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Ιδιωτικές κλινικές

Απροστάτευτοι
εργαζόμενοι
και ασθενείς
Καταγγελίες για τα μέτρα
σελίδες 8-9
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 Ασύδοτοι οι κλινικάρχες, απροστάτευτοι εργαζόμενοι και ασθενείς
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Ασύδοτοι οι κλινικάρχες,
απροστάτευτοι εργαζόμενοι
και ασθενείς
Οι ιδιωτικές κλινικές διεξάγουν καθημερινά εκατοντάδες τεστ σε ασθενείς - πελάτες, αλλά
όχι στους εργαζόμενους, ενώ αποφεύγουν την ενημέρωση για τον εντοπισμό
θετικού κρούσματος για να μην αναβληθούν εισαγωγές ασθενών ή χειρουργικές
πράξεις, όπως καταγγέλλει στην ΑΥΓΗ μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου
Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία

Του

ΤΑΣΟγ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η

εικόνα δυστυχώς είναι συ
νηθισμένη: δεκάδες άν
θρωποι συγχρωτίζονται

στους χώρους αναμονής,
καθώς δεν υπάρχουν (ή γίνονται κ

ρελόχαρτο) προβλέψεις για τήρ
αποστάσεων. Η κατάσταση που περι
γράφουμε δεν είναι από κάποιο μεγά
λο εμπορικό κέντρο ή κάποια πλατεία,
ώστε να ρίξουμε το φταίξιμο στην πε
ριβόητη ατομική ευθύνη. Πρόκειται
για την καθημερινή εικόνα σε μεγάλες
ιδιωτικές κλινικές, χώρους δηλαδή
που θα έπρεπε να είναι διπλά προστατευμένοι, διότι εκεί μετακινούνται κα
θημερινά άνθρωποι που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες.
Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέ
πειες. Πρόσφατα, όπως λέει στην
ΑΥΓΗ ο Κώστας Πολύδωρος, μέλος
του Δ.Σ. του κλαδικού Σωματείου των
Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία,
υπήρξε διασπορά του κορωνοϊού
στην «Ανάπλαση», ένα κέντρο απο
κατάστασης και αποθεραπείας στη
Νέα Ιωνία. Οι ασθενείς που βρέθηκαν
θετικοί διακομίστηκαν σε δημόσια νο
σοκομεία και οι εργαζόμενοι μπήκαν
σε καραντίνα.
«Μόνο μετά την παρέμβαση που
έκανε το σωματείο μας ξεκίνησαν κα
θημερινά τεστ στο προσωπικό» τονί
ζει ο Κ. Πολύδωρος.
Σύμφωνα με το κλαδικό σωματείο,
στις ιδιωτικές κλινικές δεν γίνονται
τακτικά μοριακοί έλεγχοι για Covid19 σε εργαζόμενους και ασθενείς.
Όπως λέει ο Κ. Πολύδωρος, τα
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ δεν υποχρε
ώνουν τους εργοδότες του κλάδου να
ελέγχουν με τεστ τους εργαζόμενους.
Ακόμα και για εργαζόμενο που θα έρ
θει σε πολύωρη επαφή με επιβεβαιω
μένο κρούσμα, η χρήση μάσκας θεω
ρείται αρκετή και συστήνεται παρα
μονή στην εργασία με αυτοπαρακο
λούθηση.
Μόνο όσοι ασθενείς πρόκειται να
χειρουργηθούν με γενική αναισθησία
είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται
στις μονάδες με αρνητικό τεστ. Για
όλα τα υπόλοιπα περιστατικά θεωρεί
ται αρκετή για τη ν προστασία η χρήση
μάσκας.
«Με τα πρωτόκολλα που ισχύουν
καταργείται στην πράξη η αξία του μο
ριακού ελέγχου ως προληπτικού μέ
τρου. Αποκλείεται εξ ορισμού η περί
πτωση να εντοπιστεί έγκαιρα θετικό
κρούσμα εργαζόμενου ή ασθενή»
εξηγεί ο εργαζόμενος.

Θέλουν μόνο να κερδίζουν
Μεγάλο αγκάθι παραμένει και η
απόκρυψη των κρουσμάτων δεδομέ
νου ότι η προστασία των χώρων βρί
σκεται αποκλειστικά στην ευχέρεια
των διευθύνσεων λόγω της παντε
λούς έλλειψης ελεγκτικών μηχανι
σμών.
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Το κλαδικό σωματείο κατήγγειλε
ότι τον περασμένο Ιούλιο απολύθηκε
εκδικητικά βιολόγος από τη Βιοϊατρική επειδή ανέδειξε τα κρούσματα με
ταξύ εργαζόμενων.
«Μόνιμη τακτική των διευθύνσεων
των μονάδων είναι η προσπάθεια να
κρυφτούν επιβεβαιωμένα ή πιθανά
κρούσματα, κυρίως από τους εργαζό
μενους. Πολλοί συνάδελφοι δεν γνω
ρίζουν ότι ήρθαν σε επαφή με επιβε
βαιωμένο κρούσμα» σχολιάζει στην
ΑΥΓΗ ο Κώστας Κρέτσης, μέλος του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας
(ΟΣΝΙΕ).
Θεωρεί ότι οι ιδιωτικές κλινικές,
παρά τα υπερκέρδη και την αύξηση
της πελατείας τους (αφού τα δημόσια
νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νο
σοκομεία μίας νόσου), συνεχίζουν με
κάθε τρόπο να αποφεύγουν το (όποιο)
κόστος.
Όπως λέει ο Κ. Κρέτσης, πρόκειται
για εταιρείες που «διεξάγουν εκατο
ντάδες καθημερινά τεστ σε συμπολί
τες μας - πελάτες, αλλά όχι στους ίδι
ους εργαζόμενούς τους!». Επίσης, η
ενημέρωση είναι κόστος: «Η ενημέ
ρωση για εντοπισμό θετικού κρού
σματος θεωρείται δυσφήμιση, διότι
μπορεί να προκαλέσει αναβολή κά
ποιων εισαγωγών ή χειρουργικών
πράξεων. Καμία εταιρεία δεν θυσιάζει
το κέρδος για την προστασία των χώ
ρων εργασίας».
Και ενώ στις περισσότερες κλινικές
ο αριθμός του προσωπικού βρίσκεται
στα όρια του προσωπικού ασφαλείας
(άρα δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε
να νοσήσει κάποιος ούτε να βγουν ερ
γαζόμενοι σε προληπτική καραντίνα),
το κλαδικό σωματείο καταγγέλλει ότι
έγιναν πρόσφατα 14 απολύσεις εργα
ζομένων στην Ευρωκλινική Αθηνών
με πρόσχημα τη σωτηρία των υπόλοι
πων θέσεων εργασίας.
Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, κα
ταλήγει ο Κ. Πολύδωρος, είναι η επί
ταξη «με πραγματικούς όρους και όχι
όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε
ενοικίαση των ιδιωτικών κλινικών και
μεταφορά προσωπικού από τα δημό
σια νοσοκομεία. Εκεί οι κλινικάρχες
επέταξαν το ΕΣΥ»...
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Η παράταση του lockdown περνά από
πς αντοχές του συστήματος υγείας
Δεδομένη θεωρουν οι ειδικοί ιην αύξηση ίων κρουσμάτων τις επόμενες μέρες
Αγωγής. Τέλος, συμπλήρωσε
ότι αυξάνεται και το εύ ρος των
εμβολίων που διαθέτει η χώρα
μας με αυτό της Moderna, το
οποίο θα γίνεται με 4 εβδομά
δες απόσταση μεταξύ 1ης και
2ης δόσης.

Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagel@naftemporiki.gr

ο ενδεχόμενο παράτασης
του lockdown είναι υπαρ
κτό, αφού -σύμφωνα με
τους ειδικούς- αναμένεται
ραιτέρω αύξηση των κρου
σμάτων μέσα στις επόμενες
ημέρες. Ωστόσο, εκτιμούν ότι
την επόμενη εβδομάδα θα
υπάρξει μια ύφεση, αλλά θα
παραμείνει η πίεση στο δημό
σιο σύστημα υγείας. Την ίδια
στιγμή τα νοσοκομεία της Ατ
τικής έχουν μπει στο κόκκινο
αναφορικά με τις εισαγωγές,
οι οποίες αυξάνονται καθημε
ρινά. Αξίζει μόνο να σημει
ώσουμε ότι τις τελευταίες 24
ώρες έγιναν 248 εισαγωγές σε
όλη την επικράτεια.
Την κορύφωση της πανδη
μίας μέσα στην τρέχουσα εβδο
μάδα αναμένουν οι επιστήμο
νες. Σύμφωνα με τον καθηγη
τή Αναλυτικής Χημείας του Πα
νεπιστημίου Αθηνών Νίκο Θωμαΐδη, δεν υπάρχουν ακόμη
στοιχεία για το αν έχει αποδώ
σει η καραντίνα, όμως αναμέ
νεται με τον περιορισμό των
μετακινήσεων και λόγω κακο
καιρίας να σημειωθεί μείωση
του ιικού φορτίου στα λύματα.
Εξήγησε όμως ότι η αποσυμπίεση στο σύστημα υγείας γί
νεται πιο αργά απ' ό,τι η μεί

Τ

πε

Τα προβλήματα
από τη «Μήδεια»

Τα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα που άνοιξαν χθες, της Helexpo στην Αθήνα και της ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη, αυξάνουν πολύ τους εμβολιασμούς σε καθημερινή βάση.
ωση του φορτίου στα λύματα
και ενδεχομένως να υπάρξει
παράταση στο lockdown και
μετά τις 28 Φεβρουάριου. Η
χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ κα
τέγραψε 698 νέα κρούσματα,
με τα 324 στην Αττική. 0 συνσ
λικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 172.824. 0 αριθ
μός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι εί
ναι 299, ενώ είχαμε 26 νεκρούς
και συνολικά 6.152 θανάτους
στη χώρα.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνη
ση και το υπουργείο Υγείας εν
τείνουν τις προσπάθειες για πε
ρισσότερους εμβολιασμούς.
Σύμφωνα με την πρόεδρο της

Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
σμών Μαρία Θεοδωρίδου, μέ
σα στον Μάρτιο θα ξεκινήσει
ο εμβολιασμός των ατόμων με
χρόνια και σοβαρά νοσήματα
- σε πρώτη φάση ασθενών με μεταμόσχευση, μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων, αιμοποιητικών, σε λίστα αναμονής για
μεταμόσχευση, νεφρική ανε
πάρκεια, κυστική ίνωση, καρ
κίνο υπό αγωγή, καρκίνο συμ
παγών οργάνων, αιματολογικό
καρκίνο τελευταίας 5ετίας, χρό
νια αναπνευστικά προβλήμα
τα, ΧΑΠ, διάμεση πνευμονο
πάθεια, ανοσοκαταστολή, σύν
δρομο Down κ.ά. Θα ακολου
θήσει η ομάδα 70 ετών και άνω

κι εν συνεχεία άτομα ηλικίας
άνω των 65 ετών, ενώ παράλ
ληλα σχεδόν θα αρχίσει ο εμ
βολιασμός του πληθυσμού με
υποκείμενα νοσήματα από I8
60 ετών, όπως: χρόνια καρδιο
λογικά, διαβήτη, χρόνια νοσή
ματα αναπνευστικού, παχυ
σαρκία, καρκίνο, ήπια ανοσο
καταστολή, χρόνια νεφρική νό
σο, χρόνια ηπατική νόσο, σο
βαρή ψυχική νόσο κ.λπ. Χθες
ξεκίνησε και ο εμβολιασμός
στις ηλικίες 60-64 ετών, ενώ όπως είπε η κ. Θεοδωρίδουστην προτεραιοποίηση εντάσ
σονται και οι εκπαιδευτικοί και
μαθητές άνω των 16 ετών που
φοιτούν σε σχολεία Ειδικής

Αναφερόμενος στα προβλήμα
τα που εμφανίστηκαν λόγω της
κακοκαιρίας, ο γ.γ. Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι
από τα 750 εμβολιαστικά κέντρα
σε ελάχιστα υπήρξε πρόβλημα
και από τα 30.000 ραντεβού που
είχαν κλειστεί χθες πάνω από
90% προσήλθε κανονικά. Πρσ
βλήματα προέκυψαν σε Καπανδρίτι και Ολυμπιακό Στά
διο λόγω μη προσέλευσης προ
σωπικού από την κακοκαιρία,
ενώ σε Ικαρία και Κεφαλονιά
ακυρώθηκαν πτήσεις και δεν
έγιναν παραδόσεις εμβολίων.
Ο κ. Θεμιστοκλέους συμ
πλήρωσε ότι οι δύο νέοι σταθ
μοί που άνοιξαν χθες, της Helexpo στην Αθήνα και της ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη, αυξάνουν
πολύ τους εμβολιασμούς σε
καθημερινή βάση και αναμέ
νεται ότι σε πλήρη ανάπτυξη
θα διενεργούν πάνω από 5.500
εμβολιασμούς την ημέρα.
[S1D: 14111143]

Προσοχή σε απατεώνες διανομείς εμβολίων
Του Μωυσή Λίιση
mlitsis@naftemporiki.gr

▼ Να βρίσκονται σε επιφυλα
κή έναντι ψεύτικων προσφο
ρών για εμβόλια κατά του Covid-19 προειδοποιεί η OLAF
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα
πολέμησης της Απάτης). Με
ανακοίνωσή της η OLAF καλεί
πς κυ βερνήσεις να είναι σε επιφυλακή έναντι των προσφο
ρών που παρέχουν εμβόλια κα
τά του Covid-19, επισημαίνοντας πως αυτές οι προσφορές
είναι πολύ συχνά ψεύτικες και
πρέπει να αναφέρονται.
Ο Βίλε Ιτάλα, γενικός διευ
θυντής της OLAF, τονίζει:
«Ακοήμε αναφορές για απατε
ώνες που προσφέρουν προς
πώληση εμβόλια σε κυβερνή
σεις σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αυ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τές οι προσφορές διατίθενται
σε πολλές διαφορετικές μορ
φές. Για παράδειγμα, οι απα
τεώνες μπορεί να προσφέρουν
να πουλήσουν μεγάλες ποσό
τητες εμβολίων, να παραδώ
σουν ένα δείγμα για να εξο
φλήσουν την πρώτη προκα
ταβολή και στη συνέχεια να
εξαφανιστούν με τα χρήματα.
Μπορούν να παραδώσουν παρ
τίδες ψεύτικων εμβολίων. Ή
μπορεί ψευδώς να ισχυρίζον
ται ότι εκπροσωπούν νόμιμη
επιχείρηση και ισχυρίζονται
ότι κατέχουν ή έχουν πρό
σβαση σε εμβόλια».
«Όλες αυτές οι αξιώσεις έχουν
ένα κοινό: είναι ψευδείς. Είναι
φάρσες οργανωμένες για να
εξαπατήσουν τις εθνικές αρ
χές που επιδιώκουν να εντεί
νουν τον ρυθμό εμβολιασμού

για να διατηρήσουν τους πο
λίτες τους ασφαλείς. Πρέπει
να σταματήσουν το συντομό
τερο δυνατό».

«Μαϊμού» εμβόλια αλλά
και κλοπές φορτίων
Η ανακοίνωση της OLAF θυ
μίζει ανάλογη προειδοποίηση
που είχε ήδη από τον Δεκέμ
βριο απευθύνει η Europol, η
οποία επισήμανε με αφορμή
την έναρξη των εμβολιασμών
τον κίνδυνο το οργανωμένο έγ
κλημα να επιχειρήσει να εκ
μεταλλευτεί την κατάσταση
και να προσπαθήσει να που
λήσει εμβόλια «μαϊμού» ή να
κλέψει φορτία τα οποία μετα
φέρουν τις δόσεις των εμβο
λίων.
Επίσης επιτήδειοι, εκμεταλ
λευόμενοι την αγωνία του κό

σμου, φαίνεται πως έχουν στή
σει ένα δίκτυο παράνομης πώ
λησης «εμβολίων», μέσω του
λεγάμενου darkweb ή σκοτει
νού διαδικτύου.

