τα μέτρα που
έχουν στη διάθεσή tous για να εξα
σφαλίσουν ότι οι συμφωνημένεε
δόσεΐ5 (55 εκατομμύρια για το β'
τρίμηνο, σύμφωνα με πληροφορίε5
ms «Κ») θα παραδοθούν εγκαίρου.
«Αν δεν υπάρξει αυτή η εγγύηση,
δεν πρέπει να εγκρίνουν την εξα
γωγή tous», κατέληξε.

Υπογραφή σήμβασηβ
Από την πλευρά του, ο Πέτερ
Λίσε, ouvmvioms του ΕΛΚ στην
επιτροπή δημόσιαε υγείαε και
περιβάλλοντοε του Κοινοβουλί

ου, μίλησε για την ανάγκη άμεons υπογραφή3 σύμβασή με τη
Novavax («είναι μια σοβαρή εται
ρεία, με παραγωγή στην Ευρώπη,
που δεν θα συμπεριφερθεί σαν την
AstraZeneca»). Ο δρ Λίσε εκτίμησε
ότι η σύμβαση θα υπογράφει «σύ
ντομα» και ότι οι πρώτεε δόσειε θα
αρχίσουν να παραδίδονται μέσα
στο β' τρίμηνο του έτουε.
Χθε3, παράλληλα, δημοσιεύθη
κε η τρίτη από ns έξι συμβάσεΐ3
ms Ε.Ε. για τα εμβόλια, αυτή με
την κοινοπραξία των GSK-Sanofi.
Oncos αναφέρεται στη σύμβαση, η
κοινοπραξία δεσμεύεται να κατα
βάλει ns «βέλτιστε3 εύλογε3 προσπάθειεε» για να προμηθεύσει τα
κράτη-μέλη με 300 εκατ. δόσειε
του εμβολίου που θα παρασκευ
άσει σύμφωνα με τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα (που έχουν
απαλειφθεί) «εντό3 του 2021». Το
εμβόλιο, oncos αναφέρεται, θα πα
ρασκευαστεί «Kupicos σε εργοστά
σια» των δύο εταιρειών σε ευρω
παϊκό έδαφοε.
Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία κα
τέληξαν αργά το βράδυ ms Δευτέραε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο για την ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικήε Προστασίαε. Η συμφωνία
προβλέπει τον πενταπλασιασμό
των πόρων του Μηχανισμού για
τη νέα προγραμματική περίοδο
(2021-2027) σε σχέση με την προ
ηγούμενη, ενώ δίνει τη δυνατότη
τα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
προβαίνει άμεσα στην προμήθεια
του αναγκαίου εξοπλισμού (ιατρι
κού ή άλλου είδουε).

/
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Η πιθανότητα εμπλοκής προβληματίζει τους ευρωβουλευτές - Δημοσιεύθηκε η σύμβαση Ε.Ε. με την κοινοπραξία των GSK-Sanofi

Οπως αναφέρεχαι στη σύμβαση Ε.Ε. - GSK-Sanofi, η κοινοπραξία δεσμεύεται να καταβάλει τις «βέλτιστες εύλογες προσπάθειες» για να προμηθεύσει τα
κράτη-μέλη με 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου που θα παρασκευάσει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα «εντός του 2021».

Προμήθεια εξοπλισμού
Συγκεκριμένα, στον Μηχανισμό
θα διατεθεί 1,26 δισ. ευρώ για το
2021-2027, που θα συμπληρωθεί
από 2,056 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψηε. Oncos εξηγεί στην «Κ»
ο εισηγητήε του Κοινοβουλίου για
το θέμα, Nixos Ανδρουλάκηε, το
ζήτημα ms απευθείαΒ προμήθειas εξοπλισμού από την Ε.Ε. ήταν
κάτι για το οποίο πίεσαν οι ευρωβουλευτέε, αλλά στο οποίο αντιστε
κόταν η γερμανική προεδρία του
Συμβουλίου (κατά το προηγούμε
νο εξάμηνο). «Θυμόμαστε τι έγινε
την περασμένη άνοιξη με το προ
ηγούμενο καθεστώε», σημειώνει
ο κ. Ανδρουλάιαιε. «Η Ιταλία είχε
ζητήσει μάσκε3 τον Μάρτιο και
ns παρέλαβε τον Μάιο». Η συμ
βιβαστική λύση προβλέπει τη δυ
νατότητα απευθεία5 προμηθειών
από την Ε.Ε. σε συνθήκε3 εκτά
κτου ανάγκηε, διαδικασία που «θα
επιταχύνει ns διαδικασίεε και θα
εξασφαλίσει χαμηλότερεε ημέε για
τον εξοπλισμό», σύμφωνα με τον
κ. Ανδρουλάκη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυξάνονται οι κλίνες ΜΕΘ στην Πάτρα
Του ΗΛΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
Η μεγάλη αύξηση κρουσμάτων
COVID-19 που καταγράφεται ns
τελευταίεε ημέρε5 στην Πάτρα,
με αποτέλεσμα να αυξάνονται
οι εισαγωγέ3 ασθενών στα δύο
μεγάλα νοσοκομεία ms πόλη3
και η πληρότητα να ξεπερνάει
πλέον το 60%, οδήγησε την 6η
Υγειονομική Περιφέρεια στην
απόφαση να αυξηθούν οι κλίνε3
για ασθενείε COVID-19 τόσο στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο όσο
και στο γενικό νοσοκομείο «Αγιοε
Av6p0as».
Ετσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια
σύσκεψηε που πραγματοποιή
θηκε χθε5, αποφασίστηκε να αυ
ξηθούν στο πανεπιστημιακό νο
σοκομείο σε 265 οι κλίνεs στην
κλινική COVID και σε 24 τα κρε-

Χθες ανακοινώθηκε
ο μεγαλύτερος
αριθμός κρουσμάτων
στην Αχαΐα
από την αρχή
της πανδημίας, 97.
βάτια στη μονάδα εντατική5 θεραπεία3 COVID.
Παράλληλα αποφασίσθηκε να
αυξηθούν σε 20 τα κρεβάτια στην
παιδιατρική κλινική του πανεπι
στημιακού νοσοκομείου για tous
μικρούs ασθενεί με κορωνοϊό.
Οσον αφορά το νοσοκομείο «Αγιοε
Av6p0as», θα αυξηθούν σε 70 οι
κλίνε5 για ασθενεί3 με COVID-19.
Σύμφωνα με πληροφορίεε, οι

λοιμωξιολόγοι εκτιμούν ότι τα νο
σοκομεία θα εξακολουθούν να δέ
χονται πίεση και ns επόμενεε ημέρε5, δεδομένου ότι το lockdown
στον Δήμο Πατρέων έχει τεθεί
σε ισχύ μόλΐ3 πριν από τέσσερα
ημέρε3. Αλλωστε, oncos επισημαί
νουν, το γεγονό5 ότι χθε5 ανακοι
νώθηκε ο μεγαλύτεροε αριθμό3
κρουσμάτων στην Αχαΐα από την
αρχή ms πανδημίαε, δηλαδή 97,
υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να
υπάρχει μεγάλη διασπορά στην
κοινότητα.
Πόντιέ να σημειωθεί ότι,
εκτόε από την αύξηση των δια
θέσιμων κλινών στα δύο μεγάλα
νοσοκομεία ms Πάτρα3, υπάρχει
πάντα σε ετοιμότητα η εφεδρεία
του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώpaicos, δυναμικότητα3 περίπου
50 κλινών.

Πρόκειται για ένα νοσοκομείο
που είχε κλείσει πριν από περί
που τριάμισι χρόνια, αλλά βρίσκε
ται σε σχετικά καλή κατάσταση,
αφού είχε ανακαινισθεί το 2008,
ενώ η υγειονομική περιφέρεια έχει
προχωρήσει πρόσφατα σε παρεμβάσεη προκειμένου να καταστεί
λειτουργικό.

Πρόστιμα
Ektos όμωε από τον Δήμο Πα
τρέων, παρακολουθείται με προ
σοχή η πορεία των κρουσμάτων
στον Δήμο Aunims Axaias, όπου
καταγράφεται αύξηση ns τελευταίε3 ημέρε3, ενώ όσον αφορά
tous ελέγχουs για την τήρηση
των μέτρων, μόνο ns τελευταίεε
τρειε ημέρεε επιβλήθηκαν στην
Περιφέρεια Aunms Ελλάδα3 πε
ρίπου 500 πρόστιμα.
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 Ταχεία αύξηση στη διάθεση των εμβολίων
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Επιφάνεια 98.81 cm²
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:

2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ταχεία αύξηση στη
διάθεση των εμβολίων
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ίων εμβολίων κατά του κορωνο'ίού σε ολόκληρο τον κόσμο 8α αρχί
σει να επιταχύνεται έπειτα από την αργή
έναρξη των εμβολιασμών που εμποδί
στηκε από us ελλείψει δόσεων και ns
δυσλειτουργίεε των υποδομών, ανέφε
ρε ο γενικόε διευθυντήε του Διεθνούε
Ινστιτούτου Εμβολίων Τζερόμ Κιμ. «Είναι
πάντα δύσκολο να εξετάζουμε ns πληροιρορίεδ ή τα δεδομένα ons πολύ πρώιμεε
χρονικέε φάσεΐδ», είπε σε συνέντευξή του
στο Bloomberg Television, όταν ρωτήθη
κε για us προβλέφεω ότι 8α χρειαστούν
επτά χρόνια για να τερματιστεί η πανδη
μία. «Ins Ηνωμένεδ Πολιτείεβ (οι εμβολιασμοΟ ξεκίνησαν πολύ αργά και χρει
άστηκε λίγο διάστημα για να φτάσει στο
επίπεδο ms χορήγησηδ 1-! ,5 εκατ. δόσε
ων την ημέρα, και 8α το ίδιο σε πολλέβ
χώρεε σε όλο τον κόσμο», σημείωσε. «Οι
υποδομέδ πρέπει να προσαρμοστούν στον
εμβολιασμό», np0o8soe.Onu>ssnicins είπε,
καθώδ όλο και περισσότερεδ χώρεε αρχί
σουν να «τρέχουν» mus εμβολιασμούβ,
«θα δούμε τα ποσοστά εμβολιασμού που
πρέπει να δούμε προκειμένου να εμβολι
αστεί τουλάχιστον το 60% των ανθρώπων
μέχρι το τέλο$ του 2022».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της στρατηγικής
εμβολιασμών
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 299.14 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ εξίσωση αντιμετώπισης
της πανδημίας έχει προστεθεί ακόμη ένα στοιχείο που
δυσχεραίνει την επίλυση του προβλήματος. Οι μεταλ
λάξεις κορωνοϊού αποτελούν κατά κάποιο τρόπο σπα
ζοκεφαλιά στους κύκλους της επιστημονικής κοινότη
τας, καθώς φαίνεται να οδηγούν σε επανασχεδιασμό της
στρατηγικής για τους εμβολιασμούς. Ο στόχος επίτευξης
της ανοσίας φαντάξει ακόμη δυσκολότερος από τη σηγμή
που τα περισσότερα εμβόλια κορωνοϊού χάνουν μέρος
της αποτελεσματικότητάς τους όταν έρχονται αντιμέτω
πα με τη νοηοαφρικανική μετάλλαξη που διασπείρεται
όλο και ταχύτερα στον πλανήτη. Η ανακούφιση που επι
κράτησε ύστερα από τη διαπίστωση ότι τα εμβόλια αντι
μετωπίζουν τη βρετανική μετάλλαξη, φάνηκε να μετατρέπεται σε αγωνία όταν η συζήτηση έφτασε στην αφρι
κανική παραλλαγή.
Κορυφαίοι λοιμωξιολόγοι διαπιστώνοντας την ιδιαι
τερότητα της κατάστασης μιλούν για ένα ισχυρό τρίτο κύμα
πανδημίας, ενώ κρούουν το καμπανάκι για προσφυγή σε
όσο το δυνατόν γρηγορότερη κάλυψη του πληθυσμού με
εμβόλια. Στο τραπέζι, πάντως, βρίσκεται και η χορήγηση
τρίτης δόσης του εμβολίου το φθινόπωρο. Κορυφαίοι
λοιμωξιολόγοι διατείνονται όη η ανοσία δεν είναι εύκο
λη υπόθεση από τη σηγμή που στο «παιχνίδι» έχει μπει
η νοηοαφρικανική μετάλλαξη. Συγκεκριμένα τα εμβό
λια των AstraZeneca, Novavax και Janssen, χάνουν κατά
60% την αποτελεσματικότητά τους στην περίπτωση αντι
μετώπισης της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης. Κάη ανά
λογο συμβαίνει και με τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech
and Modema που ως ένα βαθμό χάνουν την ισχύ απέ
ναντι στον ιό. Η Σάρα Γκίλμπερτ, καθηγήτρια εμβολιολογίας στην Οξφόρδη, δήλωσε στο BBC όη ακόμη και
αν τα εμβόλια δεν μειώνουν σημαντικά τα κρούσματα,
σώζουν ζωές. «Μπορεί να μην μειώσουμε τον συνολικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αριθμό περιπτώσεων, αλλά υπάρχει ακόμη προστασία
από θανάτους, νοσηλεία και σοβαρές ασθένειες», τόνισε.
«Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα συστήματα υγειο
νομικής περίθαλψης, ακόμα κι αν έχουμε ήπιες και ασυμπτωμαηκές λοιμώξεις», συμπλήρωσε. Ο Ράβι Γκάπτα,
καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Cambridge, δήλωσε ότι η διακοπή της διασποράς
κορωνοϊού θα απαιτούσε την παροχή τεράστιου αριθ
μού δόσεων εμβολίου. «Πιθανότατα πρέπει να στρα
φούμε στην προστασία των ευάλωτων, με τα καλύτερα
εμβόλια που έχουμε, αν και δεν σταματούν τη μόλυνση,
πιθανότατα αποτρέπουν τους θανάτους», σημείωσε. Η
νέα συζήτηση που έχει ανοίξει αφορά στον επανασχεδιασμό των εμβολίων.

Πόσο καιρό απαιτεί ο επανασχεδιασμόε
Το εμβόλιο μπορεί να επανασχεδιαστεί σε υπολογιστή
εντός ημερών. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο χρό
νο είναι η κατασκευή, η δοκιμή και, στη συνέχεια, η
παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Μικρές παρτίδες επανασχεδιαζόμενου εμβολίου θα μπορούσαν να είναι έτοι
μες, για δοκιμή, εντός ενός ή δύο μηνών από την από
φαση για ανανέωση του σκευάσματος.
Οι δόσεις του νέου εμβολίου θα χορηγηθούν am
συνέχεια στο εργαστήριο για να διαπιστωθεί η ανοσοαπόκριση και να επιβεβαιωθεί ο βαθμός ασφάλειας.
Οι ρυθμιστικές αρχές αποφασίζουν ποιες δοκιμές θα
χρειαστούν για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας. Είναι μάλλον απίθανο να απαιτήσουν οι αρχές τα
εμβόλια να περάσουν από έναν εντελώς νέο γύρο κλι
νικών δοκιμών. Όπως συνέβη και την πρώτη φορά,
οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τα δεδομένα ασφάλει
ας και αποτελεσματικότητας, ώστε οι δόσεις να μπο
ρούν να διανεμηθούν, μόλις το εμβόλιο λάβει έγκριση.
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 Η Φον Ντερ Λάιεν χαρίζει τις πατέντες στις
φαρμακοβιομηχανίες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 443.65 cm² Κυκλοφορία:
:

10-02-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Covid-19

Θέματα:

18

1

Η Φον Ντερ Λάιεν
χαρίζει τις πατέντες
στις φαρμακοβιομηχανίες
Της

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Η

πρόεδρος ιης Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα Φον

Ντερ Λάιεν διαφώνησε με τους
ευρωβουλευτές της Αριστερός
σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απελευθέρω
σης της πατέντας, κατά τη διάρκεια της
ακρόασής της, τη Δευτέρα, από την ευρωομάδα. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επι
κεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Δημήτρης Παπαδημούλης κάλεσε την πρόεδρο της Επιτροπής να εξη
γήσει «το παράδοξο, πώς μια άφθονη δη
μόσια χρηματοδότηση, με χρήματα των
Ευρωπαίων φορολογουμένων, παράγει
αποκλειστικά ιδιωτικά δικαιώματα για με
ρικές πολυεθνικές του φαρμάκου», ενώ
τη ρώτησε ευθέως αν εξετάζεται η δυνα
τότητα εφαρμογής του άρθρου 122 της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης, «ώστε να μπορέ
σουν και άλλες εταιρείες, που δεν έχουν
αυτή την στιγμή τις πατέντες, να επιταχύ
νουν την παραγωγή ώστε να επιταχυνθεί
και το πρόγραμμα εμβολιασμού».
Σύμφωνα με ανακοίνωση των ευρω
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., η Φον
Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι έχει «άλλη γνώ
μη» σε σχέση με την απελευθέρωση των
πατεντών, βασίζοντάς την σε υποθέσεις
που αφορούσαν την ποιοτική παραγωγή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των εμβολίων σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

αλλά μέχρι σήμερα από τους 90 εκατομ

Πρόσθεσε ωστόσο ότι αναμένεται να δια

μύρια εμβολιασμούς μόνο 25, όχι χιλιά

τεθούν 33 εκατομμύρια εμβόλια μέσα

δες, ούτε εκατομμύρια, αλλά 25 εμβολια

στον Φεβρουάριο και 55 εκατομμύρια εμ

σμοί αφορούν την υποσαχάρια Αφρική».

βόλια τον Μάρτιο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής δεσμεύτη

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής

κε πως θα υπάρξει επιτάχυνση, χωρίς να

του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Πέτρος Κόκκαλης

γίνει πιο συγκεκριμένη. Σε δηλώσεις

επανέλαβε τη θέση της Αριστερός και

τους, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, οι συ-

πολλών διεθνών φορέων πως σε αυτή

μπρόεδροι της ευρωομάδας της Αριστε

την πανδημία ουδείς μπορεί να είναι

ρός Μάρτιν Σιρντεβαν και Μανόν Ομπρί

ασφαλής αν δεν είναι όλοι οι άνθρωποι

κατηγόρησαν την Κομισιόν πως δεν ορ

ασφαλείς, προσθέτοντας πως «μπορεί να

θώνει ανάστημα μπροστά στις πολυεθνι

έχει συμφωνηθεί ο COVAX για την πα

κές του φαρμάκου, χαρακτηρίζοντας την

ροχή εμβολίων στις φτωχότερες χώρες.

