 Κινητοποίηση στην είσοδο του Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 62.45 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-02-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

Κινητοποίηση στην είσοδο του
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Τπν Τρίτη 16 Φεβρουάριου, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αλε
ξανδρούπολης θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 9 το πρωί
έως τις 3 το μεσημέρι, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση
που ανακοίνωσε για εκείνη την ημέρα η ΠΟΕΔΗΝ. Στις 10:30 το πρωί
θα προχωρήσουν και σε συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου,
διεκδικώντας την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, τη μονιμοποί
ηση του έκτακτου προσωπικού, επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση
της δημόσιας υγείας, επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας και αυξήσεις
στους μισθούς τους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σενάρια «επιστροφής στην κανονικότητα» λόγω
πιέσεων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1418.02
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

950

ΠΟΕΔΗΝ

Covid-19

Θέματα:

6-7

1

Σενάρια «επιστροφής στην
κανονικότητα» λόγω πιέσεων
«Δεν έχουμε εισηγήσεις από τους λοιμωξιολόγους για παράταση του lockdown» εηισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
στον αντίποδα επιστημονικών εκτιμήσεων για παράταση του «λουκέτου» στις κόκκινες περιοχές μέχρι τα μέσα
Μαρτίου. Πληθαίνουν τα αιτήματα οικονομικών φορέων προς το Μαξίμου για γενναία στήριξη

Του

πρωθυπουργικό και οικονομικό επιτελείο

των υπηρεσιών click away και click in shop».

των», που θα προσεγγίσουν και τετραψή-

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

καταφθάνουν σε καθημερινή βάση αιτήμα
τα οικονομικών φορέων και εμπορικών

Στη σκιά δε των πιέσεων που ασκούν οι
ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προς

φιο αριθμό!

συλλόγων για γενναία μέτρα στήριξης σε
συνδυασμό με την αναγκαία ρύθμιση των
υπέρογκων χρεών που προκαλούν τα δια

το υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζε

την καλλιέργεια προσδοκιών για

Σ

άρση ίου καθολικού lockdown
στις «κόκκινες» περιοχές μετά την

δοχικά lockdown. Υπό αυτό το πρίσμα, γα
28η Φεβρουάριου επιδίδεται η κυ
βέρνηση -υπό το βάρος των εύλογων λάζιες
αντι πηγές, πραγματοποιώντας ασκήσεις
αναφέρουν ότι «ήδη η κυ
δράσεων των φορέων της αγοράς-, σεκαθησυχασμού,
αντι
βέρνηση και η επιτροπή των εμπειρογνω
διαστολή με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων
για παράταση του «λουκέτου» μέχρι τα μέσα

μόνων ρίχνουν το βάρος στην ‘επόμενη

Μαρτίου! «Δεν έχουμε εισηγήσεις από τους

ημέρα’ μελετώντας σενάρια και εκδοχές για

λοιμωξιολόγους

την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοι

για

παράταση

του

lockdown» εηισήμανε χθες ενδεικτικά ο κυ

νωνικής δραστηριότητας».

«Η αποκλιμάκωση του κύματος του κορωνοϊού στην Αττική θα διαρκέσει έως και

ται το «άνοιγμα των Νηπιαγωγείων και η
επιστροφή των μαθητών του Δημοτικού στα

τις 10 Μαρτίου» τόνισε παράλληλα ο καθη

θρανία», ενώ δεν αποκλείεται η εκδοχή «τα
Γυμνάσια και τα Λύκεια να λειτουργούν

ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Επιπλέ
ον, «το lockdown ίσως χρειαστεί παράταση

εναλλάξ. Μία εβδομάδα τα Γυμνάσια, μία τα

άλλης μίας εβδομάδας» σύμφωνα με τους

Λύκεια...».

υπολογισμούς του καθηγητή Γενετικής
Μανώλη Δερμιτζάκη.

γητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του

Lockdown μέχρι 15 Μαρτίου
Στον αντίποδα, ο καθηγητής Αναλυτικής

Το Πάσχα «πρώτο τείχος ανοσίας»

Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης εκτί

Επιπλέον, ο κυβερνητικός πήχης του εμ

μησε πως «πιθανόν να χρειαστεί να παρα-

βολιασμού τοποθετείται «στην περίοδο του

Προσδοκίες
για σχολεία και λιανεμπόριο

ταθεί το lockdown άλλες 15 μέρες, δηλαδή
μέχρι 15 Μαρτίου», εξηγώντας ότι «η απο-

Πάσχα, καθώς μεγάλη προτεραιότητα μέχρι
τότε είναι να έχουμε αποκτήσει αυτό που λέ

Προεξοφλώντας μάλιστα τη «σταθεροποί
ηση της υγειονομικής εικόνας στην Αττική

συμπίεση στο σύστημα Υγείας γίνεται πιο
αργά από τη μείωση των κρουσμάτων». Πε-

γεται πρώτο τείχος ανοσίας», δηλαδή «να

ριγράφοντας δε αναλυτικά την εικόνα της

Αυτό ελπίζουμε να γίνει και να προχωρή

και τις άλλες επιβαρυμένες περιοχές», ση
μειώνουν ότι από την 1 η Μαρτίου «τίθεται

από 60 και πάνω, καθώς και ευπαθείς ομά
δες, ώστε να μειωθεί η πίεση στο Σύστημα

σουμε σε άνοιγμα και οικονομικών και κοι

ως βασική προτεραιότητα η διά ζώσης επα

νωνικών δραστηριοτήτων».

ναλειτουργία της εκπαίδευσης μαζί με την
επανεκκίνηση του λιανεμπορίου στο πλαίσιο

βερνητικός εκπρόσωπος. Ο Χρήστος Ταραντίλης συμπλήρωσε, εν είδει ευχολογίου, ότι
«από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι όταν
εφαρμόζεται ένα lockdown για ένα χρονικό
διάστημα 14-15 ημερών και τηρηθούν τα
μέτρα, τότε τα αποτελέσματα βελτιώνονται.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αττικής, προειδοποίησε ότι «παρατηρείται
υψηλό ιικό φορτίο, όπως τον Νοέμβριο, οι

έχουν εμβολιαστεί όλες οι ηλικιακές ομάδες

Υγείας», όπως σημείωσε ο Χρ. Ταραντίλης.

εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε

και αναμένεται αύξηση και των κρουσμά

να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την προ-
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 Σενάρια «επιστροφής στην κανονικότητα» λόγω πιέσεων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

6-7

Γεμίζουν
οι ΜΕΘ

698

νέα κρούσματα (328 στην Αττική,
62 στην Αχαΐα, 56 στη
Θεσσαλονίκη). 0 συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 172.824

Ημερομηνία
έκδοσης:

299
26

νέοι θάνατοι, που ανεβάζουν
στους 6.152 τους νεκρούς της
πανδημίας

ΠΟΕΔΗΝ: Θα πρέπει να γίνει επίταξη
των ιδιωτικών ΜΕΘ για να μην οδηγηθούμε
σε λειτουργία αυτοσχέδιων ΜΕΘ. Υπάρχουν
έτοιμες ΜΕΘ και δεν λειτουργούν
λόγω έλλειψης προσωπικού

Μιχάλης Γιαννάκος.
Την πιεστική κατάσταση των
ανοχύρωτων νοσοκομείων πε
ριέγραψε ο διευθυντής της
κού Συστήματος Υγείας» σημα
Πνευμονολογικής
Κλινικής του
τοδοτεί το γεγονός ότι μόνο
27
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
κλίνες ΜΕΘ στην Αττική είναι
Γιώργος Μπουλμπασάκος λέγο
πλέον κενές μετά τα στοιχεία
ντας ότι «στον Ευαγγελισμό’ εί
(σ.σ.: 190 κλίνες έχουν καλυφθεί,
μαστε σε πληρότητα των κλινών
σε σύνολο 217) που έδωσε χθες
Covid-19. Δεν έχουμε διαθέσιμα
στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ!
κρεβάτια». Στη σκιά της μετα
«Θα πρέπει να γίνει επίταξη
τροπής του ΕΣΥ σε σύστημα
των ιδιωτικών ΜΕΘ. Διαφορε
«μίας νόσου» διαμήνυσε ότι
τικά οδηγούμαστε σε λειτουργία
«δεν πρέπει να καταργηθούν
αυτοσχέδιων ΜΕΘ - χειρουργι

Τ

άλλα τμήματα, καθότι πρέπει να

λόγω έλλειψης προσωπικού.
Στο ΚΑΤ είναι έτοιμες και εγκαι
νιάστηκαν 30 κλίνες ΜΕΘ από

αντιμετωπίζονται κι άλλες παθή
σεις». «Να μπει και ο ιδιωτικός
τομέας στο παιχνίδι. Δεν γίνεται
να υπάρχουν τόσα ιδιωτικά, να
επιλέξουν να έρθει ένα ίδρυμα
ιδιωτικό να είναι για Covid» είπε
και πρόσθεσε πως δεν πρέπει να
διακινδυνεύει άλλο η υγεία των
πολιτών για να προστατεύονται

δωρεά και λειτουργούν μόνο οι

οι ιδιωτικές κλινικές.

6 κλίνες για γενικά περιστατικά.
Υπάρχει προοπτική να λειτουρ

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι
ότι από την προηγούμενη Τε
τάρτη είχε ανακοινωθεί η μείω
ση των χειρουργείων έως και

κών» τονίζει η Ομοσπονδία.
Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «είναι
απαράδεκτο να έχουμε έτοιμες
ΜΕΘ και να μην λειτουργούν

γήσουν οι μισές κλίνες για γενι
κά περιστατικά. Θα μπορούσαν
ήδη να λειτουργούν και οι 30
κλίνες εάν υπήρχε προσωπικό».

Ρεκόρ εισαγωγών

δεν τηρηθεί ένα ραντεβού, καλούνται πρό

«Τα εφημερεύοντα νοσοκο
μεία της Αττικής καταγράφουν
κάθε ημέρα ρεκόρ εισαγωγών

σωπα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις

ασθενών με κορωνοϊό. Οι κλινι

Ένοπλες Δυνάμεις, διότι τα συγκεκριμένα

κές κορωνοϊού γεμίζουν και οι

πρόσωπα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγά
λο βαθμό ετοιμότητας. Και χρειάζεται κά

ασθενείς μεταφέρονται από νο
σοκομείο σε νοσοκομείο για νο

ποιος να έχει μεγάλη ετοιμότητα για να μπο

σηλεία σε κλινικές ή ΜΕΘ» το

υποστηρίζοντας πως «σε περίπτωση που

νίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

τος με επίκεντρο τη
«θωράκιση του Εθνι

κές αίθουσες, καρδιοχειρουργι
κές μονάδες, αίθουσες ανάνη
ψης, ακόμη και αίθουσες κλινι

τεραιότητα που δίνεται στον εμβολιασμό
των ένστολων έναντι των ευπαθών ομάδων

16-02-2021

Στο 88% η πληρότητα
των ΜΕΘ

ην κατάρρευση του κυ
βερνητικού αφηγήμα

οι διασωληνωμένοι ασθενείς

1

80% παρά τις αντιδράσεις την
ΕΙΝΑΠ και παρ’ όλο που, όπως
αναφέρει σε επιστολή της προς
το υπουργείο Υγείας, στις συνα
ντήσεις που είχε πραγματοποιή
σει με τους διοικητές της 1 ης και
2ης Υ.ΠΕ. πρότεινε να μην μει
ωθούν τα τακτικά χειρουργεία
και οι διοικητές των δύο Υ.ΠΕ.
είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρ
ξει τέτοια μείωση.