Χάος στα σύνορα
της Γερμανίας
Εν τω μεταξύ σκηνές χάους
εκτυλίχθηκαν χθες στα σύνο
ρα της Γερμανίας με την Τσε
χία και την Αυστρία, μετά την
απόφαση του Βερολίνου να
κλείσει τα σύνορα με πς δύο
αυτές χώρες, προκειμένου να
περιορίσει την εισαγωγή πα
ραλλαγών του κορονοϊού.
Η Γερμανία επιτρέπει μόνο σε
ελάχιστους ανθρώπους να πε
ράσουν τα σύνορα, συμπερι
λαμβανομένων των οδηγών βα
ρέων οχημάτων που μεταφέ
ρουν αγαθά. Όποιος περνά τα

σύνορα πρέπει να έχει μαζί
του πρόσφατο αρνηηκό τεστ
για τον Covid-19.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ντόιτσε Βέλε, στον αυτοκινητό
δρομο που οδηγεί από τα σύ
νορα της Τσεχίας στην πόλη
της Νυρεμβέργης στη Γερμα
νία σχηματίστηκε ουρά άνω
των 20 χιλιομέτρων, ενώ τερά
στιες ου ρές σχηματίστηκαν και
στον αυτοκινητόδρομο που συν
δέει την Πράγα με τη Δρέσδη.
Η γερμανική κυβέρνηση έχει
αφήσει να εννοηθεί όπ θα μπο
ρούσε να κλείσει τα σύνορα
και με τη Γαλλία λόγω της υγει
ονομικής κατάστασης στη Μοζέλ, το γεωγραφικό διαμέρι
σμα της Γαλλίας όπου κυκλο
φορεί το νοηοαφρικανικό πα
ραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊοή. [SID:14110874]

Επιπλοκές
σε όσους
έχουν
νοσήσει
▼ Γέμισαν τα ιδιωηκά νο
σοκομεία με πρώην ασθε
νείς Covid, οι οποίοι πα
ρουσίασαν πνευμονολογικά προβλήματα, ακόμα και
βαριές αναπνευσπκές ανε
πάρκειες, που τους «κλη
ροδότησε» ο κορονοϊός,
όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Εταιρείας Νοσημάτων
Θώρακος Ελλάδος και δι
ευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινηαίς του Ιατρητού
Διαβαλκανικού Κέντρου
Ηρακλής Τιτόπουλος στο
Radio North 98. Όπως είπε,
«πολλά από αυτά τα περι
στατικά που ήταν Covid πέ
ρασαν τη φάση της ίωσης
και χω ρίς να είναι πλέον με
ταδοτικοί οι ασθενείς, μετεξελίχθηκαν σε βαριές ανα
πνευστικές ανεπάρκειες, λό
γω των επιπλοκών που εί
χαν - αυτά τα περιστατικά
νοσηλεύονται σε εμάς εδώ
και μήνες αφιλοκερδώς».
Συμπλήρωσε επίσης όπ εί
ναι και πολλά τα περιστατι
κά που χειρου ργήθηκαν σε
δημόσιο νοσοκομείο και
χρειάσπικε μετεγχειρηηκή
νοσηλεία παρατεταμένη
ακόμη και έναν μήνα ή άλ
λα περιστατικά που χειρου ργήθηκαν απευθείας σε
ιδιωτητές κλινητές, χωρίς βέ
βαια οικονομική επιβά
ρυνση, ούτε γιαης ιατρικές
υπηρεσίες, ούτε για πς αμοιβέςτωνγιατρών, ούτε για τη
νοσηλεία πέραντωνποσών
που δίνει το Ταμείο. Ανα
φερόμενος σπς συχνότερες
επιπλοκές που παρατη
ρούνται σε ασθενείς που νό
σησαν με Covid, ο κ. Τιτό
πουλος υπογράμμισε ότι
επικεντρώνονται κυ ρίως σε
μια μορφή ίνωσης που προκαλεί ο κορονοϊός στους
πνεύμονες, με αποτέλεσμα
την αναπνευστική δυσχέ
ρεια, δηλαδή δήμιου ργούνται ίνες σαν ουλές και
παρατηρείται όπ οι πνεύ
μονες χάνουν την ελαστικότητά τους. Η δεύτερη επι
πλοκή, που φαίνεται όπ κρατάει αρκετούς μήνες μετά
το πέρας πις λοίμωξης του
κορονοϊού, είναι μια διάθε
ση θρομβογένεσης που έχει
ο οργανισμός, δηλαδή μια
τάση να κάνει θρόμβους. Τέ
λος, για τη χρήση διπλής μά
σκας, διευκρίνισε ότι δεν
παίζει τόσο σημανπκό ρόλο
όσο το να τη φοράμε σωστά
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 Υψηλή η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Πηγή:
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Υψηλή η αποτελεσμαηκότητα του εμβολίου
Τουλάχιστον οκτώ otous δέκα Ελληves υγειονομικούε που έχουν εμβο
λιαστεί έναντι ms COVID-19 ανέ
πτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα
μετά την πρώτη δόση, ενώ μετά τη
δεύτερη δόση το σχετικό ποσοστό
φθάνει στο 100%. Evas amus δέκα
ανέφερε πολύ ήπιεε παρενέργειε$
μετά τη δεύτερη δόση, oncos κόπω
ση και δέκατα, τα οποία υποχώρη
σαν μέσα σε λιγότερε$ από 24 ώρε5.
Την υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του εμβολίου κα
τά ms COVID-19 (Pfizer/BioNTech)
επιβεβαιώνουν τα προκαταρκτικά
αποτελέσματα μελέτα του ΕΚΠΑ,
η οποία είναι εν εξελίξει και έχει cos
στόχο να εξετάσει την κινητική των
αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού σε εθελοντέ3 που λαμβάνουν το
εμβόλιο των Pfizer/BioNTech καOcbs και όποιο άλλο εμβόλιο (π.χ.
Modema, AstraZeneca/Πανεπιστή
μιο ms Οξφόρδη) έχει ήδη λάβει ή
πρόκειται να λάβει έγκριση και να
χορηγηθεί στη χώρα μα$. Η μελέ
τη θα εξελιχθεί σε βάθοε 18 μηνών
προκειμένου να καθοριστεί ο βαθpos και η διάρκεια ms παρεχόμενα
avoaias, ενώ τα δεδομένα θα χρη
σιμοποιηθούν και για την εκτίμη
ση ms avaYKaufimas μελλοντικών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με μελέτη
του ΕΚΠΑ, το 80%
των υγειονομικών που
εμβολιάστηκαν ανέπτυξε
εξουδετερωτικά αντι
σώματα με την α δόσηΤο ποσοστό φθάνει
το 100% μετά τη β’ δόση.
αναμνηστικών δόσεων του εμβολί
ου. Οι μετρήσει πραγματοποιού
νται την ημέρα ms πρώτα δόσα,
μία εβδομάδα μετά, την ημέρα τα
δεύτερα δόσειε του εμβολίου και
στη συνέχεια δύο εβδομάδεε μετά
και 3,6,9,12 και 18 μήνεε μετά τη
δεύτερη δόση.
Η μελέτη ξεκίνησε με mus υγειονομικού3 που εμβολιάζονται στο
νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Oncos
αναφέρουν σε άρθρο mus οι κύ
ριοι ερευνητέ5 ms μελέτα 00vos
Δημόπουλοε και Ευάγγελοε Τέρπο5,
μετά την πρώτη δόση του εμβολί
ου (και πριν από τη δεύτερη δόση)
ένα ποσοστό άνω του 80% των εμβολιασθέντων ήδη ανέπτυξε εξου

δετερωτικά αντισώματα έναντι του
κορωνοϊού. Evas στοά δύο συμμετέχοντεε είχε ήδη τίτλοα εξουδε
τερωτικών αντισωμάτων άνω του
50%, δηλαδή υψηλή προστασία από
τον κορωνο'ΐό. Τα αποτελέσματα σε
150 από τοα υγειονομικούε που
συμπλήρωσαν δύο εβδομάδεε μετά
τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατέδειξαν ότι η δεύτερη δόση οδη
γεί σε παραγωγή πολύ υψηλών τίτ
λων εξουδετερωτικών αντισωμάτων
(άνω του 90%) σχεδόν στο σύνολο
των εμβολιασθέντων (147/150), ενώ
οι υπόλοιποι είχαν αναπτύξει εξου
δετερωτικά αντισώματα σε τίτλοι
άνω του 60%, που επίση3 σημαίνει
υψηλή προστασία έναντι του ιού.

Hmts παρενέργειε5
«Το εμβόλιο φαίνεται επίση5 να
είναι ιδιαίτερα ασφαλέε», αναφέρουν
οι ερευνητέ5 και προσθέτουν: «Μόλιε 0vas orous δέκα συμμετέχοντεε
ανέφερε πολύ ήπιε3 παρενέργειεε κατ’ ουσίαν ενεργοποίηση του ανο
σοποιητικού συστήματθ5- μετά τη
δεύτερη δόση, oncos κόπωση, δεκατική πυρετική κίνηση και μυαλγίε5
που κράτησαν για διάστημα λιγότερο
των 24 ωρών. Καμία σοβαρή αλλερ
γική αντίδραση δεν παρατηρήθηκε».

Στη μελέτη μετριούνται συνδυ
αστικά η παραγωγή των εξουδε
τερωτικών αντισωμάτων -μόνο η
ανίχνευση αυτών είναι ενδεικτική
ms a6pavonoinans του ιού-, των
αντισωμάτων έναντι ms περιοχήΒ
RBD ms πρωτεΐνη ακίδαε του κορωνοϊού, οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων ώστε να
μελετηθεί και η διατήρηση των
κυττάρων μνήμηε εναντίον του ιού
και κυτταροκίνεε φλεγμονή5. Οι
μετρήσει των αντισωμάτων γίνο
νται στα εργαστήρια του Τμήματοε
Βιολογίαε του ΕΚΠΑ (υπεύθυνοε
KaOnynms Ιωάννηε TpouYKdims)
και του Τμήματοε Βιοχημείαε του
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σο
φία» (υπεύθυνο5 διευθυντήε Ιωάνvns Παπασωτηρίου). Οι μετρήσει
των υποπληθυσμών των Τ- και Βλεμφοκυττάρων γίνονται στο ερ
γαστήριο Κυτταρομετρίαε Pofis
ms Θεραπευτικήε Κλινικήβ του
ΕΚΠΑ (υπεύθυνοι καθηγητέε Ευάγγελοε Τέρποε και Ουρανία Τσιτσιλώνη) και των κυτταροκινών
στο Εθνικό Ιδρυμα Μελέτα Καρκί
νου, Τμήμα Ανθρωπίνων Ρετροϊών
των ΗΠΑ (υπεύθυνθ5 καθηγητήε
TiOpYOS Πουλάκι).
Π ΕΝ NY ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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 Μέτρα κατά των νέων μεταλλάξεων
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Μέτρα κατά των νέων μεταλλάξεων
Ξενοδοχεία καραντίνας στη Βρετανία, το στέλεχος των μινκ επέστρεψε στη Γερμανία
«Επίσημη πρώτη» έκαναν χθεε τα
ξενοδοχεία καραντίναε στη Βρε
τανία. Οσοι, πλέον, εισέρχονται
σε Αγγλία κατ Σκωτία από 33 κρά
τη υψηλού κινδύνου, ασχέτωε αν
είνατ Βρετανοί υπήκοοί ή μόντμοτ
κάτοτκοτ, οφείλουν να παραμεί
νουν επί δέκα ημέρεε σε κάποτο
από τα ξενοδοχεία καραντίναε που
καθόρτσε η βρετανική κυβέρνηση,
καλύπτονταε, μάλιστα, το κόστοε
δταμονήε. Το αυστηρό μέτρο στο
χεύει στην ελαχτστοποίηση του
κτνδύνου δτασποράε των επικίνδυ
νων μεταλλάξεων του κορωνο'ίού.
Η βρετανική μετάλλαξη αντχνεύθηκε σε κρούσματα ακόμη κατ
στη Νέα Ζηλανδία. Οτ κάτοτκοτ του
Οκλαντ τέθηκαν εκ νέου σε καθο
λικό lockdown μέχρτ τα μεσάνυ
χτα τηε Τετάρτηε, ενώ η υπόλοιπη

Η βρετανική μετάλλαξη
ανιχνεύθηκε σε κρού
σματα ακόμη
και στη Νέα Ζηλανδία,
με τη χώρα να τίθεται
σε καθεστώς
επαγρύπνησης.
χώρα σε καθεστώε επαγρύττνησηε.
Η Καμπέρα ανέστετλε αμέσωε την
τσχύ τηε ασφαλούε ταξτδτωττκήε
φυσαλίδαε με τη Νέα Ζηλανδία,
που επέτρεπε την ελεύθερη μετα
κίνηση μεταξύ των δύο κρατών. Ττε
επόμενεε 72 ώρεε, όλεε οτ πτήσετε
από Νέα Ζηλανδία θα θεωρούνται
προερχόμενεε από «κόκκινη ζώνη»
κατ οτ επτβάτεε τουε θα πρέπει να
παραμένουν σε καραντίνα επί 14
ημέρεε. Πιο ατστόδοξη εξέλτξη είνατ
η μείωση των ημερήσιων κρουσμά
των ττε τελευταίεε ημέρεε σττε ΗΠΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ηρθαν για να μείνουν οι περιορισμοί
κατά της COVID-19 στην Ευρώπη
Μέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση του δεύτερου πανδημικού κύματος
Ολικό
απαγορευτικό
Τοπικά απαγορευτικά

-

ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Εθνική απαγόρευση
κυκλοφορίας

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τοπική απαγόρευση
κυκλοφορίας

ΡΩΣΙΑ

Ρ
-Μ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα,
Τουρκία, (κατά τις ώρες απαγόρευσης
κυκλοφορίας) Ουγγαρία.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

κάτω από ττε 100.000, γτα πρώτη
φορά έπειτα από μήνεε.
Οργή, κυρίωε στον τομέα τηε
φτλοξενίαε, προκάλεσε η ατφνίδτα
απόφαση τηε νέαε τταλτκήε τατβέρνησηε να αναστείλετ τη λειτουργία
των χιονοδρομικών κέντρων μέχρι
ττε 5 Μαρτίου, ενώ χάοε επικρά
τησε στα σύνορα τηε Γερμανίαε
μετά την απαγόρευση δτέλευσηε
από την Τσεχία κατ το αυστρια
κό Ττρόλο. Στουε συνορτακούε
σταθμούε συγκεντρώθηκαν -κατ
αναγκάστηκαν από τη γερμανική

αστυνομία να επιστρέφουν- τουλά
χιστον 5.000 άνθρωποτ. Ανησυχία
γτα το μονομερέε μέτρο εξέφρασε
την Κυριακή ο επίτροποε Δτκατοσύνηε τηε Ε.Ε. Νττνττέ Ρέτντερε.
Επίσηε, την αντίρρησή τηε δημο
σιοποίησε σε συνέντευξή τηε στην
«Aug8burger Allgemeine» κατ η επί
τροποε Υγείαε Στέλλα Κυρτακίδου,
τονίζονταε όττ τα κλετστά σύνορα
δεν θα αποτρέψουν τη «διέλευση»
του κορωνο'ίού. Οχτ σττε ψευδείε ελπίδεε γτα προσεχή χαλάρωση των
μέτρων ζήτησε χθεε ο επτκεφαλήε

τηε κοτνοβουλευττκήε ομάδαε των
Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών,
Ραλφ Μπρίνκχαουε. Στη Γερμα
νία, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε, εκπλήσσονταε τουε επτστήμονεε, η
επανεμφάντση τηε δαντκήε μετάλλαξηε των μτνκ (clmter 5) σε του
λάχιστον 10 κρούσματα, μετά τον
θάνατο ενόε ηλικιωμένου σε οίκο
ευγηρίαε τηε Βαυαρίαε. Τέλοε, την
παράδοση των πρώτων δόσεων του
εμβολίου CureVac προε τα τέλη τηε
χροντάε ανακοίνωσε η φαρμακοβι
ομηχανία Bayer.
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 Και νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ
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EDITORIAL

TOY
ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ
jevagelidis@e-typos.com

Και νέες
προσλήψεις
σιοΕΣΥ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει προχωρή
σει στη σιελέχωση ίου Εθνικού Συ
στήματος Υγείας με όσο το δυνατόν
περισσότερο προσωπικό, παρά τις
αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης, που ισχυρίζεται ότι δεν
γίνονται προσλήψεις στην Υγεία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το αίτημα
του Αλ. Τσίπρα για 15.000 προσλή
ψεις στο ΕΣΥ δεν έχει επαναφερ
θεί το τελευταίο διάστημα, καθώς
έχει απαντηθεί στην πράξη από το
υπουργείο Υγείας, που προσλαμ
βάνει, κυριολεκτικά, όλους τους
γιατρούς που είναι διαθέσιμοι. Την
προκήρυξη 939 νέων θέσεων μό
νιμου ιατρικού προσωπικού διαφό
ρων ειδικοτήτων, για την περαιτέρω
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, υπέγραψε ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, Β. Κοντοζαμάνης.
Από αυτές, οι 847 αφορούν νοσο
κομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα
Υγείας. Η διαδικασία των αιτήσεων
ξεκινά σήμερα Τρίτη και θα διαρκέ
σει για δύο εβδομάδες, έως και την
Τετάρτη 3 Μαρτίου. Η νέα προκή
ρυξη έρχεται σε συνέχεια των τριών
προηγούμενων που δπμοσιεύθπκαν
το 2020, με συνολικά 1.423 θέσεις
μόνιμων ιατρών διαφόρων ειδικο
τήτων, αποδεικνύοντας για ακόμη
μια φορά στην πράξη τη βούληση
της κυβέρνησης για θωράκιση,
ανανέωση και ενίσχυση των δο
μών του ΕΣΥ. Εξάλλου, έχουν γίνει
9.000 προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού, από τις οποίεςς 4.000
νοσηλευτές, και, σύμφωνα με τη
δέσμευση του πρωθυπουργού, θα
μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε
αορίστου χρόνου και θα παραμεί
νουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απατεώνες προσφέρουν εμβόλια στις κυβερνήσεις
Πηγή:
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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
► Tns ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΑ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης
της Απάτης (OLAF) προειδοποίησε τις
κυβερνήσεις να είναι σε επιφυλακή σε τυ
χόν προσφορές εταιρειών που τους παρέ
χουν εμβόλια κατά του Covid-19. «Αυτές οι
προσφορές είναι πολύ συχνά ψεύτικες και
πρέπει να αναφέρονται» δηλώνουν οι αδι
άφθοροι της Ε.Ε. «Ακούμε αναφορές για
απατεώνες που προσφέρονται ιό πουλή
σουν εμβόλια σε κυβερνήσεις σε ολόκληρη
την Ε.Ε. Αυτές οι προσφορές διατίθενται
σε πολλές διαφορετικές μορφές. Για παρά
δειγμα οι απατεώνες μπορεί να προσφέρονται να πουλήσουν μεγάλες ποσότητες
εμβολίων, να παραδώσουν ένα δείγμα για
να εξοφλήσουν την πρώτη προκαταβολή
και στη συνέχεια να εξαφανιστούν, με
τα χρήματα. Μπορούν να παραδώσουν
παρτίδες ψεύτικων εμβολίων.Ή μπορεί
ψευδώς να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν
νόμιμη επιχείρηση και ότι κατέχουν ή
έχουν πρόσβαση σε εμβόλια» δήλωσε ο
Βίλε Ιταλα, γενικός διευθυντής του OLAF.
«Ολοι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν ένα
κοινό κοινό: είναι ψευδείς. Είναι απάτες
οργανωμένες για να εξαπατήσουν τις
εθνικές αρχές που επιδιώκουν να εντεί
νουν τον ρυθμό εμβολιασμού, ώστε να δι
ατηρήσουν τους πολίτες τους ασφαλείς.
Πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο
δυνατό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η OLAF έχει προσθέσει ένα επιπλέον επί
πεδο στη συνεχιζόμενη έρευνα του για
ψεύτικα προϊόντα προστασίας Covid-19,
με σκοπό την αντιμετώπιση του παρά
νομου εμπορίου εμβολίων που πιθανώς
πραγματοποιούνται με παράνομη εισα
γωγή τους στο έδαφος της Ε.Ε. ή'και μέσω
της εμπορίας πλαστών φαρμάκων».