όλη στάση της ως «φιάσκο».
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οριακή η επάρκεια
οξυγόνου, «κερασάκι στην τούρτα» των μεγάλων
ελλείψεων
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 288.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Οριακή η επάρκεια οξυγόνου,
«κερασάκι στην τούρτα» των μεγάλων ελλείψεων
Περιοδεία από τον βουλευτή του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκη
ε τους εργαζόμενους και τη δι
οίκηση του Γενικού Νοσοκομεί
ου Χανιών συναντήθηκε κλιμά
κιο της Τομεακής Επιτροπής Χα
νιών του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον
βουλευτή του Κόμματος Μανώλη
Συντυχάκη.
Κατά τη διάρκεια των συναντή
σεων υπήρξε εκτενής ενημέρωση
για την ετοιμότητα και τα μέτρα
θωράκισης εν μέσω της πανδημί
ας, για την πορεία του εμβολιαστικού κέντρου, για το κληροδότημα
Μαλλινάκη, τη νέα πτέρυγα Ψυχια
τρικής κλινικής, για την κατάσταση
στις ΜΕΘ, ενώ έγινε εκτενής συζή
τηση και ενημέρωση για σειρά προβλημάτων που παραμένουν στο μο
ναδικό νοσοκομείο του νομού, το οποίο μέσα από ελλείψεις σηκώνει
το βάρος της κάλυψης πληθυσμού 170.000 ατόμων σε επίπεδο νομού.
Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα της οριακής επάρκειας οξυγό
νου, καθώς ναι μεν η μονάδα παραγωγής οξυγόνου του νοσοκομεί
ου λειτουργεί κανονικά, όμως η παραγωγή της δεν επαρκεί για τις
ανάγκες και οι ιδιώτες προμηθευτές απέσυραν τη δεξαμενή οξυ
γόνου που υπήρχε.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με το προσωπικό του νοσοκομείου
για μια σειρά από δυσλειτουργίες που φέρνει στην επιφάνεια η υποστελέχωσή του. Χαρακτηριστικά, με βάση το οργανόγραμμα, μόνο για
ιατρικό προσωπικό παραμένουν 62 κενές θέσεις, 57 κενές θέσεις σε

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επίπεδο ειδικευόμενων, καθώς
και πολλά κενά σε νοσηλευτικό
προσωπικό. Σε όλα αυτά προ
στίθενται τα προβλήματα καθα
ριότητας (μία μόλις καθαρίστρια
στη νυχτερινή βάρδια) και η φύ
λαξη της Ψυχιατρικής.
Από το κλιμάκιο του ΚΚΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της οργα
νωμένης, ανυποχώρητης πάλης,
από κοινού με τις λαϊκές οικογέ
νειες, για την προστασία της ζω
ής και της υγείας του λαού. Υπο
γραμμίστηκε ότι η αγανάκτηση
των εργαζομένων πρέπει να εκ
φραστεί με οργάνωση, με αγώ
να και συσπείρωση στο σωματείο τους. Να εντείνουν τις κινητοποιή
σεις τους, να αγωνιστούν μαζί με όλες τις λαϊκές οικογένειες για προ
σλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση των ΜΕΘ, ενίσχυση της ΠΦΥ,
αύξηση των δαπανών για την Υγεία, επαναλαμβανόμενα τεστ, μονιμο
ποίηση των συμβασιούχων, πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα,
για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας
- Πρόνοιας, που θα καλύπτει πλήρως τις λαϊκές ανάγκες.
Τέλος, ιδιαίτερα για το Νοσοκομείο Χανιών τονίστηκε από τον Μ.
Συντυχάκη η ανάγκη άμεσης επίταξης της δεξαμενής οξυγόνου των
ιδιωτών, ενώ εκφράστηκε η διαχρονική στήριξη του ΚΚΕ στο δίκαιο
αίτημα για ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ.
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 ΟΕΝΓΕ Εκρηκτική η κατάσταση στην Παθολογική του
ΓΝ Πτολεμαϊδας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 142.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΕΝΓΕ

Εκρηκτική η κατάσταση
στην Παθολογική
του ΓΝ Πτολεμαϊδας
Τη καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα Υγειονομικών Κοζά
νης ανέδειξε η ΟΕΝΓΕ σχετικά με την υποστελέχωση της Πα
θολογικής κλινικής του ΓΝ Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο», με
επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας, τον διοικητή της 3ης
ΥΠΕ και άλλους φορείς.
Στην καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα, που υπογράφεται α
πό τους γιατρούς της Παθολογικής πέραν του διευθυντή της,
αναφέρεται ότι η κατάσταση της συγκεκριμένης κλινικής είναι
εκρηκτική, καθώς παραμένει τραγικά υποστελεχωμένη, με κα
λυμμένες μόλις 2 από τις 5 οργανικές θέσεις. Την ίδια ώρα, αν
και το «Μποδοσάκειο» έχει οριστεί εκ νέου ως νοσοκομείο α
ναφοράς για Covid περιστατικά, δεν διαθέτει λοιμωξιολόγο.
Οι μόλις 4 ειδικευμένοι γιατροί (2 μόνιμοι παθολόγοι, 1 επικου
ρικός και 1 πνευμονολόγος) και οι 4 ειδικευόμενοι αντιστοιχούν
σε 96 κλίνες (72 κλίνες Covid-19 και 24 κλίνες non Covid-19) και
ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένοι με το Τμήμα Επειγόντων Περι
στατικών, αλλά και με την εκτίμηση των ασθενών που νοσηλεύ
ονται στις άλλες κλινικές του νοσοκομείου.
Ολο αυτό το διάστημα οι παθολόγοι του νοσοκομείου έκα
ναν αγωνιώδεις εκκλήσεις, αλλά - όπως καταγγέλλουν - τα δε
κάδες έγγραφα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου ποτέ δεν α
παντήθηκαν, ούτε έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες ου
σιαστικής ενίσχυσης της Παθολογικής κλινικής του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου.
«Οι συνάδελφοι αγόγγυστα όλο το προηγούμενο διάστημα έ
δωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κάτω από ιδιαίτερα αντί
ξοες συνθήκες περιέθαλψαν δεκάδες ασθενείς, όχι μόνο από
την Εορδαία αλλά και από όμορες και μη περιοχές, όπως η Κα
στοριά, η Φλώρινα, το Αμύνταιο, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Γιαν
νιτσά, οι Σέρρες. Πλέον έχουν φτάσει στα όρια της σωματικής
και πνευματικής εξουθένωσης και επισημαίνουν ότι αν δεν δο
θεί άμεσα λύση στα κατεπείγοντα προβλήματα που αντιμετω
πίζει η Παθολογική κλινική, ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία
και την ασφάλεια των ασθενών», σημειώνει η ΟΕΝΓΕ και καλεί
τη διοίκηση του «Μποδοσάκειου», τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ και
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να λάβουν όλα τα αναγκαία
μέτρα και με κατεπείγουσες διαδικασίες να ενισχυθεί με για
τρούς και νοσηλευτές η Παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΓΙΑΝΝΕΝΑ 375 δόσεις εμβολίων στα σκουπίδια!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 153.18 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

375 δόσεις εμβολίων
στα σκουπίδια!
Η απουσία ολοκληρωμένης
πρόβλεψης κινδύνων στερεί
και χις λιγοστές παρτίδες
Εβδομήντα πέντε φιαλίδια εμβολίων, 375 συνολικά δόσεις,
αποσύρθηκαν από τον προγραμματισμό του εμβολιαστικού κέ
ντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννϊνων (ΠΓΝΙ),
χτες το πρωί, μετά τη διαπίστωση βλάβης στη λειτουργία ψυγεί
ου όπου φυλάσσονταν.
Το γεγονός αποκαλύπτει με ανακοίνωσή της η «Αγωνιστι
κή Συσπείρωση Υγειονομικών» στο ΠΓΝΙ υπενθυμίζοντας ό
τι αντίστοιχο περιστατικό προέκυψε την προηγούμενη Πέμπτη
στο Κέντρο Υγείας Ιωαννϊνων. Τότε αποσύρθηκαν 36 φιαλίδια
-180 δόσεις «λόγω βλάβης στο καταγραφικό θερμοκρασίας ε
νός ψυγείου συντήρησης εμβολίων», όπως δημόσια αναγκάστη
κε να παραδεχτεί σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μετά α
πό καταγγελίες υγειονομικών στην κινητοποίηση του Εργατικού
Κέντρου Ιωαννϊνων στο Κέντρο Υγείας, στο πλαίσιο της μέρας
δράσης για την ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας (ΠΦΥ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ψυγείο όπου φυλασσόταν η συ
γκεκριμένη παρτίδα εμβολίων ήταν ηλικίας 30 ετών μέσα στο
φαρμακείο του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση συσκευής στο ψυγείο για τη σταθεροποίη
ση της τάσης, μετά και το αντίστοιχο περιστατικό στο ΚΥ Ιωαννίνων, ωστόσο δεν ήταν δυνατή η εποπτεία του όσο παρέμενε
το φαρμακείο κλειστό λόγω μη εφημέρευσής του.
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» ΠΓΝΙ επισημαίνει
ότι την ίδια ώρα που «λόγω των εταιρικών και διακρατικών αντα
γωνισμών, της έλλειψης υποδομών και προσωπικού στην ΠΦΥ»
σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στον προγραμματισμό
των εμβολιασμών, η απουσία ολοκληρωμένης πρόβλεψης κιν
δύνων στερεί έστω και αυτές τις λιγοστές παρτίδες εμβολίων.
Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «οι ευθύνες της κυ
βέρνησης και όσων στηρίζουν τον σχεδιασμό της είναι μεγάλες»
αφού η επιμονή της να φορτώσει τους εμβολιασμούς στα νοσο
κομεία, στερώντας τα από πολύτιμο προσωπικό σε κλινικές και
χειρουργεία, όπως στο ΠΓΝΙ, «με 4 εμβολιαστικές γραμμές και
να συζητιέται η δημιουργία 5ης», αναδεικνύεται καθοριστικός πα
ράγοντας για τα προβλήματα στο πρόγραμμα των εμβολιασμών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανοχύρωτη η Αθήνα στο τρίτο κύμα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

4-5

Επιφάνεια 1005.97
:
cm²

Θέματα:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

Κυκλοφορία:

950

ΠΟΕΔΗΝ
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Ανοχύρωτη η Αθήνα στο τρίτο κύμα
Σε ανησυχητικά επίπεδα η πληρότητα των κλινικών Covid-19 και των ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αττικής.
Μειώνονται στο 50% τα τακτικά χειρουργεία στον «Ευαγγελισμό»
Του

τική μπαίνει στο τρίτο αυτό κύμα

ΑΠΘ στα μέσα Οκτωβρίου σχετι

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

από κακή «αφετηρία».

κά με την κατάσταση τότε στη Θεσ

χωρισμός (χωροταξικός και φυσι
κός) των κρουσμάτων της επιδη

νες των ΜΕΘ για κορωνοϊό στην

σαλονίκη.

μίας από τα περιστατικά της λοι

Αττική ξεπερνάει το 78%. Ενδει

πής νοσηρότητας, με αποτέλεσμα

κτικά, στον «Ευαγγελισμό» νοση

να αυξάνεται ο κίνδυνος της ενδο-

λεύονται 31 ασθενείς στις ΜΕΘ

νοσοκομειακής διασποράς.

σε 32 κλίνες. Στο «Σισμανόγλειο»

Δύο εισαγωγές ασθενών
για κάθε ένα εξιτήριο

οι 26 κλίνες, ενώ και η κλινική

Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται
ε εντολή της διοίκη

για τη μεγαλύτερη με διαφορά Πε

σης του «Ευαγγελι

ριφέρεια της χώρας, με μεγάλη συ

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νο
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

σμού», από σήμερα,

γκέντρωση και πυκνότητα πληθυ

(ΟΕΝΓΕ), με χθεσινή επείγουσα

Τετάρτη 10 Φεβρου

σμού, καθώς και μεγάλη συγκέ

επιστολή προς τον πρωθυπουργό

ντρωση
άριου, μειώνονται κατά 50%
τα ταχώρων εργασίας. Εκατο
ντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχί
κτικά χειρουργεία, καθώς, από τις

και την ηγεσία του υπουργείου

Μ

14 χειρουργικές αίθουσες, θα λει

ζουν να χρησιμοποιούν καθημε

Υγείας, εκφράζει την έντονη ανη
συχία της για την εξέλιξη της παν

ΠΟΕΔΗΝ, η πληρότητα στις κλί

ήταν χθες το μεσημέρι γεμάτες και

Συνολικά στην Αττική νοση

ΜΕΘ ήταν πλήρης με 14 ασθε
νείς. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

τουργούν μόνο οι 7, σύμφωνα με

ρινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς

δημίας θυμίζοντας ότι παραμέ

λεύονται 769 ασθενείς σε απλές

Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτήρισε

έγγραφο
ΑΥΓΗ.

η

για τη μετακίνηση τους προς και

νουν οι μεγάλες ελλείψεις σε υπο

κλίνες Covid και άλλοι 173 σε κλί

οριακή την κατάσταση επισημαί-

από την εργασία τους. «Καμπανά

δομές, εξοπλισμό και προσωπικό

νες ΜΕΘ.

νοντας ότι οι εργαζόμενοι στα νο

Οι «ιδιαίτερες συνθήκες της

κι» για τους ειδικούς αποτελεί και

στα νοσοκομεία. Παραμένουν

Από την περασμένη Παρα

πανδημίας» και η έλλειψη προε

η συγκέντρωση του ιικού φορτίου

ακόμα και τώρα ελλείψεις σε

σκευή μέχρι τη Δευτέρα, ο αριθ

που

παρουσιάζει

σοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όριά
τους.

τοιμασίας του ΕΣΥ θα στερήσουν

στα λύματα της Αττικής, η οποία

άκρως απαραίτητο εξοπλισμό για

μός των διασωληνωμένων αυξή

τις αίθουσες αυτές από τους ασθε

την τελευταία εβδομάδα έκλεισε

την νοσηλεία ασθενών στις πτέρυ

θηκε από 246 σε 276 και οι μισοί

νείς που επρόκειτο να κάνουν

με μεγάλη αύξηση, της τάξης του

γες Covid-19, π.χ. συστήματα χο

από αυτούς νοσηλεύονται στις

επεμβάσεις στο μεγαλύτερο νοσο

205%, σε σχέση με την προηγού

ρήγησης οξυγόνου υψηλής ροής

ΜΕΘ της Αττικής.

κομείο της χώρας. Σημάδι και

μενη.

(high flow), που αποδεδειγμένα

Όπως προκύπτει από τα στοι

φέραμε, η ΟΕΝΓΕ ζητάει επιτα

αυτό της έλευσης του τρίτου παν-

Αδιαφορεί για την κραυγή
αγωνίας των υγειονομικών
Με την επιστολή που προανα-

Υπενθυμίζουμε πως η κυβέρνη

μειώνουν σημαντικά την αναγκαι

χεία, για κάθε ένα εξιτήριο ισοδυ-

κτικά την ενίσχυση του συστήμα

ση είχε αγνοήσει παρόμοιες προ

ότητα διασωλήνωσης των ασθε

ναμούν δύο εισαγωγές. Συγκεκρι

τος Υγείας με το αναγκαίο μόνιμο

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι

ειδοποιήσεις από την'Ενωση Νο

νών με Covid-19.

μένα, το τριήμερο 5-7 Φεβρουάρι

προσωπικό, την απεμπλοκή των

εισαγωγές ασθενών με Covid-19

σοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονί

Στα περισσότερα μεγάλα νοσο

ου, καταγράφηκαν 622 εισαγωγές

νοσοκομείων από τον εμβολιασμό

στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδί

κης (ΕΝΙΘ) και από τους εργα

κομεία, τονίζει η ΟΕΝΓΕ, είναι

ου έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η Ατ

στηριακούς

πρακτικά αδύνατον να γίνεται δια

δημικού κύματος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επιστήμονες

του

και 296 εξιτήρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

του γενικού πληθυσμού, την επί
ταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας,
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 Ανοχύρωτη η Αθήνα στο τρίτο κύμα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
10-02-2021

Ξαφνικά
ανακοίνωσαν
υπερδιπλάσια
κρούσματα

1.526

νέα κρούσματα χθες,
από 638 που είχαν
ανακοινωθεί προχθές. Ο
συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται
στα 166.067

780

κρούσματα στην Αττική
(206 στον κεντρικό
τομέα, 108 στον δυτικό,
102 στον Πειραιά), 174
στη Θεσσαλονίκη, 97
στην Αχαΐα, 87 στην
Εύβοια

277

οι διασωληνωμένοι
ασθενείς

20

νέοι θάνατοι, που
ανεβάζουν στους 6.017
τους νεκρούς της
πανδημίας

ιην καλύτερη επιδημιολογική επι
τήρηση αλλά και την εκτεταμένη
ιχνηλάτηση στους χώρους που
αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης,
καθώς και την πύκνωση των δρο
μολογίων στα μέσα μεταφοράς.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατη
γορούν την κυβέρνηση ότι έχει
διακόψει κάθε επικοινωνία με την
Ομοσπονδία και τις Ενώσεις των
νοσοκομειακών γιατρών και ακο
λουθεί μια διαρκή τακτική διάψευ
σης, συκοφάντησης και στοχοποί
ησης των υγειονομικών.
Θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα κατα
γράφεται σωρεία απαράδεκτων
αυταρχικών εισαγγελικών και πει
θαρχικών διώξεων καθώς και εκ
δικητικών μετακινήσεων - απολύ
σεων ενάντια σε υγειονομικούς,
πολλές από τις οποίες έχουμε αναδείξει στις σελίδες της ΑΥΓΗΣ, όλο
αυτό το διάστημα που οι εργαζόμε
νοι στην πρώτη γραμμή φωνάζουν
για τις ελλείψεις του ΕΣΥ και τις
κυβερνητικές παλινωδίες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΜΑΧΗ της Αττικής
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,6-10

Επιφάνεια 4734.42
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟ LOCKDOWN

Η ΜΑΧΗ

ins Αττικήβ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Να αμυνθούμε
στην ύστατη
επίθεση του ιού,
πριν από την
οριστική νίκη
του εμβολιασμού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Κλείνει το λιανεμπόριο · Τηλεκπαΐδευση στα σχολεία
• Ποια καταστήματα θα είναι ανοικτά · Αύξηση
τηλεργασίας · Παρόμοια μέτρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα
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 Η ΜΑΧΗ της Αττικής
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1
1,6-10

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

ΤΟ ΘΕΜΑ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ «ΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ»

«Το τελευταίο μίλι
npos την ελευθερία»
άλεσμα σε όλους ιούς
«Αύριο θα
Ελληνες «να αμυνθούμε στην
κερδίσουμε το
ύστατη επίθεση του ιού πριν
χαμένο έδαφος
από την οριστική νίκη του εμβολια
αν σήμερα
σμού» απηύθυνε χθες ο πρωθυπουρ
υπερβούμε τα
γός, Κυριάκος Μητσοιάκης, ανακοι
τελευταία εμπόδια
χωρίς απώλειες»,
νώνοντας τα πρόσθετα μέτρα για την
τόνισε ο Κυριάκος
προστασία της δημόσιας υγείας που
Μητσοτάκης.
θα ισχύσουν στην Αττική από αύριο

Κ

έως τις 28 Φεβρουάριου με στόχο
«να χτυπηθεί η έξαρση του Covid-19
πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά
την κινητικότητα και να δοθεί χρόνος
στο Σύστημα Υγείας, καθώς θα προ
χωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί».
Ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε πα
ράλληλα σαφή την κρισιμότητα του
επόμενου διμήνου, ξεκαθαρίζοντας
ότι στη διάρκειά του «η βεντάλια των
περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει
και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα
του συναγερμού».
«Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει
κάθε φορά. Ομως είναι και το τελευ
ταίο μίλι προς την ελευθερία», τόνισε
και ζήτησε «να μείνουμε ενωμένοι
και να απαντήσουμε με ωριμότητα σ’
αυτό που μας ζητά η ίδια η ζωή: να
προστατευτούμε εμείς και οι αγαπη
μένοι μας. Πολύ περισσότερο, που ο
ήλιος του εμβολίου φωτίζει, πια, την
επόμενη μέρα».

Ο στόχος
«Η Πολιτεία έχει το σχέδιο ώστε
μέχρι τα τέλη της άνοιξης οι πιο ευά
λωτοι Ελληνες να έχουν θωρακιστεί»,
υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Στόχος
είναι να συναντηθούμε με εκείνη τη
στιγμή ακμαίοι και δυνατοί. Κι ένα με
γάλο βήμα σε αυτή τη διαδρομή της
ελπίδας είναι να πετύχουν τα μέτρα
που θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα
τηρήσουμε και θα νικήσουμε».
«Γνωρίζουμε ότι από τον Απρίλιο
θα είμαστε πολύ καλύτερα. Ομως,
τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίν
δυνο!», εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, ο
οποίος προειδοποίησε μάλιστα ότι
«οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί
να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και με
ρυθμούς εκθετικούς». «Σαν τη φωτιά
που απλώνεται γρήγορα και κατα
στροφικά», όπως είπε χαρακτηριστικά,
παραπέμποντας και σε ό,τι έγινε στην
Πορτογαλία.
«Απέναντι σε ένα φαινόμενο δυνα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@e-typos.com

μικό, επιλέξαμετην τακτική επισκόπη
ση και την ευέλικτη προσαρμογή των
μέτρων, ανάλογα με την πραγματική
κατάσταση», ανέφερε, και αφού επισήμανε ότι στόχος «είναι να βρισκόμαστε
πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ιό»,
προειδοποίησε ότι «σήμερα ο κίνδυνος
επανεμφανίζεται όχι με τπ μορφή των
χιλιάδων αρρώστων και των θανάτων,
όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά με την αύξηση των νοσηλειών
στην Αττική, όπου σταδιακά γεμίζουν
οι δομές Υγείας, και τις μεταλλάξεις

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
«Η βεντάλια των
περιορισμών ενδεχομένου
θα ανοίγει και θα κλείνει
ανάλογα με τα επίπεδα του
συναγερμού», ξεκαθάρισε
ο πρωθυπουργόε

του ιού που φαίνεται να επιταχύνουν
τη μεταδοτικότητά του».
Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «π
εμπειρία από το πρώτο κύμα της
πανδημίας, όπως και από το lockdown
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων,
δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμό
ζονται περιορισμοί τόσο πιο γρήγορα
αίρονται και πως όσο δραστικότεροι
είναι αυτοί τόσο μεγαλύτερο είναι και
το αποτέλεσμά τους».