Κ. Μπρέγιαννη

ρεί να έρθει αμέσως έτσι ώστε να μην υπάρ
χει καταστροφή της δόσης του εμβολίου
που προοριζόταν για το ραντεβού το οποίο
χάθηκε».
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην
πρώτη γραμμή του προγράμματος «Ελευ
θερία» αναμένεται να τεθούν «οι επαγγελ
ματικοί κλάδοι που κρίνεται αναγκαίο να εμ
βολιαστούν τάχιστα, όπως οι εκπαιδευτικοί,
οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές» καθώς
και οι απασχολούμενοι στον τουρισμό, στην
εστίαση και τη διαμονή. Υπό τον όρο βέβαια
ότι «θα τηρούνται και οι προγραμματισμέ
νες παραδόσεις δόσεων των εμβολίων»,
όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά στις ευπαθείς
ομάδες
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 3626.2 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΕ MlA
ΜΕΡΑ
JL

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά στις ευπαθείς ομάδες
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

► ► ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥΣ

Στη μάχη ία δύο
μεγάλα κέντρα σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
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ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση
«Ελευθερία»
προχωρά
στιε ευπαθείε
ομάδεε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«ΠΡΕΜΙΕΡΑ» ήταν η χθεσινή ημέρα για τα δύο
μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσα
λονίκη, που στην πλήρη ανάπτυξή τους θα έχουν
τη δυνατότητα περισσότερων από 5.500 εμβολι
ασμών την ημέρα. Κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα,
διενεργήθηκαν 1.400 εμβολιασμοί στη Helexpo στο
Μαρούσι και περίπου 600 στο χώρο της Διεθνούς
Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρά το τσουχτερό κρύο,
οι ηλικιωμένοι αποδείχθηκαν «Αγγλοι» στο ραντε
βού τους, και μάλιστα προσήλθαν στους mega εμβολιαστικούς χώρους με έντονη ανυπομονησία και
χαρά εν αναμονή της θωράκισής τους έναντι του
πανδημικού ιού. Από τις 08:00 στη Θεσσαλονίκη,
ντυμένοι χοντρά, φορώντας μάσκες προφύλαξης
και κρατώντας αποστάσεις, οι ηλικιωμένοι έφταναν
είτε με ταξί είτε με αυτοκίνητα, συνοδευόμενοι από
τα παιδιά τους ή από συγγενικά τους πρόσωπα,
στην είσοδο του περιπτέρου 13 και περίμεναν από
το φύλακα να ελέγξει τα έγγραφα ώστε να περά
σουν στον κυρίως χώρο. Σε δεύτερο στάδιο, οι πολί
τες που είχαν κλείσει ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους
βρίσκονταν μπροστά από τα γκισέ των γραμματειών,
όπου συμπλήρωναν μία αίτηση, την οποία ακολού
θως παρέδιδαν στους γιατρούς και προχωρούσαν
στον εμβολιασμό, ενώ για τους συνοδούς υπάρχει
ειδικός χώρος αναμονής. Παρόμοια είναι η διαδικα
σία και για το χώρο της Helexpo στο Μαρούσι, όπου
σημειώνεται πως έχει προβλεφθεί δωρεάν πάρκινγκ
στο διπλανό εμπορικό κέντρο Avenue.
Αντίστοιχα, χώρος πάρκινγκ έχει προβλεφθεί και
μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Σημειώνεται ότι χθες ενερ
γοποιήθηκαν 48 εμβολιαστικά κέντρα στη Helexpo
και 24 στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

έσα στον Μάρτιο αναμένε
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ται να θωρακιστούν έναντι
mgeorganta@e-typos.com
της Covid-19 οι ευπαθείς
ομάδες με νοσήματα που συνιστούν
και Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης).
πολύ υψηλό κίνδυνο για βαριά νόΕτσι, για τη χθεσινή ημέρα ήταν προ
σπσπ και άσχπμπ έκβαση. Την προγραμματισμένα 30.000 ραντεβού και
τεραιοποίηση του πληθυσμού που
μέχρι το απόγευμα είχαν διενεργηθεί
ακολουθεί στους εμβολιασμούς, και
25.000, με την προσέλευση να εί
στην οποία εντάσσονται και εκπαι
ναι εντυπωσιακή στα εμβολιαστικά
δευτικοί και μαθητές των ειδικών
κέντρα, παρά τις καιρικές συνθήκες.
σχολείων, ανέφερε χθες αναλυτικά
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
π πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου,
Μάριο Θεμιστοκλέους, από τα 750
κατά την τακτική ενημέρωση για την
εμβολιαστικά κέντρα που λειτουρ
εμβολιαστικά κάλυψη και αναμένεται
γούν, σε ελάχιστα παρουσιάστηκαν
να ανακοινωθεί επισήμως τις επόμε
προβλήματα, διαφορετικής φύσεως.
νες ημέρες από το υπουργείο Υγείας.
Στην πολυκλινική του Ολυμπιακού
Κατά τη χθεσινή ημέρα, και υπό το
Χωριού και στο Καπανδρίτι, όπου και
άγριο... σφυροκόπημα της «Μήδειας»,
λειτουργούν εμβολιαστικά κέντρα για
η διαδικασία εμβολιασμού συνεχίστη
το εμβόλιο της AstraZeneca, παρου
κε κανονικά, καταγράφοντας μάλιστα
σιάστηκε δυσκολία πρόσβασης του
ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών -ξεπροσωπικού, με τις καθυστερήσεις,
πέρασαν τους 25.000-, τους περισσό
βέβαια, να αποκαθίστανται το μεση
τερους που έχουν γίνει σε μία ημέρα
μέρι, ενώ σε Ικαρία και Κεφαλλονιά
από την έναρξη της «Ελευθερίας».
ματαιώθηκαν οι πτήσεις για την τρο
Χθες, και παρά το χιονιά σε όλη τη
φοδοσία με εμβόλια και τα ραντεβού
θα επαναπρογραμματιστούν.
χώρα, ήταν ημέρα κατά την οποία μία
νέα ομάδα του πληθυσμού, τα άτο
Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός
μα από 60 έως 64 ετών, δέχθηκε τα
βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου
πρώτα «τσιμπήματα» ενώ ξεκίνησαν
η κακοκαιρία να μην επηρεάσει το
τη λειτουργία τους και τα δύο mega
εμβολιαστικά πρόγραμμα. Σε αυτό το
εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και
πλαίσιο, γίνεται μεγάλη προσπάθεια
Θεσσαλονίκη (Helexpo στο Μαρούσι
διατήρησης ανοιχτών των δρόμων

Μ
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προς τα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ
Πυροσβεστική και Ερυθρός Σταυρός
συνδράμουν στη μεταφορά των πο
λιτών στα εμβολιαστικά κέντρα. Χθες,
έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα
στα εμβολιαστικά κέντρα 23 άτομα
που είχαν εγκλωβιστεί λόγω του χιο
νιού.

Μεταφορές
Η Πυροσβεστική έχει μεταφέρει του
λάχιστον 50 άτομα σε μονάδες Υγεί
ας. Εκτός από ανθρώπους που έχουν
ραντεβού με τον εμβολιασμό, οι υπό
λοιπες μεταφορές αφορούν σε αιμοκαθαιρόμενους. Παράλληλα, ο Ελλη
νικός Ερυθρός Σταυρός έχει αναλάβει
από χθες και έως την Παρασκευή 19
Φεβρουάριου και μέσω της υπηρεσί
ας «Βοήθεια στο Σπίτι» τη μεταφορά
ηλικιωμένων αλλά και μοναχικών πο
λιτών προς και από τα εμβολιαστικά
κέντρα του Νομού Αττικής. Τη στιγ
μή που και σήμερα θα δίνεται η ίδια
«μάχη» ώστε να μη χαθεί καμία δόση,
η προτεραιοποίηση του πληθυσμού
τελειοποιείται και σε λίγες ημέρες θα
βγει στη δημοσιότητα. Εκτός από τους
πολίτες 60 έως 64 ετών που ξεκίνη
σαν να εμβολιάζονται χθες και ήδη
έχουν κλειστεί 235.000 ραντεβού, την
Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα και
για τους πολίτες 75 έως 79 ετών, για
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Προτεραιότητα
σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές
ειδικών σχολείων
ΕΝΤΑΞΗ κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα
εμβολιασμού αποφάσισε η κυβέρνηση για τους
εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό και ειδικό προσω
πικό, αλλά και τους μαθητές άνω των 16 ετών
των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.
Σχετική εγκύκλιος εστάλη στα σχολεία ώστε
να ενημερωθούν η εκπαιδευτική κοινότητα και
οι γονείς, να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοι
χεία και να αποσταλούν στο υπουργείο Υγείας
ώστε να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στην
τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο. Σημειώνεται
ότι η παραπάνω ενέργεια έρχεται ως συνέχεια
της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολι
ασμών στις 8 Φεβρουάριου.

Σε λειτουργία
Υπενθυμίζεται ότι τα ειδικά σχολεία είναι οι
μοναδικές σχολικές μονάδες που παραμένουν
σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της παν
δημίας και παρά το αυστηρό lockdown, μια
απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση για
ψυχολογικούς λόγους όπως υποστήριξε. Με
ένα μεγάλο ποσοστό των σχολικών μονάδων
να βρίσκεται σε αναστολή, ο ΕΟΔΥ συνεχίζει
τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπου λειτουργεί η εκπαιδευτική
διαδικασία διά ζώσης. Σύμφωνα με στοιχεία
που ανακοινώθηκαν, κατά το διάστημα 4 Ιανου
άριου με 12 Φεβρουάριου πραγματοποιήθηκαν
592 έλεγχοι με 18.105 δείγματα, με μόλις 7
θετικά και ποσοστό θετικότητας 0,038%.

τους οποίους έχουν κλειστεί 150.000
ραντεβού. Αμέσως μετά από αυτή την
ομάδα, σειρά παίρνει η πρώτη κατη
γορία ασθενών με χρόνιες παθήσεις
που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο
για νόσηση με Covid-19. Πρόκειται
για μεταμοσχευμένους, νεφροπαθείς
σταδίου 5, ογκολογικούς ασθενείς
υπό θεραπεία, όπως χημειοθεραπεία,
ανθρώπους που πάσχουν από κυστική
ίνωση, όσους έχουν σοβαρή ππατική
νόσο, ανοσοκατεσταλμένους. Πρόκει
ται για μία ομάδα 269.000 ατόμων,
όπως επεσήμανε ο κ. Θεμιστοκλέους,
και ο εμβολιασμός τους εκτιμάται
μέσα στον Μάρτιο.
Η δεύτερη ομάδα ασθενών με υπο
κείμενα νοσήματα αφορά σε άτομα 18
έως 59 ετών με καρδιαγγειακή νόσο,
σακχαρώδη διαβήτη, αναπνευστικά
νοσήματα κ.ά.
Στο μεταξύ, απαντήσεις στον αιφ
νίδιο θάνατο ενός 85χρονου από
τπν Κρήτη θα δώσει η νεκροψίανεκροτομή. Σύμφωνα με τις πληροφο
ρίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο Πα
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
για τον εμβολιασμό του. Αφού έκανε
το εμβόλιο και ενώ βρισκόταν στην
αίθουσα αναμονής, έπαθε ανακοπή
καρδιάς, όπως προκύπτει από πλη
ροφορίες. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε
προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ζωή και τα κατάφεραν, ωστόσο πριν
προλάβουν να τον μεταφέρουν στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπέστη δεύτερη ανακοπή και έχασε τπ
ζωή του. Τα αίτια του θανάτου θα
διερευνπθούν κατά τη διάρκεια της
ιατροδικαστικής εξέτασης.

μάδες μετά τη δεύτερη δόση, τέσσε
ρις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση
και 3, 6, 9, 12 και 18 μήνες μετά τη
δεύτερη δόση. Η μελέτη ξεκίνησε με
τους υγειονομικούς που εμβολιά
ζονται στο ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» και οι
κύριοι ερευνητές της μελέτης, Θάνος
Δημόπουλος (πρύτανης του ΕΚΠΑ) και
Ευάγγελος Τέρπος (καθηγητής Αιμα
τολογίας του ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα
πρώτα αποτελέσματα.