Χρήσιμες πληροφορίες
Και η ανακοίνωση των Ευρωπαίων
«αδιάφθορων» καταλήγει: «Τώρα θα μοι
ραστούμε ενεργά τις πληροφορίες που
λαμβάνουμε σχετικά με αυτές τις απόπει
ρες απάτης με τους αξιόπιστους εταίρους
μας στην Ε.Ε., στα κράτη-μέλη και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεργαστούμε
μαζί τους για να αποτρέψουμε αυτές τις
απάτες και να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες
επιβολής του νόμου να προσδιορίσουν
την πραγματική ταυτότητα των ατόμων
και των εταιρειών πίσω από αυτές τις
απόπειρες, που θέτουν σε κίνδυνο την αν
θρώπινη υγεία και τα δημόσια οικονομικά
σε μια εποχή μεγάλης δυσκολίας».
Στο μεταξύ η Γερμανία άρχισε ήδη από
το Σαββατοκύριακο να επιβάλλει ελέγχους
σε κάποια από τα σύνορά της, αφού χα
ρακτήρισε την Τσεχία, την περιοχή του
Τιρόλου της Αυστρίας και τη Σλοβακία
ως «περιοχές μεταλλάξεων του ιού»,
υποδηλώνοντας αυξημένη κυκλοφορία
ενός νέου πιο μολυσματικού στελέχους
του κορονοϊού. Η κίνηση αυτή αποτελεί
εφιάλτη για τη βιομηχανία μεταφορών
και θα μπορούσε να διαταράξει τις βασι
κές αλυσίδες εφοδιασμού. «Πολλά εξαρ
τήματα για την κατασκευή αυτοκινήτων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Απατεώνες προσφέρουν
εμβόλια στις κυβερνήσεις
Οι «Αδιάφθοροι» ιης Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιούν ία κράιη-μέλη για
απάτες που μπορεί να κοστίσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ · Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Νόσων απέφυγε να συστήσει τη χρήση ενός συγκεκριμένου
τύπου μάσκας, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στη διπλή μάσκα, όμως τόνισε την
ανάγκη τήρησης των υπόλοιπων μέτρων (αποστάσεις, καθαριότητα, τηλεργασία)
σε γερμανικά εργοστάσια παραδίδονται
ακριβώς στην ώρα ή σε σειρά απευθείας
στη γραμμή συναρμολόγησης από την
Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία»
- ένα σύστημα το οποίο σύντομα θα σπά
σει από παρακράτηση στα σύνορα που
προκαλείται από υποχρεώσεις δοκιμών
είπε στο Politico η Χίλντεγκαρντ Μίλερ,
πρόεδρος του λόμπι των αυτοκινητοβι
ομηχανιών VDA. «Οι πρώτες γραμμές
παραγωγής θα σταματήσουν ύστερα από
λίγες ώρες, εάν δεν υπάρχει προμήθεια
υλικού» προειδοποίησε.
Καθώς η γερμανική κυβέρνηση άφησε
να εννοηθεί ότι ίσως κλείσει τα σύνορα
και με τη Γαλλία, λόγω της υγειονομικής
κατάστασης στη Μοζέλ, όπου εξαπλώ
νεται η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη του
κορονοϊού, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλεμάν Μπον,
δήλωσε χθες πως πρέπει να υπάρξουν
«διαβουλεύσεις» για να αποφευχθεί το
σενάριο αυτό: «Θα ήθελα να ορίσουμε από
κοινού τις μεγαλύτερες δυνατές εξαιρέ
σεις. Εχουμε δύο σημαντικές ανησυχίες:
τις οδικές μεταφορές και τους εργαζόμε
νους στην άλλη πλευρά των συνόρων...
Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για
να μην υπάρξει καμία απόφαση που δεν
θα είναι συντονισμένη, να μην υπάρξει
δυσάρεστη έκπληξη», τόνισε ο Μπον και
συμπλήρωσε με νόημα πως η απόφαση
της Γερμανίας να κλείσει τα σύνορά της
με Τσεχία και Αυστρία ελήφθη «χωρίς να

προηγηθεί συζήτηση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή», και άρα «δεν είναι σύμφωνη
με το ευρωπαϊκό πλαίσιο».
Την ώρα πάντως που ορισμένα σύνορα
γίνονται ακόμη πιο αυστηρά, άλλα κράτη
προετοιμάζονται σταδιακά για το «άνοιγ
μα». Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι
ξεκινώντας από τον Απρίλιο Ισραηλινοί
πολίτες που θα έχουν εμβολιαστεί θα μπο
ρούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο χωρίς να
απαιτείται καραντίνα ή διενέργεια τεστ.
«Η επανάληψη της απεριόριστης ελεύθε
ρης κυκλοφορίας έχει μεγάλη σημασία για
την Κύπρο, η οποία είναι μια χώρα που
εξαρτάται από τον τουρισμό» δήλωσε ο
πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψης
στην Ιερουσαλήμ, όπου συναντήθηκε με
τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Το Ισραήλ
κατέληξε σε παρόμοια συμφωνία με την
Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα.

Πίσω από τις... μάσκες
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθη
σης Νόσων (ECDC), με τεχνική έκθεση
που έδωσε στη δημοσιότητα χθες, επι
χείρησε να διαλύσει μύθους και συγχύ
σεις γύρω από τις μάσκες. Επισημαίνει
ότι η χρήση μάσκας προσώπου για την
προστασία από τον κορονοϊό θα πρέπει
να συμπληρώνει και να μην αντικαθιστά
άλλα προληπτικά μέτρα όπως η φυσική
απόσταση, η παραμονή στο σπίτι όταν
κανείς είναι άρρωστος, η τηλεργασία

αν είναι δυνατόν, η σχολαστική υγιεινή
των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος
του προσώπου, της μύτης, των ματιών
και του στόματος. Σε σχέση με το ποια
μάσκα είναι η καταλληλότερη, αναφέρει
ότι «με βάση την αξιολόγηση των δια
θέσιμων επιστημονικών στοιχείων δεν
μπορεί να γίνει σύσταση για την προτιμώμενη χρήση ιατρικών ή μη ιατρικών
μασκών προσώπου στην κοινότητα».
Δεν αναφέρει δε απολύτως τίποτα για
χρήση διπλής μάσκας.
«Ο ρόλος των μασκών προσώπου στον
έλεγχο και την πρόληψη του Covid-19
παραμένει θέμα συζήτησης. Πριν από
το Covid-19 οι περισσότερες μελέτες που
αξιολογούν την αποτελεσματικότατα των
μασκών προσώπου ως προστατευτικού
μέτρου στην κοινότητα προήλθαν από με
λέτες για τη γρίπη, οι οποίες παρείχαν λίγα
στοιχεία για να υποστηρίξουν τη χρήση
τους» αναφέρει το ECDC. Με βάση τα δι
αθέσιμα στοιχεία πάντως καταλήγει στις
εξής επιλογές για τη χρήση μάσκας:
■ Σε περιοχές με κοινοτική μετάδοση του
Covid-19 συνιστάται η χρήση ιατρικής ή
μη ιατρικής μάσκας σε περιορισμένους
δημόσιους χώρους και μπορεί να εξετα
στεί σε πολυσύχναστους χώρους.
■ Το ίδιο ισχύει για άτομα ευάλωτα, όπως
οι ηλικιωμένοι ή άτομα με υποκείμενες
παθήσεις, και στα νοικοκυριά με άτομα
που επιβεβαιωμένα έχουν προσβληθεί ή
έχουν συμπτώματα Covid-19.
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 Πνευμονολογικό Τμήμα θα αποκτήσει το
Ιπποκράτειο
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 384.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-02-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πνευμονολογικό Τμήμα
θα αποκτήσει το Ιπποκράτειο
Την έναρξη διαδικασιών για την ανάπτυξη του εξειδικευμένου τμήματος
ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου
ην έναρξη διαδικασιών
για την ανάπτυξη Πνευμονολογικού Τμήματος
ανακοίνωσε το Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονί
κης «Ιπποκράτειο». Όπως επισημαίνει
το νοσοκομείο, θα αποτελέσει το πρώ
το νοσοκομείο του ΕΣΥ της 4ης ΥΠΕ,
εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλο
νίκης, στο οποίο με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πρόσληψης ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού, θα λει
τουργεί εξειδικευμένο Πνευμονολογι
κό Τμήμα, συμβάλλοντας σημαντικά
στην υποστήριξη ασθενών με Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων
και πνευμονοπαθειών.
«Ως Διοίκηση του Νοσοκομείου, με
σεβασμό στις ανάγκες και ειλικρινή
διάθεση προσφοράς, δεσμευόμαστε ότι
θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ
σπάθεια για την προάσπιση και προ
μάτων Θώρακος Ελλάδος για τη συ
αγωγή της υγείας και της ποιότητας νεργασία και τα άμεσα αντανακλαστι
ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης
κά που επέδειξαν», αναφέρεται στην
και της Βορείου Ελλάδος. Ευχαρι
σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.
στούμε την ηγεσία του Υπουργείο
Υγείας Υγείας, τη διοίκηση της 4ης
Τέλη Φεβρουάριου παράδοση
ΥΠΕ και της ΕΝΘΕ - Εταιρεία Νοση
30 κλινών ΜΕΘ και 8 ΜΑΦ

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι
διαδικασίες για την παράδοση 30
κλινών Μονάδας Εντατικής Θερα
πείας (ΜΕΘ) και 8 κλινών Μονάδας
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) που
θα αποκτήσει, μέσα στον Φεβρουά
ριο, το Ιπποκράτειο χάρη σε δωρεά

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ).
Οι νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ θα
παραδοθούν από τον εργολάβο στα
τέλη Φεβρουάριου και θα τεθούν σε
λειτουργία το συντομότερο δυνατό,
κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές
Μαρτίου. Χθες αναμένονταν να
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στο
Ιπποκράτειο ο νέος Υποσταθμός, η
δημιουργία του οποίου είναι απα
ραίτητη για να καλύψει την τάση
του ρεύματος που απαιτείται για τη
λειτουργία των νέων ΜΕΘ και
ΜΑΦ.
«Ένα τεράστιας σημασίας έργο
για όλη τη Β. Ελλάδα, όπως η κατα
σκευή των 30 κλινών ΜΕΘ και 8
κλινών ΜΑΘ, δωρεά του ΙΣΝ, φτά
νει προς το τέλος του. Για να γίνει
όλο αυτό πράξη, πολλοί άνθρωποι
έχουν μοχθήσει», αναφέρει ο διοι
κητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης, ευχαριστώντας μέσα από
ανάρτησή του σε ιστοσελίδα κοινω
νικής δικτύωσης τα 44 άτομα που
εργάστηκαν εντατικά, παρά το
τσουχτερό κρύο, για να μπορέσει να
παραδοθεί ο νέος Υποσταθμός.
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 Μετά την κατακραυγή, στο φως η προτεραιοποίηση
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 984.47 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΜίϊΜΐϊϊ I

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μετά το χθεσινό
δημοσίευμα
της «Εφ.Συν.» και
την κατακραυγής
ΣΕΛ.19

'ifSi
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 Μετά την κατακραυγή, στο φως η προτεραιοποίηση
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,19

Χθες ο ΕΟΔΥ κατέγραψε χαμηλό αριθμό κρουσμάτων συγκριτικά με τις
προηγούμενες μέρες λόγω των κλειστών εργαστηρίων το Σαββατοκύριακο.
Συγκεκριμένα, 698 κρούσματα, 26 θανάτους, 299 διασωληνωμένους σε
ΜΕΘ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 526.369 εμβολιασμοί,.371.462 με την
# 1 η δόση και 154.907 πλήρεις.

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

Πυκνώνουν οι καταγγελίες για προβλήματα στην πλατφόρμα κλεισίματος ραντεβού για εμβολια
σμούς από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών, που κάνει λόγο για πολύωρες αναμονές συνταξι
ούχων στα φαρμακεία της Αττικής για να κλείσουν το ραντεβού τους. Παράλληλα, φαρμακοποιοί
και αναγνώστες στη Θεσσαλία (Τρίκαλα και Λάρισα) αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα
# ραντεβού για εμβολιασμούς των ομάδων που έχουν σειρά.

I

I

Μετά την κατακραυγή, στο
φως η προτεραιοποίηση

βόλιο, παρότι ο μηχανισμός
υπάρχει, όπως δήλωσε χθες
ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
«Μπορούμε να τα συλλέξουμε από την εθνική συνταγογράφηση», είπε αναφερόμενος στους ασθενείς με
υποκείμενα νοσήματα.

Τα κριτήρια

Με αρκετή καθυστέρηση, πολλές δικαιολογίες και μετά
το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε επίσημα τη λίστα εμβολιασμών
►Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ

ε καθυστέρηση ενάμιση
μήνα από την έναρξη των
εμβολιασμών και... συμπτωματικά μετά το χθεσινό πρω
τοσέλιδο θέμα της «Εφ.Συν.»,
το υπουργείο Υγείας εδέησε
να ανακοινώσει επίσημα
την προτεραιοποίηση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολι
ασμών. Ενώ έπρεπε να έχει
εκδοθεί η σχετική υπουργι
κή απόφαση πριν καν αρχί
σουν οι εμβολιασμοί, αυτή
παρέμενε στα συρτάρια του
γενικού γραμματέα Μάριου
Θεμιστοκλέους, επιτρέπο
ντας την κατά συρροήν εξυ
πηρέτηση «ημετέρων».
Στις 18 Ιανουάριου η
efsyn.gr δημοσιοποίησε την
αναλυτική προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών που είχε πα
ρουσιάσει η πρόεδρός της
Μαρία Θεοδωρίδου στις
15/1 στο Φόρουμ Δημόσι
ας Υγείας και Κοινωνικής
Ιατρικής («Αποκλειστικό: η
προτεραιοποίηση της Εθνι
κής Επιτροπής για τον εμβο
λιασμό κατά του Covid-19»,

18.1.2021), προκαλώντας
μάλιστα, σύμφωνα με πλη
ροφορίες της «Εφ.Συν.», τη
δυσαρέσκεια του υπουργεί
ου Υγείας.
Οσο δεν εκδιδόταν όμως
η σχετική υπουργική από
φαση πλήθαιναν οι δραματι
κές εκκλήσεις από ασθενείς
με χρόνια βαριά νοσήματα
που παρακολουθούσαν τις
Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώ
ματα Ασφαλείας να περνούν
μπροστά τους στον εμβολια
σμό. Ο μηχανισμός αναπλήρωσης, όπως ονομάστηκε
η κλήση των ένστολων για
να μην πάει χαμένη καμία
δόση, μετατράπηκε σύντομα
σε μηχανισμό προτεραιότη
τας έναντι υγειονομικών και
ευπαθών ομάδων.
Ενδεικτική είναι η ανα
κοίνωση του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ. στις 5 Φεβρουάριου:
«Σε διάστημα 17 ημερών
έχουν εμβολιαστεί 7.311 μά
χιμοι αστυνομικοί σε όλη τη
χώρα»! Σε κάθε περίπτωση,
δεν επιλέχθηκε η δημιουρ
γία κατάλληλου μηχανισμού
ώστε να καλούνται άτομα
που έχουν σειρά για το εμ-

ΦΑΣΗ 1: α Υγειονομικοί πρώτης γραμμής, προσωπικό μονάδων φροντί
δας ηλικιωμένων, δομών χρονίως πασχόντων, κέντρων αποκατάστασης,
διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές χρονίως
πασχόντων, άτομα 85 ετών και άνω.
β Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, άτομα 75-84
ετών (πρώτα 80-84 και μετά 75-79), άτομα 70-74, άτομα με υποκεί
μενα νοσήματα (μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς υπό αγωγή, βαριά
ανοσοκατεσταλμένοι, άλλα νοσήματα: κυστική ίνωση, άσθμα σοβαρού
βαθμού, ΧΑΠ σοβαρού βαθμού, σύνδρομο Down, άλλες σπάνιες και
πολύ σοβαρές καταστάσεις σύμφωνα με κλινικά κριτήρια).
ΦΑΣΗ 2: Ατομα 18-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα (χρόνια νοσή
ματα του αναπνευστικού, χρόνια καρδιαγγειακή νόσος, σακχαρώδης
διαβήτης, χρόνια νεφρική νόσος, χρόνια ηπατική νόσος, χρόνια νευρολογικά νοσήματα, καρκίνος, ανοσοκαταστολή, αιμοσφαιρινοπάθειες,
διαταραχές σπληνός, σοβαρή ψυχική νόσος, νοσογόνος παχυσαρκία,
σοβαρή αναπηρία, άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με ανοσοκατεσταλμένα άτομα, φροντιστές ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με
ειδικές ανάγκες), άτομα 18-59 ετών που διαμένουν σε δομές ομαδικής
διαβίωσης με μεγάλο συγχρωτισμό, εκπαιδευτικοί 18-59 ετών Δευτε
ροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε βρεφονη
πιακούς σταθμούς.
ΦΑΣΗ 3: Ατομα 18-59 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα (55-59, 5054,45-49 κοκ).