Εμβολιασμοί
Αναφερόμενος στους εμβολια
σμούς, είπε ότι σε λίγο θα φτάσουν
τις 500.000 και «είμαστε από τους

πρώτους στην Ευρώπη σε ρυθμούς».
«Ενώ προχωρά και π δεύτερη δόση
στους μεγαλύτερους και τους υγειο
νομικούς, σύντομα, επίσης, ξεκινούν
και οι άλλες κατηγορίες πολιτών.
Και οι παραδόσεις των εμβολίων
θα αυξηθούν ραγδαία το επόμενο
διάστημα», πρόσθεσε και εξέφρασε
βεβαιότητα ότι «αύριο θα κερδίσουμε
το χαμένο έδαφος αν σήμερα υπερ
βούμε τα τελευταία εμπόδια χωρίς
απώλειες».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθπκε
όμως και στις επιπτώσεις των πρό
σθετων μέτρων στην οικονομία, δια
μηνύοντας ωστόσο ότι «μία προσπά-
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 Η ΜΑΧΗ της Αττικής
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1
1,6-10

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

► ►ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ LOCKDOWN

Ο συναγερμός σήμανε
από την αύξηση των
νοσηλειών στην Αττική
Η ΣΤΑΘΕΡΗ κυβερνητική επιδίωξη να βρίσκεται η χώρα ένα βήμα μπροστά
από τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πανδημία και να λαμβάνει εγκαίρως
προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής τρίτου κύματος οδή
γησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση για τη λήψη
πρόσθετων μέτρων στην Αττική. Επέλεξε μάλιστα να τα ανακοινώσει ο ίδιος
-αν και δεν ήταν αυτός ο αρχικός σχεδιασμός- με μήνυμα που απηύθυνε
στους πολίτες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τα καθιστούν
αναγκαία «για να προλάβουμε τον κίνδυνο», όπως είπε χαρακτηριστικά,
προειδοποιώντας πως, αν και π Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που
αντιστέκονται μέχρι στιγμής αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα, «γνωρίζουμε
ότι οι επιθέσεις του κορονοϊού μπορεί να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά και
με ρυθμούς εκθετικούς».
Το ενδεχόμενο ενός πιο σκληρού lockdown στην Αττική βρισκόταν εδώ
και αρκετές ημέρες στο «τραπέζι» ως ενδεχόμενο επόμενο βήμα στο πλαίσιο
της τακτικής της προληπτικής δράσης με βάση την οποία είχε αποφασιστεί
και προ δεκαημέρου να μπει η Αττική στην «κόκκινη» ζώνη. Η ανησυχία ήταν
σαφής τις τελευταίες ημέρες και στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο εξέπεμπε
ουσιαστικά μήνυμα ετοιμότητας ανά πάσα στιγμή για αναπροσαρμογές εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο. Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυπτε
μείωση του επιδπμιολογικού φορτίου ιδιαίτερα στην Αττική, όπου π κατά
σταση είχε χαρακτηριστεί προχθές «ανησυχητική» και από την αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη. Ο συναγερμός σήμανε από
τπν αύξηση των νοσηλειών στην Αττική και τπν πίεση που άρχισε να δέχεται
εκ νέου το σύστημα Υγείας, καθώς και από τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα
των μεταλλάξεων του ιού.

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Η ανησυχία ήταν σαφής as τελευταίες ημέρες
και στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο εξέπεμπε
ουσιαστικά μήνυμα ετοιμότητας

θεία δύο εβδομάδων τώρα, μπορεί να
φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα
της αγοράς».
Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε
ότι «όσο διαρκεί η κρίση, η Πολιτεία
θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυ
ριά και τις επιχειρήσεις» και υπογράμ
μισε πως «ήδη το δρομολογεί με το
μηδενισμό του ενοικίου επιχειρήσεων
που θα παραμείνουν κλειστές και τον
Μάρτιο, αλλά και την παράταση του
μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα
αγαθά, με την 6η και την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή και τη χρηματο
δοτούμενη αναστολή εργασίας, αλλά
και με την παράταση των επιδομάτων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανεργίας και την αναστολή οφειλών
προς Δημόσιο και Ταμεία». Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πάντως ότι
«στην κοινή προσπάθεια υπάρχουν
λάθη, σύγχυση και αβλεψίες», τόνισε
όμως ότι «δεν πρέπει να χάνουμε τη
μεγάλη εικόνα» και δήλωσε «περισσό
τερο παρά ποτέ πεπεισμένος ότι έχει
αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής
της πρωτοφανούς περιπέτειας».

«Κουρασμένη η κοινωνία»
Αναγνώρισε επίσης την αγωνία και
την πολύμηνη κούραση τπς κοινω
νίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στους μαθητές «που αποξενώνονται

από το φυσικό τους περιβάλλον, το
σχολείο».
«Εχω και εγώ παιδί στο σχολείο
και ξέρω», ανέφερε και συμπλήρωσε:
«Καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδρα
ση των πολιτών: “Θα μας ξανακλείσετε;”, με ρωτούν κάθε τόσο. «Δεν εί
ναι πολλοί αυτοί που μας “κλείνουν”,
αλλά μόνον ένας”, απαντώ. Και αυ
τός είναι ο κορονοϊός, που πρέπει να
νικήσουμε. Αντλώντας δύναμη από
αυτά που πετύχαμε και πίστη από
αυτά που μπορούμε να πετύχουμε.
Γιατί όποιες θυσίες καλούμαστε να
κάνουμε τώρα, είναι στο χέρι μας να
είναι και οι τελευταίες». ■

Ολα αυτά έκαναν τον πρωθυπουργό να συγκαλέσει χθες το μεσημέρι
έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να εκτιμηθούντα επιδημιολογικά δεδομένα, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, οι υφυ
πουργοί παρά τω πρωθυπουργώ Θοδωρής Λιβάνιος και Ακης Σκέρτσος,
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, ο καθηγητής Σωτήρης
Τσιόδρας και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.
Σε αυτήν παρατέθηκαν όλα τα δεδομένα και αποφασίστηκε από τον
κ. Μητσοτάκη να ζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων να
συνεδριάσει εκτάκτως για να αξιολογήσει τα δεδομένα και να κάνει εντός
της ημέρας τις εισηγήσεις της προς τπν κυβέρνηση για πρόσθετα μέτρα
στην Αττική. Η αυστηροποίηση είχε διαφανεί και από τη δήλωση, χθες το
πρωί, του κ. Κικίλια πως εάν τα στοιχεία παρέμεναν ως είχαν, ο ίδιος θα
εισηγούνταν ένα πιο σκληρό lockdown. Από την πλευρά του, ο πρωθυ
πουργός εξήγησε στο μήνυμά του προς τους πολίτες ότι «θα μπορούσαμε
να περιμένουμε ακόμη κάποιες μέρες, αλλά το καμπανάκι είναι ηχηρό και
έχουμε μάθει να λειτουργούμε ώστε να προλαμβάνουμε και να μπν ακο
λουθούμε το πρόβλημα, για να σώζουμε ζωές».
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι, έθεσε παράλληλα ένα ξεκάθαρο πλαίσιο
για το προσεχές δίμηνο, στη διάρκεια του οποίου μπορεί να ανοιγοκλείνει
π βεντάλια των μέτρων, έστειλε όμως και μήνυμα αισιοδοξίας ότι από τον
Απρίλιο «θα είμαστε πολύ καλύτερα», καθώς θα αυξηθούν οι παραδόσεις
εμβολίων και θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί.
Τα μέτρα θα εξειδικεύσουν σήμερα το μεσημέρι ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο γενικός γραμμα
τέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η γενική γραμματέας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αννα Στρατινάκπ (που θα αναφερθούν σε μέτρα
αύξησης της τηλεργασίας), καθώς και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Δια
φάνειας Αγγελος Μπίνης.
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 Η ΜΑΧΗ της Αττικής
Πηγή:

1

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1.526

750

416

κρούσματα
καταγράφηκαν χθες

εντοπίστηκαν στην Αττική
— μ
/ “Τ
στη Θεσσαλονίκη

ήταν τα
κρούσματα των
μεταλλάξεων

11

εισαγόμενα

1,6-10

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

166.067
το σύνολο των
κρουσμάτων χθες

20

277

θάνατοι χθες στη χώρα

διασωληνωμένοι

6.017

1.176

ανέρχονται οι θάνατοι συνολικά

ασθενείς έχουν εξέλθει από ΜΕΘ

-L.T*

\

*

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘ, ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ

Οι αριθμοί
που έφεραν
το lockdown
στην Αττική

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μεταξύ 24/1-30/1 είχαμε σημαντική αύξηση
κατά 11% στο ποσοστό κρουσμάτων σε ηλικικ
από 0-9 ετών. 435 θετικά παιδιά στα 6.676 κρούσματα,
έναντι 297 στα 5.059 την προηγούμενη περίοδο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ανησυχητική αύξηση της πίεσης
mgeorganta@e-typos.com
στο ΕΣΥ, η ανοδική τάση των
ημερήσιων κρουσμάτων που
σε συνδυασμό με την κυκλοφορία24/1
των -30/1 είχαμε σημαντική αύξηση
μεταλλαγμένων στελεχών οδηγεί σε
κατά 11 % στο ποσοστό των κρουσμά
ένα τρίτο επιδημικό κύμα, καθώς και
των με ηλικιακό εύρος 0-9 ετών. 435
η αύξηση κατά 11% των διαγνώσε
θετικά παιδιά στα 6.676 κρούσματα,
ων κορονοϊού στις ηλικίες από 0 έως
έναντι 297 στα 5.059 την προηγούμε
9 ετών, στοιχείο-«καμπανάκι» για τα
νη περίοδο», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας,
σχολεία, είναι τα δεδομένα που δεν γι
εκφράζοντας την ανησυχία για τα ανοι
νόταν να αγνοήσουν ειδικοί και κυβέρ
χτά σχολεία.
νηση. Παράλληλα με αυτά, η εμπειρία
της Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο, που
Υπό παρακολούθηση
έδειξε πόσο γρήγορα μια διαφαινόμενη
Συνολικά οι μεταδόσεις σε παιδιά και
έξαρση μπορεί να «φουντώσει» και να
εφήβους έχουν αυξηθεί, με τους ειδι
ξεφύγει προκαλώντας... ασφυξία στο
κούς, βέβαια, να ξεκαθαρίζουν ότι δεν
ΕΣΥ, οδήγησαν στην ενεργοποίηση του
προκύπτει βαρύτερη νόσηση στους
σκληρού lockdown για την Αττική, τρίτο
μικρούς ασθενείς με Covid-19 αυτή
στη σειρά τον τελευταίο χρόνο.
την περίοδο, ωστόσο η επίπτωση των
«Με βάση τα στοιχεία του ΕΚΑΒ τις
μεταλλαγμένων στελεχών στα μικρά
τελευταίες τρεις ημέρες, είχαμε, στις
παιδιά είναι κάτι που παρακολουθείται.
Οπως ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρι
6/2, 231 διασωληνωμένους, στις 7/2,
245 και στις 8/2, 260 διασωληνωμέκής, Βάνα Παπαευαγγέλου, στην ενη
νους συμπολίτες μας. Δηλαδή 15 συ
μέρωση της περασμένης Παρασκευής, π
νάνθρωποί μας διασωληνωμένοι παρα
μεταδοτικότητα από τα μεταλλαγμένα
πάνω την ημέρα, οι 10 από αυτούς στην
στελέχη αυξάνεται κατά 15% στον παι
Αττική. Δηλαδή, καταλαμβάνουμε και
δικό πληθυσμό.
γεμίζουμε μια ολόκληρη μονάδα ΜΕΘ
Ο υπουργός Υγείας τόνισε, επίσης,
την ημέρα στην Αττική», επεσήμανε χθες
την αύξηση κατά 15% της πληρότη
το πρωί (Open) ο υπουργός Υγείας, Βα
τας των ΜΕΘ-Covid σε διάστημα μίας
σίλης Κικίλιας (φωτό), αναφέροντας εβδομάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
ξεκάθαρα ότι θα εισηγηθεί σύντομη και
του υπουργείου Υγείας, έως χθες η
«σκληρή» καραντίνα στο Λεκανοπέδιο,
πληρότητα των Εντατικών για κορονοϊό
κάτι που έκανε σε σύσκεψη στο Μέγαρο
στην Αττική ήταν στο 72%, έναντι 62%
Μαξίμου το μεσημέρι υπό τον πρωθυ
την προηγούμενη εβδομάδα.
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζουν
«Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
πλέον και οι νέες εισαγωγές, που ξε
και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό,
περνούν ημερησίως τις 200. Μάλιστα,
γιατί είναι ένα νέο στοιχείο, την περίοδο
το ισοζύγιο με τα εξιτήρια, ακόμη ένας

Η

□

δείκτης που παρακολουθούν οι ειδικοί,
έχει κρούσει και αυτό τον κώδωνα του
κινδύνου, αφού οι εισαγωγές είναι δι
πλάσιες των εξιτηρίων. Την ίδια στιγμή
με τα παραπάνω, παρατηρείται αύξηση
κατά 19% του αριθμού των νοσηλευό
μενων την εβδομάδα αυτή συγκριτικά
με την προηγούμενη, γεγονός που με τη
σειρά του αποκαλύπτει την πίεση που
έρχεται στο Σύστημα Υγείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του
ιικού φορτίου στα λύματα στην Αττική
αποτέλεσε έναν παράγοντα που λήφθηκε υπόψη. Οπως προκύπτει από τις
αναλύσεις του Εργαστηρίου Αναλυτικής
Χημείας του ΕΚΠΑ, η συγκέντρωση του
ιού στα λύματα την προηγούμενη εβδο
μάδα είχε μια αύξηση της τάξης του
205%. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει
τη δημιουργία όσων περισσότερων κλι
νών Εντατικής απαιτηθούν αναλόγως
με την πληρότητα των νοσοκομείων,
όπως έγινε ακριβώς και στη Θεσσαλο
νίκη το φθινόπωρο. Υπενθυμίζεται ότι
στην περίπτωση της συμπρωτεύουσας
η κυβέρνηση προχώρησε ακόμη και
στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ενώ
στα νοσοκομεία αναφοράς άνοιξαν
ΜΕΘ σε ειδικές κλινικές, όπως οι καρ
διοχειρουργικές, οι αγγειοχειρουργικές.

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ
Η πληρότητα Εντατικών
για κορονοϊό στην Αττική
ήταν 72%, έναντι 62% την
προηγούμενη εβδομάδα
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 Η ΜΑΧΗ της Αττικής
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

1

Σελ.:

1,6-10

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

1.304
το σύνολο των ΜΕΘ (Covid
και non-Covid) σήμερα
στην Ελλάδα

Φ Κλείνουν βρεφονηπιακοί σταθμοί,
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια
Φ Αναστέλλεται η λειτουργία του λια
νεμπορίου (και του click away)

72%

Φ «Ρολά» κατεβάζουν κομμωτήρια και
υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής

39%

Φ Αυστηρά μέτρα στις εκκλησίες
(‘πρόκειται να εξειδικευτούν σήμερα
στις 12 το μεσημέρι μαζί με όλα τα
μέτρα)

η πληρότητα των ΜΕΘ
Covid στην Αττική

Φ Ο κωδικός 6 των μηνυμάτων που
αφορά σε ατομική άσκηση θα ισχύει
αυστηρά για το δήμο κατοικίας
(‘πρόκειται να εξειδικευτεί σήμερα)
Φ Η απαγόρευση κυκλοφορίας για τις
καθημερινές ισχύει από τις 9 έως τις
5 το πρωί και για τα Σαββατοκύρια
κα πιθανόν να διατηρηθεί το 6 το
απόγευμα με 5 το πρωί (‘πρόκειται
για ένα μέτρο που θα εξειδικεύσει
σήμερα η κυβέρνηση)

η πληρότητα των ΜΕΘ
Covid στη Θεσσαλονίκη

ΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

200

κλίνες ΜΕΘ από δωρεές θα
ανοίξουν σταδιακά

1.899

νοσηλευόμενοι συνολικά με
κορονοϊό

1.594
νοσηλευόμενοι την
προηγούμενη εβδομάδα

Φ Ανοιχτά μένουν τα σχο
λεία ειδικής αγωγής
Φ Ανοιχτά μένουν τα
σούπερ μάρκετ, τα
καταστήματα τροφί
μων, τα φαρμακεία, τα
πρατήρια καυσίμων, οι
λαϊκές αγορές
Φ Θα συνεχίσουν να λει
τουργούν καταστήματα
εστίασης με take away
και delivery

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΑΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ
Ανάλογες θα είναι οι κινήσεις και για
την Αττική, εάν απαιτηθεί, ενώ «ανά
σα» αποτελούν οι καινούργιες ΜΕΘ
που ανοίγουν. Σταδιακά θα λειτουργή
σουν επιπλέον 200 κλίνες ΜΕΘ, που
προέρχονται από δωρεές κυρίως του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στα «κόκκινα» η Αττική
0 ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 1.526 κρού
σματα σε όλπ τη χώρα, από τα οποία
τα 750 στην Αττική. Η επιβάρυνση εί
ναι μεγάλη για όλες τις περιφερειακές
ενότητες του Λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά,
στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν
206 κρούσματα, στον βόρειο τομέα
Αθηνών 109, στον δυτικό τομέα Αθη
νών 108. Αντίστοιχα, 102 περιστατικά
καταγράφηκαν στον Πειραιά, 84 στην
Ανατολική Αττική, 84 στον νότιο τομέα
Αθηνών, 38 στη Δυτική Αττική, καθώς
και 19 κρούσματα στην ενότητα νήσων
Αττικής. Το σύνολο των κρουσμάτων
που ανακοινώθηκαν αντιστοιχούν σε
αριθμό-«ρεκόρ» διαγνωστικών ελέγ
χων Ειδικότερα, σε ένα 24ωρο διενεργήθηκαν 53.015 τεστ, 23.769 μοριακά
και 29.246 rapid.
Την ανοδική πορεία της επιδημιολογικής καμπύλης επιταχύνουν, όπως όλα
δείχνουν, τα μεταλλαγμένα στελέχη.
Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλά
ξεις του SARS-CoV-2, αναδείχθηκαν
επιπλέον 15 δείγματα θετικά για το
«βρετανικό» στέλεχος. Πιο αναλυτικά,
τα εννέα δείγματα προέρχονται από τπ
Θεσσαλονίκη (επτά από την κοινότητα
και δύο νοσοκομειακά), τα πέντε από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πύλες εισόδου της χώρας και ένα εντο
πίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής.
Συνολικά, μέχρι και χθες είχαν ταυτοποιηθεί 412 δείγματα θετικά για το
«βρετανικό» μεταλλαγμένο στέλεχος
του κορονοϊού (Β.1.1.7) και έξι δείγματα
για το «νοτιοαφρικανικό» (Β.1.351).
Το αυστηρό lockdown στην Αττική
είχε φανεί ήδη από την Παρασκευή ότι
ακολουθεί ακόμη και αυτή την εβδομά
δα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ειδικοί
συζήτησαν διεξοδικά να το εισηγηθούν
ή όχι. Αποτέλεσε, μάλιστα, σημείο δι
χογνωμιών ανάμεσα στα μέλη της επι
τροπής. Τελικά, επικράτησε η άποψη να
διατηρηθεί μια στάση αναμονής για τα
δεδομένα των ημερών μετά την Παρα
σκευή, πάντα όμως λαμβάνοντας ως
δεδομένο ότι οι δείκτες της επιδημίας
αξιολογούνται σε καθημερινή βάση.
Κατά την έκτακτη συνεδρίασή τους
χθες, συμφώνησαν ότι είναι ύψιστης
σημασίας η πρόληψη του κύματος που
φαίνεται στην Αττική, ενώ η επιβολή
των σκληρότερων μέτρων τη δεδομένη
στιγμή, που δεν έχει «σκάσει» ακόμη η
«βόμβα», θα φέρει πιο γρήγορη αποκλιμάκωση.
Στο τέλος της συνεδρίασης των επιδπμιολόγων και λοιμωξιολόγων χθες
τέθηκε το θέμα για πιθανά αυστηρότε
ρα μέτρα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία
τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει
επίσης αναζωπύρωση της επιδημίας 174 κρούσματα χθες. Τα μέλη της Επι
τροπής Εμπειρογνωμόνων, όμως, την
άφησαν για τις επόμενες ημέρες καθώς
ακόμη «αντέχει», όπως κατέληξαν. Η
συμπρωτεύουσα αναμένεται να μπει

► ► ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 417.565

«Γκάζι» στους
εμβολιασμούς
Η ΕΞΟΔΟΣ από την υγειονομική κρίση θα
γίνει με τους εμβολιασμούς, που συνεχίζο
νται με αμείωτο ρυθμό στη χώρα μας. Εως
χθες είχαν πραγματοποιηθεί 41 7.565 εμβο
λιασμοί, οι 332.812 με την πρώτη δόση και
οι 84.753 με τη δεύτερη δόση.
«Εχουμε πλέον 750 εμβολιαστικά κέντρα
και 100 κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ που
εμβολιάζουν», τόνισε ο υπουργός Υγείας
(Open), προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέ
ρες ανοίγουν και τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη
(Helexpo στο Μαρούσι και Διεθνής Εκθεση
Θεσσαλονίκης).
«Είναι ένα εξαιρετικό εμβόλιο αυτό της
AstraZeneca. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολι
ασμών αποφάσισε ότι θα εμβολιάζονται
οι από 64 και κάτω και αυτό μας δίνει τη
δυνατότητα να φτιάξουμε δύο γραμμές
εμβολιασμού. Ανοίγουμε δύο καινούργιες
ηλικιακές ομάδες, 60-64 και 75-79. Αφο
ρούν 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Βλέ
πετε ότι πηγαίνουμε και βαδίζουμε σταθερά,
οργανωμένα, με ασφάλεια, με επιστημονικά
στοιχεία, χωρίς ταλαιπωρία.
Είναι ένα πολύ μεγάλο project, τεράστια
επιχείρηση την οποία διενεργούμε», πρόσθεσε ο υπουργός.

► ► ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
στο «μικροσκόπιο» των ειδικών ακόμη
και σήμερα. Η πληρότητα των κλινών
ΜΕΘ, πάντως, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του υπουργείου Υγείας, είναι
στο 39%. Ο προβληματισμός, ωστό
σο, είναι έντονος για την περιοχή της
Αχάίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, πρέπει να
επιλυθούν προβλήματα των ασθενοφό
ρων καθώς δεν έχουν επισκευαστεί,
με αποτέλεσμα κατά τις διακο
μιδές ασθενών με κορονοϊό
να τυχαίνουν
βλάβες στο
δρόμο, όπως
λέει. Οπως
προκύπτει
από τα στοι
χεία του κ.
Γιαννάκου,
στο νοσοκο
μείο «Αγιος
Ανδρέας» νο
σηλεύονται τρεις
ασθενείς στη ΜΕΘ
(πληρότητα 30%) και 32 ασθενείς σε
απλές κλίνες. Στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται
έξι ασθενείς στη ΜΕΘ (πληρότητα
50%) και 23 σε απλές κλίνες. Η
Περιφέρεια Αχάίας για ακόμη μία
ημέρα κατέγραψε μεγάλο αριθμό
κρουσμάτων - 97. Υπενθυμίζεται
ότι η πόλη της Πάτρας είναι σε
«σκληρό» lockdown και δεν λει
τουργούν σχολεία και λιανεμπό
ριο. Η Εύβοια, επίσης, βρίσκεται
στο... βαθύ κόκκινο με 87 κρού
σματα τη χθεσινή ημέρα. ■

Κρούσματα Covid
και στον Αρειο Πάγο
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σημάνει στον Αρειο
Πάγο μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων
κορονοϊού στα υψηλά δικαστικά κλιμάκια.
Μεταξύ άλλων, έγινε γνωστό πως η ανακρίτρια-αρεοπαγίτης που διερευνά την υπόθε
ση της φερόμενης σκευωρίας, Κωνσταντίνα
Αλεβιζοπούλου, διαγνώστηκε θετική στον
κορονοϊό.
Η κ. Αλεβιζοπούλου είχε μπει σε καρα
ντίνα από την περασμένη Τετάρτη, οπότε
και διαγνώστηκε με κορονοϊό ο Μιχάλης
Καλογήρου, ο οποίος έχει διαγνωστεί θετι
κός στον ιό και μάλιστα στη βρετανική του
μετάλλαξη.
Η γραμματέας της κ. Αλεβιζοπούλου, πά
ντως, παρόλο που ήταν επίσης για πολλές
ώρες στο ίδιο δωμάτιο με τον κ. Καλογήρου,
διαγνώστηκε αρνητική.
Στο μεταξύ, ο κ. Καλογήρου εξακολουθεί
να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία»
με λοίμωξη του αναπνευστικού και σύμφωνα
με τους γιατρούς είναι εκτός κινδύνου.
Αυτονόητο είναι πως οι καταθέσεις στον
Αρειο Πάγο για την υπόθεση της φερόμενης
σκευωρίας θα πάνε πίσω κάποιες ημέρες.
Ωστόσο, εκτός της ανακρίτριας της «υπόθε
σης Παπαγγελόπουλου» θετικός στον κορονοϊό έχει διαγνωστεί και ο πρώην πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης,
όπως και μέλη της οικογένειάς του.
Επίσης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Εφετών Αιγαίου, Παναγιώτης Πούλιος, έχει
διαγνωστεί θετικός στον Covid-19.
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Σχολεία ερμητικά κλειστά
ε πλήρη αναστολή λειτουργίας
οδηγούνται από αύριο όλες οι
σχολικές μονάδες στην Αττική
μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, με
τους μαθητές όλων των βαθμιδών
να συνεχίζουν την εκπαιδευτική δια
δικασία μέσω τηλεκπαίδευσης, πλην
των ειδικών σχολείων, που συνεχίζουν
κανονικά τη λειτουργία τους. Η Αττική
εντάσσεται πλέον στην κατηγορία όπου
βρίσκονται ήδη οι δημοτικές ενότητες
της Πάτρας, της Χαλκίδας και του
Αγίου Νικολάου στο Λασίθι Κρήτης. Η
πορεία της πανδημίας και η διασπορά
της με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο
σε συγκεκριμένες περιοχές έχει οδηγή
σει τη διαδικασία της διδασκαλίας να
λειτουργεί σε τέσσερις διαφορετικές
ταχύτητες σε όλη τη χώρα.
Για την περίπτωση της Αττικής, το
«lockdown» στα σχολεία θα διαρκέ
σει έως τις 28 Φεβρουάριου, ενώ για
τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες τα
μέτρα θα επανεξεταστούν στο τέλος
της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση της Αττικής, τα Λύκεια βρί
σκονται ήδη σε καθεστώς εξ αποστάΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
σεως εκπαίδευσης, με τα Νηπιαγωγεία
eoikonomidi@e-typos.com
και τα Δημοτικά να κλείνουν ένα μήνα
μετά την επανέναρξη της λειτουργί
ας τους, και τα Γυμνάσια λίγες μέρες
κινάει η εκπαιδευτική διαδικασία για
μετά την επιστροφή των μαθητών στα
τους μαθητές των Δημοτικών και των
Νηπιαγωγείων. Η επιλογή αυτή επα
θρανία.
νέρχεται ώστε να μην υπερφορτωθεί
Τηλεκπαίδευση
η πλατφόρμα Webex και προκύψουν
Στο καθεστώς που ίσχυε τον Νοέμβριο
προβλήματα κατά την εκπαιδευτική
θα επιστρέφει και η εφαρμογή της τη
διαδικασία.
λεκπαίδευσης. Στην Αττική, που καλύ
πτει ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών του
Τέσσερις ταχύτητες
συνολικού μαθητικού πληθυσμού, η εξ
Οι «τέσσερις ταχύτητες» που ισχύουν
αποστάσεως διδασκαλία στα σχολεία
για τα σχολεία μέχρι το τέλος της τρέ
θα διαχωριστεί σε πρωινή και απογευ
χουσας εβδομάδας διαμορφώνονται
ματινή ανάλογα με την εκπαιδευτική
ως εξής:
βαθμίδα.
Π· Σε αναστολή όλες οι εκπαιδευUU τικές δομές. Τηλεκπαίδευση
Ειδικότερα, οι μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου θα παρακολουθούν το
για το σύνολο του μαθητικού πλη
θυσμού
μάθημά τους διαδικτυακά τα πρωινά,
ενώ μετά τις 2 το απόγευμα θα ξεV Περιφέρεια Αττικής

Σ

V Δημοτική Ενότητα Πατρέων
V Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων
\Χ Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου
της ΠΕ Λασιθίου

D

Σε αναστολή Γυμνάσια και Λύ
κεια και συνέχιση της εκπαι
δευτικής διαδικασίας με τηλεκπαί
δευση. Διά ζώσης διδασκαλία για
Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

2η

V Δημοτική Ενότητα Θήρας
V Δημοτική Ενότητα Μυκόνου

ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Τηλεκπαίδευση για μαθητέε
Γυμνασίου και Λυκείου
τα πρωινά και μετά
us 14.00 για Δημοτικά
και Νηπιαγωγεία

EVI Σε αναστολή τα Λύκεια και
ΚηΑΙΙ συνέχιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με τηλεκπαίδευση. Διά
ζώσης διδασκαλία σε Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά και Γυμνάσια
ν' Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλο
νίκης
ν' Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

V Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου
V Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της
ΠΕ Ηλείας
V Δήμος Ζακύνθου
V Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας
V Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ
Πιερίας
V Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης
V Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της
ΠΕ Εύβοιας
ν' Δήμος Τανάγρας
ν' Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης
ν' Δήμος Θηβαίων
ν' Δήμος Σπάρτης

|ΓΡ· Διά ζώσης διδασκαλία σε όλες
■fell! τις εκπαιδευτικές δομές:
Ολες οι περιοχές της χώρας που δεν
εμφανίζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, καθώς και οι εκπαιδευτικές
δομές της ειδικής αγωγής. ■

► ► «ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΕ» ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

100% αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά υγρά απόβλητα της Θεσσαλονίκης
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ του περασμένου Οκτωβρί
ου, λίγο πριν από την «έκρηξη» κρουσμά
των, «σκαρφάλωσε» το ιικό φορτίο των
λυμάτων του πολεοδομικού συγκροτή
ματος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα
ακόμη «καμπανάκι» ότι η κατάσταση δεν
πηγαίνει καλά στη Θεσσαλονίκη, καθώς
καταγράφεται διασπορά του ιού.
Συγκεκριμένα, η ανάλυση των δειγ
μάτων που ελήφθησαν την Παρασκευή
5 και την Κυριακή 7 Φεβρουάριου, μετά
τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των
μετρήσεων, σε σύγκριση με τις μετρήσεις
της 1ης και 3ης Φεβρουάριου, δείχνει
100% (!) αύξηση της συγκέντρωσης του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα.
Το ποσοστό της συγκέντρωσης του ιικού
φορτίου ανιχνεύεται σε επίπεδα αντίστοιχα
της 20ής Οκτωβρίου, αλλά χαμηλότερα
της συγκέντρωσης των τελευταίων ημε
ρών του Οκτωβρίου, όταν είχε ξεκινήσει
μία εκθετική αύξηση το φθινόπωρο.
«Διαπιστώνονται διπλασιασμός του ιικού φορτίου και μία συνεχής αύξηση της
συγκέντρωσής του στα λύματα από τις
αρχές του μήνα, η οποία παραμένει έντο
να ανησυχητική και εφιστά την προσοχή
όλων μας, καθώς αν σταδιακά ενταθεί θα
δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις στο
Σύστημα Υγείας και στην καθημερινότη

τα των πολιτών», δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο
πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου.
Πρόσθεσε ότι «ο εντοπισμός κρουσμάτων
μεταλλαγμένων- πολύ πιο μεταδοτικών
στελεχών του SARS-CoV-2, σε συνδυασμό
με φαινόμενα συνωστισμού που παρατη
ρήθηκαν το τελευταίο διάστημα, μπορεί
να ερμηνεύσει τις έντονα αυξητικές τά
σεις διασποράς του ιού στην κοινότητα»
και «είναι πλέον και στην ατομική ευθύνη
του καθενός το να μην οδηγηθούμε σε μία
εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, αλλά
να αποφύγουμε μία επανάληψη όσων βιώσαμε τον περασμένο Νοέμβρη», και γι’
αυτό «η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων

είναι ο μόνος τρόπος, ο μόνος δρόμος».
Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις της 27ης
Ιανουάριου, 29ης Ιανουάριου και 1ης Φε
βρουάριου είχαν δείξει αύξηση στο ιικό
φορτίο των λυμάτων της τάξης του 50%,
που στις επόμενες μετρήσεις παγιώθηκε
με τάσεις σταθεροποίησης.
«Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της
τάσης με βάση τις προηγούμενες μετρή
σεις. Ο διπλασιασμός που καταγράφεται
είναι πέρα από οποιαδήποτε πειραματική
αβεβαιότητα, δεν ξεπερνά τα όποια όρια
σφάλματος», δήλωσε ο καθ. Χημείας του
ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος.

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΠΟΕΔΗΝ

Το σχέδιο για τη μάχη της Αττικής
Οι 90 πρόσθετες κλίνες ΜΕΘ και οι εφεδρείες - Σκληρό lockdown έως 28/2, με άνοιγμα και κλείσιμο το επόμενο δίμηνο
Σε κατάσταση ετοιμότηταε τίθενται οι εφεδρείεε του συστήματοε υγείαε στην Αττική,
που αναμένεται να δοκιμαστεί το αμέσωε
προσεχέε διάστημα, ενώ από αύριο ξεκινά
η εφαρμογή σκληρού lockdown. Χθεε το
πρωί η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ στο λε
κανοπέδιο άγγιξε το 71%, με τουε ειδικούε

να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζονταε ότι η αφετηρία εφαρμογήε των
αυστηρών περιορισμών γίνεται με πιο υψηλή
πληρότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο
κύμα. Στιε σχεδόν 220 διαθέσιμεε, θα προστε
θούν 80-90 νέεε κλίνεε ΜΕΘ από τη δωρεό
του Ιδρύματοε Σταύροε Νιάρχοε, ενώ είναι

έτοιμο το σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη
κλινών ΜΕΘ, όπωε έγινε στη Θεσσαλονίκη,
όπου τετραπλασιάστηκαν οι κλίνεε εντατικήε
μέσα στο δεύτερο κύμα. Παράλληλα, έχουν
ήδη γίνει επαφέε με ιδιωτικά θεραπευτήρια
ώστε, εάν χρειαστεί, να περιθάλψουν ασθενείε με κορωνοϊό. Στα πλεονεκτήματα τηε

Αττικήε είναι ο μεγάλοε αριθμόε δημόσιων
νοσοκομείων, 31 στην Αθήνα και 6 σε Δυ
τική Αττική και Πειραιά, ενώ εάν παραστεί
ανάγκη θα συνδράμουν τα νοσοκομεία Χαλκίδαε, Κορίνθου και άλλων όμορων περιοχών.
Την αύξηση των νοσηλειών στην Αττική και
τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα των μεταλ

λάξεων επικαλέστηκε ο πρωθυπουργόε Κυριάκοε Μητσοτάκηε, ανακοινώνονταε την
εφαρμογή του σκληρού lockdown. Κατέ
στησε επίσηε σαφέε ότι το επόμενο δίμηνο
η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένωε
θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επί
πεδα του συναγερμού. Σελ. 3

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ

✓

Κλείνουν λιανεμπόριο,
κομμωτήρια, κέντρα
αισθητικής, ΚΤΕΟ, σχολεία
πλην της ειδικής ανωνής
Μαθήματα με τηλεκπαίδευση
Via όλες τις βαθμίδες
Ανοιχτά σούπερ μάρκετ,
καταστήματα τροφίμων,
φαρμακεία, συνεργεία,
βενζινάδικα
Τροποποιήσεις σε Δημόσιο,
δικαστήρια, εκκλησίες
Σελ. 3

Μητσοτάκης: Διανύουμε
το τελευταίο μίλι
Σελ. 3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βεντάλια
περιορισμών
το επόμενο
δίμηνο
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε το lockdown
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΥΜΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Προσωπικά ο πρωθυπουργόε ΚυριάΜητσοτάκηε εττέλεξε να ανα
κοινώσει την απόφαση για νέο ολι
κό lockdown στην Αττική, που θα
ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη στιε
6 το πρωί έωε και τιε 28 Φεβρουά
ριου. Ο πρωθυπουργόε εξηγώνταε
τουε λόγουε που οδήγησαν σε αυ
τή την απόφαση ανέφερε δύο δε
δομένα: αφενόε, την αύξηση των
νοσηλειών στην Αττική όπου στα
διακά γεμίζουν οι δομέε υγείαε και,
αφετέρου, τιε μεταλλάξει του ιού
που φαίνεται να επιταχύνουν τη
μεταδοτικότητα του.
Ο κ. Μητσοτάκηε, τονίζονταε
πωε το επόμενο δίμηνο είναι κρί
σιμο, θέλησε να δείξει το φωε στο
τούνελ, κάνονταε λόγο για «ύστα
τη επίθεση του ιού πριν από την
οριστική νίκη του εμβολιασμού»
και προσθέτονταε πωε «από τον
Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτε
ρα», όμωε «τώρα πρέπει να προ
λάβουμε τον κίνδυνο».
Σε άλλο εξάλλου σημείο τηε τοποθέτησήε του, ο κ. Μητσοτάκηε
σημείωσε πωε «σήμερα είμαι πε
ρισσότερο παρά ποτέ πεπεισμέvos ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο
επίλογοε αυτήε τηε πρωτοφανούε
περιπέτειαε». Ο πρωθυπουργόε
πάντωε δεν ωραιοποίησε την κα
τάσταση, ούτε απέκλεισε το ενδε
χόμενο νέων μέτρων το επόμενο
δίμηνο, που ούτωε ή άλλωε είναι
και το πιο κρίσιμο. «Στο δίμηνο
που ακολουθεί, η βεντάλια των πε
ριορισμών ενδεχομένωε θα ανοί
γει και θα κλείνει ανάλογα με τα
επίπεδα του συναγερμού», είπε,
προσθέτονταε όμωε και πάλι την
αχτίδα αισιοδοξίαε πωε «είναι και
το τελευταίο μίλι προε την ελευθε
ρία». Σε αυτό θα συμβάλει, όπωε
τόνισε, και το γεγονόε πωε μέχρι
τα τέλη τηε άνοιξηε οι πιο ευάλω
τοι Ελληνεε θα έχουν θωρακιστεί
μέσω του εμβολιασμού.
«Στόχοε είναι να συναντηθού
με με εκείνη τη στιγμή ακμαίοι
και δυνατοί. Κι ένα μεγάλο βήμα
σε αυτή τη διαδρομή τηε ελπίδαε
είναι να πεετύχουν τα μέτρα που
θα ισχύουν από μεθαύριο. Θα τα
kos

τηρήσουμε και θα νικήσουμε»,
κατέληξε.

Οι κρίσιμεβ παράμετροι
Η απόφαση για ολικό lockdown
δεν έπεσε σαν κεραυνόε εν αιθρία.
Ηδη από την προηγούμενη εβδο
μάδα τα ποιοτικά στοιχεία τηε
πανδημίαε θύμιζαν «Νοέμβριο»,
καθώε δεν ήταν μόνο τα κρού
σματα που είχαν πάρει ανηφορι
κή οδό. Η πίεση στα νοσοκομεία
είχε αρχίσει να ήταν πολύ μεγάλη,
ενώ και οι αναλύσειε των λυμάτων
έδειχναν απότομη αύξηση του ιικού φορτίου κατά 50%. Συνεπώε,
η χθεσινή απόφαση ήταν παραπά
νω από ορατή, όπωε φάνηκε και
στη μαραθώνια συνεδρίαση των
λοιμωξιολόγων την περασμένη
Παρασκευή, όπου 13 από τουε 33
ειδικούε ζήτησαν άμεσα ένα συ
νολικό «λουκέτο», ώστε να μην
ξεφύγει η Αθήνα.
Παράλληλα, όμωε, με τα δύο
δεδομένα που ανέφερε ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε υπάρχει ένα ακό
μα στοιχείο που οδήγησε στη συ
γκεκριμένη απόφαση: η πίεση να

Για «το τελευταίο
μίλι προς την ελευθερία»
έκανε λόγο
ο πρωθυπουργός Στόχος της κυβέρνησης
να ανοίξει οριστικά
η οικονομία
από τον Απρίλιο.
ανοίξει κανονικά η χώρα από τον
ερχόμενο Απρίλιο. Για να γίνει κάτι
τέτοιο πρέπει το ΕΣΥ να αποσυμφορηθεί, έτσι ώστε να υπάρχει
περιθώριο από τον Απρίλιο για
όσο το δυνατόν πιο πλήρη οικο
νομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένηε και τηε εστίασηε
σε ανοικτό χώρο, καθώε θα έχει
πλέον καλοκαιριάσει. Η πίεση να
ανοίξει η οικονομική δραστηριό
τητα επιβάλλεται από το γεγονόε
πωε ήδη έχουν δαπανηθεί 5,9 δισ.
από τα 7,5 δισ. που προβλέπονταν
στον προϋπολογισμό, συνεπώε
δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν
του Μαρτίου η στήριξη των επι
χειρήσεων.