Αντισώματα
Ποσοστό άνω του 80% των εμβολιασθέντων παράγει εξουδετερωτικά
αντισώματα έναντι του ιού SarsCoV-2 μετά την πρώτη δόση του
εμβολίου και το σύνολο των εμβολιασθέντων μετά τπ δεύτερη δόση,
όπως προκύπτει από τα προκαταρκτι
κά αποτελέσματα μελέτης του ΕΚΠΑ
σε υγειονομικούς του νοσοκομείου
«Αλεξάνδρα».
Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ διεξάγει 18μηνη με
λέτη της κινητικής των αντισωμάτων
έναντι του κορονοϊού σε εθελοντές
που λαμβάνουν ή θα λάβουν τα εμ
βόλια προκειμένου να καθοριστούν ο
βαθμός και η διάρκεια της παρεχόμε
νης ανοσίας.
Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται
στους ακόλουθους χρονικούς σταθ
μούς: Τπν ημέρα της πρώτης δόσης
του εμβολίου, μία εβδομάδα μετά,
την ημέρα τπς δεύτερης δόσης του
εμβολίου, και στη συνέχεια δύο εβδο

Αποτελέσματα

ΡΕΚΟΡ
Ρεκόρ εμβολίων xQes,
παρά την κακοκαιρία.
Πάνω από 25.000 δέχθηκαν
τα σωτήρια «τσιμπήματα».
Πάνω από το 80% των
εμβολιασθέντων παράγει
αντισώματα από την πρώτη
δόση, σύμφωνα με έρευνα

Μέχρι σήμερα 240 υγειονομικοί ηλι
κίας 25-67 ετών έχουν λάβει τις δύο
δόσεις του εμβολίου. Μετά την πρώ
τη δόση του εμβολίου (και πριν από
τη δεύτερη δόση), ένα ποσοστό άνω
του 80% των εμβολιασθέντων ήδη
ανέπτυξε εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι του κορονοϊού.
Οπως αναφέρουν οι καθηγητές,
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες με
λέτες του εμβολίου αυτού, ποσοστό
εξουδετέρωσης (εξουδετερωτικά
αντισώματα) άνω του 50% χαρακτη
ρίζει την υψηλή προστασία έναντι του
πανδημικού ιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την
πρώτη δόση του εμβολίου (και πριν
από τη δεύτερη δόση), οι μισοί πε
ρίπου συμμετέχοντες στη μελέτη
είχαν ήδη τίτλους εξουδετερωτικών

αντισωμάτων άνω του 50% (δηλαδή
υψηλή προστασία). Τα αποτελέσματα
σε 150 από τους υγειονομικούς που
συμπλήρωσαν δύο εβδομάδες μετά τη
δεύτερη δόση του εμβολίου δείχνουν
ότι η δεύτερη δόση οδηγεί σε παρα
γωγή πολύ υψηλών τίτλων εξουδετε
ρωτικών αντισωμάτων (>90%) σχε
δόν στο σύνολο των εμβολιασθέντων
(147/150), ενώ και οι υπόλοιποι είχαν
αναπτύξει εξουδετερωτικά αντισώμα
τα σε τίτλους άνω του 60% (δηλ. και
αυτοί έχουν υψηλή προστασία έναντι
του ιού).
«Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέ
σματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά
και υποστηρίζουν περαιτέρω τπν απο
τελεσματικότατα του συγκεκριμένου
εμβολίου, που σύμφωνα με τις δη
μοσιευμένες μελέτες αγγίζει το 94%.
Το εμβόλιο φαίνεται επίσης να είναι
ιδιαίτερα ασφαλές καθώς μόλις το
10% των συμμετεχόντων ανέφεραν
πολύ ήπιες “παρενέργειες” (κατ’ ουσί
αν ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού
συστήματος) μετά τη δεύτερη δόση,
όπως κόπωση, δεκατική πυρετική
κίνηση και μυαλγίες που κράτησαν
για διάστημα λιγότερο των 24 ωρών.
Καμία σοβαρή αλλεργική αντίδραση
δεν παρατηρήθηκε», αναφέρεται στη
σχετική για τα αποτελέσματα της με
λέτης ανακοίνωση. ■

6

 Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά στις ευπαθείς ομάδες
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ERGASIATESTING.GOV.GR ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΕ 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Η διαδικασία
για δωρεάν
rapid test σε
εργαζομένου
να ακόμα «όπλο» προσθέτει
στη... φαρέτρα της για τπν
αντιμετώπιση της πανδημίας
η κυβέρνηση, παρέχοντας δύο
άν τεστ για ανίχνευση του κορονοϊού
σε εργαζομένους επιχειρήσεων που
απασχολούν πάνω από 20 άτομα.
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τπν
επίβλεψη του αρμόδιου υπουργού,
Κυριάκου Πιερρακάκη, εργάζεται
πυρετωδώς προκειμένου να τεθεί σε
λειτουργία μέσα στις επόμενες 2-3
εβδομάδες -τέλος Φεβρουάριου με
αρχές Μαρτίου- π ψηφιακή πλατ
φόρμα ergasiatesting.gov.gr., στην
οποία οι εργοδότες θα δηλώνουν το
προσωπικό των επιχειρήσεών τους,
ώστε οι στη συνέχεια αυτοί, εφόσον
το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτημα
για δωρεάν rapid test έως δύο φο
ρές το μήνα.
Οπως αναφέρουν κύκλοι του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη
σης στον «Ε.Τ.», «στόχος τπς πλατ
φόρμας είναι η αμεσότερη παρακο
λούθηση της πανδημίας ανά περιοχή
προκειμένου να λαμβάνονται εγκαί
ρως μέτρα, όπου απαιτείται».
Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήμερα τα
βήματα που πρέπει να ακολουθούν
οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και η δια-

Ε
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ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ
gkatseli@e-typos.com

δωρε
δικασία που απαιτείται, προκειμένου
να υποβάλλονται σε τεστ για την ανί
χνευση του κορονοϊού.
Μπαίνοντας στην πλατφόρμα
ergasiatesting.gov.gr. οι ενδιαφερό
μενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σε
μία φόρμα τα στοιχεία τους, δίνοντας
και τον ΑΦΜ τους.
Επειτα θα λαμβάνουν έναν κωδι
κό, το OTP (One Time Password),
για επιβεβαίωση του κινητού τους
τηλεφώνου.

Διασταυρώσεις
Η πλατφόρμα θα είναι διασυνδεδεμένη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να
σε πραγματικό χρόνο να ελέγχεται με
βάση τον ΑΦΜ του ενδιαφερομένου
αν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται
έχει πάνω από 20 εργαζομένους.
Εφόσον ο αριθμός του προσω
πικού τπς επιχείρησης είναι ο ελά
χιστος απαιτούμενος, π «ΕΡΓΑΝΗ»
θα το επιβεβαιώνει και η αίτηση του
εργαζομένου θα μπαίνει στη βάση
δεδομένων για τα δωρεάν τεστ.
«Καθημερινά θα γίνεται επιλογή
των εργαζομένων που θα υποβλη
θούν σε rapid test με βάση έναν

αλγόριθμο, ο οποίος θα λαμβάνει
υπόψη του τον Ταχυδρομικό Κώδι
κα κατοικίας του αιτούντος και τη
διαθεσιμότητα των Κινητών Ομάδων
Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στην περι
οχή», σημειώνουν στον «Ε.Τ.» οι ίδιες
πηγές από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ
Αφορά προσωπικό
σε επιχειρήσει με
τουλάχιστον 20
υπαλλήλουε. Η αίτηση,
οι διασταυρώσει
και το SMS

Στη συνέχεια, κάθε εργαζόμενος
θα ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα
(SM5) στο κινητό του για την ημέρα
και την ώρα της εξέτασης, καθώς και
το εξεταστικό κέντρο που θα κάνει το
τεστ του. Σημειώνεται ότι κάθε SMS
θα περιλαμβάνει κι έναν μοναδικό
κωδικό, τον οποίο οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να επιδεικνύουν στο προσω
πικό του εξεταστικού κέντρου, όταν
προσέρχονται για το τεστ, όπως ακρι
βώς συμβαίνει και με τα ραντεβού για
τα εμβόλια.
Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορί
ες, η πλατφόρμα ergasiatesting.gov.
gr. θα διαθέτει μια ακόμα διασύνδεση
με τον ΕΟΔΥ, όπου θα καταχωρίζο
νται οι εργαζόμενοι που εξετάζονται,

► ► ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε εξέλιξη το Plan Β με αξιοποίηση των ιδιωτικών κλινικών
ΣΕ ΥΨΗΛΟ επίπεδο αναμένεται
να κυμανθούν όλοι οι δείκτες της
επιδημίας και αυτή την εβδομάδα.
Η χθεσινή ημέρα δεν ήταν αντιπρο
σωπευτική -698 κρούσματα- λόγω
λιγότερων ελέγχων, αλλά από σή
μερα που θα «καθαρίσει» η επιδημιολογική εικόνα, όπως συμβαίνει
κάθε εβδομάδα, αναμένεται τα ημε
ρήσια κρούσματα να κυμανθούν σε
τετραψήφιο... επίπεδο.
Η «Μήδεια» ανησυχεί τους επιδπμιολόγους και τους λοιμωξιολόγους, καθώς οι πολλές ώρες συ
νύπαρξης οικογενειών μέσα στα
σπίτια εκτιμάται ότι θα φέρουν
αύξηση των μεταδόσεων. Τπν ίδια
στιγμή, η πίεση στα νοσοκομεία,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ειδικά της Αττικής, γίνεται αφό
ρητη και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη
το Plan Β του υπουργείου Υγείας
με αξιοποίηση των ιδιωτικών κλι
νικών.
Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, οι κενές
κλίνες ΜΕΘ κορονοϊού στα νοσοκο
μεία του Λεκανοπεδίου ανέρχονταν
χθες σε μόλις 27, που αντιστοιχούν
σε ποσοστό πληρότητας 88%.
Οπως προκύπτει από πληροφο
ρίες, η συνεργασία με τα ιδιωτικά
νοσοκομεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί
και χθες μεταφέρθηκαν 13 ασθε
νείς, περιστατικά που δεν έχουν
σχέση με κορονοϊό, προκειμένου
οι ΜΕΘ του ΕΣΥ να διατίθενται

για ασθενείς με Covid-19. Από τις
190 νέες εισαγωγές χθες στα νο
σοκομεία όλης της χώρας, οι 109
έγιναν στα νοσηλευτικά ιδρύματα
της Αττικής.
Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών κατέβηκε ελάχιστα
χθες στους 299, ωστόσο οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι τις ημέρες που
έρχονται θα καταγραφεί αύξηση
τόσο στις ΜΕΘ και στις διασωλη
νώσεις όσο και στον αριθμό των
θανάτων.

Κλινική εικόνα
Χθες ανακοινώθηκαν από τον
ΕΟΔΥ 698 νέα κρούσματα, που
αντιστοιχούν σε σύνολο 13.304

διαγνωστικών ελέγχων (9.697 μο
ριακά τεστ και 3.607 rapid). Στην
Αττική συγκεντρώθηκαν για ακόμη
μία ημέρα οι μισές μολύνσεις, με το
κέντρο της Αθήνας να συγκεντρώ
νει 93 περιστατικά και τον Βόρειο
Τομέα Αθηνών 54.
Με... υψηλή ταχύτητα κινείται
και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (51
μολύνσεις), ενώ όσον αφορά στην
υπόλοιπη Ελλάδα, το ιικό φορτίο
της Αχαΐας εξακολουθεί να είναι
υψηλό. Η Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας συγκέντρωσε χθες 62 πε
ριστατικά κορονοϊού, ξεπερνώντας
και τη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπί
στηκαν 56 νέα κρούσματα.
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ενώ θα ο Οργανισμός θα ενημερώ
νεται και για τα θετικά τεστ ανά Τα
χυδρομικό Κώδικα, για να μπορεί να
ελέγξει την πανδημία.
Τέλος, θα υπάρχει και διεπαφή του
χρήστη με το εξεταστικό κέντρο, το
οποίο θα πιστοποιεί ότι ο εργαζόμε
νος που υπέβαλε τπν αίτηση πήγε
και υποβλήθηκε σε rapid test για
τον κορονοϊό.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πλατ
φόρμες, ανάλογες με αυτήν που
ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, λειτουργούν αυτή τη
στιγμή και για τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές ηλικίας άνω των
16 ετών, προκειμένου να περιοριστεί
η διασπορά στα σχολεία. ■

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
698 κρούσματα χθες
1 3 εισαγόμενα
328 στην Αττική
56 στη Θεσσαλονίκη
1 72.824 το σύνολο
των κρουσμάτων
26 θάνατοι χθες
6.152
θάνατοι συνολικά
299
διασωληνωμένοι