Η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών
παρουσίασε την προτεραιοποίηση της Επιτροπής
που τις επόμενες μέρες θα
αναρτηθεί στη σελίδα του
υπουργείου Υγείας και εξή
γησε ότι στηρίζεται στην
επιστημονική τεκμηρίωση
με την ανασκόπηση μελετών
που εκτιμούν τον κίνδυνο
της σοβαρής νόσου και του
θανάτου.
Συνοπτικά η καθηγήτρια ανέφερε τα κριτήρια
καθορισμού ομάδων προτε
ραιότητας: προφύλαξη από
αυξημένο κίνδυνο για σο
βαρή νόσηση, προφύλαξη
από αυξημένο κίνδυνο λόγω
διαρκούς έκθεσης στον ιό,
διασφάλιση της παροχής
συνεχούς φροντίδας σε ευ
άλωτα άτομα και ασθενείς,
διασφάλιση της συνέχισης
κρίσιμων λειτουργιών του
κράτους. Προηγήθηκαν τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
καθώς τα επιδημιολογικά
στοιχεία από την ηλικιακή κατανομή όσων έχουν
νοσήσει δείχνουν σαφώς
ότι η ηλικία αποτελεί τον
πλέον επιβαρυντικό παρά
γοντα. Οπως ανέφερε η Μ.
Θεοδωρίδου, 9 στους 10 θα
νάτους και σχεδόν 8 στις 10
εισαγωγές σε ΜΕΘ αφορούν
ασθενείς ηλικίας άνω των 60
ετών.

Δεσμεύουν κλίνες για τον Covid, στον Καιάδα οι λοιποί ασθενείς
ΤΟ ΕΣΥ βρίσκεται σε παρατεταμένο λοκντάουν.
Ενα χρόνο σχεδόν από το πρώτο κρούσμα στη
χώρα, η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημά της,
δεν άκουσε τους ήρωες της πρώτης γραμμής
και ξανακλείνει τα νοσοκομεία για τις υπόλοι
πες -εκτός του Covid- ασθένειες. Απόδειξη,
το «επείγον» έγγραφο του διοικητή της I ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Στάθη
με χθεσινή ημερομηνία και προθεσμία μέχρι
αύριο (Τετάρτη 17/2/2021), που εξασφάλισε
η «Εφ.Συν.» και με το οποίο ζητάει να παραχωρηθούν στον Covid-19 επιπλέον 180 κρεβάτια
στα νοσοκομεία της Αττικής.
Με θέμα «Περιορισμός Προγραμματισμέ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νων Τακτικών Χειρουργείων, Τακτικών Εξω
τερικών Ιατρείων και Απογευματινών Ιατρεί
ων - Ανάπτυξη Κλινών Covid-19» ο διοικητής
ενημερώνει αναλυτικά πόσα κρεβάτια πρέπει
να προστεθούν στα κρεβάτια Covid-19 μέσα
σε δύο ημέρες από κάθε νοσοκομείο. Συγκε
κριμένα ζητάει από τα νοσοκομεία «Ελπίς»,
«Γ. Γεννηματάς», «Κωνσταντοπούλειο», «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ», «Αλεξάνδρα» και
«Παμμακάριστος» να παραχωρήσουν από 20
κρεβάτια το καθένα και από τα νοσοκομεία
«Λαϊκό», «Ιπποκράτειο», «Σισμανόγλειο»,
«Αμαλία Φλέμινγκ» να αφιερώσουν 15 κρε
βάτια μέσα σε δύο μέρες.

Τα φώτα της δημοσιότητας μπορεί να έχουν
πέσει πάνω στον σαρωτικό κορονοϊό, όμως
για τους νοσοκομειακούς γιατρούς από την
πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι δεν αρχίζουν
και τελειώνουν όλα με τον Covid-19. Δεκά
δες υπήρξαν οι παρεμβάσεις τους για να μη
μετατραπεί το ΕΣΥ σε μονοθεματικό σύστημα
υγείας.
Τα στοιχεία του ΚΕΠΥ (Κέντρο Ερευνας &
Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολι
τική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας), που ανακοινώθηκαν σε ημερίδα, είναι
ανατριχιαστικά και αποτυπώνουν το ιδιότυπο
λοκντάουν του δημόσιου συστήματος υγείας

στις ασθένειες εκτός κορονοϊού («Εφ.Συν.»,
«Εκτός από τον κορονοϊό, υπάρχουν και οι
άλλες ασθένειες!», 18/1 /2021).
Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική
αύξηση -και μάλιστα πάνω από τα ανώτερα
προβλεπόμενα όρια- της λεγάμενης πλεονάζουσας θνησιμότητας - οι παραπάνω θάνατοι
που αναμένει κανείς βάσει της φυσιολογικής
διακύμανσης των προηγούμενων ετών. Αν τώ
ρα αυτό οφείλεται στον Covid ή σε άλλα αίτια
λόγω της υποθεραπείας χρόνιων νοσημάτων,
θα το μάθουμε σε δεύτερο χρόνο, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία θνησιμό
τητας κατά αιτία θανάτου.
ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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 Αλλαγή εμβολιαστικής στρατηγία ζητεί το ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 289.64 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αλλαγή εμβολιαστική$ στρατηγία ζητεί το ΚΙΝ.ΑΑΑ.

λογή, η οποία, όπως ανέδειξε χθες η «Εφ.
Συν.» με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της,
δημιουργεί πολλά προβλήματα και οδηγεί
στην απόγνωση πολίτες με σοβαρά νοσήμα
τα, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στον -κα
τά προτεραιότητα- εμβολιασμό τους, αφού,
αν και αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού, θα πρέπει να περιμέ
νουν τη σειρά τους με βάση την ηλικία τους.
Από την άλλη πλευρά, άλλοι πολίτες, χωρίς
καμία υποκείμενη ασθένεια, δύνανται να
εμβολιαστούν μόνο και μόνο επειδή το προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βλέπει η ηλικιακή τους κατηγορία.
Το οριζόντιο και μάλλον άδικο αυτό σύστημα που εφαρμόζει η Ελλάδα, σε αντί
θεση με τα παραδείγματα αρκετών άλλων
ευρωπαϊκών χωρών που κινούνται με δι
αφορετικό και αποτελεσματικότερο τρόπο
(π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο κ.ά.), έθεσαν
με δημόσιες παρεμβάσεις τους οι Νίκος
Ανδρουλάκης και Ανδρέας Λοβέρδος, ζη
τώντας από την κυβέρνηση να αλλάξει τα
κριτήρια.
Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε
ότι η κυβέρνηση, επιμένοντας σε οριζόντια
αντιμετώπιση με ηλικιακό κριτήριο και μό
νο, «βάζει σε κίνδυνο εκατοντάδες χιλιάδες
ευάλωτους, μικρότερων ηλικιών συναν
θρώπους μας με νοσήματα». Στο πλαίσιο

αυτό, ζήτησε να αναθεωρηθεί άμεσα η
εμβολιαστική στρατηγική (οι παρεμβάσεις
έγιναν πριν από την ανακοίνωση της προτεραιοποίησης), σχολιάζοντας ότι «είναι αδι
ανόητο να μην υπάρχει προετοιμασία προς
αυτή την κατεύθυνση εδώ και τόσους μήνες,
όπως έκαναν άλλες χώρες της Ε.Ε., ώστε
να υπάρξει ο κατάλογος προτεραιότητας
καθορισμένος, βάσει της ηλικίας αλλά και
της ευπάθειας».
Από την πλευρά του, ο Α. Λοβέρδος χα
ρακτήρισε απαράδεκτο να μην εμβολιάζο
νται πρώτα καρδιοπαθείς πενηντάρηδες,
αλλά υγιείς εξηντάρηδες, δηλώνοντας με
νόημα (timeline.gr) ότι «έχουμε ανάγκη για
μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων».

EUROKINISSI

ΕΝ ΑΜΙΓΗ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας,
το μοναδικό κριτήριο που φαίνεται να έχει
ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση του
εμβολίου είναι η ηλικιακή ομάδα. Μια επι

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΙ
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 Με προχειρότητες η πρεμιέρα των mega
εμβολιαστικών κέντρων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18-19

Επιφάνεια 1944.49
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με προχειρότητες η πρεμιέρα των mega εμβολιαστικών κέντρων 1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Με προχειρότητεε η πρεμιέρα τα
Το μπάχαλο που επικράτησε οδήγησε
τον Χαρδαλιά να επιστρατεύσει δυνάμει
από την ΕΛ.ΑΣ. και την Πυροσβεστική!

ρεμιέρα με αρκετά προβλή
περπατήσουν χωρίς βοήθεια, σε ολισθη
ματα και γκρίνια έκαναν
ρό έδαφος, γεγονός πολύ επικίνδυνο.
χθες τα δύο «mega» εμβοΣτο πεζοδρόμιο οι Αρχές είχαν ρί
λιαστικά κέντρα σε Αθήνα
ξει αλάτι, ωστόσο αυτό δεν εξαφανίζει
και Θεσσαλονίκη. Μάλι
τον κίνδυνο, ειδικά για έναν ηλικιωμέ
στα, το κέντρο στη συμπρωτεύουσα,
το
νο άνθρωπο.
Παράλληλα, πολλοί ηλικι
οποίο στεγάζεται στο Διεθνές Εκθεσιακό
ωμένοι, υπό τον φόβο της κακοκαιρίας,
Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην πλήρη ανά
έφτασαν μία ώρα νωρίτερα στο εμβολιπτυξή του θα είναι το μεγαλύτερο στην
αστικό κέντρο, με αποτέλεσμα να προΕλλάδα. Στο λεκανοπέδιο το εμβολιασπκληθεί συνωστισμός, κάτι που επίσης
κό κέντρο στεγάζεται στο εκθεσιακό κέ
δεν είχε προβλεφθεί από τις αρμόδιες
ντρο Helexpo στο Μαρούσι και σε πλή
Αρχές.
ρη ανάπτυξη θα λειτουργήσουν 96 εμΤο... μπάχαλο κατά την πρεμιέρα
βολιαστικά κέντρα.
λειτουργίας των κέντρων οδήγησε τον
Παρά το τσουχτερό κρύο στην Αθή
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο
να και στη Θεσσαλονίκη,
Χαρδαλιά να επιστρα
πολλοί ήταν οι πολίτες
τεύσει τις δυνάμεις της
Ταλαιπωρία για τους
που έσπευσαν να εμβο
Ελληνικής Αστυνομί
λιαστούν, έχοντας κλείσει
ας και του Πυροσβεστι
ηλικιωμένους! Δεν
το ραντεβού τους. Ωστό
πρόβλεψαν πάρκινγκ, κού Σώματος, οι οποί
σο οι -ως επί το πλείστονες θα διευκόλυναν τον
ενώ επικράτησε
ηλικιωμένοι που επισκέαπρόσκοπτο εμβολια
φθηκαν τα δύο κέντρα μεγάλος συνωστισμός σμό του πληθυσμού. Αν
την πρώτη μέρα λειτουρ
σε οποιαδήποτε περί
γίας τους αντιμετώπισαν
πτωση υπάρξει πρόβλη
σειρά από προβλήματα, γεγονός που
μα, το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο προ
αναδεικνύει την προχειρότητα του επι
βλέπει τη μεταφορά του ατόμου που έχει
τελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοραντεβού για εμβολιασμό ακόμα και με
τάκη, ειδικά για ένα τόσο μεγάλο και σο
οχήματα της Πυροσβεστικής.
βαρό εγχείρημα.
Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ
Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κά
ματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολονει με το πάρκτνγκ, καθώς κάτι τέτοιο
κούρης, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή
δεν είχε προβλεφθεί στο εμβολιασττκό
με τον Νίκο Χαρδαλιά και το επιχειρη
κέντρο «Προμηθέας» στο Μαρούσι. Οσοι
σιακό κέντρο της Πυροσβεστικής, ώστε
συνοδέυσαν γονείς, παππούδες ή λοι
η επέμβαση και η μεταφορά να είναι
πούς συγγενείς για το εμβόλιο το μόνο
άμεσες και χωρίς καθυστέρηση, καθώς,
που μπορούσαν να κάνουν ήταν να στα
όπως είναι γνωστό, τα φιαλίδια με το
ματήσουν λίγη ώρα έξω από το εμβολιεμβόλιο έχουν συγκεκριμένη ώρα ζωής
από τη στιγμή που θα ανοίξουν.
αστικό κέντρο και να τους αφήσουν να

Π

26 νεκροί, 299διασωλη νωμένοι, 201 νέεε εισαγωγέε
Η ΠΙΕΣΗ στα νοσοκομεία της χώρας, και
δη της Αττικής, αυξάνεται καθημερινά και
αποτυπώνεται στην ημερήσια έκθεση του
ΕΟΔΥ, όπου χθες ανακοινώθηκαν 299 διασωληνωμένοι, ενώ οι νέες εισαγωγές εί
ναι 201.
Την ίδια στιγμή 698 είναι τα νέα κρού
σματα, ενώ 26 συμπολίτες μας κατέληξαν
σε 24 ώρες από επιπλοκές του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, 328 μολύνσεις εντοπί
στηκαν στην Αττική, 62 στην Αχαΐα και 56
στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, στην Αττική, ο χάρτης της
διασποράς διαμορφώνεται ως εξής: Ανα
τολική Αττική (28), Βόρειος Τομέας Αθη
νών (54), Δυτική Ατπκή (14), Δυτικός Το
μέας Αθηνών (51), Κεντρικός Τομέας Αθη
νών (93), Νήσοι (4), Νότιος Τομέας Αθη
νών (45) και Πειραιάς (39). Οι υπόλοιπες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιφερειακές Ενότητες που καταγρά
φουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι
οι Εύβοια (16), Κάλυμνος (17), Κορινθία
(13), Λάρισα (20) και Χίος (10).
Τα νοσοκομεία της χώρας, και ειδικά
του λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε κατάστα
ση... πολιορκίας με τον κορονοϊό, με τους
ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα για να
μη ζήσουμε ξανά αντίστοιχες συνθήκες με
του δεύτερου κύματος. Ακόμα ένα ανησυ
χητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι τα κρού
σματα προέκυψαν από 13.304 τεστ, κάτι
που μεταφράζεται σε πάνω από 5% θετικότητα.
Από τα 698 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. 0 συνο
λικός αριθμός των κρουσμάτων από την
έναρξη της πανδημίας στη χώρα ανέρχεται

σε 172.824 (ημερήσια μεταβολή +0,4°/ο),
εκ των οποίων 51,9% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσμα
τα των τελευταίων 7 ημερών, 58 θεωρού
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε
ρικό και 2.287 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι 26 νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 ανεβάζουν τον συνολικό αριθ
μό των θυμάτων από την έναρξη της παν
δημίας στη χώρα στους 6.152 νεκρούς συ
νολικά. Το 95,6% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 299 ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
τα 70 έτη. Το 87,3% έχει υποκείμενο νόση
μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 1.224 ασθενείς.
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 Με προχειρότητες η πρεμιέρα των mega εμβολιαστικών κέντρων 1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

)v mega εμβολιαστικών κέντρων
Εξαδάκτυλοε:
Περιμένουμε
σταθεροποίηση
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ για την πορεία της πανδημίας του
κορονοΐού και των κρουσμάτων στη χώρα εμφα
νίστηκε σε τηλεοππκή εκπομπή ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκηιλος.
Ο κ. Εξαδάκτυλος ανέφερε ότι περιμένου
με σταθεροποίηση των κρουσμάτων την επόμενη
εβδομάδα. Αρχικά, θα δούμε μια αύξηση αυτή την
εβδομάδα, πριν από τη σταθεροποίηση, ενώ στο
τέλος της επόμενης εκτίμησε ότι θα αρχίσει η πτώ
ση των μολύνσεων.
Παράλληλα, ο κ. Εξαδάκτυλος εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευ
ταίο lockdown που ζούμε, καθώς, όπως είπε, με
τους ρυθμούς εμβολιασμών και τον καλό καιρό
που περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες θεωρεί
όη δεν θα φτάσουμε ξανά στο ίδιο σημείο. «Φέτος
το Πάσχα τις καμπάνες θα τις ακούσουμε» ανέφε
ρε χαρακτηρισπκά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου, ο ιός έχει αλλάξει μορφή και
ταχύτητα μετάδοσης λόγω των μεταλλάξεων που
έχουν φέρει σκληρά μέτρα στην Ευρώπη και έχουν
κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας.
Ωστόσο, ο κ. Εξαδάκτυλος άφησε «ανοιχτό πα
ράθυρο» για να επηραπούν κάποιες δραστηριότη
τες σπς 28 Φεβρουάριου ή 1 Μαρτίου. Συγκεκριμέ
να, μίλησε για κυνήγι, ψάρεμα κλπ., δραστηριότη
τες δηλαδή που δεν απαιτούν συγχρωτισμό μεγά
λου αριθμού ατόμων και είχαν εππραπεί σπς 14/12.
Τέλος, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους
του κορονοΐού, μια εξέλιξη που έχει φέρει νέα μέ
τρα στην Ευρώπη, ο Αθανάσιος Εξοδάκτυλος τό
νισε όη ο ιός που παλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι
διαφορετικός και συμπεριφέρεται διαφορετικά και
σπς μικρές ηλικίες, θυμίζουμε όη την Κυριακή ο
ΕΟΔΥ επιβεβαίωσε 94 νέα κρούσματα του μεταλ
λαγμένου στελέχους, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό στα 530.