«Από χον Απρίλιο θα είμαστε πολύ καλύτερα, όμως τώρα πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο», υπογράμμισε χθες ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Οι εφεδρείες των ΜΕΘ στη μάχη της Αττικής
ημέρεε αναμένεται να παραδο
θούν και 80-90 νέεε κλίνεε ΜΕΘ
από τη δωρεά του Ιδρύματοε Σταύ
ροε Νιάρχοε στα νοσοκομεία τηε
Αττικήε. Ηδη είναι έτοιμεε και θα
ενεργοποιηθούν, εφόσον χρεια
στεί, 30 κλίνεε στο ΚΑΤ. Επιπλέ
ον, υπάρχει και ο σχεδιασμόε για
περαιτέρω ανάπτυξη κλινών εφό
σον χρειαστεί, όπωε συνέβη και
στη Θεσσαλονίκη που εν μέσω
του δεύτερου κύματοε τετραπλα
σιάστηκαν οι κλίνεε εντατικήε.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Στο ανώτερο επίπεδο ετοιμότηταε

βρίσκονται οι μονάδεε Υγείαε τηε
Αττικήε για να αντιμετωπίσουν τη
νέα έξαρση τηε πανδημίαε. Στον
σχεδίασμά του υπουργείου Υγείαε
είναι η σταδιακή αύξηση των κλι
νών των δημόσιων νοσοκομείων
για περιστατικά COVID-19, με την
ενεργοποίηση των κλινών εντατικήε θεραπείαε τηε δωρεάε του
Ιδρύματοε Σταύροε Νιάρχοε αλλά
και -εφόσον κριθεί απαραίτητοτην ανάπτυξη κλινών εντατικήε
στο «μοντέλο Θεσσαλονίκηε», δη
λαδή σε χώρουε όπωε χειρουργεία,
και σε άλλεε ειδικέε μονάδεε. Εφε
δρεία του ΕΣΥ του λεκανοπεδίου
είναι και τα νοσοκομεία των όμο
ρων περιοχών, αλλά και ο ιδιωτικόε τομέαε.
Οι υγειονομικέε αρχέε παρα
κολουθούν στενά την κατάσταση
στο ΕΣΥ ώστε, εφόσον χρειαστεί,
να παρέμβουν άμεσα. Στα αρνητι
κά αυτήε τηε συγκυρίαε είναι ότι
αυτό το πανδημικό κύμα ξεκινά
ει όταν η πληρότητα στιε ΜΕΘ
COVID είναι πιο υψηλή σε σχέ
ση με το προηγούμενο κύμα. Στα
πλεονεκτήματα είναι ότι η Αττι
κή έχει μεγάλο αριθμό δημόσιων
νοσοκομείων (31 στην Αθήνα και
έξι σε Δυτική Αττική και Πειραιά),
στα οποία θα συνδράμουν και νο
σοκομεία όμορων περιοχών (π.χ.
νοσοκομείο Χαλκίδαε, Κορίνθου
κ.ά.). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι
το λεκανοπέδιο έχει τα περισσό-

Ανησυχία

Στον σχεδίασμά του υπουργείου Υγείας είναι η σταδιακή αύξηση των κλι
νών των δημόσιων νοσοκομείων για περιστατικά C0VID-19.
ανέφεραν στην «Κ» στελέχη του
υπουργείου Υγείαε, που εκτιμούν
ότι με τα μέτρα που αποφασίστηκαν και τιε δυνατότητεε του συστήματοε Υγείαε τηε Αττικήε θα
μπορέσει να ελεγχθεί εγκαίρωε η
νέα έξαρση τηε πανδημίαε. Πριν
από την αξιοποίηση των υποδο
μών του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει
το στάδιο τηε σταδιακήε αύξησηε των κλινών COVID του ΕΣΥ.
Σημειώνεται ότι στην Αττική οι
κλίνεε ΜΕΘ-COVID είναι σχεδόν
220, ενώ οι απλέε κλίνεε COVID
ξεπερνούν τιε 1.400. Τιε επόμενεε

Η ενεργοποίηση
του «μοντέλου Θεσσα
λονίκης» και η δωρεά
του Ιδρύματος
Στ. Νιάρχος.
τέρα και μεγαλύτερα ιδιωτικά θε
ραπευτήρια, με τα οποία είναι ήδη
σε επαφή στελέχη του υπουργείου
Υγείαε ώστε, εάν χρειαστεί, να περιθάλψουν ασθενείε με κορωνο'ίό.
«Ακόμα δεν είμαστε εκεί»,

Αξίζει πάντωε να σημειωθεί
ότι η Ομοσπονδία Ενώσεων Νο
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδοε
σε επιστολή τηε προε τον πρω
θυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη και
τουε υπουργούε Υγείαε Β. Κικίλια και Β. Κοντοζαμάνη, εκφράζει
την ανησυχία τηε για την Αττική
όπου, όπωε τονίζει, παραμένουν
οι μεγάλεε ελλείψειε σε υποδομέε,
εξοπλισμό και προσωπικό στα νο
σοκομεία. Σύμφωνα με την ομο
σπονδία, «υπάρχουν ελλείψειε σε
άκρωε απαραίτητο εξοπλισμό για
τη νοσηλεία ασθενών σε πτέρυγεε COVID, όπωε συστήματα χορήγησηε οξυγόνου υψηλήε ροήε»,
«στα περισσότερα μεγάλα νοσο
κομεία είναι αδύνατον να γίνε
ται διαχωρισμόε (χωροταξικόε
και φυσικόε) των κρουσμάτων»,
ενώ «το ίδιο κατάκοπο, γερασμένο και αποδεκατισμένο προσω
πικό εδώ και δέκα μήνεε “ανα
κυκλώνεται”».

Σκληρό lockdown με τηλεκπαίδευση και κλειστό λιανεμπόριο
Σε αυστηρό lockdown που θυμίζει
τον περασμένο Μάρτιο, με κλεί
σιμο του λιανεμπορίου και με τη
λεκπαίδευση σε όλεε τιε εκπαιδευτικέε βαθμίδεε, εισέρχεται ξανά
η Αττική, σε μία προσπάθεια να
περιοριστεί η διασπορά του κορωνο'ΐού, και η οποία στον βαθμό
που είναι σήμερα, μαε φέρνει όλο
και πιο κοντά σε ένα τρίτο κύμα
τηε πανδημίαε. Ειδικότερα, μετά
και την εισήγηση τηε επιτροπήε
εμπειρογνωμόνων του υπουργεί
ου Υγείαε για τον νέο κορωνο'ίό,
αποφασίστηκε για την Αττική από
αύριο και τουλάχιστον έωε την Κυ
ριακή 28 Φεβρουάριου να κλείσει
το λιανεμπόριο κάθε μορφήε, αλ
λά και η διά ζώσηε εκπαίδευση σε
όλεε τιε βαθμίδεε με την εξαίρεση
τηε ειδικήε αγωγήε.
Τα μέτρα σε ό,τι αφορά τον πε
ριορισμό τηε κυκλοφορίαε των πο
λιτών, τη λειτουργία των δημόσι
ων υπηρεσιών, των δικαστηρίων
και των θρησκευτικών ναών, ανα
μένεται να εξειδικευθούν σήμερα
από τουε αρμόδιουε υπουργούε,
ωστόσο κατά πληροφορίεε η απα
γόρευση τηε κυκλοφορίαε αναμέ
νεται να παραμείνει ωε έχει (από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τιε 9 μ.μ. έωε 5 π.μ. τιε καθημερινέε, ενώ εξετάζεται εάν θα παραμείνει για τα Σαββατοκύριακα
η απαγόρευση από τιε 6 το από
γευμα), ενώ θα κλείσουν κομμω
τήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικήε
και ΚΤΕΟ. Ανοιχτά θα μείνουν τα
σούπερ μάρκετ και γενικά τα κα
ταστήματα τροφίμων, φαρμακεία,
συνεργεία, βενζινάδικα, αλλά και
καταστήματα που έχουν υπηρεσίεε για επισκευέε.

Το αυστηρό lockdown της Αττικής

1

2

3

4

5

6

7

Θα ισχύσει
από αύριο
μέχρι και
ιην 28η
Φεβρουάριου

Κλείνει
το λιανε
μπόριο

Κλείνουν
κομμωτήρια,
κέντρα
αισθητικής
και ΚΤΕΟ

Κλείνουν
τα σχολεία
εκτός
της ειδικής
αγωγής

Μαθήματα
με τηλεκπαί
δευση για
όλες τις
βαθμίδες

Ανοιχτά
σούπερ
μάρκετ,
καταστήματα
τροφίμων,
φαρμακεία,
συνεργεία,
βενζινάδικα

Τροποποιήσεις
στη λειτουργία
υπηρεσιών
του Δημοσίου,
των δικαστη
ρίων, των
εκκλησιών

1.526 νέα κρούσματα
Χθεε, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
1.526 νέεε διαγνώσειε COVID-19,
εκ των οποίων 750 εντοπίστηκαν
στην Αττική (206 στο κέντρο τηε
Αθήναε), 174 στη Θεσσαλονίκη,
97 στην Αχάΐα και 87 στην Εύ
βοια. Ο συνολικόε αριθμόε των
θυμάτων τηε νόσου στην Ελλά
δα είναι 6.017 με 20 θανάτουε να
καταγράφονται τιε τελευταίεε 24
ώρεε. Χθεε νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ 277 ασθενείε
με COVID-19. Εντονη είναι η πίε
ση στα νοσοκομεία αναφοράε τηε
Αττικήε και είναι χαρακτηριστικό
ότι σύμφωνα με τουε εκπροσώπουε των εργαζομένων δημόσιων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) χθεε το
απόγευμα η πληρότητα στιε απλέε
κλίνεε COVID-19 στο νοσοκομείο
Σωτηρία άγγιζε το 100%. Αντίστοι
χη είναι η εικόνα στη ΜΕΘ-COVID
του Ευαγγελισμού, του Γ. Γεννηματάε και του Σισμανόγλειου.
Τη λήψη αυστηρότερων μέ
τρων είχε προαναγγείλει ο υπουργόε Υγείαε Βασίληε Κικίλιαε που
σε τηλεοπτική του συνέντευξη
χθεε το πρωί είχε αναφερθεί στην
έλευση και στη χώρα μαε ενόε
τρίτου κύματοε τηε πανδημίαε

COVID-19. Οπωε ανέφερε, «οι αναλύσειε που παίρνω από τιε επιτροπέε των ειδικών λοιμωξιολόγων επιδημιολόγων είναι τέτοιεε, που
δείχνουν ότι έρχεται και στη χώ
ρα μαε αυτό το τρίτο κύμα και τα
κρούσματα προφανώε αφορούν
κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή
την Αττική των 4-5 εκατομμυρί
ων κατοίκων». Ο υπουργόε ση
μείωσε ότι απαιτείται ένα σκληρό
lockdown, για να φέρει γρήγορα
αποτελέσματα και να αποκλιμακώσει το επιδημικό φορτίο στη

χώρα και τόνισε: «Επί 11 μήνεε
δίναμε μια άνιση μάχη με τον κορωνόίό και τα καταφέραμε. Τώρα
δίνουμε μια μάχη με τον χρόνο,
δηλαδή μέχρι να εμβολιάσουμε το
60%-70% του πληθυσμού».
Ο κ. Κικίλιαε αναφέρθηκε και
στα δεδομένα που προβλημάτι
σαν ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Ει
δικότερα, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ,
ο αριθμόε των διασωληνωμένων
αυξήθηκε από 231 το Σάββατο,
σε 245 την Κυριακή και σε 260 τη
Δευτέρα. «Δηλαδή 15 συνάνθρω

ποί μαε διασωληνωμένοι παραπά
νω την ημέρα, οι 10 από αυτούε
στην Αττική. Καταλαμβάνουμε
και γεμίζουμε μια ολόκληρη μο
νάδα ΜΕΘ την ημέρα στην Αττι
κή», σημείωσε ο κ. Κικίλιαε. Χθεε
το ποσοστό κάλυψηε των κλινών
εντατικήε COVID στα νοσοκομεία
τηε Αττικήε ήταν 71%, όταν μία
εβδομάδα πριν ήταν 62%, ενώ συ
νολικά ο αριθμόε των νοσηλευόμε
νων ασθενών με COVID-19 (απλέε
κλίνεε και ΜΕΘ) ήταν 1.899 ένα
ντι 1.594 την προηγούμενη Τρί
τη. Επιπλέον, το διάστημα από 24
έωε 30 Ιανουάριου καταγράφηκε
αύξηση κατά 11% στο ποσοστό
των κρουσμάτων σε παιδιά ηλικίαε έωε 9 ετών.
Τέλοε, αξίζει να σημειωθεί ότι
χθεε ταυτοποιήθηκαν επιπλέον
15 δείγματα θετικά στο βρετανι
κό στέλεχοε του SARS-CoV-2, εκ
των οποίων τα 9 από τη Θεσσαλο
νίκη, ένα από την Αττική και πέ
ντε από πύλη εισόδου. Συνολικά
στη χώρα μαε έχουν εντοπιστεί
412 περιστατικά COVID-19 με το
βρετανικό στέλεχοε και έξι με το
νοτιοαφρικανικό.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

22

 «Εργατικό ατύχημα ο Bdvaios νοσηλευτή»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 182.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-02-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

«Εργατικό ατύχημα ο Bdvaios νοσηλευτή»
ΠΡΟΚΑΛΕΙ συγκίνηση και έντονο προβλημα
να εξαφανίσει την ανασφάλεια από τους υγει
τισμό η επιστολή προς τον πρόεδρο της ΠΟΕονομικούς, που μένουν πίσω, για τη μελλοντι
ΔΗΝ, την οποία έστειλε η Ολυμπία Τσάτσα, σύ
κή αβεβαιότητα εν όψει και του τρίτου κύματος».
ζυγος του νοσηλευτή του Νοσοκομείου Φλώρι
Και επισημαίνει: «Στην παρούσα φάση ούτε
νας Κωνσταντίνου Πετσούκη, που έχασε τη μά
προσωρινή σύνταξη δεν μπορούμε να πάρουμε,
χη με τον κορονοϊό σε ΜΕΘ του «Γεννήματος»,
διότι οι άνθρωποί μας ήταν εν ενεργεία υπάλλη
στη Θεσσαλονίκη.
λοι. Τουλάχιστον η Πολιτεία ας
Η χαροκαμένη σύζυγος «ρα
κάνει το ελάχιστο και αυτονόητο
Χήρα υγειονομικού
γίζει καρδιές» με όσα γράφει
για την επιβίωσή μας, την άμεση
προς τον Μιχάλη Γιαννάκο: «Η
ζητά από την Πολιτεία
έκδοση της σύνταξής μας. Από
κάθε οικογένεια ζει τον δικό της
την Πολιτεία ακόμα δεν έχου
να κάνει το ελάχιστο
γολγοθά, αλλά η ζωή μας άλλα
με ακούσει ούτε συλλυπητήρια».
για την επιβίωση
ξε δραματικά, γιατί οι άνθρωποί
Και ολοκληρώνοντας στην
μας θυσιάστηκαν για να σώ
επιστολή, αναφέρει: «Σας υπεν
της οικογένειάς του
σουν όλους εμάς. Το ελάχιστο
θυμίζω ότι ο άνθρωπός μας, ο
που οφείλει να κάνει η Πολιτεία
Κωνσταντίνος Πετσούκης, είναι
είναι να σταθεί δίπλα στις οικογένειές μας. Τον
ο 15ος υγειονομικός που έχασε τη μάχη με
πόνο μας δεν μπορεί να τον σβήσει κανείς, αλλά
τον αόρατο εχθρό στις 20/12/2020 στη ΜΕΘ
θα πρέπει η Πολιτεία να δείξει τον απαιτούμενο
του Νοσοκομείου Γεννηματάς Θεσσαλονίκης,
σεβασμό στους ΗΡΩΕΣ, όπως η ίδια τους χαρα
νοσηλευτής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώ
ρινας». Υπογραφή: «Η σύζυγος του συναδέρκτήριζε, που θυσιάστηκαν, να χαρακτηρίσει ερ
γατικό ατύχημα την απώλειά τους, ως οφείλει,
φου σας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Συνεχίζονται οι καταγγελίες ενάντια στις διώξεις
υγειονομικών
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 178.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-02-2021
2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεχίζονται οι καταγγελίες
ενάντια στις διώξεις υγειονομικών
Πληθαίνουν οι καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών
φορέων ενάντια στις διώξεις σε βάρος αγωνιστών υγειονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Για
τρών (ΟΕΝΓΕ), Αφροδίτη Ρέτζιου, έλαβε κλήση από την αστυνομία προκειμένου να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις, με αφορμή κινητοποίηση των υγει
ονομικών στις 24/9, για... παράβαση των άρθρων περί «απείθειας» και «πα
ρακώλυσης συγκοινωνιών», σε συνδυασμό με τον νόμο για τις «δημόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις».
«Τις τελευταίες μέρες οι πρόεδροι συνδικαλιστικών οργανώσεων για
τρών και νοσοκομείων (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ, "Αγ. Σάββας") δέχονται ραβασά
κια με κλήση από το νεκραναστημένο Συνδικαλιστικό της Ασφάλειας, γιατί
κινητοποιήθηκαν και διεκδίκησαν προσλήψεις γιατρών, μέσα προστασίας
για τους υγειονομικούς, επίταξη των ιδιωτικών δομών Υγείας», καταγγέλ
λει το ΠΑΜΕ και στηλιτεύει τις προκλητικές προσπάθειες της κυβέρνησης
«να φιμώσει κάθε φωνή που αποκαλύπτει την επικίνδυνη πολιτική της για
τη διαχείριση της κατάστασης».
«Η υποκρισία της κυβέρνησης ξεχειλίζει!», τονίζει η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας. «Αυτοί που τις τελευταίες βδομάδες σηκώνουν το λάβαρο της υπε
ράσπισης των γυναικών από τη βία, διώκουν γυναίκα συνδικαλίστρια, την πρό
εδρο της ΟΕΝΓΕ, που πρωτοστατεί στον αγώνα για την προστασία της υγεί
ας του λαού μας, για τα εργασιακά δικαιώματα των υγειονομικών», σημειώνει.
Σχετικές ανακοινώσεις έχουν εκδώσει μεταξύ άλλων οι Ομοσπονδίες Οι
κοδόμων, Εργαζομένων στο Φάρμακο (ΟΕΦΣΕΕ), Συλλόγων Υπαλλήλων Αι
ρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Δι
οικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ), Συλλόγων Ερ
γαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΟΣΕΑΔΕ), ΟΛΜΕ και το Εργατι
κό Κέντρο Ζακύνθου.
Επιπλέον, η ΕΙΝΑΠ, τα Σωματεία Εργαζομένων «θριάσιου» Νοσοκομεί
ου, Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, Εργαζο
μένων Νοσοκομείου Ρόδου, Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττι
κής, Εργαζομένων Ξενοδοχείου «Royal Olympic», Εργαζομένων Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης Αττικής «Ο Βύρων», Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, Υπαλλή
λων Περιφέρειας Αττικής, Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής, Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Επισιτισμού - Τουρισμού Νομού Λά
ρισας, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών.
Τις διώξεις καταγγέλλει επίσης ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων - Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967 - 1974.
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 Εδώ και τώρα να γίνουν πράξη τα αιτήματα
υγειονομικών και σωματείων!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7-8