1.224 ασθενείς
έχουν εξέλθει
από ΜΕΘ
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 Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά στις ευπαθείς ομάδες
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ «ΑΣΠΙΔΑ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Εμβόλιο για oRous rows Kopovoioiis
οινή παραδοχή ίων επιστη
μόνων είναι πως τα επόμενα
χρόνια οι πανδημίες θα γί
νουν ένα σύνηθες φαινόμενο,
τίας του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Ενόσω μαίνεται π μάχη με τον SarsCoV-2, επιστήμονες σε εργαστήρια
σε όλο τον κόσμο ετοιμάζουν εμβό
λια που θα προλαμβάνουν τις πα
ρούσες ή μελλοντικές μεταλλάξεις
του κορονοϊού.
Ερευνητές έχουν ήδη ξεκινήσει την
ανάπτυξη πρωτότυπων που ονομά
ζονται «πανκορονοϊκά» εμβόλια, με
πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα,
αν και προς το παρόν προέρχονται
από πειράματα σε ζώα και όχι κλι
νικές δοκιμές σε ανθρώπους, όπως
γράφουν οι «New York Times». «Θα
πρέπει να συνεργαστούν πολλές επι
στημονικές ομάδες ανά τον κόσμο
για να επιταχύνουμε τη διαδικασία,
ώστε να καταφέρουμε να έχουμε
φέτος κιόλας ένα τέτοιο εμβόλιο»,
υποστηρίζουν ο δρ Ερικ Τόπολ, κα
θηγητής Μοριακής Ιατρικής, και ο
Ντένις Μπάρτον, ανοσολόγος από
το Ερευνητικό Κέντρο Scripps του
Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια.
Οι δύο ειδικοί σε δημοσίευσή τους
στο «Nature» επισημαίνουν ότι η
Covid-19 σηματοδοτεί μία νέα επο
χή, για την οποία θα πρέπει να γίνει
ορθολογικός σχεδιασμός εμβολίων
που βασίζονται σε εξουδετερωτικά
αντισώματα. Και ενώ οι πρώτοι κορονοϊοί αναγνωρίστηκαν το 1 960,
δεν είχε ασχοληθεί κανείς μαζί τους,
καθώς αυτό που προκαλούσαν ήταν
το κοινό κρυολόγημα. Δηλαδή συ
μπτώματα δίχως καμία σημασία.
Οπως εξηγούν οι επιστήμονες, πλέ
ον, υπάρχει άμεση ανάγκη για την
προετοιμασία και καταπολέμηση
των κορονοϊών και ελπίζουν πως
θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότη
ση για την έρευνα και την ανάπτυξη
εμβολίων.
Επιτακτική φαίνεται πως είναι η
ανάγκη για τη θέσπιση «πιστοποιη
τικού εμβολιασμού», που πρότεινε
η ελληνική κυβέρνηση, καθώς πλη
θαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν
πως θα διευκολυνθεί η επιστροφή
στην «κανονικότητα».
Ο υπουργός Υγείας τπς Βρετανίας,
Ματ Χάνκοκ, δήλωσε χθες πως η
χώρα είναι σε επαφή με άλλες κυ
βερνήσεις για να καθοριστεί πώς
θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα
σύστημα διεθνούς πιστοποίησης εμ
βολιασμών κατά της Covid-19.
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζονσον επιβεβαίωσε χθες πως «ανα
πόφευκτα θα υπάρξει μεγάλο
ενδιαφέρον για ιδέες όπως αυτή
(πιστοποιητικό εμβολιασμού)»,
αποκλείοντας όμως τη χρήση του
για είσοδο σε μπαρ και θέατρα.
Ηδη αρκετές χώρες -Ισραήλ, Δα-

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εξαι-

Πάνω από
15.000.000
εμβολιασμοί
έχουν γίνει στη
Βρετανία.

► ► ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Υποχρεωτική καραντίνα για ταξιδιώτες
και κλειστά σύνορα φέρνουν οι μεταλλάξεις
Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ξεπέρασε το Σάββατο τους 15
εκατομμύρια εμβολιασμούς (στους άνω των
70 ετών), σύμφωνα με τους αξιωματούχους,
ένα σημαντικό ορόσημο για τη μάχη κατά
της πανδημίας. Η «Γηραιό Αλβιώνα» θέλει
πόση θυσία να διαφυλάξει την ταχύτητα και
την αποτελεσματικότητα της εμβολιαστικής
στρατηγικής της και από χθες έχει θέσει σε
ισχύ την υποχρεωτική καραντίνα σε όσους
ταξιδιώτες φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο
μοριακά διαγνωστικά τεστ κορονοϊού, κατά τη
δεύτερη και όγδοη ημέρα από την άφιξή τους.
Οι επισκέπτες που έχουν βρεθεί το προηγού
μενο διάστημα σε 33 χώρες της «κόκκινης
λίστας», που συνδέονται με τα στελέχη του
κορονοϊού από τη Ν. Αφρική και τη Βραζιλία,
θα πρέπει να περνούν τη δεκαήμερη καρα
ντίνα σε προεπιλεγμένα ξενοδοχεία, με το

D

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com

via, Φινλανδία, Σουηδία- δίνουν ή
σκέφτονται να δώσουν σειρά ταξι
διωτικών και άλλων προνομίων σε
όσους εμβολιάζονται. Το Ισραήλ,
που πρωτοπορεί στον εμβολιαστικό ρυθμό και χθες ανακοίνωσε μεί
ωση 94% στους συμπτωματικούς

κόστος των 2.000 ευρώ να επιβαρύνει τους
ίδιους (και 240 ευρώ για τα τεστ). Εντός της
εβδομάδας, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον
θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα χαλάρω
σης των περιοριστικών μέτρων. Οι πρώτες
διαρροές αναφέρουν πως η αρχή θα γίνει με
άνοιγμα των σχολείων στις 8 Μαρτίου.

Διακοπές
Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, εξε
τάζεται να επιτραπεί σε μέλη του ίδιου νοι
κοκυριού να κάνουν διακοπές εντός των συ
νόρων σε αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά
καταλύματα το Πάσχα των καθολικών, στις
4 Απριλίου.
Από την Κυριακή, η Γερμανία κρατάει κλει
στά τα σύνορά της με το αυστριακό Τιρόλο
και την Τσεχία, για την αποφυγή περαιτέρω
μετάδοσης των μεταλλάξεων. Η κίνηση προ-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Το πιστοποιητικό
εμβολιασμού που
πρότεινε η ελληνική
κυβέρνηση συζητά
η Βρετανία και κερδίζει
έδαφο5 στην Ευρώπη

κάλεσε την αντίδραση της Αυστρίας, καθώς ο
υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ δήλωσε
χθες πως «το σφράγισμα των συνόρων είναι
απολύτως απαράδεκτο και προκαλεί μόνο
χάος». Κινητοποίηση υπάρχει και στη Γαλλία,
όπου ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Κλεμάν Μπον σημείωσε πως «το Παρίσι δεν
θέλει η Γερμανία να κλείσει τελείως τα σύνο
ρα», ζητώντας να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις
για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Γαλ
λίας κάλεσε τις περιφερειακές υγειονομικές
υπηρεσίες και τα νοσοκομεία να τεθούν σε
κατάσταση «οργάνωσης κρίσης» από τις 18
Φεβρουάριου, ώστε να προετοιμαστούν για
μια ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων
νέου κορονοϊού, λόγω των πιο μολυσματικών
παραλλαγών του, σύμφωνα με την εφημερίδα
«Le Journal Du Dimanche».

φορείς του ιού, κινείται σε ρυθ
μούς επανεκκίνησης της οικονομί
ας με γνώμονα τους εμβολιασθέντες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
«Times of Israel», το υπουργικό
συμβούλιο προσανατολίζεται
στο άνοιγμα εμπορικών κέντρων,
γυμναστηρίων, ξενοδοχείων και
άλλων εγκαταστάσεων την επό
μενη εβδομάδα για να υποδε

χτούν όσους έχουν εμβολιαστεί.
«Η Ευρώπη χρειάζεται διαβατήριο
εμβολιασμού - τώρα», είναι ο τίτ
λος άρθρου γνώμης στην οικονομική
εφημερίδα «Handeslblatt».
Οπως σημειώνει η γερμανική εφη
μερίδα, οι αεροπορικές εταιρίες και
ο τουριστικός κλάδος είναι έτοιμοι
για μια τέτοια κίνηση, όμως η Κομισόν βάζει φρένο. ■
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 Μόλις 27 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 366.96 cm² Κυκλοφορία:
:

16-02-2021
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Σιο 90% η πληρότητα σε μονάδεε Covid-19 σε μεγάλα νοσοκομεία

Μέλκ 27 KAives ΜΕΘ στην Αττική

Τπν πληρότητα των ΝΕΘ για
ασθενεί^ με λοίμωξη Covid-19
στο νοσοκομείο ws Anions
αποτυπώνουν το στοιχείο που
παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ. Από τκ
217 kAi'vos ΜΕΘ κορωνοϊού
στο Λεκανοπέδιο, παραμένουν
διαθέσιμε$ περί tis 27.

«Σωτηρία»

4 κλίνεε κενέε

«Ευαγγελισμόε»

8 κλίνεε κενέε

«Αττικόν»

καμία κλίνη διαθέσιμη

ΚΑΤ

2 κλίνεε κενέε

«ΕΑπίε»

καμία κλίνη διαθέσιμη

«θριάσιο»

καμία κλίνη διαθέσιμη

«Ασκληπιείο»

καμία κλίνη διαθέσιμη

Γενικό Κρατικό Νίκαιαε

καμία κλίνη διαθέσιμη

Τζάνειο

8 κλίνεε κενέε

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

13 κενέε

Νοσοκομείο Χαλκίδαε

1 κλίνη κενή

Πανεπιστημιακό Ρίο

10 κενέε απλέε κλίνεε 4 κενέε σε ΜΕΘ

«Αγιοε Ανδρέαε» Πάτραε

12 κενέε απλέε κλίνεε Covid-19, 5 κενέε σε ΜΕΘ

Η κάλυψη των απλών κλινών Covid σε επίπεδο Επικράτειαε axis 8 Φεβρουάριου ήταν στο 24,7% και σε λιγότερο από μία εβδομά
δα ξεπέρασε το 30%. Η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ Covid-19 βρίσκεται σχεδόν στο 50%, ενώ στιε 8 Φεβρουάριου ήταν στο 42,9%.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αριθμός ρεκόρ εμβολιασμών παρά τον χιονιά
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 375.89 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Αριθμός ρεκόρ
εμβολιασμών
παρά τον χιονιά
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Ρεκόρ εμβολιασμών έναντι xns

COVID-19 παρά xis δύσκολεε καιpuds συνθήκεε σημειώθηκε χθεε
στη χώρα pas, όπου χορηγήθη
καν περισσότερεε από 25.000
δόσειε εμβολίου. Σύμφωνα με
τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε Μά
ριο Θεμιστοκλέουε, χθεε πάνω
από το 90% των ραντεβού που
είχαν προγραμματιστεί πραγ
ματοποιήθηκε κανονικά. Οσοι
είχαν ραντεβού για την πρώτη
δόση του εμβολίου και δεν κατάφεραν να φθάσουν στο εμβολιαστικό κέντρο μπορούν μέσω
xns πλατφόρμα3 emvolio.gov.gr,
φαρμακείου ή ΚΕΠ να προγραμ
ματίσουν εκ νέου το ραντεβού
xous χωρώ να έχουν τη χρονική
«ποινή» του ενόε pnvos για να
το κάνουν. Ο κ. Θεμιστοκλέουβ
σημείωσε ότι σε ελάχιστα από τα
750 εμβολιαστικά κέντρα προέκυψαν προβλήματα λόγω του
χιονιά. Συγκεκριμένα, στο Καπανδρίτι και στην Πολυκλινική
του Ολυμπιακού Χωριού τα εμβολιαστικά κέντρα δεν άνοιξαν
στην ώρα xous λόγω δυσκολίas πρόσβασή του προσωπικού,
ενώ στην Ικαρία και στην Κεφαλλονιά δεν έγινε διανομή των εμ
βολίων λόγω xns ακύρωσηε των
σχετικών πτήσεων.
Εν τω μεταξύ, xOrs ξεκίνησε
ο εμβολιασμό3 των ατόμων 60
έωε 64 ετών (239.000 πολίτεε
aums xns ομάδα3 έχουν κλείσει
ραντεβού) και rvxos xns εβδομά6as θα αρχίσουν να εμβολιάζο
νται και τα άτομα 75 έοκ 79 ετών
(150.000 ραντεβού είχαν προ
γραμματιστεί έακ χθε5). Onus
ανέφερε η πρόεδροε xns EOvums
Emxpon0s Εμβολιασμών Μαρία
Θεοδωρίδου, θα ακολουθήσουν
τα άτομα με υποκείμενα νοσή
ματα πολύ υψηλού κινδύνου για
σοβαρή νόσηση από τον κορωνοϊό, onais οι μεταμοσχευμένοι
και όσοι είναι σε λίστα αναμοv0s για μεταμόσχευση, άτομα
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
σταδίου 5, ασθενεώ με κυστική ίνωση, καρκινοπαθεώ υπό
αγωγή, άτομα με σοβαρά χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα, με
σοβαρή ηπατική νόσο κ.ά. Υπο
λογίζεται ότι σε auxEs xis κατηγορίεε περιλαμβάνονται 370.000
πολίτε5, ο εμβολιασμό3 των οποί
ων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Θα
ακολουθήσουν τα άτομα ηλικίas 70 0cos 74 ετών και εν συνε
χεία τα άτομα Hildas 65 ετών
και άνω. Εν τω μεταξύ, παράλ
ληλα με auxrs xis ομάδε3 θα ξε
κινήσει ο εμβολιασμό5 ατόμων
18 0gis 59 ετών με υποκείμενα
νοσήματα, όπωε χρόνια καρδι
ολογικά προβλήματα, διαβήτη,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο εμβολιαστικός σταθμός στη ΔΕΘ
ξεκίνησε χθες με 24 εμβολιαστικά
κέντρα και έως το απόγευμα είχαν
εμβολιαστεί 600 πολίτες.