Φθιώτιδα: Θετικοί στη βρετανική μετάλλαξη 93 στουε 94
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ σπς υγειονομικές Αρ
χές της Στερεός Ελλάδας και της Φθιώ
τιδας χτυπά ο εντοπισμός κρουσμάτων
της βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού. Σύμφωνα με τοτηκά μέσα, σε 94
δείγματα που εξετάστηκαν από το Εθνι
κό Δίκτυο Γονιδιωμαυκής Επιτήρησης
τα 93 ήταν θετικά στη βρετανική μετάλ
λαξη, ενώ ένα om μετάλλαξη που προ
έρχεται από τη Νόπα Αφρική. Αξίζει να
αναφερθεί όη μέχρι στιγμής δύο κρού
σματα του βρετανικού στελέχους έχουν
εντοπιστεί σπι Φθιώυδα, ένα στη Βοιωήα και ένα στην Εύβοια. Συνολικά έως
τώρα στη χώρα μας έχουν αντχνευτεί 495 μεταλλαγμένα στελέχη από τον
βρετανικό ιό, τα 40 από τα οποία είναι
εισαγόμενα, και επτά στελέχη από τον
ιό της Νόπας Αφρικής.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συναγερμός σήμανε το περασμέ
νο Σάββατο στην Ορθοπεδική Κλινική
του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηρά
κλειο Κρήτης, καθώς μια ηλικιωμένη
νοσηλευόμενη, η οποία μόλις είχε πά
ρει εξιτήριο, ήταν θετική στον ιό. Πηγές
από τοπικά μέσα αναφέρουν όπ η γυ
ναίκα, μόλις έφυγε, άρχισε να εμφανί
ζει κάποια συμπτώματα σε ήπια μορφή.
Ετσι, επέστρεψε στην κλινική και βρέ
θηκε όπ ασθενεί με κορονόίό. Πολύ σύ
ντομα εμφανίστηκε και δεύτερο κρού
σμα, μετά τους ελέγχους που έγιναν σε
όλους τους ασθενείς της κλινικής, στο
προσωπικό και σπς αποκλειστικές νο
σοκόμες. 0 δεύτερος ασθενής μεταφέρ
θηκε σε κλινική Covid. Μετά την εμφά
νιση των κρουσμάτων η διοίκηση της
κλινικής θέλει να εφαρμόσει πιο αυστη

ρά μέτρα για την προστασία των νοσηλευομένων, όπως να απαγορεύονται οι
συνοδοί των ασθενών στους θαλάμους.
Στην Καλαμάτα ένα κρούσμα του
ιού βρέθηκε χθες, κατά τη διάρκεια
των ελέγχων που έγιναν σε περισσό
τερα από 100 άτομα οε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Μάλιστα, το νέο κρούσμα ανήκει στο
στενό οικογενειακό περιβάλλον δύο
προηγούμενων κρουσμάτων που εί
χαν εντοπιστεί στον ίδιο καταυλισμό. 0
ασθενής και η οικογένειά του έχουν τε
θεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Την ίδια
στιγμή, μεγάλη είναι η αναστάτωση σπι
σιραηωηκή κοινότητα στη Χίο, καθώς
τουλάχιστον εννιά στραηώτες που υπη
ρετούν σε συγκεκριμένη μονάδα βρέ
θηκαν θεπκοί στον ιό. Το πρώτο κρού

σμα ήταν ένας νεοσύλλεκτος, ο οποίος
παρουσίασε συμπτώματα την περασμέ
νη Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυ
ριακή ελέγχθηκε με rapid test όλο το
προσωπικό της μονάδας και τουλάχι
στον οκτώ στραηώτες που έμεναν στον
ίδιο θάλαμο με τον νεοσύλλεκτο βρέθη
καν θετικοί και τέθηκαν αμέσως σε κα
ραντίνα. Η Περιφέρεια, έπεπα από αίτη
μα της στραηωτικής διοίκησης του νη
σιού, θα δώσει αρκετά rapid tests, ώστε
να γίνουν έλεγχοι σε μονάδες όποτε χρειαστεί. Τέλος, στον Βόλο, ύστερα
από απόφαση της Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης Μαγνησίας, αναστέλλεται
η λειτουργία του τμήματος Β2 του 4ου
ΓΕΛ Βόλου έως πς 24 Φεβρουάριου λό
γω κρούσματος κορονοΐού.

Ο Νίκος Αεληγεώργης

Εχασαν τη μάχη
οιευεργέιεβτου
Βόλου αδερφοί
Δεληγεώργη
ΤΗ ΜΑΧΗ για τη

ζωή εξαιτίας
του κορονοΐού έχασαν με δια
φορά λίγων ημερών τα αδέλ
φια Νίκος και Γιώργος Δεληγεώργης, γνωστά στον Βόλο για το
ομώνυμο κοινωφελές ίδρυμα το
οποίο είχαν δημιουργήσει, αλ
λά και για μια μυστηριώδη λη
στεία, που προβλημάυσε έντονα
την κοινή γνώμη το 2018.
Χθες έφυγε από τη ζωή νι
κημένος από τον φονικό ιό ο Νί
κος Δεληγεώργης, ο οποίος νο
σηλευόταν στο Νοσοκομείο Βό
λου, ενώ πριν από λίγες μέρες
είχε αφήσει την τελευταία του
πνοή ο αδερφός του Γιώργος,
που ήταν λίγα χρόνια μικρότε
ρος του. 0 Νίκος Δεληγεώργης
είχε στα χέρια του αρκετά χρό
νια τα ηνία του Ιδρύματος Δεληγιώργη, το οποίο είχε ενισχύσει
με δωρεές, μεταξύ άλλων, τον
Δήμο Βόλου και τη Μητρόπολη
Δημητριάδος. Μάλιστα, η μητρό
πολη εξέδωσε ανακοίνωση για
τον θάνατό του, η οποία αναφέρεται σπς ευεργεσίες που έκανε
για τον τόπο, ενώ τονίζει όη θα
αναλάβει την κηδεία του, όπως
έκανε και για τον αδελφό του.
Αξίζει να αναφερθεί όη ο Νί
κος Δεληγεώργης είχε απασχο
λήσει τη δημοσιότητα τον Ιανου
άριο του 2018, όταν κατήγγειλε
στην Αστυνομία ληστεία-μαμούθ σε βάρος του. Συγκεκριμέ
να, είχε αναφέρει όη άγνωστοι
δράστες είχαν εισβάλει στο δι
αμέρισμά του στον Βόλο και του
είχαν αρπάξει 1.300.000 ευρώ
σε μετρητά και 400 χρυσές λί
ρες. Λίγες μέρες αργότερα ο Δε
ληγεώργης σε εμφάνισή του σε
τηλεοπηκή εκπομπή έκανε λόγο
για 50.000 ευρώ, ενώ δεν ανα
φέρθηκε σε λίρες.
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 Η Ελλάδα προτελευταία σε 24 χώρες στην πρόθεση
εμβολιασμού
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 343.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ FOCUS BARI[YOUGOV

Η Ελλάδα προτελευταία σε 24 χώρες
στην πρόθεση εμβολιασμού
ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ στην κατάταξη ανάμεσα σε 24 χώρες ως προς την πρόθεση για το εμβόλιο κατά της Covid-19 βρί
σκεται η Ελλάδα, ενώ ένας στους πέντε Έλληνες δηλώνει «αρνητής» του εμβολίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα ερευνών της Focus Bari | YouGov σχετικά με την παν
δημία και το εμβόλιο:
* 5% των Ελλήνων δηλώνουν ότι έχουν νοσήσει από Covid 19 με καθόλου ή πολύ ελαφριά συμπτώματα, ενώ εκεί
νοι που δηλώνουν ότι το πέρασαν βαριά και νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο είναι 0,3% του γενικού πληθυσμού. - 8%
δηλώνουν ότι νόσησε από κορωνοϊό ένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους, ενώ 85% απαντούν αρνητικά στην σχετι
κή ερώτηση, και 14% δεν γνωρίζουν αν έχουν νοσήσει ή όχι.
* Σχετικά με το εμβόλιο κατά της πανδημίας, ένα 3% του πληθυσμού δηλώνει ότι το έχει ήδη κάνει, επίσης ένα 3% έχει
κλείσει ραντεβού για να το κάνει, και σχεδόν ένας στους τρεις (31%) δηλώνουν όπ «οπωσδήποτε θα κάνουν το εμβόλιο».
* Οι αναλογίες αυτές φέρνουν την Ελλάδα σε συνολικά 37% του πληθυσμού να είναι σαφώς θετικοί για το εμβόλιο,
αναλογία που φέρνει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση ανάμεσα σε 24 χώρες, από την άποψη αυτή, με την Αγγλία
να έρχεται πρώτη με 80% και την Πολωνία με 28%.

* Η αναλογία των Ελλήνων που δηλώνουν θετικοί προς το εμβόλιο (έχουν κάνει ήδη/έχουν ραντεβού/οπωσδήποτε
θα το κάνουν) είναι σημαντικά μεγαλύτερη μεταξύ των ανδρών και των μεγαλυτέρων ηλικιών 55+
* Ένας στους πέντε Έλληνες (20%) δηλώνει αρνητική πρόθεση προς το εμβόλιο, και η αναλογία αυτή είναι σταθερή
μεταξύ των δύο μετρήσεων (26-28 Ιανουάριου και 9-10 Φεβρουάριου).
Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας διαπιστώνονται και από έρευνα aftodioiMsi.gr, σύμφωνα με τα οποία λιγότεροι
λιγότεροι από 1 στους 5 ανθρώπους άνω των 85 ετών εμβολιάστηκαν κατά του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) οι πολίτες άνω των 85 ετών στην Ελλάδα είναι 365.809. Με βάση τα
στοτχεία που μοιράστηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους (σ.σ. τελευ
ταία ενημέρωση στις 26 Ιανουάριου, όταν, δηλαδή, είχε ήδη ανοίξει -στις 22/1- η πλατφόρμα για τις ηληάες 80-84 που
είναι 394.625, άρα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός για τους άνω των 85, που ξεκίνησε στις 11 Ιανουάριου),
εμβολιάστηκαν μόλις 69.000 (ποσοστό 18,8%). Σύμφωνα πάντα με το aftodioiMsi.gr, το χαμηλό αυτό ποσοστό οφεί
λεται σε δύο παράγοντες: την ελλιπή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας και την έλλειψη εμβολιαστικών κέντρων.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, από τις 1018 εμβολιαστικά κέντρα που είχαν εξαγγελθεί, δεν λειτουργούν, αυτή τη στιγ
μή, πάνω από 140 με 150.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εξετάζεται το ενδεχόμενο και για υποχρεωτική
χρήση διπλής μάσκας
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 219.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

n JUNE Μ ειδικοί: Εξετάζεται το ενδεχόμενο και για υποχρεωτική χρήση διπΗής μάσκας
ΟΛΑ αυτά τη στιγμή που στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη συζή
τηση για τη χρήση διπλήε μάσκαε. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει
απασχολήσει εντόνωε τουε ειδικούε, οι οποίοι φέρονται προβλη
ματισμένοι για μια σειρά ζητημάτων σχετικά με τη χρήση μάσκαε.
Μεταξύ άλλων, την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, απασχολήσει
το γεγονόε ότι ίσωε δεν έχει γίνει κατανοητό πώε ακριβώε χρησιμο
ποιούμε τιε μάσκεε. αν πλένονται επαρκώε οι υφασμάτινεε ή αν γίνε
ται πολλαπλή χρήση μασκών που δεν είναι προορισμένη για τέτοια
χρήση. Οι εικόνεε με πολίτεε να μην γνωρίζουν έναν χρόνο από την
αρχή τηε πανδημίαε πωε να φορούν σωοτό τη μάσκα τουε. οδηγεί
τουε λοιμωξιολόγουε να βάζουν στο τραπέζι τη σύσταση για χρήση
διπλήε μάσκαε σε εσωτερικούε χώρουε και μέσα μαζικήε μεταφοράε. Οι ειδικοί, επισημαίνουν ότι δύο μάσκεε παρέχουν μεγαλύτε
ρη προστασία και μάλιστα σε περιπτώσειε έντονου συγχρωτισμού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και όταν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο, η διπλή μάσκα παρέχει επι
πλέον προστασία 10 -15%. Το ζήτημα, αναμένεται να συζητηθεί από
την επιτροπή εμπειρογνωμόνων, λόγω του μεταλλαγμένου στελέχουε του κοροναϊού. που έχει μεγαλύτερεε πιθανότητεε μετάδοσηε.
Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζεται το ενδεχόμενο και για υποχρεωτική
χρήση διπλήε μάσκαε.Όπωε είπε, ο καθηγητήε Υγιεινήε και Επιδημιολογίαε του Πανεπιστημίου θεσσαλίαε και μέλοε τηε εηιτροπήε του υπουργείου Υγείαε, Χρήστοε Χστζηχριστοδούλου, «έγινε
μια υποεπιτροπή και συζήτησε με στελέχη του ΕΟΔΥ πρώτα απ’ όλα
για τη μάσκα στο ιστρονοσηλευτικό προσωπικό σε διάφορεε κστηγορίεε και χρήσειε να δούμε αν υπάρξουν αλλαγέε, άρα επικαιροποιούμε πρώτ' απ’ όλα αυτέε τιε οδηγίεε, και παράλληλα βλέπουμε
και στο γενικό πληθυσμό αλλαγέε. και κυρίωε σε μέρη όπου έχου
με συγχρωτισμό πχ τα Μέσα Μαζικήε Μεταφοράε... Εκεί ενδεχο-

μένωε να (...) κάνουμε μια συνάντηση η υποεπιτροπή (των επιδημιολόγων), ενδεχομένωε αύριο Κυριακή -και Δευτέρα ή Τρίτη- να
γίνει μια συνάντηση τηε εηιτροπήε. τηε ολομέλειαε, για να αποφασί
σουμε για τιε αλλαγέε». 0 ίδιοε έκανε λόγο για αλλαγέε στη μάσκα
όπου έχουμε κλειστούς χώρουε που συγχρωτίζονται άτομα. «Ενδε
χομένωε ή χειρουργική μάσκα με το πιαστράκι στο πλάι, για να μην
αφήνουμε περιθώριο να μπαίνει αέραε, ή μάσκα χειρουργική και
υφασμάτινη από πάνω τηε» διευκρίνισε. «Αλλά θέλω να τονίσω
ένα πράγμα που είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμοε... Εάν εγώ
φοράω χειρουργική μάσκα και είμαι σε περιβάλλον που τέσσερα
- πέντε άτομα δεν φοράνε μάσκα, δεν προστατεύομαι. Προστατεύ
ομαι μόνο κατά 7%. Και άρα αποφεύγουμε χώρουε που δε φοράνε
μάσκα όπωε εκκλησιαστικούς κα. Για μεγάλη προστασία διπλή ή
μονή μάσκα φοράμε όλοι μάσκα» επισήμανε ο καθηγητήε.
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 Πέθανε λίγο λεπτά μετά τον εμβολιασμό του
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

2-3

Επιφάνεια 2066.24
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Τηνιελευιαία του πνοή λίγη ώρα
μετά τον εμβολιασμό του άφη
σε χθες ένας 85χρονος στο Ηρά
κλειο. Ο άτυχος άνδρας έκανε την
πρώτη δόση του εμβολίου χθες
το μεσημέρι στο ΠΑΓΝΗ. Εκεί,
προτού εμβολιαστεί, οι γιατροί
εξέτασαν με προσοχή το ιστορι
κό του, ακολουθώνταςτο πρωτό
κολλο. Μη διαπιστώνοντας κά
ποια αντένδειξη, προχώρησαν
στον εμβολιασμό του. Οκτώ λε
πτά μετά τον εμβολιασμό του, ο
άτυχος 85χρονος έχασε τις αι
σθήσεις του και έπεσε κάτω.

85xpovos στο ΠΑΓΝΗ

Πέθανε λίγα λεπτά μετά
τον εμβολιασμό του

ι γιατροί που έσπευσαν στο ση
μείο διαπίστωσαν πως δεν εί
χε σφυγμούς. Χωρίς να χάσουν
χρόνο, έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης.
Ο 85χρονος μετά από πέντε λεπτά φά
νηκε πως είχε ανακτήσει τις αισθήσεις
του, όμως δυστυχώς μετά από λίγο ά
φησε τηντελευταία του πνοή. Ο ηλικιω
μένος φαίνεται να ήταν υπερτασικός. Οι
υπεράνθρωπες προσπάθειες των για
τρών για να τον επαναφέρουν στη ζω
ή κράτησαν περίπου 50 λεπτά, ωστό
σο δυστυχώς επήλθε το μοιραίο. Ενη
μερώθηκε αμέσως κεντρικά το συντο
νιστικό του εμβολιαστικού προγράμμα
τος καιτηςφαρμακοεπαγρύπνησηςτου
ΕΟΦ και τις πλήρεις απαντήσεις για τον
θάνατο του 85χρονου θα δώσει η ολο
κληρωμένη ιατροδικαστική έρευνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ε
κτίμηση αναφέρει πως μάλλον ο θάνα
τος δεν οφείλεται στον εμβολιασμό, ού
τε σε αναφυλακτικό σοκ, και ότι πρόκει
ται για αιφνίδιο θάνατο που συνέπεσε
χρονικά με τον εμβολιασμό. Το γεγονός
κρίνεται, ούτως ή άλλως, ιδιαίτερα σο
βαρό και γι' αυτό οιεπιστήμονεςτου ΠΑ
ΓΝΗ το ερευνούν ήδη μεθοδικά και με ι
διαίτερη προσοχή.