Επιφάνεια 2481.56
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-02-2021

Κυκλοφορία:

2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ LOCKDOWN ...ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εδώ και τώρα να γίνουν πράξη

ία αιτήματα υγειονομικών και σωματείων!
Λ. Κουτσού μπας: Κανένα σκληρό lockdown δεν μπορεί να αντικαταστήσει
τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, τα μέτρα προστασίας
στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μεταφοράς, τη θωράκιση
εμβολιασμού
Ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκο
μειακών Γιατρών Ελλάδας, με την οποία αποκαλύπτει τις
πραγματικές εστίες και αιτίες της διασποράς και απαι
τεί άμεσα μέτρα προστασίας του λαού
Αντί η κυβέρνηση να απειλεί και να επιβάλλει στο λαό
νέα σκληρά περιοριστικά μέτρα, ας κάνει επιτέλους τα
αυτονόητα, αυτά που απαιτούν οι νοσοκομειακοί γιατροί,
τους οποίους όχι μόνο αγνοεί αλλά επιχειρεί και να τους
φιμώσει!
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 Εδώ και τώρα να γίνουν πράξη τα αιτήματα υγειονομικών και
σωματείων!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,7-8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-02-2021

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Αγώνας για την υγεία και ΐ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάρτε τώρα ουσιαστικά μέτρα για όλες
τις πραγματικές αιτίες της έξαρσης της πανδημίας
Επείγουσα ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση
και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ!
ις πραγματικές αιτίες και τις ευθύνες της κυβέρ
νησης για την ανησυχητική εξάπλωση της πανδη
μίας στην Αττική και στη νότια Ελλάδα αναδεικνύει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Για
τρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με επείγουσα ανοιχτή
επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να κάνει

Τ

πράξη τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγεί
ας, απαιτώντας να πορθούν άμεσα ουσια
στικά μέτρα για την υπεράσπιση της υγεί
ας και της ζωής του λαού.
Μεταξύ άλλων, οι νοσοκομειακοί γιατροί
απαιτούν πραγματική ενίσχυση του δημό
σιου συστήματος Υγείας για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας και τον εμβολι
ασμό του πληθυσμού, επίταξη του ι
διωτικού τομέα, να μη μειωθούν εκ
νέου τα χειρουργεία και το υπόλοι
πο ιατρικό έργο στα δημόσια νοσο
κομεία, μέτρα προστασίας, επιτήρη
σης και ιχνηλάτησης στους χώρους
δουλειάς, στα σχολεία κ.α., πύκνωση των δρομολογίων των ΜΜΜ.
Για όλα τα παραπάνω, με την επιστολή τους ζητούν την πραγμα
τοποίηση τηλεδιάσκεψης με τον πρωθυπουργό και την πολιτική η
γεσία του υπουργείου Υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου
Αναλυτικά η επιστολή της ΟΕΝΓΕ έχει ως εξής:
«Οι γιατροί των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι οποίοι
βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην
επιδημία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η επιδημία, ειδικό
τερα στην Αττική και στη νότια Ελλάδα, αλλά και συνολικά, παίρ
νει ανησυχητικές διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
- Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (7/2/2021) ο αριθμός ενερ
γών κρουσμάτων είναι ίδιος, κατ’ ελάχιστο με τον αντίστοιχο αριθ
μό την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, δηλαδή πριν την έξαρ
ση της πανδημίας το εφιαλτικό δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.
- Ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος επιβεβαιωμένων κρου
σμάτων στην Αττική υπερδιπλασιάστηκε τις τελευταίες 14 ημέρες.
- Τις τελευταίες 15 ημέρες οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19
έχουν αυξηθεί κατά 50%. Ειδικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττι
κής και στην Αχαΐα παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση του α
ριθμού των εισαγωγών ασθενών με Covid-19.
- Παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου που μετριέ
ται στα λύματα της Ψυτάλλειας από εργαστηριακούς επιστήμονες
του ΕΚΠΑ. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοιες προειδοποιήσεις από
την Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και από
τους εργαστηριακούς επιστήμονες του ΑΠΘ είχαν διατυπωθεί στα
μέσα Οκτωβρίου όσον αφορά την τότε κατάσταση στη Θεσσαλο
νίκη. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν είχε λάβει υπόψη της τις προει
δοποιήσεις τους.
- Ιδιαίτερα ανησυχούμε για τις επιπτώσεις στη λοιπή νοσηρότη
τα και θνητότητα από τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος Υ
γείας σε σύστημα μίας νόσου. Χιλιάδες επισκέψεις στα τακτικά ια
τρεία και προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλο
νται. Παράλληλα με την πανδημία του κορονοϊού εξελίσσονται και
άλλες πανδημίες "μη μεταδοτικών" θανατηφόρων ασθενειών που
στοιχίζουν κάθε χρόνο τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους (καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, νεοπλασίες κ.λπ.). Ο ΠΟΥ προει
δοποιεί ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αύξηση των θανάτων α
πό καρκίνο, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης και της υποθεραπείας ογκολογικών ασθενών.

Παραμένουν όλες οι πραγματικές
αιτίες για την έξαρση της πανδημίας
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κινδυνεύει να εξελιχθεί
ακόμα χειρότερα και από την κατάσταση που είχαμε στη βόρεια
και κεντρική Ελλάδα το δίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020.
Αυτό γιατί:

H

Στην Αττική υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και πυκνότητα
πληθυσμού, καθώς και μεγάλη συγκέντρωση χώρων εργασίας. Ε
κατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χρησιμοποιούν καθημερινά τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τη μετακίνησή τους προς και α
πό την εργασία τους.
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Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

01 Παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό
και προσωπικό στα νοσοκομεία. Παραμένουν ακόμα και τώρα ελ
λείψεις σε άκρως απαραίτητο εξοπλισμό για τη νοσηλεία ασθε
νών στις πτέρυγες Covid-19, π.χ. συστήματα χορήγησης οξυγόνου
υψηλής ροής (high flow) που αποδεδειγμένα μειώνουν σημαντικά
την αναγκαιότητα διασωλήνωσης των ασθενών Covid-19. Στα πε
ρισσότερα μεγάλα νοσοκομεία είναι πρακτικά αδύνατον να γίνεται
διαχωρισμός (χωροταξικός και φυσικός) των κρουσμάτων της επι
δημίας από τα περιστατικά της λοιπής νοσηρότητας, με αποτέλε
σμα να αυξάνεται ο κίνδυνος της ενδονοσοκομειακής διασποράς.
01 Παραμένουν οι τραγικές ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού
τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα Κέντρα Υγείας. Το ίδιο κατάκο
πο, γερασμένο και αποδεκατισμένο υγειονομικό προσωπικό εδώ
και δέκα μήνες "ανακυκλώνεται” με αναγκαστικές μετακινήσεις α
πό Κέντρα Υγείας σε νοσοκομεία και από τμήμα σε τμήμα. Εκατο
ντάδες υγειονομικοί έχουν ασθενήσει, ενώ το φαινόμενο του burn
out (επαγγελματική εξουθένωση) αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις.
Ε1 Τα νοσοκομεία έχουν επιφορτιστεί και με το έργο του εμβο
λιασμού του γενικού πληθυσμού, γεγονός που εγκυμονεί τον κίν
δυνο μετάδοσης της νόσου στον προσερχόμενο γενικό πληθυσμό,
ειδικότερα στις ευπαθείς ομάδες, π.χ. ηλικιωμένοι, και επιπλέον ε
πιτείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των ελλείψεων.
a Αντί για καθολική επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν μα
ζικά επαναλαμβανόμενα τεστ και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπι
σης εκεί που γεννιέται και φουντώνει ο ιός, εφαρμόζονται περιο
δικά οριζόντια τυφλά περιοριστικά μέτρα, που τελικά το τίμημα το
πληρώνει για μία ακόμη φορά ο λαός.
Μέτρα που σε αρκετές περιπτώσεις βρίθουν από αντιφάσεις (κά
ποια από αυτά πρώτα εξαγγέλλονται και μετά ανακαλούνται), ε
νώ άλλα στερούνται οποιαδήποτε υγειονομική λογική. Μέτρα που
σε κάθε περίπτωση αφήνουν έξω από το κάδρο τις βασικές εστί
ες διασποράς του ιού, όπως τα ΜΜΜ και τους μεγάλους εργασια
κούς χώρους (εργοστάσια, μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, σούπερ
μάρκετ), στους οποίους με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσί
ας καταπατώνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αποκρύπτονται τα
κρούσματα, απουσιάζουν οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες για
την τήρηση των μέτρων προστασίας.
Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες για την έξαρση της πανδημίας.

Ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα
απέναντι στην επικίνδυνη κατάσταση
Μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται, ε
πιβάλλεται άμεσα:
Να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με όλο
το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υπο
δομή. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ενα χρόνο μετά και ακόμα
εκκρεμούν οι προσλήψεις για τις 940 θέσεις μόνιμων γιατρών που
προκηρύχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Ακόμα εκκρεμούν οι
προσλήψεις για τις θέσεις των γενικών γιατρών που προκηρύχθη
καν το 2019. Είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να διοριστεί με κατεπείγουσες διαδικασίες, σε μόνιμες θέσεις και με έλεγχο μόνο των
τυπικών προσόντων, το σύνολο των υποψήφιων γιατρών για τις θέ
σεις που έχουν προκηρυχθεί.
Αμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του
γενικού πληθυσμού. Ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της ΠΦΥ και στελέχωσή τους με όλο το

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήιρης Κουτσούμπας, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα αιτήμα
τα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών!
Η ανησυχητική εξάπλωση της πανδημίας, ιδιαίτερα στην
Αττική και στη νότια Ελλάδα, έχει την υπογραφή της κυ
βέρνησης, όπως καταγγέλλουν σήμερα και οι νοσοκο
μειακοί γιατροί, μέσω της ΟΕΝΓΕ, στην ανοιχτή επιστο
λή τους προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να απειλεί, να φοβερίζει και τε
λικά να επιβάλει στο λαό νέα σκληρά περιοριστικό μέτρα,
ας κάνει επιτέλους τα αυτονόητα, αυτά που απαιτούν οι
νοσοκομειακοί γιατροί, τους οποίους όχι μόνο αγνοεί, αλ
λά επιχειρεί και να τους τους φιμώσει!
Κανένα σκληρό lockdown δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη
θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας με άμεσες προ
σλήψεις στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, τα μέτρα προ
στασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μετα
φοράς, καθώς και τη θωράκιση όλου του πληθυσμού με γρή
γορες διαδικασίες εμβολιασμού, θέτοντας στη διάθεση της χώ
ρας όλα τα εμβόλια που υπάρχουν διεθνώς».
αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοση
λευτές, επισκέπτες Υγείας κ.λπ.). Προμήθεια όλων των διαθέσι
μων, ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων.
Καμία σκέψη για εκ νέου μείωση των χειρουργικών επεμβά
σεων και του λοιπού τακτικού ιατρικού έργου στα δημόσια νοσο
κομεία. Υπάρχει ήδη μεγάλη αύξηση της βαριάς νοσηρότητας και
της θνητότητας από λοιπές παθήσεις.
·* Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και υποχρεωτική ένταξη
των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Δωρεάν, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του
κράτους, σε συνδυασμό με επιδημιολογική επιτήρηση με πολλα
πλά σταθερά σημεία περιοδικής παρακολούθησης της επιδημίας
στην κοινότητα (τύπου Sentinel).
Εκτεταμένη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και των συρρο
ών κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους, στις μονάδες Υγεί
ας, στις σχολικές μονάδες, και εφαρμογή όλων των αναγκαίων
μέτρων σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος (απομόνωση
κ.λπ.) σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιω
μάτων (μισθών κ.λπ.) των εργαζομένων που νοσούν ή μπαίνουν σε
προληπτική καραντίνα.
Πύκνωση των δρομολογίων στα ΜΜΜ.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για
την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής
Οι γιατροί του δημόσιου συστήματος Υγείας, τα συλλογικά τους
όργανα, η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις - μέλη της, από την πρώτη στιγ
μή, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας και της
ζωής των ασθενών μας, προειδοποιούσαμε για τη γύμνια του ΕΣΥ,
αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της εμπορευματοποίησης
της Υγείας, που εφαρμόζουν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Ωστόσο, όχι μόνο έχετε διακόψει κάθε επικοινωνία με την ΟΕΝ
ΓΕ και τις Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά και ακολου
θείτε μία διαρκή τακτική διάψευσης κάθε επισήμανσής μας, συκοφάντησης και στοχοποίησης των υγειονομικών. Μάλιστα υπάρ
χει σε εξέλιξη σωρεία απαράδεκτων αυταρχικών εισαγγελικών και
πειθαρχικών διώξεων καθώς και εκδικητικών μετακινήσεων - α
πολύσεων ενάντια σε υγειονομικούς (πρόεδρο ΟΕΝΓΕ, πρόεδρο
ΠΟΕΔΗΝ, πρόεδρο ΕΝΙΘ, εκπροσώπους υγειονομικών νοσοκομεί
ων Εδεσσας και Γιαννιτσών, διευθύντρια Παθολογικής Νοσοκομεί
ου Ρεθύμνου, πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου "Α
γιος Σάββας" κ.λπ.).
Εχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλευρό των α
σθενών μας για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να "καταδεχτεί" επιτέλους να συ
ζητήσει με τους νοσοκομειακούς γιατρούς της χώρας και να ακού
σει τις επισημάνσεις και τα αιτήματά τους».
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 Εδώ και τώρα να γίνουν πράξη τα αιτήματα υγειονομικών και
σωματείων!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεχίζονται οι καταγγελίες
ενάντια στις διώξεις υγειονομικών
Πληθαίνουν οι καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων και μαζικών
φορέων ενάντια στις διώξεις σε βάρος αγωνιστών υγειονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Για
τρών (ΟΕΝΓΕ), Αφροδίτη Ρέτζιου, έλαβε κλήση από την αστυνομία προκειμένου να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις, με αφορμή κινητοποίηση των υγει
ονομικών στις 24/9, για... παράβαση των άρθρων περί «απείθειας» και «πα
ρακώλυσης συγκοινωνιών», σε συνδυασμό με τον νόμο για τις «δημόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις».

«Τις τελευταίες μέρες οι πρόεδροι συνδικαλιστικών οργανώσεων για
τρών και νοσοκομείων (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ, "Αγ. Σάββας") δέχονται ραβασά
κια με κλήση από το νεκραναστημένο Συνδικαλιστικό της Ασφάλειας, γιατί
κινητοποιήθηκαν και διεκδίκησαν προσλήψεις γιατρών, μέσα προστασίας
για τους υγειονομικούς, επίταξη των ιδιωτικών δομών Υγείας», καταγγέλ
λει το ΠΑΜΕ και στηλιτεύει τις προκλητικές προσπάθειες της κυβέρνησης

«να φιμώσει κάθε φωνή που αποκαλύπτει την επικίνδυνη πολιτική της για
τη διαχείριση της κατάστασης».
«Η υποκρισία της κυβέρνησης ξεχειλίζει!», τονίζει η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας. «Αυτοί που τις τελευταίες βδομάδες σηκώνουν το λάβαρο της υπε
ράσπισης των γυναικών από τη βία, διώκουν γυναίκα συνδικαλίστρια, την πρό
εδρο της ΟΕΝΓΕ, που πρωτοστατεί στον αγώνα για την προστασία της υγεί
ας του λαού μας, για τα εργασιακά δικαιώματα των υγειονομικών», σημειώνει.
Σχετικές ανακοινώσεις έχουν εκδώσει μεταξύ άλλων οι Ομοσπονδίες Οι
κοδόμων, Εργαζομένων στο Φάρμακο (ΟΕΦΣΕΕ), Συλλόγων Υπαλλήλων Αι
ρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Δι
οικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ), Συλλόγων Ερ
γαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΟΣΕΑΔΕ), ΟΛΜΕ και το Εργατι
κό Κέντρο Ζακύνθου.
Επιπλέον, η ΕΙΝΑΠ, τα Σωματεία Εργαζομένων «θριάσιου» Νοσοκομεί
ου, Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, Εργαζο
μένων Νοσοκομείου Ρόδου, Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττι
κής, Εργαζομένων Ξενοδοχείου «Royal Olympic», Εργαζομένων Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης Αττικής «Ο Βύρων», Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, Υπαλλή
λων Περιφέρειας Αττικής, Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής, Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Επισιτισμού - Τουρισμού Νομού Λά
ρισας, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών.
Τις διώξεις καταγγέλλει επίσης ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων - Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967 - 1974.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ζητά ελέγχους για την προστασία
εργαζομένων και καταναλωτών
στα σούπερ μάρκετ
Να εντείνουν τους ελέγχους στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, ώ
στε να εξασφαλιστούν η υγεία και η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο
και των καταναλωτών, ζητά από το υπουργείο Εργασίας και τις αρμόδιες υ
πηρεσίες ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.
Μετά την τροποποίηση του ωραρίου που ανακοινώθηκε στις 5/2 και προ
βλέπει λειτουργία των σούπερ μάρκετ τα Σάββατα μέχρι τις 5 μ.μ., ήδη εκ
δηλώθηκαν σοβαρά προβλήματα. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του συ
γκεκριμένου μέτρου, το Σάββατο 6/2, το αποτέλεσμα ήταν «να παρατηρη

θούν τεράστιες ουρές καταναλωτών έξω από τα καταστήματα αλλά και
εντός αυτών, με εργαζόμενους και καταναλωτές να συγχρωτίζονται και να
είναι πλήρως εκτεθειμένοι, επισημαίνει ο Σύλλογος, ενώ οι εργαζόμενοι« για
ακόμα μια φορά καλέστηκαν να εργαστούν σε συνθήκες μεγάλης έντασης
της εργασίας τους με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους».
Μπροστά στο ερχόμενο Σάββατο, ο Σύλλογος καλεί το υπουργείο Εργα
σίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε ελέγχους «ώστε να

εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των
καταναλωτών» και «να αποφευχθούν οι εικόνες του περασμένου Σαββά
του, που το μόνο σίγουρο είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλουν
στον περιορισμό της διασποράς του ιού».

Κρούσματα σε κτίριο του ΟΣΕ
Δύο κρούσματα κορονοιού εντοπίστηκαν προχτές στα κεντρικά γρα
φεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου στην Αθήνα, στις Οικονομικές Υπηρεσί
ες. Και σε αυτή την περίπτωση οι αρμόδιοι δεν πήραν άμεσα μέτρα. Μόνο
μετά την παρέμβαση της Ομοσπονδίας, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το
κτίριο την άλλη μέρα στη 1 το μεσημέρι, για να γίνει απολύμανση. Στο συ
γκεκριμένο κτίριο απασχολούνται περίπου 180 εργαζόμενοι.
Ο Π. Παναγούλιας, μέλος του προεδρείου της Ομοσπονδίας, εκλεγμέ
νος με τη ΔΕΣΚ, κατήγγειλε την ανυπαρξία μέτρων για την προστασία της
υγείας, όπως η πραγματοποίηση μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ.