Χορηγήθηκαν πάνω
από 25.000 δόσεις «Πρεμιέρα» για τα άτο
μα ηλικίας 60-64 ετών
- 698 νέα περιστατικά
COVID-19 καταγράφη
καν χθες, 26 θάνατοι και
299 διασωληνωμένοι.
παχυσαρκία, χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα κ.ά.

voooyovos

Χθεε ξεκίνησε και η λειτουρ
γία των δύο μεγάλων εμβολιαστικών σταθμών σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, που στην πλήρη
ανάπτυξή xous θα μπορούν να
εξυπηρετούν 12.000 πολίτε3 την
ημέρα. Στον σταθμό «Προμηθέas» στο Μαρούσι ενεργοποιή
θηκαν 48 εμβολιαστικά κέντρα,
όπου εμβολιάστηκαν 0cos xis 5 το
απόγευμα 1.400 πολίτεε. Ο εμβολιαστικόε σταθμ03 στη Θεσσα
λονίκη (ΔΕΘ) ξεκίνησε χθε3 με
24 εμβολιαστικά κέντρα, όπου
είχαν εμβολιαστεί 0cos χθεε το
απόγευμα 600 πολίτε5.
Τέλθ3, χθε3 ανακοινώθηκαν
698 νέα περιστατικά COVID-19
στη χώρα pas και 26 θάνατοι ασθε
νών λόγω xns νόσου. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν 299 ασθενεώ.
Στην Αττική εντοπίστηκαν 328
νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη
56 και στην Αχαΐα 62. Την Κυρια
κή έγιναν 201 εισαγωγέε ασθενών
σε νοσοκομεία xns xciipas, εκ των
οποίων η πλειονότητα σε μονάδεε υγεία3 xns Axxnms, όπου οι
κλίνεε COVID σταδιακά γεμίζουν.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων, χθε3 το μεσημέρι
το ποσοστό κάλυψή των ΜΕΘ
COVID στην Αττική ήταν στο 88%
και οι κενέ3 κλίνε3 27.
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 Ενέσεις αισιοδοξίας από Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 231.87 cm² Κυκλοφορία:
:

16-02-2021
950

ΠΟΕΔΗΝ

Ενέσεις
αισιοδοξίας
από Μητσοτάκη
Τη μονομερή επένδυση σιο
«τείχος εμβολίου» που «θα
αρχίσει να φαίνεται τον Μάρτιο»
εγκαινίασε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αποφεύγοντας
κάθε νύξη για επίταξη των
ιδιωτικών ΜΕΘ στην Αττική όπως ζητά απεγνωσμένα η
ΠΟΕΔΗΝ- και ενίσχυση των
ελέγχων σε εργασιακούς
χώρους και μέσα μεταφοράς. Ο
πρωθυπουργός, σε συνέντευξη
στο Bloomberg, αναγνώρισε τον
«βαρύ αντίκτυπο της πανδημίας
στην ελληνική οικονομία, καθώς
το πρώτο τρίμηνο του έτους θα
είναι χειρότερο από ό,τι
αναμενόταν εξαιτίας του
lockdown». Ισχυρίστηκε ωστόσο
πως «δεν έχουμε δει άνοδο της
ανεργίας» κι ενώ στελέχη της
Ν.Δ. χτυπούν ηχηρά την
καμπάνα για την έλλειψη
σχεδίου που αφορά «την
επομένη της λήξης των
αναστολών συμβάσεων». Υπό
αυτό το πρίσμα, ο Κ. Μητσοτάκης
εστιάζει στο στοίχημα του
τουρισμού, καθώς εξέφρασε την
αισιοδοξία του «για ένα
καλύτερο καλοκαίρι, καθώς
πέρυσι δεν είχαμε τόσα
εργαλεία στα χέρια μας, όπως τα
εμβόλια και τα τεστ». Δεν
παρέλειψε μάλιστα να
επαναλάβει για πολλοστή φορά
την πρότασή του «για τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού που
θα απλοποιήσουν αρκετά το
ταξίδι όσων είναι
εμβολιασμένοι».

Κουβέντα για τις πατέντες
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στα «θέματα της εκτέλεσης του
πρότζεκτ» των εμβολιασμών
από την Ε.Ε., χωρίς ωστόσο να
πραγματοποιήσει νύξη στην
ανάγκη άρσης του καθεστώτος
της πατέντας. Αντιθέτως,
αρκέστηκε στο συμπέρασμα ότι
«μάθαμε το μάθημά μας και
πρέπει να προχωρήσουμε
μπροστά»!
Τέλος, επιβεβαίωσε ότι «η
Ελλάδα σκοπεύει να
αποπληρώσει πρόωρα τα 3,3
δισ. ευρώ του δανείου της από
το ΔΝΤ», καθώς «θέλουμε να
είμαστε συνεπείς με το σήμα μας
στις αγορές».

Κ.Σ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ Το παρόν και το μέλλον του
συνδικαλιστικού κινήματος»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 988.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-02-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

Η επόμενη μέρα
του συνδικαλισμού
ΠΑΝ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. 12

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ Το παρόν και το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος»
1
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

1 ιαξιφ ι μ* η
Το παρόν και ίο μέλλον
ίου συνδικαλισιικού κινήμακ»
Είναι ο συνδικαλισμός των «εθιμοτυπικών» κινητοποιήσεων,
των... αναίμακτων - ανέξοδων ανακοινώσεων και των ολιγάριθμων συγκεντρώσεων παρωχημένος; Και αν ναι, ποια μπορεί να
είναι η επόμενη μέρα του συνδικαλιστικού κινήματος σε μια εποχή που τα σωματεία δείχνουν να έχουν απολέσει τον πραγματικό
ρόλο τους; Υπάρχει χώρος στην Ελλάδα για συνδικαλιστές που ξε-

Η σύγκρουση δύο γραμμών,
οι διαχωρίσου και η κοινή δράση
α τελευταία χρόνια στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας
μαίνεται η σύγκρουση δύο γραμμών μεταξύ των υποστηρικτών
ενός προοδευτικού μετασχηματισμού των συλλογικών μας υπο
κειμένων για την υπεράσπιση του κοινωνικού - δημοσίου συμφέροντος
και από την άλλη πλευρά όλων όσοι υποστηρίζουν έναν προσανατολισμό
στη βάση συντεχνιασμών και μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων. Η σύ
γκρουση αυτή κορυφώθηκε με αφορμή το τελευταίο συνέδριο της ΓΣΕΕ,
με τη συντριπτική, ευτυχώς, επικράτηση, των δυνάμεων που θέλουν τα
συνδικάτα να μη συμπεριφέρονται ως κόμματα, ως προς τις στρατηγικές
και τακτικές τους.
Τα μέσα και ο τρόπος τιραγμάτωσης ενός προοδευτικού συνδικαλιστικού
κινήματος αλλάζουν μαζί με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον
σύγχρονο πολυπολικό κόσμο της ψηφιακής επανάστασης. Ο συνδικαλι
σμός της προόδου - αν και πάντοτε πρέπει να εκφράζει τα συμφέροντα
της μισθωτής εργασίας - οφείλει όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά και να
πρωτοστατεί σε βαθιές κοινωνικές διεργασίες με όρους κοινωνικών
υποκειμένων και όχι επιφανειακές κατανομές μικροεξουσιών μεταξύ
των διαφόρων παρατάξεων και τάσεων. Η νέα εποχή απαιτεί συλλογικά
υποκείμενα που δεν υποβαθμίζουν τους εργαζομένους σε μάζα, ούτε τους
χειραγωγούν. Το ίδιο β εβαίως θα έπρεπε να ισχύει και στην κεντρική
πολιτική σκηνή, καθώς συχνά παρατηρείται το φαινόμενο κόμματα να
αγνοούν τον ευρύτερο πολιτικό τους ρόλο και να συμπεριφέρονται σαν
συνδικάτα και μάλιστα «παλαιός κοπής».
Για τον συνδικαλιστή του σήμερα, οι διαχωριστικές γραμμές στην κοι
νωνία δεν προκύπτουν στο όνομα ιστορικών πολιτικών αντιπαραθέσεων,
αλλά στην πραγματική βάση των στόχων της σύγχρονης ανάπτυξης
και του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της εργασίας.
Πρέπει να εξοικειωθούμε σε μια προσπάθεια αναπτυξιακής προοπτικής
και μέσω συγκρούσεων αλλά και μέσω μεγάλων εθνικών - κοινωνικών
συμφωνιών. Στην πρώτη γραμμή αυτής της οριοθέτησης βρίσκεται ο
επανακαθορισμός του ρόλου του συνδικαλιστή στον ιδιωτικό τομέα και
η κυριαρχία του κοινωνικού κριτηρίου της πολιτικής πράξης απέναντι
στο ατομικό ή το κρατικό.

Τ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

0 μόνος
δρόμος
για τον
σύγχρονο και
προοδευτικό
συνδικαλιστή
είναι
η πολιτική
των
«ανοιχτών
θυρών»,
χωρίς
ηγεμονισμούς
και προαπαιτούμενα

κοινή δράση με τους υπόλοιπους φορείς της κοινωνίας των
πολιτών σε εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια, η γενίκευση της δι
εκδίκησης των αιτημάτων, η αλληλεγγύη και η συμπόρευση με
κατηγορίες που βρίσκονται εκτός συνδικάτων, όπως π.χ. οι άνεργοι και
οι ψηφιακοί νομάδες, έρχονται να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν
το παραδοσιακό διεκδικητικό πλαίσιο.
Απαιτείται να ανοίξουμε έναν νέο ιστορικό κύκλο ουσιαστικών συ
γκλίσεων που προκαλούν τις συνδικαλιστικές συμπράξεις, δεν έπονται
αυτών, και επαναθεμελιώνουν το προοδευτικό μέτωπο απέναντι σε
νεοφιλελεύθερες - αντικοινωνικές πολιτικές. 0 μόνος δρόμος για τον
σύγχρονο και προοδευτικό συνδικαλιστή είναι η πολιτική των «ανοιχτών
θυρών», χωρίς ηγεμονισμούς και προαπαιτούμενα, με στόχο την επίτευξη
μιας μεγάλης εθνικής, κοινωνικής, αναπτυξιακής συμφωνίας, που θα
προτάσσει τον ρόλο της εργασίας, τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τη
δίκαιη διανομή του αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Η

Ο Γrawns Παναγόπουλοε είναι πρόεδροε ms ΓΣΕΕ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φεύγουν από το πρότυπο των γραφικών μεν, προβεβλημένων από
τα ΜΜΕ δε, «εκλεκτών» των εργαζομένων;
Για το παρόν και το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος στην
Ελλάδα διασταυρώνουν τα ξίφη τους στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ο εκδότης-συγγραφέας Πέτρος
Παπασαραντόπουλος.

Αντικοινωνικός συντεχνιασμός,
είμαστε στο ίδιο έργο θεατές
πανδημία και ο κορωνοϊός έφεραν και πάλι στην επιφάνεια
μία από τις βαθύτερες παθολογίες του ελληνικού κοινωνικού
σχηματισμού. Πρόκειται για την αντικοινωνική στάση και
συμπεριφορά μεγάλου τμήματος του συνδικαλιστικού κινήματος
που έχει κυριολεκτικά σημαδέψει την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία,
από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα.
Από την άρνηση της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης και την αξίωσή τους να
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
μην εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέχρι την εξωφρενική
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ που εξέφρασε τη βεβαιότητα
πως η παράλυση μιας νοσοκόμου ήταν παρενέργεια του εμβολίου,
προκειμένου να αποζημιωθεί, γινόμαστε μάρτυρες μιας αναχρονι
στικής στάσης από ομάδες συμφερόντων που έχουν αποκολληθεί
τόσο από την κοινωνία όσο και από τα πολιτικά κόμματα.
Φαίνεται να επιβεβαιώνεται η διαπίστωση του καναδού συγγρα
φέα Τζον Ράλστον Σολ ότι «ο δυτικός κόσμος υφίσταται σήμερα τον
ασφυκτικό εναγκαλισμό μιας κυρίαρχης ιδεολογίας του συντεχνιασμού. Ο συντεχνιασμός κατακερματίζει την κοινωνία σε ομάδες
αντιμαχόμενων συμφερόντων... καλλιεργεί τη λατρεία του προσω
πικού συμφέροντος και οδηγεί στην απαξίωση του κοινού καλού».
Τα πολιτικά κόμματα, όπως έχει επισημάνει ο Γιώργος Μαυρογορδάτος, «γίνονται τελικά δέσμια των ιδιαιτέρων συμφερόντων που
υπηρετούν τα στελέχη τους σε κάθε χώρο», τα οποία λειτουργούν
και ως «πρεσβευτές των κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπούν»,
σύμφωνα με την εύστοχη διατύπωση του Χρυσάφη Ιορδάνογλου.