Ο

■ Για αιφνίδιο θάνατο κάνουνλόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο τα ακριβή αίτια
θα διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική έρευνα

Νοσηλείες
Νωρίτερα χθες το πρωί άλλος ένας
85χρονος "έχασε" αυτή τη φορά τη μά
χη στην Κλινική COVID του Νοσοκομεί
ου Ρεθύμνου, όπου νοσηλευόταν με
κορωνοϊό από τις αρχές Φεβρουάρι
ου, ενώ την ίδια ώρα 58 ασθενείς συ
νεχίζουν να νοσηλεύονται στις κλινι
κές COVID και κλίνες ΜΕΘ της Κρήτης.
Πρόκειται για έναν αρκετά αυξημένο
συνολικό αριθμό νοσηλειών σε σχέση
με τους 43 που ήταν την Πέμπτη 11 Φε
βρουάριου. Από τους 58 ασθενείς, οι 50
(ήταν 35 την Πέμπτη) νοσηλεύονται σε
κλινικές COVID και οι 8 σε Μονάδες Ε
ντατικής Θεραπείας, έκτων οποίων οι4
είναι διασωληνωμένοι. Ειδικότερα: στο
ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται 9 ασθενείς στην
Κλινική COVID και 1 ασθενής στη ΜΕΘ,
διασωληνωμένος. Στο Βενιζέλειο 11 α
σθενείς στην Κλινική COVID και 5 ασθε
νείς στη ΜΕΘ, οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Στα Χανιά 8 ασθενείς στην Κλινική
COVID και 1 ασθενής στη ΜΕΘ, δεν εί
ναι διασωληνωμένος. Στο Ρέθυμνο 17
ασθενείς στην Κλινική COVID. Στο Αγιο
Νικόλαο 5 ασθενείς στην Κλινική COVID
και 1 ασθενής στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος. Σε Σητεία, Ιεράπετρα και Νεάπολη
καμία νοσηλεία COVID.

Πτώση στα κρούσματα
Σε χαμηλά επίπεδα εμφανίστηκαν τα
κρούσματα χθες στην Ελλάδα, ενώ στα
θεροί παραμένουν οιδιασωληνωμένοι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενας ηλικιωμένος άνδρας έχασε χθες τη ζωή του στο ΠΑΓΝΗ λίγα λεπτά αφότου έκανε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Τις αι
τίες που οδήγησαν στον θάνατό του θα διαπιστώσει η ιατροδικαστική έρευνα.

162 ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ 22 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αυξάνονται επικίνδυνα τα μεταλλαγμένα
Τον κώδωνα ίου κινδύνου κρούει η ανακοίνωοη του Εθνικού Δικτύ
ου Γονιδιωματικής Επιτήρησης, όπου συνολικά καταγράφονται 184

ξης Β.1.1,7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 7 για την παρου
σία μετάλλαξης Β.1.351/South Africa (Variant 501V2) από την έναρ

κρούσματα μεταλλαγμένου στελέχους του κορωνοϊού στο νησί. Συ

ξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για

γκεκριμένα, 162 εντοπίζονται στον νομό Λασιθίου και 22 στον νομό

τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Ηρακλείου. Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρη

Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα της βρετανικής μετάλ

σης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, σε όλη τη χώρα συνολικά

λαξης είναι ο Βόρειος Τομέας Αθηνών (962), η Αχαΐα (202) και το

έχουν ταυτοποιηθεί 495 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλα

Λασίθι (162).

Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά ε
πιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαντιςτελευταίες 24 ώ
ρες είναι 698, εκ των οποίων 11 εντοπί
στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει
σόδου της χώρας. Στην Κρήτη εντοπί
στηκαν χθες 20 νέα κρούσματα και συ

γκεκριμένα 9 στο Ηράκλειο, 2 στο Λασί
θι, 6 στο Ρέθυμνο και 3 στα Χανιά. Χθες
ελέγχθηκαν συνολικά 13.244 μορια
κά τεστ και rapid tests. Ο συνολικός α
ριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
172.824 (ημερήσια μεταβολή +0.4%),
εκ των οποίων 51,9% άνδρες. Με βά

ση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων 7 ημερών, 58 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό
και 2.287 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 26, ενώ από την έναρξη της επιδη

μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.152
θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο νό
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο
νται διασωληνωμένοι είναι 299 (67,2%
άνδρες).Όπως έγινε γνωστό, κάθε Δευ
τέρα, στις 18:00, στο υπουργείο Υγείας
θα πραγματοποιείταιτακτική ενημέρω
ση για την πορεία και τον προγραμματι
σμό της διαδικασίας εμβολιασμού, από
την ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής
του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Εθνικής Επι
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον γενικό γραμματέα Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουρ
γείου Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Ό
πως είπε, μεταξύ άλλων, χθες η κ. Θεοδωρίδου, υπάρχουν προβληματισμοί
για τη διαθεσιμότητα και την προμήθει
α των εμβολίων, ενώ παρουσίασε τη
στρατηγική που ακολουθεί η χώρα μας
να σχηματιστεί ένα τοίχος προστασίας
όλων των ατόμων και όλου του συστή
ματος Υγείας. Όπως ανέφερε, 9 στους
10 θανάτους, σχεδόν 8 στις 10 εισαγω
γές στις ΜΕΘ αφορούν τις ηλικίες άνω
των 60 ετών, όπως και τα υποκείμενα
νοσήματα επιβαρύνουν περισσότερα.
Στόχος πάντως της κυβέρνησης, όπως
τονίστηκε, είναι να χτιστεί τοίχος προ
στασίας για τις ηλικίες άνω των 60 ετών.
Παράλληλα, αναφερομένη στη σειρά
τωνεμβολιασμών, η κ. Θεοδωρίδουτόνισε ότι «σήμερα ξεκίνησε ο εμβολια
σμών όσων είναι 70 ετών. Ακολουθούν
οι υψηλού κινδύνου και μάλιστα ανε
ξαρτήτου ηλικίας». Εν συνεχεία, όπως
ανάφερε, θα ακολουθήσουν οι ηλικιακές ομάδες 70 ετών και άνω και σε σύ
ντομο διάστημα τα άτομα 60 ετών και
πάνω. Σχεδόν παράλληλα θα ξεκινήσει
ο εμβολιασμός από 18 έως 59 για άτομα
με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κιν
δύνου. Ρεκόρ εμβολιασμών κατέγρα
ψε χθες η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα εί
πε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμι
ας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστο
κλέους, κατά τη διάρκεια της ενημέρω
σης για τον εμβολιασμό στη χώρα μας.
Σε αυτό, όπως είπε, βοήθησαν τα δύο
mega εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, στα οποία πραγματο
ποιήθηκαν 1.400 και 600 εμβολιασμοί
αντίστοιχα.

“Πάγωσαν” οι
εμβολιασμοί
Εμπόδια προέκυψαν κατά την πρώτη
ημέρα εμβολιασμού των πολιτών κα
τά του κορωνοϊού στις ηλικίες 60-64 ε-
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 Πέθανε λίγο λεπτά μετά τον εμβολιασμό του
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

2-3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-02-2021

ιών στο Ηράκλειο. Στο εμβολιαστικό

πότομη αύξηση των περιπτώσεων GBS

κέντρο της Αλικαρνασσού μέχρι τις 11

και η αιτιώδης συνάφεια επιβεβαιώθη

χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφο

κε από την επιδημιολογική ανάλυση.

ρίες, δεν είχαν ξεκινήσει οι εμβολια

Αυτός είναι ένας μεταξύ των λόγων

σμοί. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληρο

που η συσχέτιση SARS-CoV-2 και GBS

φορίες, αναμενόταν έγκριση από την

παρακολουθείται. Ωστόσο, δεν παρα
τηρήθηκε αύξηση των περιπτώσεων

AstraZeneca που είχε σχέση με τη θερ
μοκρασία στην οποία διατηρείται το εμ

GBS μετά την πανδημία, όπως συνέβη
στην πανδημία του ιού Zika. Δεν είναι ό

βόλιο. Το θέμα χαρακτηρίστηκε διαδι
καστικό, η καθυστέρηση διήρκεσε λί

μως πάντα τόσο εύκολο να απ οδειχτεί ο

γες ώρες και η διαδικασία του εμβολια

συσχετισμός.

σμού ξεκίνησε και πάλι. Υπενθυμίζεται

Σε μια άλλη ιταλική μελέτη, για πα

ότι από χθες Δευτέρα 15/2, παρά τις δι

ράδειγμα, παρατηρήθηκε μια αύξη
ση των περιπτώσεων GBS στη Βό

αβεβαιώσεις των αρμοδίων, λειτουρ
γούν μόνο δύο εμβολιαστικό κέντρα

ρεια
Ιταλία
(dx.doi.org/10.1136/
jnnp-2020-324837) σε σχέση μετο προ

στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το εμβολιαστικό κέντρο στην Αλικαρνασσό και

ηγούμενο έτος - όχι μόνο σε COVID-19

στη Χερσόνησο.

ασθενείς αλλά συνολικά.

"Καμπάνα" 10.000 € σε
καφενείο

τη, δεν υπάρχουν οριστικές ενδείξεις ό
τι η αύξηση των περιπτώσεων σχετίζε

Αλλά, όπως και με τη βρετανική μελέ

ται με τον κορωνοϊό. Πού θέλω να κα
Όχι μόνο άνοιξε το καφενείο του, αλλά

ταλήξω; Δεν πρέπει να αναπαράγουμε

σέρβιρε καιτους πελάτες. Ολόγος γιαέ-

βιαστικούς ή λανθασμένους συσχετι

ναν 45χρονο στον δήμο Φαιστού, που

σμούς για την εμφάνιση GBS - ή άλλης

παρά τις απαγορεύσεις λόγω κορωνοϊού, αποφάσισε να λειτουργήσει το κα
τάστημά του. Στον άνδρα, που συνελήφθη, επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο

σπάνιας ασθένειας - λίγο μετά τον εμ
βολιασμό για τον COVID-19 χωρίς πο
λύ προσεκτική ανάλυση. Εδώ και πάρα

Εξακόσια ενενήντα οχτώ κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 στην Κρήτη, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ.

πολλά χρόνια και για πολλά άλλα εμβό

10.000 ευρώ, ενώ οι 9 θαμώνες που έ

τους στον δήμαρχο και τον αρμόδιο α-

πιναν τον καφέ τους καλούνται να πλη

ντιδήμαρχο, ενώ στη συνάντηση συμ

ή λανθασμένους συσχετισμούς για την

ασθενείς COVID-19. Η προαναφερθείσα μελέτη μελέτησε επιδημιολογικάτις

ρώσουν 300 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα

μετείχαν τα μέλη της Συντονιστικής Ε

με την Αστυνομία, ο 45χρονος είχε και

πιτροπής των ιδιοκτητών γυμναστηρί

εμφάνιση αυτού του συνδρόμου - ή άλ
λης σπάνιας ασθένειας - λίγο μετά τον

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν από το
2016 έωςτο 2019 καιτιςσύγκρινε μετις

στο παρελθόν διαπράξει την ίδια παρά

ων Ηρακλείου Δημήτρης Δακανάλης,

εμβολιασμό κατά της COVID-19 χωρίς

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη

νομη πράξη.

Γιώργος Βισκαδουράκης και Σωτήρης

πολύ προσεκτική ανάλυση. Αυτό ανα

διάρκεια της πανδημίας.

Τριγώνης.

Να σημειωθεί ότι προχθές Κυρια

πρέπει να αναπαράγουμε βιαστικούς

λια (συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας Β, της πολιομυελίτιδας, του τετά
νου, του μηνιγγιτιδόκοκκου, της λύσ
σας) έχει αναφερθεί πως σχετίζονται
με την εμφάνιση του CBS. Χωρίς αιτιο
λογία.

φέρει σε ανάρτησή του στο Facebook

Η συχνότητα εμφάνισης GBS στα νο

Γιατί δεν έχει αποδειχθεί ο συσχετι

Το πιο σημαντικό βήμα για την έξο

ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλί-

σοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου α

σμός των εμβολίων και του GBS. Οι κυ

στην Κρήτη και επιβλήθηκαν 29 πρόστι

δο από τη στενωπό της πανδημίας έγι

ας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών

πό το 2016 έως το 2019 ήταν 1,65-1,88

μα για μη χρήση μάσκας και 65 για άσκο

νε την Παρασκευή

πες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, για μη
χρήση μάσκας βεβαιώθηκαν τα εξής

12/2/2021, καθώς

κή πραγματοποιήθηκαν 2.347 έλεγχοι

πρόστιμα: Ηράκλειο 18, Χανιά 2, Ρέθυ

κή παρέμβαση στη δημόσια υγεία στη

τα εμφάνισης GBS -

σύγχρονη ιστορία και οι πολίτες κατα

συγκεκριμένα μετα
ξύ Μαρτίου και Μαΐ-

νοούν τα οφέλη της προστασίας κα

ου 2020, σε σύγκρι
ση μετουςίδιους μή-

σμού. Πρέπει όμως ταυτόχρονα οι ρυθ
μιστικές Αρχές να μεριμνήσουνώστε τα
ΜΜΕ και να ενημερώνονται και να ενη

κιο του ΕΟΔΥ με τη

νεςτου2016-19-μειώθηκε κατάτηδιάρ-

δεύτερη δόση ένα

κειατης πανδημίας.

τιση του εμβολιασμού με μια σπάνια α

προσωπικό και φι

μνο 6 και Λασίθι 3. Για άσκοπες μετακι
νήσεις Ηράκλειο 34, Χανιά 10, Ρέθυμνο

δρυμάτων

11 και Λασίθι 10.

καιρινού

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων γνωστο
ποίησαν στον δήμαρχο Ηρακλείου Βα
σίλη Λαμπρινό εκπρόσωποί τους, στη
διάρκεια συνάντησης που είχαντο πρωί
της Παρασκευής 12 Φεβρουάριου στη
Λότζια.
Όπως μετέφεραν στους αρμοδίους,
τα γυμναστήρια είναι κλειστά από τον
περασμένο Νοέμβριο και η οικονομική
ζημιά που έχουν υποστεί είναι ανυπολό
γιστη. Στο πλαίσιο των αιτημάτων που
θέτουν, ζητούν από τη δημοτική Αρχή
να πιέσει την κυβέρνηση προκειμένου
να επιτρέπεται η λειτουργία των επι
χειρήσεων που βρίσκονται σε αναστο
λή, ανά γεωγραφική περιφέρεια, εφό
σον το επιτρέπει η επιδημιολογική εικό
να της κάθε περιοχής. Μάλιστα, έκαναν
αναφορά για «οικιακά» και υπόγεια γυ
μναστήρια, τα οποία λειτουργούν αυτή
την περίοδο στο Ηράκλειο και δεν μπο
ρούν να ελεγχθούν για την τήρηση των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ενισχύονιας με τον τρόπο αυτό και την πα
ραοικονομία. Ακόμη ζητούν την απαλ
λαγή πληρωμής των δημοτικών τελών
για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά,
μέτρο που έχει ψηφιστεί αλλά δεν έχει
εφαρμοστεί ακόμα.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να
κάνει με την απαλλαγή πληρωμής των
δημοτικών τελών, δεσμεύτηκε να εξε

0 ηλικιωμένος φαίνεται να ήταν
υπερτασικός. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των
γιατρών για να τον επαναφέρουν στη ζωή κράτησαν
περίπου 50 λεπτά, ωστόσο δυστυχώς επήλθε το μοιραίο

Καλο
εμβολιά

στηκαν από κλιμά

ντι του ιού SARS-CoV-2. Η διαδικασία

και Πολιτικών Επ ιστημών του Λονδίνου

Το αποτέλεσμα μπορεί να σχετίζεται

του εμβολιασμού και σε αυτή τη δεύτε

(LSE).
Συγκεκριμένα, αναλυτικά η ανάρτηση

με το λόκνταουν και τα μέτρα δημόσιας

ρη φάση κύλησε χωρίς απ ρόοπτα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανα

του καθηγητή αναφέρει: «Ένα άρθρο

θογόνων που προκαλούν GBS (όπωςτο

που δημοσιεύτηκε ήδητον προηγούμε

Campylobacter jejuni και οι αναπνευ
στικοί ιοί).

σθησία, η ικανότητα και η ανθρωπιά

νο Δεκέμβριο (στην ιατρική επιθεώρη

του προσωπικού του ΕΟΔΥ και της Υ.ΠΕ.

ση "Brain: a journal of Neurology", doi.

Επιπλέον, σε μια ανεξάρτητη μελέ

Κρήτης αποτέλεσαν σημεία αναφοράς
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των

org/10.1093/brain/awaa433) παρέθε
τε τα αποτελέσματα μιας μελέτης που

τη κοόρτης αναφέρθηκαν 47 περιπτώ

εμβολιασμών. Εκφράζουμε τις πιο θερ

βεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19,

σχύ η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Οι ιδιοκτήτες μετέφεραν τα θέματά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σεις GBS. Μεταξύ αυτών ήταν 13 επι

μές ευχαριστίες μας προς τον ΕΟΔΥ και

δε βρήκε καμία σχέση μεταξύ της λοί
μωξης COVID-19 και του συνδρόμου

την Υ.ΠΕ. Κρήτης και τους ανθρώπους

Guillain-Barre (GBS). Κατά τη διάρκεια

12 πιθανές και 22 άσχετες με τη νόσο
COVID-19. Η μελέτη καταλήγει πως δεν

τους για την αποφασιστική συμβολή

της πανδημίας - για όσους παρακολου

αποκλείει πλήρως την πιθανότητα σύν

τους στην προσπάθεια να υψώσουμε

θούμε τη βιβλιογραφία - έχουν υπάρξει

δεσης, αλλά με τα υπάρχοντα δεδομέ

τείχος απέναντι στην πανδημία.