Κινητοποίηση σήμερα στο ΚΥ Αχαρνών
Σε κινητοποίηση στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Αχαρνών προχωρά
σήμερα Τετάρτη στις 12 μ. ο Σύλλογος Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού,
απαιτώντας την άμεση ενίσχυση του ΚΥ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπι
κό όλων των ειδικοτήτων και κλάδων και την απρόσκοπτη λειτουργία του.
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Εδώ και τώρα μέτρα για
ασφαλείς συγκοινωνίες
Εξορμήσεις χτες σε σταθμούς του προαστιακού Αύριο η κινητοποίηση στο υπουργείο Μεταφορών
ξορμήσεις στους σταθμούς του προαστιακού σε Ασπρόπυργο και Μαγούλα πραγματοποίησαν χτες νωρίς το πρωί
σωματεία που δρουν στη Δυτική Αττική, απαιτώντας ά

Ε

μεσα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων
και του λαού με τις συγκοινωνίες, συνολικά μέτρα προστασί
ας της υγείας στους χώρους που κινούνται και δουλεύουν.
Οι εξορμήσεις έγιναν μπροστά στην κινητοποίηση που ορ
γανώνουν αύριο, Πέμπτή, στις 5 μ.μ., στο υπουργείο Υποδο

μών - Μεταφορών.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στοιβαγμένοι
καθημερινά σαν σαρδέλες
Στις εξορμήσεις μοιράστηκε κοινή ανακοίνωση των συν
δικάτων που αναδεικνύει την άθλια κατάσταση που επικρα
τεί στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Χαρακτηριστικό είναι
ότι χτες το πρωί στον προαστιακό, όπου τα δρομολόγια εί
ναι ήδη αραιά, υπήρξε, λόγω βλάβης, μεγάλη καθυστέρηση,
για 40 λεπτά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να περιμένουν για
αρκετή ώρα σαν σαρδέλες μέσα στα βαγόνια.
Τα συνδικάτα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύουν την αποκλειστι
κή ευθύνη της κυβέρνησης για τη μετατροπή των ΜΜΜ σε υ
γειονομικές βόμβες. Επισημαίνεται πως στην περιοχή του θριάσιου Πεδίου,«που είναι το επίκεντρο της βιομηχανικής δρα

στηριότητας της χώρας, χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται
καθημερινά να στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα λιγοστά
λεωφορεία που συνδέουν το θριάσιο με τους κοντινούς δή
μους και στα βαγόνια του προαστιακού, που σε πολλές πε
ριπτώσεις ο χρόνος αναμονής φτάνει και τη 1 ώρα. Η μετακί
νηση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη για όσους ζουν εκτός Δυτι
κής Απικής αλλά εργάζονται εκεί, αφού καλούνται να μετα
κινηθούν με τους γεμάτους συρμούς του μετρό πριν μπουν
στα υπερφορτωμένα λεωφορεία της Δυτικής Αττικής, γε
γονός που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό».

Πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων
η κατάργηση γραμμών
«Το γεγονός ότι η πρόσβαση περιοχών της Μαγούλας, της
Μάνδρας και του Ασπροπύργου δεν εξασφαλίζεται με α
πευθείας και με πολλαπλές λεωφορειακές γραμμές από
δήμους εκτός της Ελευσίνας, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο
διασποράς του ιού, καθώς απαιτείται η μετακίνηση εργα
ζομένων με δεύτερη γραμμή», επισημαίνει η ανακοίνωση.
«Η κατάργηση των γραμμών Α16, Γ16 και Β16 είναι πολιτι
κή επιλογή των κυβερνήσεων απέναντι στις ανάγκες των ερ
γατών, τα αποτελέσματα της οποίας φτάνουν σήμερα να α-

Από τις χτεσινές εξορμήσεις στον προαστιακό
πειλούν την υγεία τους. Η κατάργηση της γραμμής express
Αεροδρόμιο - Κιάτο έχει ως αποτέλεσμα να στοιβάζονται οι
εργαζόμενοι στα υπόλοιπα δρομολόγια. Στους σταθμούς του
Ασπροπύργου και της Μαγούλας δεν υπάρχει ανταπόκριση
των δρομολογίων του προαστιακού με τα δρομολόγια των λε
ωφορείων. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στους σταθμούς της
Ν. Περάμου και των Μεγάρων, που δεν περιλαμβάνονται στα
δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αττικής».
Τα συνδικάτα απορρίπτουν «την πολιτική που θεωρεί κό
στος την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας» και
καλούν τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη «στην ε

πιζήμια λογική τού "θα λογαριαστούμε μετά", που στην πε
ριοχή μας προβάλλει η πλειοψηφία της διοίκησης του Εργα
τικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτ. Αττικής». Καλούν τους ερ
γαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία τους και να συμ
μετέχουν στις κινητοποιήσεις «για την προστασία της υγείας

μας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Να παλέψουμε
μαζί για την εξασφάλιση του δικαιώματος μας σε σύγχρο
νες, ποιοτικές και ασφαλείς μετακινήσεις. Να απαιτήσουμε

να πορθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφα
λιστούν οι ασφαλείς μετακινήσεις των εργαζομένων στη
Δυτική Αττική, με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας».
Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν τα Συνδικάτα Μετάλ
λου Αττικής (Παράρτημα θριάσιου), Τροφίμων Αττικής, Φαρ
μάκου Αττικής, κλαδικό Ενέργειας (ΣΕΕΝ Αττικής - Βοιωτίας
- Εύβοιας - Κορίνθου), Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋ
παλλήλων Δυτικής Αττικής, ΟΤΑ Ασπροπύργου - Ελευσίνας
- Μάνδρας, «θριάσιου» Νοσοκομείου, «Κανάκης», Επαγγελ
μάτων Οδηγών Αττικής, Πανελλήνια Ενωση Ελαιουργοσαπουνοποιών και Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία Αττι
κής, Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής.

ΑΧΑΪΑ

Στο «κοκκινο» τα νοσοκομεία, χωρίς καμία ενίσχυση

Η

μεγάλη διασπορά του ιού στην Αχαΐα, η έλλειψη μέτρων προστασίας του

λαού και θωρίάκισης του δημόσιου συ
στήματος Υγείας, αποτυπώνονται με ιδιαί
τερη ένταση στα νοσοκομεία της Πάτρας.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
(ΠΓΝΠ) μέσα σε λίγες μέρες καλύφθηκαν
τα 23 από τα 27 κρεβάτια και στην ΩΡΑ
κλινική, που έχει μετατραπεί σε κλινική
Covid. Στη ΜΕΘ είναι γεμάτα τα 7 από
τα 13 κρεβάτια.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στον «Ρι
ζοσπάστη» γιατροί του νοσοκομείου, τα

νούμερα για τις εισαγωγές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
«Τα περιστατικά που έχρηζαν εισαγω
γής είναι πάνω από 35», τονίζουν. «Η ε
ντολή είναι να κρατάμε κάποια κρεβάτια
άδεια. Δίνονται εξιτήρια και... οξυγόνο για
το σπίτι. Οι γιατροί ερχόμαστε πραγματι
κά σε πολύ δύσκολη θέση. Κάνουμε ό,τι
μπορούμε. Εκτός ωραρίου επικοινωνούμε
με τους ανθρώπους στους οποίους δόθη
κε εξιτήριο, ενώ γνωρίζουμε ότι θα έπρε
πε να νοσηλευτούν παραπάνω μέρες».
Στο Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας», με
το μέτρημα στα κρούσματα σε υγειονο
μικούς και ασθενείς να έχει πλέον χαθεί,

ανακοινώθηκε στους ειδικευόμενους να
δουλεύουν παντού: Να κάνουν τη δειγμα
τοληψία των μοριακών τεστ για το προ
σωπικό του νοσοκομείου και τον πληθυ
σμό, συγχρόνως τον ιατρό στο εμβολιαστικό κέντρο και rapid test στους συνο
δούς των ασθενών. Πρόκειται για προ
σωπικό που καλύπτει ανάγκες στη Χει
ρουργική κλινική, στα Επείγοντα και στα
Εξωτερικά Ιατρεία της Χειρουργικής. Οι
συμβάσεις για τη Χειρουργική είναι από
4 μήνες έως 3 έτη, χρονικό διάστημα κα
τά το οποίο οι ειδικευόμενοι εκπαιδεύο
νται για τη συνέχιση της ειδίκευσής τους
σε άλλο νοσοκομείο. Η εκπαίδευσή τους
όμως ουσιαστικά έχει παγώσει, ενώ εδώ
και πολύ καιρό δεν παίρνουν τα δικαιού
μενα ρεπό. «Είναι φανερό ότι η έκθεση

των ειδικευόμενων της Χειρουργικής κλι
νικής σε τόσο ευρύ αριθμό ασθενών και
προσωπικού για τη διενέργεια τεστ θέ
τει σε κίνδυνο τους ασθενείς της κλινι
κής μας, που μετεγχειρητικά είναι εξασθενημένοι και πιο ευάλωτοι σε μία πι
θανή λοίμωξη από covid», κατήγγειλαν οι
ειδικευόμενοι και... απειλήθηκαν με ποι
νικές διώξεις αν δεν υλοποιήσουν την «ε
νίσχυση» του νοσοκομείου.

Σε συνέχεια της επικίνδυνης τακτικής
της μετατροπής των νοσοκομείων σε «μί
ας νόσου», τις επόμενες μέρες σύμφωνα
με πληροφορίες 256 κρεβάτια (πιθανολο
γείται από τα χειρουργεία που έχουν ανα
σταλεί), 20 παιδιατρικές κλίνες στο ΠΓΝΠ
και 70 κρεβάτια στον «Αγ. Ανδρέα» (μάλ
λον από τις Παθολογικές κλινικές) αναμέ
νεται να μετατραπούν σε κλίνες Covid, α
φήνοντας και πάλι ξεκρέμαστους χιλιάδες
ανθρώπους που νοσούν.
Τις τελευταίες δε ώρες επαναφέρεται
η «εναλλακτική του πρώτου κύματος» για
...πιθανό άνοιγμα του Νοσοκομείου θώρακος, με μετακινούμενο προσωπικό α
πό άλλα νοσοκομεία και από τα Κέντρα
Υγείας, αντί για μόνιμες προσλήψεις που
διεκδικούν οι υγειονομικοί, ο λαός και οι
φορείς της περιοχής. «Δηλαδή θα ανοί
ξουν κρεβάτια χωρίς προσωπικό και εξο
πλισμό;», ρωτούν οι υγειονομικοί. «Είναι
εγκληματικό για τους ασθενείς που θα
νοσηλευτούν. Και οι εργαζόμενοι από χί
λια θα γίνουμε χίλια πεντακόσια κομμά
τια. Το προσωπικό είναι ήδη εξουθενωμέ
νο, όταν εδώ και τόσους μήνες αναλογεί
1 νοσηλευτής για 10 ασθενείς με Covid
και πολλαπλές νοσηρότητες».
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 Πάρτε τώρα ουσιαστικά μέτρα για όλες τις
πραγματικές αιτίες της έξαρσης της πανδημίας
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Πάρτε τώρα ουσιαστικά μέτρα για όλες
τις πραγματικές αιτίες της έξαρσης της πανδημίας
Επείγουσα ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση
και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ!

ις πραγματικές αιτίες και τις ευθύνες της κυβέρ
νησης για την ανησυχητική εξάπλωση της πανδη
μίας στην Αττική και στη νότια Ελλάδα αναδεικνύει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γα
τμών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με επείγουσα ανοιχτή
επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να κάνει
πράξη τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

Τ

την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγεί
ας, απαιτώντας να πορθούν άμεσα ουσια
στικά μέτρα για την υπεράσπιση της υγεί
ας και της ζωής του λαού.
Μεταξύ άλλων, οι νοσοκομειακοί γιατροί
απαιτούν πραγματική ενίσχυση του δημό
σιου συστήματος Υγείας για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας και τον εμβολι
ασμό του πληθυσμού, επίταξη του ι
διωτικού τομέα, να μη μειωθούν εκ
νέου τα χειρουργεία και το υπόλοι
πο ιατρικό έργο στα δημόσια νοσο
κομεία, μέτρα προστασίας, επιτήρη
σης και ιχνηλάτησης στους χώρους
δουλειάς, στα σχολεία κ.α., πύκνωση των δρομολογίων των ΜΜΜ.
Για όλα τα παραπάνω, με την επιστολή τους ζητούν την πραγμα
τοποίηση τηλεδιάσκεψης με τον πρωθυπουργό και την πολιτική η
γεσία του υπουργείου Υγείας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου
Αναλυτικά η επιστολή της ΟΕΝΓΕ έχει ως εξής:
«Οι γιατροί των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι οποίοι
βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην
επιδημία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η επιδημία, ειδικό
τερα στην Αττική και στη νότια Ελλάδα, αλλά και συνολικά, παίρ
νει ανησυχητικές διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
- Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (7/2/2021) ο αριθμός ενερ
γών κρουσμάτων είναι ίδιος, κατ’ ελάχιστο με τον αντίστοιχο αριθ
μό την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, δηλαδή πριν την έξαρ
ση της πανδημίας το εφιαλτικό δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.
- Ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος επιβεβαιωμένων κρου
σμάτων στην Αττική υπερδιπλασιάστηκε τις τελευταίες 14 ημέρες.
- Τις τελευταίες 15 ημέρες οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19
έχουν αυξηθεί κατά 50%. Ειδικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττι
κής και στην Αχάΐα παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση του α
ριθμού των εισαγωγών ασθενών με Covid-19.
- Παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου που μετριέ
ται στα λύματα της Ψυτάλλειας από εργαστηριακούς επιστήμονες
του ΕΚΠΑ. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοιες προειδοποιήσεις από
την Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και από
τους εργαστηριακούς επιστήμονες του ΑΠΘ είχαν διατυπωθεί στα
μέσα Οκτωβρίου όσον αφορά την τότε κατάσταση στη Θεσσαλο
νίκη. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν είχε λάβει υπόψη της τις προει
δοποιήσεις τους.
- Ιδιαίτερα ανησυχούμε για τις επιπτώσεις στη λοιπή νοσηρότη
τα και θνητότητα από τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος Υ
γείας σε σύστημα μίας νόσου. Χιλιάδες επισκέψεις στα τακτικά ια
τρεία και προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλο
νται. Παράλληλα με την πανδημία του κορονοϊού εξελίσσονται και
άλλες πανδημίες "μη μεταδοτικών" θανατηφόρων ασθενειών που
στοιχίζουν κάθε χρόνο τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους (καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτης, νεοπλασίες κ.λπ.). Ο ΠΟΥ προει
δοποιεί ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αύξηση των θανάτων α
πό καρκίνο, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης και της υποθεραπείας ογκολογικών ασθενών.

Παραμένουν όλες οι πραγματικές
αιτίες για την έξαρση της πανδημίας
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κινδυνεύει να εξελιχθεί
ακόμα χειρότερα και από την κατάσταση που είχαμε στη βόρεια
και κεντρική Ελλάδα το δίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020.
Αυτό γιατί:

H Στην Αττική υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και πυκνότητα
πληθυσμού, καθώς και μεγάλη συγκέντρωση χώρων εργασίας. Ε
κατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χρησιμοποιούν καθημερινά τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τη μετακίνησή τους προς και α
πό την εργασία τους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό
και προσωπικό στα νοσοκομεία. Παραμένουν ακόμα και τώρα ελ
λείψεις σε άκρως απαραίτητο εξοπλισμό για τη νοσηλεία ασθε
νών στις πτέρυγες Covid-19, π.χ. συστήματα χορήγησης οξυγόνου
υψηλής ροής (high flow) που αποδεδειγμένα μειώνουν σημαντικά
την αναγκαιότητα διασωλήνωσης των ασθενών Covid-19. Στα πε
ρισσότερα μεγάλα νοσοκομεία είναι πρακτικά αδύνατον να γίνεται
διαχωρισμός (χωροταξικός και φυσικός) των κρουσμάτων της επι
δημίας από τα περιστατικά της λοιπής νοσηρότητας, με αποτέλε
σμα να αυξάνεται ο κίνδυνος της ενδονοσοκομειακής διασποράς.
01 Παραμένουν οι τραγικές ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού
τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα Κέντρα Υγείας. Το ίδιο κατάκο
πο, γερασμένο και αποδεκατισμένο υγειονομικό προσωπικό εδώ
και δέκα μήνες "ανακυκλώνεται" με αναγκαστικές μετακινήσεις α
πό Κέντρα Υγείας σε νοσοκομεία και από τμήμα σε τμήμα. Εκατο
ντάδες υγειονομικοί έχουν ασθενήσει, ενώ το φαινόμενο του burn
out (επαγγελματική εξουθένωση) αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις.
£3 Τα νοσοκομεία έχουν επιφορτιστεί και με το έργο του εμβο
λιασμού του γενικού πληθυσμού, γεγονός που εγκυμονεί τον κίν
δυνο μετάδοσης της νόσου στον προσερχόμενο γενικό πληθυσμό,
ειδικότερα στις ευπαθείς ομάδες, π.χ. ηλικιωμένοι, και επιπλέον ε
πιτείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των ελλείψεων.
a Αντί για καθολική επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν μα
ζικά επαναλαμβανόμενα τεστ και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπι
σης εκεί που γεννιέται και φουντώνει ο ιός, εφαρμόζονται περιο
δικά οριζόντια τυφλά περιοριστικά μέτρα, που τελικά το τίμημα το
πληρώνει για μία ακόμη φορά ο λαός.
Μέτρα που σε αρκετές περιπτώσεις βρίθουν από αντιφάσεις (κά
ποια από αυτά πρώτα εξαγγέλλονται και μετά ανακαλούνται), ε
νώ άλλα στερούνται οποιαδήποτε υγειονομική λογική. Μέτρα που
σε κάθε περίπτωση αφήνουν έξω από το κάδρο τις βασικές εστί
ες διασποράς του ιού, όπως τα ΜΜΜ και τους μεγάλους εργασια
κούς χώρους (εργοστάσια, μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, σούπερ
μάρκετ), στους οποίους με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσί
ας καταπατώνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αποκρύπτονται τα
κρούσματα, απουσιάζουν οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες για
την τήρηση των μέτρων προστασίας.
Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες για την έξαρση της πανδημίας.

Ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα
απέναντι στην επικίνδυνη κατάσταση
Μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται, ε
πιβάλλεται άμεσα:
Να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με όλο
το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υπο
δομή. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Ενα χρόνο μετά και ακόμα
εκκρεμούν οι προσλήψεις για τις 940 θέσεις μόνιμων γιατρών που
προκηρύχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020. Ακόμα εκκρεμούν οι
προσλήψεις για τις θέσεις των γενικών γιατρών που προκηρύχθη
καν το 2019. Είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να διοριστεί με κατεπείγουσες διαδικασίες, σε μόνιμες θέσεις και με έλεγχο μόνο των
τυπικών προσόντων, το σύνολο των υποψήφιων γιατρών για τις θέ
σεις που έχουν προκηρυχθεί.
Αμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του
γενικού πληθυσμού. Ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της ΠΦΥ και στελέχωσή τους με όλο το

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσοϋμπας, έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα αιτήμα
τα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών!
Η ανησυχητική εξάπλωση της πανδημίας, ιδιαίτερα στην
Αττική και στη νότια Ελλάδα, έχει την υπογραφή της κυ
βέρνησης, όπως καταγγέλλουν σήμερα και οι νοσοκο
μειακοί γιατροί, μέσω της ΟΕΝΓΕ, στην ανοιχτή επιστο
λή τους προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να απειλεί, να φοβερίζει και τε
λικά να επιβάλει στο λαό νέα σκληρά περιοριστικά μέτρα,
ας κάνει επιτέλους τα αυτονόητα, αυτά που απαιτούν οι
νοσοκομειακοί γιατροί, τους οποίους όχι μόνο αγνοεί, αλ
λά επιχειρεί και να τους τους φιμώσει!
Κανένα σκληρό lockdown δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη
θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας με άμεσες προ
σλήψεις στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, τα μέτρα προ
στασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μετα
φοράς, καθώς και τη θωράκιση όλου του πληθυσμού με γρή
γορες διαδικασίες εμβολιασμού, θέτοντας στη διάθεση της χώ
ρας όλα τα εμβόλια που υπάρχουν διεθνώς».
αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοση
λευτές, επισκέπτες Υγείας κ.λπ.). Προμήθεια όλων των διαθέσι
μων, ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων.
Καμία σκέψη για εκ νέου μείωση των χειρουργικών επεμβά
σεων και του λοιπού τακτικού ιατρικού έργου στα δημόσια νοσο
κομεία. Υπάρχει ήδη μεγάλη αύξηση της βαριάς νοσηρότητας και
της θνητότητας από λοιπές παθήσεις.
Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και υποχρεωτική ένταξη
των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Δωρεάν, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του
κράτους, σε συνδυασμό με επιδημιολογική επιτήρηση με πολλα
πλά σταθερά σημεία περιοδικής παρακολούθησης της επιδημίας
στην κοινότητα (τύπου Sentinel).
Εκτεταμένη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και των συρρο
ών κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους, στις μονάδες Υγεί
ας, στις σχολικές μονάδες, και εφαρμογή όλων των αναγκαίων
μέτρων σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος (απομόνωση
κ.λπ.) σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιω
μάτων (μισθών κ.λπ.) των εργαζομένων που νοσούν ή μπαίνουν σε
προληπτική καραντίνα.
4 Πύκνωση των δρομολογίων στα ΜΜΜ.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για
την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής
Οι γιατροί του δημόσιου συστήματος Υγείας, τα συλλογικά τους
όργανα, η ΟΕΝΓΕ και οι Ενώσεις - μέλη της, από την πρώτη στιγ
μή, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της υγείας και της
ζωής των ασθενών μας, προειδοποιούσαμε για τη γύμνια του ΕΣΥ,
αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της εμπορευματοποίησης
της Υγείας, που εφαρμόζουν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Ωστόσο, όχι μόνο έχετε διακόψει κάθε επικοινωνία με την ΟΕΝ
ΓΕ και τις Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών, αλλά και ακολου
θείτε μία διαρκή τακτική διάψευσης κάθε επισήμανσής μας, συκοφάντησης και στοχοποίησης των υγειονομικών. Μάλιστα υπάρ
χει σε εξέλιξη σωρεία απαράδεκτων αυταρχικών εισαγγελικών και
πειθαρχικών διώξεων καθώς και εκδικητικών μετακινήσεων - α
πολύσεων ενάντια σε υγειονομικούς (πρόεδρο ΟΕΝΓΕ, πρόεδρο
ΠΟΕΔΗΝ, πρόεδρο ΕΝΙΘ, εκπροσώπους υγειονομικών νοσοκομεί
ων Εδεσσας και Γιαννιτσών, διευθύντρια Παθολογικής Νοσοκομεί
ου Ρεθύμνου, πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου "Α
γιος Σάββας" κ.λπ.).
Εχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλευρό των α
σθενών μας για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να "καταδεχτεί" επιτέλους να συ
ζητήσει με τους νοσοκομειακούς γιατρούς της χώρας και να ακού
σει τις επισημάνσεις και τα αιτήματά τους».
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 Στο «μάτι του κυκλώνα» με 71% πληρότητα
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* Ανησυχητική αύξηση στον αριθμό νοσηλειών στα νοσοκομεία ms Amiens

Ιτο «μάτι του κυκϋώνα»
με 71 % πληρότητα
Μια «ανάσα» πριν ιην ολική
κατάρρευση έχει φτάσει το
ΕΣΥ, μετά και την
κατακόρυφπ αύξηση των
κρουσμάτων κορονοιού,
ειδικά στην Απική.