Η

Μάρτυρες

μιας
αναχρο
νιστικής
στάσης
από ομάδες
συμφερόντων
που έχουν
αποκολληθεί
τόσο από
την κοινωνία
όσο και
από τα
πολιτικά
κόμματα

ετά τη δεκάχρονη κρίση 2010-2019 θα περίμενε κανείς
ότι θα ήταν κοινός τόπος στην ελληνική κοινωνία ότι τα
συνδικάτα θα έπρεπε να αντιληφθούν το πνεύμα των και
ρών και να αναπροσαρμόσουν ριζικά τα αιτήματα, τις μεθόδους και
τους τρόπους διεκδίκησης, στο όνομα του ευρύτερου κοινωνικού
συμφέροντος. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Φαίνεται ότι
η ρίζα του φαινομένου είναι πολύ βαθιά, κάτι που ίσως εξηγεί και
τη μεταρρυθμιστική ατολμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είμαστε
στο ίδιο έργο θεατές.
Για μία ακόμα φορά η κοινωνία των πολιτών, φορέας της οποίας
είναι τα συνδικάτα, προβάλλει ως δύναμη καθυστέρησης και αναχρο
νισμού, οχυρωμένη στα κεκτημένα τα οποία επιδιώκει να περιφρουρήσει με κάθε τρόπο. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί πολλές
φορές στα χρόνια της μεταπολίτευσης, με κορυφαία στιγμή του την
ακύρωση της μεταρρύθμισης Γιαννίτση για το ασφαλιστικό, το 2001.
Σαράντα χρόνια πριν, το 1981, είχε έλθει στην Αθήνα μια εμβληματική φυσιογνωμία των ιταλικών συνδικάτων και του Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Μπρούνο Τρεντίν, που μπροστά σ’
ένα εμβρόντητο αριστερό ακροατήριο είχε πει ότι «για να είμαι πιο
ωμός και σχηματικός, δεν αγωνίζεται κανείς ενάντια στην κρίση
υπερασπίζοντας νέτα σκέτα τις υπάρχουσες δομές, αλλά αγωνίζεται
προσπαθώντας να ελέγξει τη μεταβολή τους». Προφανώς σε ώτα
μη ακουόντων.

Μ

Ο Πέτροβ Παηασαραντόπουλοε είναι εκδότηβ και συγγραφέαε
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 ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 900.25 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-02-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2JL\8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

Κέρδισε χρόνο η Θεσσαλονίκη με το κλεί
Όμως οι επιστήμονες αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα
πορεί η κακοκαιρία
να έκλεψε για λίγες
μέρες την παράσταση
από την πανδημία,
όμως η επιβάρυνση
στο σύστημα υγείας της Αττικής συνεχί
ζει να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό,
ενώ και στη Θεσσαλονίκη οι επιστήμονες
προβλέπουν αύξηση κρουσμάτων τις
επόμενες μέρες και ανάγκη για νέα μέτρα
προστασίας.
Μάλιστα, όσον αφορά τη Θεσσαλονί
κη, η κακοκαιρία που οδήγησε σε ελάχι
στες μετακινήσεις και στο κλείσιμο των
σχολείων ίσως λειτούργησε θετικά στην
μείωση της κινητικότητας της νόσου και
να κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος στον
αγώνα κατά της πανδημίας στην πόλη.

Μ

im
ν5Ρ

'

, XU...

I .

Αναμένουμε αύξηση
κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη
«Είμαστε στην αρχή του τρίτου κύμα
τος, αλλά έχουμε φτάσει σε μία μικρή
επιπέδωση στην Αττική, που σημαίνει ότι
θα δούμε μία μικρή μείωση στα κρού
σματα», δήλωσε στον ΑΝΤΙ και την εκ
πομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής
του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
Βάσει των στοιχείων, ο καθηγητής
προέβλεψε ότι, «θα έχουμε αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί για το Μάρτιο και
στα τέλη του Μαρτίου θα έχουμε νέα αύ
ξηση» και ερωτηθείς σχετικά, απάντησε
πως θα ήταν καλή παράταση της καραν
τίνας για μία εβδομάδα, ώστε «να φτά
σουμε χαμηλότερα και να χειριστούμε
καλύτερα την πανδημία».
Επίσης βάσει των δεδομένων, «βλέ
πει» αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσ
σαλονίκη τις επόμενες δύο μέρες. «Βάσει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μοντέλων θα χρειαστεί αυστηροποίηση
των μέτρων», ανέφερε.
Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά με την
Θεσσαλονίκη είπε ότι το ιικό φορτίο είναι
σε σχεδόν σταθεροποιημένη μορφή με
μια μικρή αύξηση. «Θεωρούμε ότι αυτό
θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα αυτής της

εβδομάδας. Από 16-17 του μήνα και
έπειτα θα αρχίζουμε να βλέπουμε αύξηση
και στη Θεσσαλονίκη και των κρουσμά
των και βεβαίως και του ιικού φορτίου»,
τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης. Τα μοντέλα δεί
χνουν ότι θα χρειαστεί να γίνει αυστηρο
ποίηση μέτρων, το θέμα κατά τον ίδιο εί

ναι τι ακριβώς μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, πρόσθεσε ο ίδιος. «Στη Θεσσαλο
νίκη είμαστε σε αρκετά χαμηλό επίπεδο
και διασποράς και πίεσης στο σύστημα
υγείας, ώστε να μην είναι αναγκαστικό να
κάνει κανείς λοκντάουν. Από την άλλη
μεριά όμως πρέπει να λειτουργήσουμε με

μεγαλύτερη ασφάλεια», τόνισε.

Εξαδάκτυλος: Θέλουμε
ένα κανονικό Πάσχα φέτος
Περιμένουμε σταθεροποίηση των
κρουσμάτων την επόμενη βδομάδα ανέ-
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ισιμο της κακοκαιρίας
φερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος μιλώντας στην τηλεόραση
του ΣΚΑΙ.
Οπως ο ίδιος δήλωσε αυτή την βδομά
δα θα βλέπουμε αύξηση των κρουσμά
των, την επόμενη μια σταθεροποίηση και
στο τέλος της επόμενης μια πτώση.
Ο κ. Εξαδάκτυλος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτό μπο
ρεί να είναι το τελευταίο lockdown κα
θώς όπως είπε με τους ρυθμούς εμβολια
σμών και τον καλό καιρό που περιμένου
με τις επόμενες βδομάδες θεωρεί ότι δεν
θα φτάσουμε ξανά στο ίδιο σημείο. «Φέ
τος το Πάσχα τις καμπάνες θα τις ακού
σουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε πως ο ιός έχει αλ
λάξει μορφή και ταχύτητα μετάδοσης και
ότι 28 Φεβρουάριου ή 1 η Μαρτίου ενδε
χομένως να επιτραπούν κάποιες δραστη
ριότητες π.χ κυνήγι, ψάρεμα κλπ όπως εί
χαν επιτραπεί στις 14/12.
Επεσήμανε πως ο ιός που παλεύουμε
αυτή την στιγμή είναι διαφορετικός και
συμπεριφέρεται διαφορετικά και στις μι
κρές ηλικίες.

Μόλις 27 κλίνες ΜΕΘ
για ασθενείς με Covid
είναι κενές στην Αττική
Την πληρότητα των Μονάδων Εντατι
κής Θεραπείας (ΜΕΘ) για ασθενείς με
λοίμωξη Covid-19 στα νοσοκομεία της
Αττικής αποτυπώνουν τα στοιχεία που
παραθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ). Από τις 217 κλίνες ΜΕΘ
κορωνοΐού στο Λεκανοπέδιο, παραμέ
νουν διαθέσιμες περί τις 27.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η δυναμική της επιδημίας κορωνοΐού
είναι υψηλή ακόμη. Παρά το lockdown,
που έχει επιβληθεί, αρμόδιες αρχές ανα
μένουν περαιτέρω επιβάρυνση του ΕΣΥ
και αυτήν την εβδομάδα. Για τον λόγο
αυτό, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών
Υγείας, κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος βρί
σκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
με τους επικεφαλής της 1 ης και 2ης Υγει
ονομικής Περιφέρειας στην Αττική, του
ΕΚΑΒ, αλλά και των ιδιωτικών κλινικών,
ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή
διαχείριση των περιστατικών non-Covid
και η κάλυψή τους από τον ιδιωτικό το
μέα, εφόσον χρειαστεί.
Ήδη, ασθενείς από νοσοκομεία του
ΕΣΥ έχουν διακομιστεί και νοσηλεύονται
σε ΜΕΘ ιδιωτικών. Ενδεικτικά, χθες και
σήμερα έχουν διακομιστεί 18 ασθενείς
για νοσηλεία σε ιδιωτικά θεραπευτήρια,
ενώ στη λίστα του ΕΚΑΒ βρίσκονται και
άλλοι ασθενείς, αναμένοντας διαθέσιμο
κρεβάτι σε Εντατική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕ
ΔΗΝ, ήδη δέχονται με αμείωτη ροή
ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 τα τρία
νοσοκομεία στην Αττική που είναι απο
κλειστικά για περιστατικά κορωνοΐού. Το
«Αμαλία Φλέμινγκ» νοσηλεύει 88 ασθε
νείς στις 125 κλίνες που μπορεί να ανα
πτύξει. Το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
νοσηλεύει 26 ασθενείς με κορωνοϊο στις
34 κλίνες του, και στην Παμμακάριστο
νοσηλεύονται 35 ασθενείς στις 60 διαθέ
σιμες κλίνες.
Παράλληλα, όπως αναφέρει η Ομο
σπονδία, εφαρμόζεται το σχέδιο που έχει
προβλεφθεί καθώς εντείνεται η επιδημία
και συνεπώς και η πίεση στο ΕΣΥ, δηλα
δή τα εφημερεύοντα νοσοκομεία γεμί
ζουν τις ανεπτυγμένες κλινικές κορωνοι

ού και ανοίγουν νέες μετατρέποντας ου
σιαστικά τις κλινικές που δεν βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, όπως π.χ. οφθαλμολογικές, ΩΡΑ κα. σε κλινικές Covid-19.

Πεσμένα τα κρούσματα
τη Δευτέρα
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 698 νέα
κρούσματα κορωνοΐού, εκ των οποίων 11
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Συγκεκριμένα, 328
κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική εκ
των οποίων τα 93 στο κέντρο της Αθή
νας. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 56
νέα κρούσματα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 172824 (ημερήσια μεταβο
λή +0.4%), εκ των οποίων 51.9% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 58 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 2287 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID19 είναι 26, ενώ από την έναρξη της επι
δημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6152
θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόση
μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 299
(67.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 70 έτη. Το 87.3% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1224 ασθενείς.
Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
201 (ημερήσια μεταβολή -18,95%). Ο μέ
σος όρος εισαγωγών του επταημέρου εί
ναι 226 ασθενείς.
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Α «Πρεμιέρα» και για to εμβόλιο tns AstraZeneca σε noAires 60-64 ετών

Ανοιξαν πόρτες τα ποϋυδύναμα
εμβοΠιαστικά κέντρα
Στη «μάχη» του
εμβολιασμού ρίχτηκαν
από χθεε, Δευτέρα,
τα πρώτα δύο -εκ των
τεσσάρων- μεγάλα
εμβολιαστικά κέντρα
σε Αθάνα και
Θεσσαλονίκη.