αρκετές αναφορές περιπτώσεων που
θυμίζουν τα συμπτώματα του GBS σε

να δε βρέθηκαν επιδημιολογικές ή φαι-

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να

νοτυπικές ενδείξεις πως η λοίμωξη από

δοθούν και στο σύνολο του προσωπι

τον ιό SARS-CoV-2 είναι αιτιολογική του

κού του Γηροκομείου, που όλο αυτό το

GBS. Περίπου 1.500 περιπτώσεις GBS

δύσκολο χρονικό διάστημα του ενός έ
τους ακολούθησε απαρέγκλιτα τις οδη
γίες τόσο της Πολιτείας όσο και της διοίκησηςτου Γηροκομείου γιατην προστα
σία όλων.
Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, τα
αυστηρά μέτρα που έχουμε λάβει δε θα
χαλαρώσουν, οι εντατικοί διαγνωστι
κοί έλεγχοι που πραγματοποιούμε θα
συνεχιστούν, και η επαγρύπνηση του
προσωπικού μας θα διατηρηθεί στα ί
δια υψηλά επίπεδα μέχρι να υπάρξει α
σφάλεια για όλους μας, ώστε "να βγού
με στο φως όλοι και μαζί"».

Ηλ. Μόσιαλος
Δενέχειαποδειχτείοσυσχετισμόςτων
εμβολίων και του νευρολογικού συν
δρόμου Guillain-Barre, συνεπώς δεν

ΡΕΘΥΜΝΟ

καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλει

85χρονος
“έχασε τη μάχη'
με τον κορωνοϊό

ο κάθε χρόνο, και περίπου 100.000 πα-

Το όνομα ενός 85χρονου Ρεθυμνιώτη
προστέθηκε χθες το πρωί στη μακριά λίστα
των νεκρών από κορωνοϊό στην Ελλάδα. 0
85χρονος, που νοσηλευόταν στην Κλινική
C0VID του Νοσοκομείου ΡεθύΟμνου από
τις αρχές Φεβρουάριου, έπασχε από υπο
κείμενα νοσήματα, με αποτέλεσμα τις τε
λευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του
να επιδεινωθεί και τελικά να χάσει τη μάχη
χθες το πρωί.
s.mathioudaki@:raelv.gr

Στέλλα Μαθιουδάκη

τά του COVID-19 μέσω του εμβολια

μερώνουν υπεύθυνα. Η χρονική συσχέ
σθένεια δεν είναι επαρκής απόδειξη αι
τιώδους συνάφειας».

υγείας που μειώνουν τη μετάδοση πα-

κοίνωση, «ο επαγγελματισμός, η ευαι

τάσει μέσω της ΚΕΔΕ τους λόγους για
τους οποίους δεν έχει τεθεί ακόμα σε ι

βερνήσεις και οι ιατρικές υπηρεσίες έ
χουν ξεκινήσει την πιο δύσκολη μαζι

ετησίως. Η συχνότη

λοξενούμενοι του
Γηροκομείου των Ι

Καταγγελία για "οικιακά"
γυμναστήρια

ανά 100.000 άτομα

γκοσμίως. Είναι επομένως μια ανησυ
χητική ασθένεια. Περίπου οι μισοί από
αυτούς που επηρεάζονταιαπότοΠΒ5 έ
χουν προηγούμενο ιστορικό μιας ανα
γνωρισμένης λοίμωξης και συχνά δεν
υπάρχει εμφανής αιτία για την εκδήλω
ση της ασθένειας.
Η πιο κοινή αιτία μόλυνσης που προκαλεί GBS παγκοσμίως είναι η γαστρε
ντερίτιδα που προκαλείται από το
Campylobacter jejuni. Πολλές άλλες
λοιμώξεις μπορούν επίσηςναπροκαλέσουνΰΒΞ,όπωςοκυτταρομεγαλοϊός, η
γρίπη, το Mycoplasma pneumoniae, ο ι
ός Zika και άλλες.
Συγκεκριμένα, κατά την πρόσφατη ε
πιδημία του ιού Zika στη Λατινική Αμε
ρική, πολλές χώρες είχαν αναφέρει α

Κ. Φαρσαλινός
Ο ερευνητής σε θέματα Δημόσιας Υ
γείας στα Πανεπ ιστήμια Πατρών καιΔυτικής Αττικής, μιλώντας χθες στο Ράδι
ο 98,4, υπήρξε αφοπλιστικός στα σε
νάρια για χρήση διπλής μάσκας, σημει
ώνοντας ότι η επιστημονική κοινότητα
δεν μπορεί να αποσιωπά κρίσιμα ζητή
ματα δημόσιας υγείας, όπως η ιχνηλάτηση, τα συνταγογραφούμενα μαζικά
τεστ ή την ΠΦΥ, και να ασχολείται με αντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες απόψεις. Οι αποκαλύψεις στη Γερ
μανία από την "Die Welt", ότι μέρος των
ειδικών "μαγείρευε" προς τα πάνω τα
στοιχεία, διευκολύνοντας σκληρές α
ποφάσεις της κυβέρνησης, αποδεικνύει πως εργαλειοποιείται παντού η παν
δημία για να εξυπηρετήσει σκοπιμότη
τες. Αν η διασταύρωση στοιχείων που
παρατίθενται από το aytodiokisi.gr και
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφήνουν ερωτηματικά για
τους 500 χιλιάδες και πλέον που έχουν
εμβολιαστεί στην Ελλάδα, ως προς το
αν καλύφθηκε πλήρως η ηλικιακή ομά
δα των 85 ετών και άνω, που είναι και η
πλέον ευάλωτη, αυτό θα π ρέπει ναδιευκρινιστεί άμεσα, όπως είπε, ενώ μίλησε
ακόμη για την πρόκληση από άσχετους
επ ιστημονικά διεθνώς, να ανοίγουν θέ
μα για πιστοποιητικά εμβολιασμού, αλ
λά και την παταγώδη αποτυχία των δι
αρκώς μονοσήμαντων μέτρων των
lockdowns.
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 «Μη μετακινείτε τις ευθύνες στους εργαζόμενους»
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 672.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Μη μετακινείτε τις ευθύνες
στους εργαζόμενους»
□ Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
«Η Ομοσπονδία μας δε θα
επιτρέψει σε περιπτώσεις
τυχόν παραλείψεων για κα
νένα λόγο τη μετάθεση διοι
κητικών και άλλης φύσεως
ευθυνών ατούς ιίρωες της
σκληρής καθημερινότητας,
που εδώ και καιρό ζούμε».

δωσε καλεί το αρμόδιο υπουργεί

την αιτιολογία της λειτουργίας εμβο-

ο να διερευνήσει τις ενέργειες που

λιαστικών κέντρων, παρότι οι συνά-

πραγματοποιούνται αναφορικά με

δελφοιτωνεργαστηρίωνδενεμπλέ-

τουςεμβολιασμούςανά υγειονομική

κονται στη στελέχωσή τους.

Περιφέρεια.

Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό

«Οι συνάδελφοί μας έδωσαν και

και η Ομοσπονδία μας έχει προτείνει

συνεχίζουν, με φιλότιμο και χωρίς

λύσεις κατά καιρούς σε Υ.ΠΕ. όπου

την έμπρακτη αναγνώριση της Πο

παρατηρούνται αυτές οι διοικητικέε

λιτείας, να δίνουν την πιο δύσκολη ε

πρακτικές, που οδηγούν σε αυτό το

παγγελματική μάχη της εργασιακής

κενό των υπηρεσιών πρωτοβάθμι

τους διαδρομής», αναφέρει στο ξε

ας φροντίδας υγείας, εξαναγκάζο

υτό επισημαίνει, μεταξύ άλ

κίνημα της ανακοίνωσης που εξέδω

ντας τον πολίτη στην οικονομική επι

λων,

Πανελλήνια Ομο

σε η ΠΟΕ-ΠΦΥ, η οποία ζητάαπότο υ

βάρυνσή του. Καλούμε το υπουργεί

σπονδία Εργαζομένων Πρω

πουργείο Υγείας να ελεγχθούν και να

ο Υγείας να πάρει θέση και να δώσει

Α

η

τοβάθμιας Φροντίδας Υγεί

τιςλύσειςάμεσα».

διερευνηθούνταεξής:
ας, η οποία με ανακοίνωση που εξέ
«1. Οι ημερομηνίες και οι εκθέσεις

Τέλος, η ΠΟΕ-ΠΦΥζητάακόμη:

«- Την άμεση επιστροφή υπαλλή

λων υγειονομικών και εργαστηρι

ακών που υπηρετούν στις Υ.ΠΕ. και

που απασχολούνται σε διοικητικό

καθήκοντα υπηρεσιών που δεν προ

βλέπουν την ειδικότητά τους (υπ ηρεπραγματοποίησης ελέγχου από τις

ντρων και τη διενέργεια των εμβολι

αρμόδιες υπηρεσίες των Υ.ΠΕ. των

ασμών από τους επαγγελματίες υγεί

η διαχείριση του ανθρώπινου δυνα

κτηριακών δομών πριν την αποστο

ας πουτο υπουργείο όρισε βάσει νό

μικού να γίνεται σύμφωνα με τα η

λή και εγκατάσταση ψυγείων για

μου. Εκκρεμούσαν σε κάποιες περι

μερήσια και εβδομαδιαία ραντεβού

τη φύλαξη των εμβολίων κατά του

πτώσεις προσλήψεις υγειονομικών

που κλείνονται στη μονάδα τους για

COVID-19 (π.χ. ύπαρξη γεννητριών

και εργαστηριακών υπαλλήλων από

τονεμβολιασμό.

κ.λπ.), καθώς επίσης και η έγκαιρη α

τον Μάρτιο μήνα.

βολιαστικών κέντρων εντός αυτών,

Η πρόβλεψη για παράδειγμα οκτώ

ποστολή των απαραίτητων για χρή

Αυτή την ώρα ενημερωνόμαστε ό

ή πέντεεμβολιαστικών κέντρων ανά

ση από τους επαγγελματίες υγείας

τι καλούνται και εξαναγκάζονται ερ

βάρδια δε σημαίνει την άνευ λόγου

μέσων για τη διευθέτηση της διαδι

γαζόμενοι σε υποχρεωτική εξαήμε-

παρουσία όλου του προσωπικού

κασίας παραλαβής, φύλαξης, κατα

ρη εργασία, καθώς επίσης δίδονται

που στελεχώνουν τα εμβολιαστικά

γραφής και παρακολούθησης της

προφορικές εντολές σε επαγγελμα-

κέντρα, εφόσον τα ραντεβού των

συντήρησης των εμβολίων (tablet,

τίες που δεν προβλέπονται για τη δι

πολιτών κάποιες ημέρες μπορούν να

καταγραφικά θερμοκρασίας κ.λπ.).

ενέργεια εμβολιασμών να το πρά-

εξυπηρετηθούν με τη λειτουργία λι-

Σε αυτό το σημείο τονίζουμε ότι τα

ξουν.

γότερων εμβολιαστικών κέντρων,

Κέντρα Υγείας έχουν υπεύθυνο απο

Η Ομοσπονδία μας θα κινηθεί κατά

κλειστικά για την επιστημονική λει

παντόςυπευθύνουκαιζητάαπότους

τουργία των δομών.

έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουνταρεπότους».

εργαζόμενους να ζητούν σε αυτέςτις

Εξάλλου, σε άλλο σημείο της ανα-

2. Η από καιρό, ωςόφειλαν, προτε-

περιπτώσεις, που ήδη γνωρίζουμε ό

κοίνωσηςπουεκδόθηκεηΟμοσπον-

ραιοποίηση των προσλήψεων των

τι υπάρχουν, την εντολή από όποιον

δίαζητάαπότουςαρμόδιουςναπρο-

Υ.ΠΕ. στα Κέντρα Υγείας ανά ειδικό

καιανπροέρχεταιγραπτώς.

βούν σε «όλες εκείνες τις ενέργειες

τητα εν μέσω πανδημίας και δεδο

Ωστόσο, όπου υφίσταται ικανοποι

που πρέπει να γίνουν για την απρό

μένης της ετοιμότητας που θα έπρε

ητικός αριθμός εργαζομένων σε Κέ

σκοπτη παροχή των πολύτιμων για

πε να υπάρχει για την απρόσκοπτη

ντρα Υγείας, προτείνουμε, ανεξαρ

τον πολίτη υπηρεσιών εργαστηρια

λειτουργία των εμβολιαστικών κέ

τήτως του αριθμού πρόβλεψης εμ

κού τομέα.
Αυτή την ώρα, είτε δεν πραγματο
ποιούνται βασικές εξετάσεις από μεγάλαΚέντραΥγείαςστοναστικόιστό,
είτε υπολειτουργούν εργαστήρια με

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σίες ανθρώπινου δυναμικού, τμήμα

τα προμηθειών, οικονομικές υπηρε
σίες,τμήματαδιαχείρισης κ.λπ.).

-Την ανάθεση διοικητικών καθηκό

ντων των Κέντρων Υγείας σε απο
κλειστικά διοικητικούς υπαλλήλου

και απεμπλοκή των υγειονομικών,

εργαστηριακών, με την απασχόλη

ση αυτών αποκλειστικά στα αντικείμεναεργασίαςτους.

- Την ένταξη των εργαζομένων στα

ΒΑΕ και τη χορήγηση του επιδόμα

τος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ

γασίας στους δικαιούχους, την άμε

ση διευθέτηση του επιδόματος επι

κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαε

για όλους τους επισκέπτες υγείας ό

λων των δομών ΠΦΥ για την αποκα

τάσταση του απαράδεκτου εργασια

κού διαχωρισμού που υφίσταται με

ρίδα του εν λόγω κλάδου, την άμεσε

θέσπ ιση θέσης π ροϊσταμένου υγειο

νομικού τομέα στα Κέντρα Υγείας και

την κλήτευσή μας για συζήτηση και

κατάθεση προτάσεων επί επικείμε

νου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις εκ

προσώπων του υπουργείου Υγείας

νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμιο
φροντίδας υγείας».
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 Διεκδικούν την επαναλειτουργία του Νοσοκομείου
«Παναγιά»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Επιφάνεια 47.56 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λιεκδικούν την επαναλειτουργία
του Νοσοκομείου «Παναγιά»
Φορείς και σωματεία της Θεσσαλονίκης συντονίζουν τη
δράση τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της μαρίνας της
Καλαμαριάς αλλά και για την άμεση επαναλειτουργία του
πρώην Νοσοκομείου «Παναγιά». Στο πλαίσιο αυτό σήμε
ρα Τρίτη στις 12.30 μ.μ., προγραμματίζεται περικύκλωση
του πρώην Νοσοκομείου «Παναγιά».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αυξημένος ο κίνδυνος εκτεταμένης διασποράς στην
ιδιωτική Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 243.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αυξημένος ο κίνδυνος
εκτεταμένης
διασποράς
στην ιδιωτική Υγεία
Τον αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένης διασποράς
του κορονοΐού στις ιδιωτικές κλινικές επισημαί
νει το κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην ι

διωτική Υγεία.
Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας τις αιτίες
αυτού του κινδύνου, σημειώνει μεταξύ άλλων ό
τι «δεν γίνονται μοριακοί έλεγχοι (test-COVID) σε
εργαζόμενους και ασθενείς. ΙΫΙε τα πρωτόκολλα
που ισχύουν καταργείται στην πράξη η αξία του
μοριακού ελέγχου ως προληπτικού μέτρου. Απο
κλείεται εξ ορισμού η περίπτωση να εντοπιστεί έ
γκαιρα θετικό κρούσμα εργαζόμενου ή ασθενή».
Ακόμα υπογραμμίζει ότι «η εικόνα επισκεπτών
που παραμένουν σε χώρους αναμονής κατά δεκά
δες είναι συνηθισμένη. Δεν υπάρχουν προβλέψεις
για τήρηση αποστάσεων, ενώ ακόμα κι όταν αυτές
υπάρχουν στα χαρτιά, καταργούνται στην πράξη».
Το Σωματείο καταγγέλλει ότι «μόνιμη τακτική
των διευθύνσεων των μονάδων είναι η προσπά
θεια να κρυφτούν επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρού
σματα, κυρίως από τους εργαζόμενους. Πολλοί
συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι ήρθαν σε επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Η προστασία των χώ
ρων εργασίας βρίσκεται αποκλειστικά στην ευχέ
ρεια των διευθύνσεων των μονάδων, με παντελή
έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών από το κράτος».
«Οι χώροι εργασίας παραμένουν ουσιαστικά α
προστάτευτοι. Στις ιδιωτικές κλινικές μετακινού
νται δεκάδες άνθρωποι καθημερινά που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες και για αυτόν το λόγο οι χώ
ροι αυτοί θα έπρεπε να είναι διπλά προστατευμένοι», τονίζει το Σωματείο και απαιτεί:
• Υποχρεωτικούς, επαναλαμβανόμενους έλεγχους, σε τακτικά διαστήματα σε όλους τους
εργαζόμενους.
• Αυστηρό καθορισμό του μέγιστου αριθμού ε
πισκεπτών στις αίθουσες αναμονής.
• Τακτικούς έλεγχους από τους αρμόδιους φο
ρείς του υπουργείου.
Το Σωματείο ενημερώνει τους εργαζόμενους
στην ιδιωτική Υγεία ότι σε περίπτωση καραντί

νας υποχρεωτικής (αν κάποιος είναι θετικός) ή
προληπτικής (με απόφαση της διεύθυνσης), η
μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά και η πε
ρίοδος απουσίας δεν χρεώνεται ως κανονική ή
αναρρωτική άδεια.