νών, μιλώνταε στο κεντρικό δελτίο ειδήσε
ων του Mega.

Ο «χάρτηθ» των κλινών στα
νοσοκομεία Tns ηρωτεύουσαθ

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηε ΠΟΕΔΗΝ,
τα νοσοκομεία τηε Αττικήε παρουσίαζαν τη
Δευτέρα την εξήε εικόνα:
• «Σωτηρία»: Ρεκόρ ασθενών σε σύνο
ιο συγκεκριμένα, στα νοσοκομεία τηε
λο και ΜΕΘ. Νοσηλεύονται συνολικά 283
πρωτεύουσαε παρατηρούμε 71 % καασθενείε εκ των οποίων 65 στιε ΜΕΘ. Ο
τειλημμένεε ΜΕΘ, ενώ την προηγού
αριθμόε των κενών κλινών ΜΕΘ ανέρχεται
μενη εβδομάδα ήταν πιασμένεε κατά 62%.
σε 19.
Πλέον, έχουμε σύνολο 1.899 νοσηλευόμε• «Ευαγγελισμόε»: Νοσηλεύονται 31
vous με Covid-19, ενώ την προηγούμενη
ασθενείε στιε ΜΕΘ σε σύνολο 32 κλινών.
εβδομάδα είχαμε 1.594.0 δε αριθμόε των
Δηλαδή, μόλιε μία κλίνη κενή.
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ• «Σισμανόγλειο»: Νοσηλεύονται στιε
νοι κατάγραψε άνοδο (σημ. 277 ασθενείε σε
κλινικέε 21 ασθενείε στιε 27 κλίνεε, ενώ η
ΜΕΘ) για τέταρτη συνεχή ημέρα, σύμφωνα
ΜΕΘ είναι γεμάτη με 14 ασθενείε.
με τα χθεσινά, επίσημα, στοιχεία του ΕΟΔΥ.
• «Αμαλία Φλέμινγκ»: Πριν από δύο
«Τα νοσοκομεία τηε Αττικήε βρίσκον
εβδομάδεε νοσήλευε 20 ασθενείε. Τώρα
ται σε οριακή κατάσταση και πολλά κατα
νοσηλεύονται 65 ασθενείε με Covid-19.
γράψουν αρνητικά ρεκόρ σε νοσηλευό
• «Παμμακάριστοε»: Μέχρι πριν από
μενοι ασθενείε σε ΜΕΘ και κλινικέε»,
ανέφερε ο ηρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ Μιχάδύο εβδομάδεε είχε έναν με δύο ασθενείε.
ληε Γιαννάκοε, την ώρα που η συγκέντρω
Τώρα νοσηλεύει πάνω από 25.
ση του ιού στα λύματα την προηγούμενη
• «Γεννηματάε»: Η ΜΕΘ είναι γεμάτη
εβδομάδα είχε μια αύξηση τηε τάξηε του
με 11 ασθενείε. Στιε κλινικέε νοσηλεύονται
205%, όπωε ανέφερε χαρακτηριστικά για το
43 ασθενείε στιε 60 κλίνεε που διαθέτει.
Λεκανοπέδιο ο Νίκοε θωμαίδηε, καθηγητήε
• ΜΕΘ: Νοσηλεύονται 6 ασθενείε στιε 7
Αναλυτικήε Χημείαε στο Πανεπιστήμιο Αθη
κλίνεε που διαθέτει.

Π

Ο αριθμόε των διασωληνωμένων
κατέγραψε άνοδο για τέταρτη συνεχή ημέρα

• «Ελπίε»: Οι ΜΕΘ είναι γεμάτεε με 6
ασθενείε και στιε κλινικέε νοσηλεύονται 40
ασθενείε στιε 42 κλίνεε ηου διαθέτει.
• «ΝΙΜΤΣ»: Νοσηλεύει 2 ασθενείε στη
ΜΕΘ, στιε 4 κλίνεε που διαθέτει.
• «Ασκληπιείο»: Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται
9 ασθενείε στιε 12 κλίνεε, ενώ στιε κλινικέε,
18 ασθενείε στιε 24 κλίνεε.

δα εντατικήε θεραπείαε του Ρίου η πληρότητα φτάνει
το 60%. Την ίδια ώρα το 80% των κρεβατιών στην απλή
κλινική Covid-19 φιλοξενεί ασθενείε.
Οπωε αναφέρουν οι πληροφορίεε, στο Πανεπιστη
μιακό Νοσοκομείο τηε Πάτραε αποφασίστηκε:
• Η αύξηση των κλινών Covid-19 σε 265.
• Η αύξηση των κλινών Covid-19 σε 20 στην Παιδια
τρική κλινική.
• Η αύξηση των ΜΕΘ σε 24 κλίνεε.
Επισηε, εληφθη και απόφαση για 70 επιπλέον κλί
νεε στο νοσοκομείο «Αγιοε Ανδρέαε».

Auvaiss msosts και στα ιδρύματα ths llaTpas

Κλίνη ούτε για... δείγμα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, και στα δυο νοσοκομεία τηε Πατραε (Ριο
και «Αγιοε Ανδρεαε-Τ η κατασταση είναι οριακή, με γιατρουε και προσωπικό να δίνουν μάχη για να αντεπεξελθουν.
Ενδεικτικό τηε πιεσηε που υφιστανται τα νοσηλευτι
κά ιδρύματα τηε Πατραε είναι το γεγονοε οτι στη μονά-

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 1526 νέα
κρούσματα τηε λοίμωξηε του νέ
ου κορωνοϊού (COVID-19), εκ
των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατό
πιν ελέγχων στιε πύλεε εισόδου
τηε χώραε. Ο συνολικόε αριθμόε
των κρουσμάτων ανέρχεται στα
166067, εκ των οποίων 51.9%
άνδρεε. Κατά την ιχνηλάτιση βρέ
θηκε ότι 6061 (3.6%) θεωρούν
ται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 52913 (61.0%) εί
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
277 άτομα νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι. Η διάμεση
ηλικία τουε είναι 70 έτη. 200
(72.2%) έκτων διασωληνωμένων είναι άνδρεε. Το 85.2%,
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• «θριάσιο»: Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 7
ασθενείε στιε 12 κλίνεε, ενώ στιε κλινικέε
νοσηλεύονται περί τουε 45 ασθενείε (σχε
δόν γεμάτεε).
• «Αττικό»: Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 10
ασθενείε στιε 23 κλίνεε, ενώ στιε κλινικέε
50 ασθενείε στιε 65 περίπου κλίνεε που
διαθέτει.

Αλματώδηε αύξηση κρουσμάτων

Καταγράφηκαν 1.526 νέα κρούσματα
των διασωληνωμένων, έχει
υποκείμενο νόσημα ή είναι
ηλικιωμένοι 70 ετών και
άνω.1176 ασθενείε έχουν
εξέλθει από τιε ΜΕΘ από την
αρχή τηε πανδημίαε.
Τέλοε, έχουμε 20 νέουε θανάτουε από τη νόσο COVID-19,
φθάνονταε τουε 6017 θανάτουε
συνολικά στη χώρα, εκ των οποί
ων 3534 (58.7%) άνδρεε. Η διά
μεση ηλικία των θανόντων συμ
πολιτών μαε ήταν τα 79 έτη και το
95.6% είχε κάποιο υποκείμενο

νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω», αναφέρεται στη χθεσινή
ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
Τη Δευτέρα σημειώθηκε ρε
κόρ νέων τεστ, με 23.769 μορια
κά και 29.246 rapid. Το ποσοστό
θετικότηταε διαμορφώθηκε στο

2,8%.

Μεταλλάξει________
Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση δειγμάτων ηου
αφορούν στην περίοδο 28 Ιανουαρίου-8 Φεβρουάριου 2021

και προέρχονται από την Περιφέ
ρεια Αττικήε, την Περιφερειακή
Ενότητα τηε θεσσαλονίκηε και
πύλεε Εισόδου.
Στο σύνολο των 52 δειγμά
των που αναλύθηκαν, όλα πλη
ρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότηταε που απαιτούνται για την
ανάλυση και ο τελικόε έλεγχοε
ολοκληρώθηκε επιτυχώε. Από
τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 15 δείγματα θετικά για το
στέλεχοε VOC 202012/01
(B.1.1.7/UK lineage).

Συγκεκριμένα, «το στέλεχοε
VOC 202012/01 (Lineage
Β.1.1.7/UK lineage) ανιχνεύθηκε
σε:
• 1 δείγμα από την Π.Ε. Αττι
κήε (νοσοκομειακό)
• 9 δείγματα από την Π.Ε.
θεσσαλονίκηε (7 από την κοινό
τητα και 2 νοσοκομειακά)
• 5 δείγματα από Πύλη Εισό
δου
Συνολικά στη χώρα μαε
έχουν ταυτοποιηθεί 412 δείγμα
τα θετικά για το μεταλλαγμένο
στέλεχοε Β.1.1.7/UK lineage και
6 δείγματα για το μεταλλαγμένο
στέλεχοε
Lineage
Β.1.351/South Africa του ιού
SARS-CoV-2».
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 Εφαρμογή αυστηρού lockdown,στην Αττικη
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ΠΟΕΔΗΝ
Την αυστηρή
καραντίνα
ανακοίνωσε
ο ίδιος ο
πρωθυπουργός.

ην εφαρμογή αυστηρού lockdown,
τύπου Μαρτίου, για την Αττική, το
οποίο θα ξεκινήσει από αύριο στις
6 π.μ. και θα διαρκέσει έως τις 28
Φεβρουάριου, ανακοίνωσε χθες,
με τηλεοπτικό του μήνυμα, ο ίδιος ο
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
φωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτά
κης, από αύριο, στις 6 π.μ., αναστέλλεται η
πάσης φύσεως λειτουργίας του λιανεμπορί
ου στην Αττική, ενώ η εκπαιδευτική διαδι
κασία σε όλες τις βαθμίδες θα διεξάγεται,
επίσης από αύριο, με τηλεκπαίδευση, εκτός
από την Ειδική Αγωγή, η οποία θα εξακο
λουθήσει να λειτουργεί διά ζώσης, ενώ τα
συγκεκριμένα νέα μέτρα θα εξειδικεύσουν
σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί.
Ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι
η αύξηση των διασωληνώσεων και η εξάπλωση των μεταλλαγμένων στελεχών του
νέου κορωνοϊού είναι τα δύο δεδομένα, τα
οποία ανησύχησαν τον ίδιον, την κυβέρνη
ση και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας και ζήτησε από τους πο
λίτες «να κερδίσουμε χρόνο, ενώ οι εμβολια
σμοί θα ξεπεράσουν σε λίγο τους 500.000».
Νωρίτερα χθες είχε συνεδριάσει εκτάκτως η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Υγείας, η οποία εισηγήθηκε, με ψήφους 18
υπέρ και 8 «λευκά», την εφαρμογή αυστηρού
lockdown, τύπου Μαρτίου, για την Αττική.
Εκτός από τη λειτουργία του λιανεμπορίου
αναμένεται να ανασταλεί η λειτουργία των
κομμωτηρίων, των κέντρων αισθητικής και
προσωπικής υγιεινής, καθώς και η λειτουρ
γία των ΚΤΕΟ. Ανοιχτά θα είναι μόνο τα
σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα πρατήρια
καυσίμων και τα καταστήματα τροφίμων.
Η υποχρεωτική τηλεργασία αναμένεται να
οριστεί στο 50% με παράλληλους αυστη
ρούς ελέγχους για την εφαρμογή του μέτρου.
Η ανησυχία του Κικίλια
Την «καμπάνα» του κινδύνου είχε σημάνει
από χθες νωρίς το πρωί ο ίδιος ο υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, από τον τηλεοπτι
κό σταθμό OPEN: «Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ
6/2 είχαμε 231 διασωληνώσεις, 7/2 245, 8/2
260. Δηλαδή, 15 την ημέρα παραπάνω, οι 10
εξ αυτών στην Αττική, που σημαίνει ότι μια
μονάδα ΜΕΘ την καταλαμβάνουμε σε μια
μέρα. Την περίοδο 24/1-3/1 είχαμε σημαντι
κή αύξηση 11% στα κρούσματα στις ηλικίες
0 - 9 ετών και στα νοσοκομεία της Αττικής
έχουμε 71% κατειλημμένες ΜΕΘ, ενώ την
προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 62%. Πλέ
ον έχουμε σύνολο 1.899 νοσηλευόμενους με
Covid-19, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα
είχαμε 1.594. Δίνουμε μάχη με το χρόνο,
μέχρι να εμβολιάσουμε το 70% του πληθυ
σμού. Η εικόνα η δική μου οδηγεί στο συ
μπέρασμα ότι ενδεχομένως, αν και σήμερα
τα στοιχεία είναι ίδια, ένα πιο σύντομο, πιο
σκληρό οριζόντιο μέτρο. Ενα lockdown τύ-
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Σύμ

Οι λοιμωΕιολόγοι
τρόμαζαν τον
πρωθυπουργό για τι
μεταλλάξει και tops
διασωλπνωμένουε
που Μαρτίου που μπορεί να φέρει σύντομα
αποτελέσματα και να μαζέψει την κατά
σταση. Αυτό θα εισηγηθά) στην επιτροπή».

Ασφυξία
Λίαν ασφυκτική ήταν από χθες το πρωί η
κατάσταση για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ της
Αττικής, όπως την περιέγραψε, σε ανακοί
νωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία έδωσε στη δημοσιότητα
τα αναλυτικά στοιχεία για τις νοσηλείες
ασθενών με νόσο COVID-19 στα εν λόγω
ιδρύματα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία
της Ομοσπονδίας, η εικόνα ανά νοσοκομείο
του Λεκανοπεδίου, μέχρι χθες το μεσημέρι,
είχε αναλυτικά ως εξής:
«Σωτηρία»: Έχει σημειωθεί ρεκόρ σε κλινι
κές και ΜΕΘ. Νοσηλεύονται συνολικά 283
ασθενείς με COVID-19, εκ των οποίων οι
65 στις ΜΕΘ (19 θέσεις ΜΕΘ είναι κενές).
«Ευαγγελισμός»: Νοσηλεύονται 31 ασθε
νείς σε 32 κλίνες ΜΕΘ.
«Σισμανόγλειο»: Νοσηλεύονται 21 ασθε

νείς στις 27 κλίνες των απλών κλινικών
COVID-19, ενώ η ΜΕΘ των 14 θέσεων εί
ναι ήδη πλήρης.
«Αμαλία Φλέμιγκ»: Πριν από δύο εβδομά
δες νοσηλεύονταν 20 ασθενείς και τώρα 65.
«Παμμακάριστος»: Μέχρι πριν από δύο
εβδομάδες, νοσηλεύονταν 1 έως 2 ασθενείς
με COVID-19, ενώ τώρα νοσηλεύονται πε
ρισσότεροι από 25.
«Γ. Γεννηματάς»: Η ΜΕΘ είναι γεμάτη, με
11 ασθενείς, ενώ στις 60 θέσεις νοσηλείας
των απλών κλινικών COVID-19 νοσηλεύ
ονται 43 ασθενείς.
«ΚΑΤ»: Είναι καλυμμένες οι 6 από τις 7
κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει.
«Ελπίς»: Είναι καλυμμένες και οι 6 κλίνες
στη ΜΕΘ, ενώ νοσηλεύονται 40 ασθενείς
στις 42 απλές κλίνες COVID.
«ΝΙΜΤΣ»: Στις 4 κλίνες ΜΕΘ, νοσηλεύ
ονται 2 ασθενείς.
«Ασκληπιείο» Βούλας: Στις 12 κλίνες ΜΕΘ
νοσηλεύονται 9 ασθενείς με CO VID-19 και
στις 24 απλές κλίνες άλλοι 18 ασθενείς.
«Θριάσιο»: Στις 12 κλίνες ΜΕΘ, νοσηλεύ
ονται 7 ασθενείς, ενώ είναι σχεδόν γεμάτες
οι απλές κλινικές, όπου νοσηλεύονται 45
ασθενείς.
«Αττικόν»: Στις 23 κλίνες ΜΕΘ νοσηλεύ
ονται 10 ασθενείς και στις 65 απλές κλίνες
νοσηλεύονται 50 ασθενείς.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, στις 205
κλίνες ΜΕΘ νοσηλεύονται συνολικά 161
ασθενείς, ενώ οι 44 κενές θεωρούνται ελάχι
στες για την πίεση που υφίσταται το σύστημα

Υγείας. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωσή
της, νωρίς χθες το απόγευμα, η ΠΟΕΔΗΝ
ανέφερε ότι οι κενές κλίνες ΜΕΘ για ασθε
νείς με νόσο COVID-19 στο ΕΣΥ της Αττι
κής ήταν πλέον μόλις 38.

1.526 νέα κρούσματα
Στο μεταξύ, 1.526 νέα κρούσματα του νέου
κορωνοϊού, εκ των οποίων τα 750 για την
Αττική και τα 174 για τη Θεσσαλονίκη,
ανακοίνωσε χθες ο Εθνικός Οργανισμός
Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), με τη διενέργεια
53.015 διαγνωστικών μοριακών και rapid
tests και με το δείκτη θετικότητας να μειώ
νεται στο 2,88%.
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε επίσης άλλα 15 καταγεγραμμένα κρούσματα της βρετανικής
μετάλλαξης του νέου κορωνοϊού, τα οποία
εντοπίστηκαν στην Αττική (1), στη Θεσσα
λονίκη (9) και στις πύλες εισόδου της χώρας
μας (5), με το σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων να φτάνουν τα 412 για τη
βρετανική μετάλλαξη και τα 6 για τη νοτιοαφρικανική. Την ίδια στιγμή, σταθεροποιη
μένος, μετά από τη συνεχή αύξηση των τε
λευταίων ημερών, ήταν για χθες ο αριθμός
των διασωληνωμένων ασθενών με νόσο
COVID-19, οι οποίοι έφτασαν τους 277, ενώ
στους 1.176 έφτασαν οι ασθενείς που έχουν
εξέλθει των ΜΕΘ. Τέλος, ο ΕΟΔΥ ανακοί
νωσε ότι 20 συνάνθρωποί μας έχασαν χθες
τη μάχη για τη ζωή τους, από επιπλοκές της
νόσου COVID-19, με το σύνολο των θανά
των να έχει φτάσει τους 6.017.
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