αυξάνονται σιγά σιγά tis επόμεves μέρες, με στόχο να πραγμα
τοποιούνται χιλιάδεβ εμβολια
σμοί καθημερινά.
Αξίζει να σημειώσουμε ncos
otous συγκεκριμένους χώρου$ θα

«τρέχει» το σύστημα εμβολιασμών
με τα εμβόλια Pfizer και Moderns
npos το παρόν, και όχι με εκείνο
των AstraZeneca/Πανεπιστημίου
Οξφόρδης, για το οποίο υπάρχει
καιοντάδε$ ηλικιωμένοι,
άλλο σύστημα, μη διασταυρούμε
αψηφώντας tis πολικέε θερ
νο με το πρώτο και με διαφορετικά
μοκρασίες, βρέθηκαν στο
εμβολιαστικά κέντρα στα νοσοκο
εμβολιαστικά κέντρο «Προμηθέμεία και tis δομές Tns Πρωτοβάθ
as», στη HELEXPOtou Αμαρουσί
μιας ®povtf6asYYeias.
ου, αλλά και m ΔΕΘ, για να κάνουν
Αναφορικά, τώρα, με το
το εμβόλιό tous, βάσει των προ
σκεύασμα ms AstraZeneca, ξεκί
γραμματισμένων ραντεβού. Την
νησαν enions χθεε οι εμβολιασμοί
πρώτη ημέρα δεν υπήρξαν προ
otous πολίτεε που εντάσσονται
βλήματα, με tousρυθμούς να
στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 60 και

Ε

Προβλήματα oris Axapv0s
e^aiiias ins κακοκαιρία

Η «Μήδεια» έβαΑε... ιρρένο

στους εμβοΒιασμούς
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και στα προ
γραμματισμένα ραντεβού για
εμβολιασμό έχει προκαλέσει η
επέλαση Tns «Μήδειας», αφού
σε πολλές περιπτώσεις πολίτες
δεν κατάφεραν να φτάσουν εγ
καίρου στα εμβολιαστικά κέν
τρα, ενώ και γιατροί και νοσηλευτέ5 δεν κατάφεραν να τα
προσεγγίσουν. Χαρακτηριστι
κό είναι το παράδειγμα του
εμβολιαστικού κέντρου στο
Ολυμπιακό Χωριό, που άνοιξε
χθες τιε πύλες του, προκειμένου να εμβολιαστούν πολίτες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

60-64 ετών με το εμβόλιο Tns
AstraZeneca. ΕξαιτίαΞ xns καKOKaipias, δεν έγιναν εμβολια
σμοί στο Καπανδρίτι, ενώ ανα
βλήθηκαν οι εμβολιασμοί στην
Ικαρία, καθώς δεν έφτασαν τα
εμβόλια, αφού αναβλήθηκε η
προγραμματισμένη πτήση και
πάλι λόγω tns κακοκαιρίας.
Αναφέρουμε πως όσοι πολίT8S έχασαν το χθεσινό ραντεβού
tous, θα ενημερωθούν, αν δεν
έχουν ενημερωθεί, για το πότε
θα μπορέσουν να πάνε στα εμβολιασχικά κέντρα.

(I

Μέχρι το wAos
ίου Μαρτίου εκτψάται
ότι θα έχει «θωρακιστεί»
γύρω στο 1 εκατομμύριο
ηλικιωμένων

Ρ!

64, ενώ μέσα στην εβδομάδα τη
«σκυτάλη» των εμβολιασμών λαμ
βάνει και μία άλλη ηλικιακή ομάδα,
εκείνη των πολιτών από 75 έως 79
έτη. Αυτέε οι δύο ηληθυσμιακέε
ομάδες εκτιμάται ότι είναι γύρω
στο 1 εκατομμύριο άτομα και θα
έχουν «θωρακιστεί» μέχρι το τέλοβ
Μαρτίου.

Στη «μάχη»
κ» ο OTpaios__________
Όσον αφορά στη διαδικασία
που ακολουθείται, αρχικά ειδικοί
παίρνουν το ιστορικό των πολιτών
πριν τον εμβολιασμό tous για να
διασφαλίσουν nos δεν θα υπάρ
χουν απρόοπτα. Μετά την κατα

γραφή των στοιχείων tous, οι
πολίτες οδηγούνται στην αίθου
σα αναμονήε και στη συνέχεια,

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 24ωρο καταγράφηκαν 698 νέα κρούσματα
κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ άλ
λοι 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
tous. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των
διασωληνωμένων «ξέφυγε» από
το «300άρι», καθώς ο ΕΟΔΥ ανα
κοίνωσε 299. Η διάμεση ηλικία
tous είναι τα 70 έτη και το 67,2%
είναι άντρες. Το 87,3% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο

Στα «όριά» tous
οι ΜΕΘ στην Αττική

ΜόΑις 27 01
διαθέσιμες
κίΗνες
ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ κάθε μέρα η κατά
σταση στα νοσοκομεία tns ΑττιKns, καθώς τόσο οι κλινικές για
περιστατικά κορονοϊού όσο και οι
μονάδες εντατικής θεραπείας γε
μίζουν με γρήγορο ρυθμό. Συγκε
κριμένα, από tis 217 κλίνες ΜΕΘ
Covid-19 στο Λεκανοπέδιο, παρα
μένουν διαθέσιμες περί τιε 27!
Σύμφωνα με στοιχεία tns ΠΟΕΔΗΝ, to «Αμαλία Φλέμινγκ» νοση
λεύει 88 ασθενείε oris 125 διαθέ
σιμες κλίνε5 του. Το νοσοκομείο
Δυτικήε Αττικής νοσηλεύει 26
ασθενείς otis 34 διαθέσιμεε κλίves του, ενώ στην «Παμμακάρι
στο», με δυναμικότητα 60 κρεβατιών, νοσηλεύονται 35 άτομα. Στο
«Αττικό» και οι 61 κλίνες είναι κα

Παρά to τσουχτερό κρύο,
οι ανω ίων 75 ετών
ηχαν συνεπείς
στο ραντεβού tous

evas ένας, καλούνται για να ση
κώσουν το μανίκι.
0 εμβολιασμός γίνεται από
στρατιωτικούς γιατρούς και με ταμ

πλέτες ανά χείραε καταγράφουν
κάθε λεπτομέρειάτου, προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρεε ιστο
ρικό κάθε εμβολιασμένου πολίτη.

«Αγγίζουν» tous 300 οι διασωληνωμένοι

Ιιο 698 η νέα κρούσματα
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Οι νέες εισαγωγές ασθενών
με κορονοίο στα νοσοκομεία όλη5
tns xci)pas είναι 201. Ο μέσο5
όρος εισαγωγών του επταήμερου
είναι 226ασθενεί$.
τειλημμένες, ενώ 10 ασθενείε βρί
σκονται στη μονάδα βραχείας νοσηλείαε, μέχρι να βρεθεί κρεβάτι.
Γεμάτο είναι το «Ελπίς», με 42
κρεβάτια, το «θριάσιο», με 49 κλί
νες, το «Ασκληπιείο» Βούλας, με
24 κλίνες, και το Γενικό Κρατικό
ms Νίκαιας, με 43 κλίνες. Σε αυτά
τα νοσοκομεία σχεδιάζεται η επέ
κταση των κλινικών κορονοϊού.
Στο «Γεννηματάς» νοσηλεύονται
47 ασθενείς trtis 60 κλίνες και, τέ
λος, στο «Σωτηρία» νοσηλεύονται
199 ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τις
ΜΕΘ, έχουν μείνει μόνο 27 κενές
κλίνες. Συγκεκριμένα, στο «Σωτη
ρία» κατειλημμένα είναι τα 80 από
τα 84 κρεβάτια, στον «Ευαγγελι

Αξίζει να σημειωθεί ότι,
εξαιτία$ Tns κακοκαιρία,
πραγματοποιήθηκαν μόλις
13.304 τεστ, εκ των οποίων τα
9.697 ήταν μοριακά και τα 3.607
rapid.
σμό» τα 36 από τα 44, στο ΚΑΤ τα 5
από τα 7, στο ΝΙΜΤΣ τα 3 από τα 4,
στο «Αττικό» τα 12 από τα 23 και
στο «θριάσιο» τα 11 από τα 12.
Έχουν γεμίσει οι ΜΕΘ στο «Σισμανόγλειο», το «Γεννηματάς» και το
«Ελπίς». Υπογραμμίζουμε πως
ανάλογη κατάσταση επικρατεί και
στα νοσοκομεία της Πάτρας, το
Πανεπιστημιακό και τον «Αγιο Ανδρέα». Στο τελευταίο νοσηλεύον
ται 40 ασθενείς στις 52 απλές κλί
νες Covid και στη ΜΕΘ οι 4 από tis
9 κλίνες είναι κατειλημμένες. Στο
Πανεπιστημιακό του Ρίου νοση
λεύονται 40 ασθενείς στις 50 κλί
νες και 8 ασθενείς στη ΜΕΘ των 12
κλινών.
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Αυξήθηκαν οι νοσηλείες,
αυξήθηκαν και οι κλίνες
στην κλινική covid

σελίδα s

• ΕΞΙ ΧΘΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
-14 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ
■ Νεκρός 85χρονος στο νοσοκομείο Ρεθύμνου
λόγω επιπλοκών από τον κορωνοϊό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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• ΕΞΙ ΧΘΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 14 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ

Αυξήθηκαν οι νοσηλείες, αυξήθηκαν

Νεκρός 85χρονος
στο νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω
επιπλοκών από τον κορωνοϊό
Τη μάχη έχασε χθες ένας 85χρονος ρεθυ-

και οι κλίνες οτην κλινική covid

μνιώτης ο οποίος νοσηλευόταν από τις
αρχές Φεβρουάριου στην κλινική covid του
νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ο θάνατος του

Στους 22 έφτασαν οι νοσηλευόμενοι στην κλινική covid την Κυριακή, γεγονός που ανάγκασε τη διοίκηση του νοσοκομείου Ρεθύμνου
να προχωρήσει σε δραστικές κινήσεις και να αυξήσει κατά έξι τα κρεβάτια. Όπως σημείωσε στην Κρητική Επιθεώρηση ο διοικητής

προήλθε από τις επιπλοκές που προκάλεσε
στα υποκείμενα νοσήματά του ο κορωνοϊός
από τον οποίο είχε προσβληθεί. Ο θάνατος

του νοσοκομείου Ρεθύμνου Λευτέρης Μαρκάκης, η διοίκηση παραμένει πάντα σε εγρήγορση για να κάνει επέκταση των κλινών αν
χρειαστεί. «Μας οδηγεί ο ιός», σχολίασε χαρακτηριστικά. Το σημαντικό είναι ότι χθες μειώθηκαν κατά 8 οι νοσηλείες, αφού το

του 85χρονου είναι ο δεύτερος κατά σειρά

πρωί νοσηλεύονταν 17 άτομα και το απόγευμα μειώθηκαν στους 14 οι ασθενείς με covid, αφού τρεις πήραν εξιτήριο, μεταξύ αυτών

ρεθυμνιώτικου νοσοκομείου, καθώς στις 7

και ένα παιδάκι δυόμιση ετών που έμεινε μια μέρα, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του.

Δεκεμβρίου ένας ακόμα Ρεθυμνιώτης, 86

που καταγράφεται στην κλινική covid του

ετών -που επίσης νοσηλευόταν στην ίδια

Κανένα θετικό κρούσμα δεν έδειξαν τα rapid test

κλινική- είχεπεθάνει.

στους Αρμένους
Κανένα θετικό κρούσμα δεν εντοπίστηκε στους Αρμένους, όπου

Σχολής Αθηνών, Βάνα Παπαευαγγέλου είχε ανα

πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο από κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ,

κοινώσει πανελλαδικά 10.000 ενεργά κρούσματα.

συνολικά 164 rapid test.

Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, είχαν προ

Τα χθεσινά λοιπόν 698 νέα κρούσματα που

γραμματίσει να διενεργηθούν τα rapid test στους κατοίκους στην πε

προέκυψαν από 9.697 μοριακούς ελέγχους και

ριοχή των Αρμένων, όπου η προσέλευση ήταν ικανοποιητική ενώ από

3.607 rapid tests (13.304 συνολικά), είναι ένας χα

τα συνολικά 164 δείγματα δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό κρούσμα

μηλός αριθμός που χαρακτηρίζει παραδοσιακά

κορωνοΐού, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία.

την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, πόσω

Οι έλεγχοι από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε Ρεθύμνης

μάλλον ειδικά σήμερα έπειτα ένα δύσκολο και

και τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ στο Ρέθυμνο, θα συνεχιστούν και

ρικά Σαββατοκύριακο.

το επόμενο διάστημα με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά
στις κοινότητες.

«Φλέγονται» τα νοσοκομεία

20 τα νέα κρούσματα στην Κρήτη
- 698 νέα κρούσματα και 26 θανάτους
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
Σε 698 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοΐού στη χώρα το τε
λευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 26 θάνατοι, με τον αριθμό
των νεκρών από το ξέσπασμα της πανδημίας να φτάνει τους 6.152
Παράλληλα, σε 299 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις

σε Αττική, Πάτρα, Χαλκίδα
Η Αττική συνεχίζει να κρέμεται από μια κλω

ανακοπή και πέθανε. Η πρώτη εκτίμηση που γίνεται είναι ότι πρό
κειται για αιφνίδιο θάνατο που συνέπεσε χρονικά με τον εμβολιασμό.
Πάντως για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ήδη έχει
γίνει η παραγγελία για την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

ΜΕΘ. Στην Κρήτη τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευ
τέρα σύμφωνα με την γεωγραφική κατανομή από τον ΕΟΔΥ ανέρχο

σε Αττική, Πάτρα, Χαλκίδα

νται σε 20. Πιο συγκεκριμένα, 9 νέες μολύνσεις καταγράφονται στο

- Μόλις 27 ΜΕΘ διαθέσιμες στην πρωτεύουσα

Ηράκλειο, 6 στο Ρέθυμνο, 3 στα Χανιά και τέλος στο Λασίθι κατα

Κατέληξε από ανακοπή 85χρονος
στο Ηράκλειο λίγα λεπτά μετά το εμβόλιο

κέντρο της Αθήνας), αλλά και των μόλις 27 διαθέσιμων κλινών ΜΕΘCOVID, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε νωρίτερα το από
γευμα

η

Πανελλήνια

Ομοσπονδία

Εργαζομένων

Δημόσιων

Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
Η υψηλή δυναμική της επιδημίας, αλλά και η αυξημένη πλέον

Κορωνοϊός: «Φλέγονται» τα νοσοκομεία

γράφονται μόλις 2 νέες μολύνσεις.

στή υπό το βάρος των 328 κρουσμάτων (τα 93 στο

τον μεταφέρουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υπέστη δεύτερη

Ελπίδα η πορεία του προγράμματος «Ελευθερία» - Το πρόγραμμα
προτεραιοποίησης - Ποιοι προηγούνται για τον εμβολιασμό και ποια
τα κριτήρια επιλογής τους
Συνεχίζει να επελαύνει η πανδημία παρά το lockdown που έχει
επιβληθεί περίπου στον μισό πληθυσμό της χώρας. Μπορεί ο Εθνικός

Σε ανακοπή καρδιάς οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο θά

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να ανακοίνωσε χθες μόλις 698

νατος ενός ηλικιωμένου άντρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

νέα περιστατικά λοίμωξης με COVID-19, ωστόσο ο αριθμός δεν θεω

Ηρακλείου χθες το πρωί. Ο 85χρονος είχε κάνει το εμβόλιο ενάντια

ρείται αντιπροσωπευτικός της πραγματικής εικόνας που επικρατεί

στον κορωνοϊό και 8 λεπτά μετά - και ενώ καθόταν στην αίθουσα ανα

στη χώρα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι την περασμένη Παρα

μονής - κατέρρευσε. Οι γιατροί κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια να τον

σκευή, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας

επαναφέρουν στη ζωή και τα κατάφεραν ωστόσο πριν προλάβουν να

στη χώρα, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής

πίεση στο ΕΣΥ αποτυπώνεται στις επτά ακόμη περιοχές που, παρά
τον χαμηλό αριθμό ελέγχων, σημείωσαν διψήφιο αριθμό νέων δια
γνώσεων το τελευταίο 24ωρο.
Αχαΐα και Εύβοια, που βρίσκονται σε καθεστώς απαγορεύσεων ίδιο
με της Αττικής, μετρούν 62 και 16 κρούσματα αντίστοιχα, όμως και
εκεί η επιβάρυνση που καταγράφεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα
είναι μεγάλη. Ειδικότερα, στις 12 κλίνες ΜΕΘ-COVID του νέου νο
σοκομείου της Χαλκίδας νοσηλεύονται 11 ασθενείς, ενώ και στο νο
σοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας οι 4 από τις 9 κλίνες είναι
κατειλημμένες. Στο πανεπιστημιακό του Ρίου νοσηλεύονται 8 ασθε
νείς στη ΜΕΘ των 12 κλινών.
Σαφώς καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο όσον αφορά στις δια
γνώσεις όσο και στις νοσηλείες σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα που ακο
λουθούν με 56 και 20 νέα κρούσματα, ενώ Κάλυμνος, Κορινθία και
Χίος σημειώνουν 17,13 και 10 αντίστοιχα.

«Τείχος προστασίας»

έως τώρα. Να δημιουργήσουμε

το εμβόλιο
- Το πρόγραμμα

ένα τείχος προστασίας. Όταν η

Η δεύτερη ομάδα είναι τα

διαθεσιμότητα των εμβολίων

άτομα άνω των 85 και 80 ετών,

είναι περιορισμένη, η προτεραι-

ενώ σήμερα άρχισαν να εμβο

προτεραιοποίησης

ότητά μας είναι οι μεγαλύτερες

λιάζονται και οι ασθενείς ηλι

-Σύνδρομο Down

ηλικίες», ανέφερε η κ. Θεοδωρί

κίας 60-64 ετών με το εμβόλιο

Αυτή η ομάδα θα εμβολιάζε

την πρώτη δόση του εμβολίου, η

κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε

Την ηλικία, ως τον πλέον επι-

δου, εξηγώντας στην συνέχεια τη

της Astrazeneca.

ται ανεξαρτήτως ηλικίας. Θα

κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε σε

στην βοήθεια που προσέφερε

Βαρυντικό παράγοντα σοβαρής

διαδικασία προτεραιοποίησης. Η

ακολουθήσουν οι ηλικίες 70 και

μελέτη που διεξήχθη με τη συμ

στους ειδικούς η άυλη συνταγο-

νόσησης από COVID-19, ανέ-

προτεραιοποίηση είναι η εξής:

άνω και μετά των 65 και άνω.

μετοχή πολλών Ελλήνων επι

γράφηση για τον εντοπισμό των

στημόνων

ανθρώπων με υποκείμενα νοσή

δειξε η πρόεδρος της Εθνικής

- Υγειονομικοί

Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρία

- Ασθενείς και προσωπικό θε

Θεοδωρίδου κατά την έναρξη

ραπευτηρίων, κέντρων αποκα

της

τάστασης, κ.α.

σημερινής

συνέντευξης

μεγαλύτερο ποσοστό τους.

Θα ακολουθήσουν άτομα με
υποκείμενα

νοσήματα

πολύ

υψηλού κινδύνου, όπως:
-Μεταμόσχευση και άτομα σε

-Χρόνιο αναπνευστικό νό
σημα
-Χρόνια αποφρακτική πνευ
μονοπάθεια

Παράλληλα θα ξεκινήσει ο

από

διάφορα

-Νεφρική ανεπάρκεια

όπως:

τον Πρύτανη κ. Μελέτιο Αθανά

λειψε να επισημάνει το αισιό

-Κυστική ίνωση

-Χρόνια καρδιολογικά νοσή

σιο Δημόπουλο και άλλους)

δοξο μήνυμα της εμπιστοσύνης

καθώς και από το NCI των ΗΠΑ.

στον εμβολιασμό που μετέφε

άνω των 16 και άτομα σε επαφή

ματολογικός καρκίνος την τε

-σακχαρώδης διαβήτης

στοιχεία, εννέα στους δέκα θα

με ζώα που ίσως φέρουν μεταλ

λευταία 5ετία

-χρόνια νοσήματα αναπνευστι

νάτους και οκτώ στους δέκα

λαγμένα στελέχη του ιού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

80% και άνω». Καταληκτικά, η

ματα που θα εμβολιαστούν κατά

ωσε δε πως, σύμφωνα με τα

Αυτοί έχουν εμβολιαστεί στο

ξηση των αντισωμάτων, από

τερωτικών αντισωμάτων μετά

προτεραιότητα, ενώ δεν παρέ-

-Καρκίνος υπό αγωγή και αι

γική που ακολουθεί η χώρα μας

χεία για την ανάπτυξη εξουδε

και το ΕΚΠΑ, με εκπροσώπους

και μαθητές ειδικών σχολείων

και τη συνέχεια του Κράτους

πραγματικά εντυπωσιακή η αύ

ριο 18 και άνω με νοσήματα,

λίστα αναμονής

λιασμών στην χώρα μας. Σημεί

νοι. «Αυτή ήταν και η στρατη

δύο δόσεις, όχι με νόσηση, ήταν

Σε ερώτηση σχετικά με στοι

ελληνικά κέντρα (εκ των οποίων

- Εκπαιδευτικοί, προσωπικό

-Ατομα για τη διασφάλιση

έχει εμβολιαστεί με μία ή και

-σοβαρή ψυχική νόσος

εμβολιασμός με ηλικιακό κριτή

τύπου για την πορεία των εμβο

βαριά ασθενείς, είναι ηλικιωμέ

-χρόνια υπατική νόσος

Και στη συνέχεια άτομα αυ
ξημένου κινδύνου με:
-Σοβαρά χρόνια προβλήματα
του αναπνευστικού

ματα

Όπως σημείωσε η πρόεδρος

ραν οι σημερινές εικόνες των

της Εθνικής Επιτροπής Εμβο

πολιτών που προσήλθαν παρά

κού

λιασμών, «στη μελέτη που δη-

τις δύσκολες καιρικές συνθήκες

-καρκίνος

μοσιεύθηκε πρόσφατα για τα

στα δύο νέα mega εμβολιαστικά

-ανοσοκαταστολή

εξουδετερωτικά

κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονί

-χρόνια νεφρική νόσος

στο υγειονομικό προσωπικό που

αντισώματα

κης για να εμβολιαστούν.
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 ΠΟΕΔΗΝ: Να εμβολιαστούν και οι άνω των 65 ετών
στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 253.49 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΑΗΝ: Να εμβολιαστούν και οι άνω ίων 65 ετών
στις απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές
Ξεκίνησε χθες, Δευτέρα, ο εμβολιασμός -για Τις
ηλικίες 60-64 ετών με to εμβόλιο Της AstraZeneca
σε παλλα απομακρυσμένα κέντρα υγείας σε αγρο
τικές περιοχές, με τη διαδικασία να κυλά ομαλά και
χωρίς προβλήματα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της
Π Ο ΕΔΗ Ν Μ ιχάλης Γιαννά κος,
Ωστόσο, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να
δοθεί η δυνατότητα εμβολιασμού και σε κατοίκους
ανω των 65 ετών, ζήτημα το οποίο οι πολίτες των
αγροτικών περιοχών θέτουν προς επίλυση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Κ. ΓΙαννόκος εξηγεί ΟΤι Πολλά ηλικιωμένα άτο
μα δεν έκλεισαν ραντεβού να εμβολιασθούν μέχρι
τώρα λόγω απόστασης και αδυναμία μετακίνησης,
Περϊμεναντη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων
της περιοχής.
«Τώρα διαπιστώνουν ότι πάλι αποκλείονται αφού
το εμβόλιο που διατίθεται στα εν λόγω εμβολιασττκά
κέντρα είναι αδύνατον να χορηγηθεί σε άτομα άνω
των 65 ετών» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
επισημαινοντας ότι «πρέπει να λυθεί το ζήτημα».

Ως Προς τη διαδικασία χορήγησης του εμβολίου
της AstraZeneca, ο ίδιος αναφέρει πως η συντήρηση
του εν λόγω εμβολίου δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες
ως εκ τούτω δύσκολα θα χαθούν δόσεις από ακυ
ρώσεις ραντεβού.
Υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση του εμβολίου της
Astra Zeneca έχειεγκριθεί απάτην Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών για τις ηλικίες έως 64 ετών, δεδομέ
νου ότι επί tou παρόντος δεν υπάρχουν επαρκτή
στοιχεία μελετών.

21

 ΠΓΝΑ: Στις 23/2 η δράση των υγειονομικών
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 56.29 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΓΝΑ: Στις 23/2 η δράση
χων υγειονομικών
Για την επόμενη Τρίτη, 23 Φεβρουάριου, αναβάλλεται η στάση εργα
σίας που είχε προγραμματίσει για σήμερα π ΠΟΕΔΗΝ, και στην οποία
είχε ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει και το σωματείο εργαζομένων του
νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω των
καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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