Κρούσματα και στο Ιατρικό
Κέντρο Περιστεριού
Η επιβεβαίωση των καταγγελιών του κλαδικού
Σωματείου στην ιδιωτική Υγεία δεν άργησε να έρ
θει. Μετά τα πολλαπλά κρούσματα ασθενών και
προσωπικού στην κλινική «Ταξιάρχαι», τουλάχι

στον 7 εργαζόμενοι στο Ιατρικό Κέντρο Περι
στεριού (όμιλος «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ») μολύνθηκαν από τον COVID-19. Μάλιστα, τουλάχιστον 5
ασθενείς μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο «Ατ
τικόν» Νοσοκομείο.
Η καταγγελία έρχεται από τη «Λαϊκή Συσπείρω
ση» Περιστεριού, που σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Ενας χρόνος πανδημίας και ο ιδιωτικός τομέας
συνεχίζει να θησαυρίζει, να κερδοσκοπεί στε
ρώντας από το λαό μας τις πολύτιμες υπηρεσίες
του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει».
Ενώ, σχολιάζοντας την «κοροϊδία με "φιλάν
θρωπο" προφίλ και αμύθητα κέρδη» των επιχει
ρηματιών της ιδιωτικής Υγείας, θυμίζει ότι «ο Ο
μιλος ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ μέχρι πρόσφατα ανα
κοίνωνε ότι παραχωρεί δωρεάν στο υπουργείο
Υγείας μια από τις πέντε νοσηλευτικές μονάδες
του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα το Ιατρικό Κέ
ντρο Περιστεριού.
Ποιον κοροϊδεύουν; Λίγα κρούσματα ήταν αρ
κετά για να μεταφερθούν όλοι και όλες στις δη
μόσιες δομές Υγείας. Αυτή είναι η προσφορά του
ιδιωτικού τομέα της χώρας στην αντιμετώπιση της
πανδημίας. Ολικός παρασιτισμός».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εκατοντάδες μηνύματα αλληλεγγύης στους
υγειονομικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκατοντάδες μηνύματα αλληλεγγύης
στους υγειονομικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό
βεζας, Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και η
ην αλληλεγγύη τους στον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, που
Ενωση Τεχνικών ΔΕΗ Σάμου_- Ικαρίας.
προχωρούν σε απεργία στις 23/2, εκφράζουν ξένες συνδικαλιστικές οργανώ
Τα Σωματεία Κατεργασίας =ύλου και Ναυπηγοξυλουργών Ν. Αττικής, Εργαζομένων
σεις, ενώ καταγγέλλουν την κλιμάκωση της καταστολής σε βάρος τους. Συ
γκεκριμένα, μηνύματα αλληλεγγύης έχουν στείλει στο Πανεργατικό Αγωνιστικό στο θέαμα - Ακρόαμα Αττικής, Εργαζομένων στη «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙ
ΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» Ν. Αττικής, Γραφικών Τεχνών και Χάρτου Κεντρικής Μακεδονί
Μέτωπο οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:
ας, Τουρισμού - Επισιτισμού - -ενοδοχείων Επαρχίας Θήρας Ν. Κυκλάδων, Ηλεκτρο
Η οργάνωση USB Ιταλίας εκφράζει τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις και τα αιτή
λόγων Ν. Αττικής, Οικοδόμων Ικαρίας kai Φούρνων, ζενοδοχοϋπαλλήλων και Συνα
ματα των υγειονομικών, ενώ καταδικάζει την καταστολή που εκδηλώνεται στην Ελλά
φών Επαγγελμάτων Ικαρίας και Φούρνων, Εργαζομένων «FIRST DATA», Εργαζομένων
δα, αλλά και σε όλες τις χώρες της ΕΕ. «Ο αγώνας σας είναι ο αγώνας μας», τονίζει.
«Olympic Royal», Εργαζομένων «Crown Plaza», Εργαζομένων «Intercontinental», Ερ
Σε μήνυμα αλληλεγγύης στην απεργία των υγειονομικών η Ομοσπονδία Ενώ
γαζομένων «Stanley», Εργαζομένων «Novotel», Εργαζομένων «Athens Marriott», Ερ
σεων Εργαζομένων σε Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες της Πορτογαλίας
γαζομένων στη «Vodafone - 360 Connect» και Λοιπές θυγατρικές, Ιδιωτικών Υπαλ
σημειώνει: «Ο αγώνας είναι ο μόνος τρόπος», έτσι ώστε «να μην υπάρχουν πλέ
λήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν. Δράμας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής, Ερ
ον θύματα στο τρίτο κύμα της πιο σκληρής πανδημίας».
γαζομένων στην Ενέργεια Νομών Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας, Εργατο
Το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρά της Στοκχόλμης στη Σουηδία (SEKO
ϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Ν. Αττικής (ΣΕΤΗΠ), ζενοδοχοϋπαλ
KLUUB 111) συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας στην
λήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - ζενοδοχείων Ν. Κέρκυρας, Ερ
Ελλάδα και στον δίκαιο αγώνα τους.
γαζομένων στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας «ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO»,
«BOLENTACO LIMITED», «IKOS DASSIA», «LA GROTTA VERDE - ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ»,
«LOUIS - ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΣΟΣ», «PELEKAS MONASTERY», «LOUIS - Ο ΠΟΠΟΛΑΡΟΣ»,
Στο μεταξύ, συνεχίζονται το κύμα υποστήριξης στα δίκαια και κρίσιμα αιτήματα της
«SUNSHINE CORFU», «SANDY BEACH», Εργαζομένων «ΖΑΦΟΛΙΑ», Εργαζομένων
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), η αλληλεγγύη στις αγω
Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής, Εργαζομένων στη «ΜΕΛ
νιστικές της πρωτοβουλίες και η καταδίκη για τις διώξεις με τις οποίες η κυβέρνη
ΛΟΝ», Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Οικοδόμων Καβάλας, Προσωπικού Ι
ση επιδιώκει να φιμώσει τη φωνή των αγωνιζόμενων υγειονομικών, από Ομοσπον
διωτικών Κλινικών Αθήνας, Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ν.
δίες, Εργατικά Κέντρα, Συνδικάτα και άλλους μαζικούς φορείς από όλη τη χώρα.
Αττικής, Εργαζομένων σε Μονάδες - Ιδρύματα - Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Προσωπι
Στις εκατοντάδες ανακοινώσεις που έχουν συγκεντρωθεί προστίθενται οι εξής
κού καθαριότητας δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων Ρεθύμνου, Εργαζομένων Νοσο
συνδικαλιστικές οργανώσεις:
κομείου «Ευαγγελισμός», Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Δασεργατών Μακεδο
Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Λαμίας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης.
νίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Οικοδόμων Φαρσάλων, Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών
Οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων Ειδικής Αγωγής (ΠΟΜΕΕΑ), Ηλεκτρολόγων, Συλ
- Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκιδικής.
λόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ), Διοικη
Επίσης, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Ατ
τικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ).
τικής και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων - Βιοτεχνών - Εμπόρων - Επαγγελμάτων
Οι Σύλλογοι Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων, Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, Διοικητικού
Ικαρίας, όπως και το Σωματείο Συνταξιούχων Μισθωτών Ικαρίας - Φούρνων.
Προσωπικού του ΓΠΑ, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας - Φούρ
Τους υγειονομικούς στηρίζουν ακόμα το Παράρτημα Τρικάλων της Πανελλήνιας Ε
νων, Εργαζομένων Δήμων Ικαρίας και Φούρνων, Εκπαιδευτικών ΠΕ Βύρωνα - Καισανωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο Σύλλο
ριανής - Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», Εργαζομένων στους OTA Α' Βαθμού Ν. Πρέ
γος Γυναικών Ν. Τρικάλων, η Ενωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας (μέλη της ΟΓΕ).

Τ

Εκατοντάδες ανακοινώσεις στήριξης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Να ανοίξουν άμεσα τα Περιφερειακά Ιατρεία της
περιοχής
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 455.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να ανοίξουν άμεσα τα Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής
Αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων καλούνται να διανύσουν οι κάτοικοι για να εμβολιαστούν
ο άνοιγμα όλων των Περιφερειακών Ιατρείων της Ανατολικής
του ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να καλύψει και αναδρομικά
Μακεδονίας και Θράκης απαιτεί η Επιτροπή Περιοχής Ανατο
όπου χρειάζεται τις ανάγκες για συνταγογράφηση ώστε να αντι
λικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ, με παράλληλη κά
μετωπιστεί το διογκωμένο πρόβλημα του «δανεισμού» των φαρ
λυψη των κενών στο προσωπικό όλων των βαθμιδών των δομών μάκων από τα φαρμακεία της περιοχής και να μην επιβαρυνθεί ε
Υγείας της περιοχής.
πιπλέον κανένας ασθενής.
Οπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση συνεχίζει
Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην κρίσιμη αυτή περί
την τακτική των «μπαλωμάτων» προσωπικού, μετακινώντας ε
οδο για την εξέλιξη της πανδημίας η κυβέρνηση θα μπορούσε να
δώ και 3 μήνες τους γιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων σε
αξιοποιήσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) για μια σει
Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία, μετατρέποντάς τα παράλληλα
ρά από λειτουργίες, όπως την παρακολούθηση των ασθενών με
σε δομές μιας νόσου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υ
COVID-19 ακόμη και στο σπίτι τους, αλλά αντί γι’ αυτό, «επιλέγει
γεία, τους χρόνια πάσχοντες, συνολικά την υγειονομική περίθαλ
την εξόντωσή της στο βωμό τού να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
στελεχώσουμε τα νοσοκομεία».
ψη όλου του πληθυσμού.
«Το αποτέλεσμα του κλεισίματος των Περιφερειακών Ιατρείων
βιώνουν με τον πιο επώδυνο τρόπο οι χιλιάδες κάτοικοι της υπαί
Τα ...χιλιόμετρα του εμβολιασμού
θρου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», συ
Τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση πως η ΠΦΥ θα μπορούσε να
νεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει πως «για οποιαδήποτε ασθέ
στηρίξει και την προσπάθεια εμβολιασμού ώστε να αποφευχθεί
νεια, αλλά και για την τακτική παρακολούθηση και συνταγογράτο φαινόμενο οι εμβολιαζόμενοι να αναγκάζονται να μετακινού
φηση των χρόνια πασχόντων, αναγκάζονται να μετακινούνται δε
νται πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους στα υφιστά
κάδες χιλιόμετρα, να συνωστίζονται στα Κέντρα Υγείας και τα Νο
μενα εμβολιαστικά κέντρα, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώ
σοκομεία ή ακόμα, για όσους αυτό δεν είναι δυνατό, να μένουν τε
σεις στην περιοχή.
λείως ακάλυπτοι».
Ενδεικτικά, προκειμένου να εμβολιαστούν όσα άτομα της ηλι-

Τ

Σημειώνει επίσης ότι αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να
συνιαγογραφήσουν τα φάρμακά τους, βρισκόμενοι μπροστά στο

κιακής ομάδας 60-64 μένουν στην Κομοτηνή ή ακόμα και την
Ξάνθη, καλούνται να μετακινηθούν στο μοναδικό εμβολιαστικό κέντρο με το εμβόλιο της «AstraZeneca» της περιοχής, αυ
τό του Ιάσμου Ροδόπης, διανύοντας 21 και 29 χλμ. αντίστοιχα.

δίλημμα της διακοπής ή πλημμελούς εκτέλεσης της αγωγής τους
από τη μία και του να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη
για να καλύψουν το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης.
Στην κατάσταση αυτή αντιδρούν και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι
της περιοχής, που αναγκάζονται να «δανείζουν» φάρμακα στους
ασθενείς, με κίνδυνο να μην μπορέσουν τελικά αυτά τα φάρμακα
να συνταγογραφηθούν. Η ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Απόσταση περίπου 28 χλμ. καλείται να διανύσει και η ηλικιακή ομάδα 60 - 64 που μένει στην Αλεξανδρούπολη για να εμβο
λιαστεί, καθώς τα ραντεβού του συστήματος τους κατευθύνουν
στις Φέρες Εβρου.
Για να φτάσει στην Ορεστιάδα προκειμένου να εμβολιαστεί κά
ποιος που διαμένει στο Τρίγωνο του Βόρειου Εβρου και να επι
στρέφει, θα πρέπει να κάνει διαδρομή 70 χιλιομέτρων, όπως

Προβλήματα με «δανεισμό» φαρμάκων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και οι κάτοικοι του Νευροκοπίου Δράμας για το ΚΥ Προσοτσάνης.
Από τα ορεινά χωριά του δήμου Νέστου στην ΠΕ Καβάλας, οι κά
τοικοι πρέπει να διανύσουν μέχρι το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης
30 χιλιόμετρα ορεινού οδικού δικτύου.
Στην ΠΕ Καβάλας λειτουργούν 4 εμβολιαστικά κέντρα (στα ΚΥ
Θάσου, Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης), ενώ ακόμα οι εμβο
λιασμοί δεν έχουν αρχίσει στο ΚΥ Καβάλας και πραγματοποιούνται
στο Νοσοκομείο της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, οι εμβολιασμοί της ηλικιακής ομάδας 60 - 64 των κατοίκων της Θάσου πραγματοποι
ούνται στην Καβάλα.
Η ομάδα αυτή δεν είναι η μόνη που κάνει το «ταξίδι του εμβο
λιασμού» καθώς, όπως είχε καταγγείλει στις 15 Γενάρη η ΤΕ Θά
σου του ΚΚΕ, τα πρώτα ραντεβού των εμβολιασμών για υπερήλι
κες του νησιού τούς ανάγκασαν να μετακινηθούν ακόμα και στο
ΚΥ Ελευθερούπολης, διανύοντας πάνω από 100 χιλιόμετρα για να
πάνε στην Ελευθερούπολη και άλλα τόσα για να γυρίσουν, συν το
ταξίδι με το καράβι.
Αξίζει να σημειωθεί πως τεράστιες αποστάσεις καλούνται να διανύσουν προκειμένου να εμβολιαστούν και κάτοικοι σε άλλες πε
ριφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπως στη Δυτική Μακεδονία.
Κάτοικοι της Λιανής Κοζάνης κλήθηκαν να μεταφερθούν προ
κειμένου να εμβολιαστούν έως και στο ΚΥ Δεσκάτης Γρεβενών,
διαδρομή που διαρκεί με IX πάνω από 1 ώρα σε ορεινό δίκτυο...

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής εμπορευματοποίησης της Υγείας, που όλα τα λογαριάζει με το κόστος και το
όφελος, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του λαού»,
σχολιάζει η ανακοίνωση της ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά
κης και καλεί τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους να βγά
λουν τα συμπεράσματά τους και με μαζικούς διεκδικητικούς α
γώνες να παλέψουν μαζί με το ΚΚΕ για δημόσιο σύστημα Υγείας
που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του λαού σε πρόληψη,
πρωτοβάθμια περίθαλψη, νοσοκομεία, πλήρως στελεχωμένες ό
λες τις δομές Υγείας, Φάρμακο - κοινωνικό αγαθό και όχι εμπό
ρευμα. Για την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο χώρο της Υγείας.
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ξανά αθωράκιστα και στο
«κόκκινο» με ευθύνη της κυβέρνησης
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 599.21 cm² Κυκλοφορία:
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1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ξανά αθωράκιστα και στο «κόκκινο»
με ευθύνη της κυβέρνησης
θωράκιστο παραμένει μπροστά
και στο τρίτο κύμα της πανδημί
ας το δημόσιο σύστημα Υγείας,
με τα δημόσια νοσοκομεία στην Ατ

Α

τική και άλλες επιβαρυμένες περι
οχές να βρίσκονται ήδη στο «κόκ
κινο», με ευθύνη της κυβέρνησης
και όλων των προκατόχων της που
αντιμετωπίζουν την Υγεία του λα
ού με όρους «κόστους - οφέλους»
για το κεφάλαιο και τα κέρδη του.
Ηδη, την προηγούμενη βδομά
δα καταγράφηκε αύξηση στα επι

βεβαιωμένα νέα κρούσματα κατά
27%, οδηγώντας σε αύξηση των νέ
ων νοσηλειών, με μέσο όρο 200 ει
σαγωγές κάθε μέρα, αλλά και αύ
ξηση κατά 67% των νέων διασω
ληνώσεων.
Ηδη στην Αττική, στα νοσοκομεία
της 1ης ΥΠΕ, η πληρότητα συνολι
κά στις ΜΕΘ (Covid και non-Covid)
έφτασε στο 82% και στα νοσοκο
μεία της 2ης ΥΠΕ στο 78%.
Μεταξύ άλλων, χτες βράδυ, στα
Νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Αττι
κόν», «Ασκληπιείο» ήταν κατειλημ
μένες όλες οι κλίνες ΜΕΘ-Covid,
μόνο μία έμενε στο «θριάσιο», μόνο
2 από τις 84 στο «Σωτηρία»...

Νέα κρούσματα στο
έδαφος της απουσίας
ουσιαστικών μέτρων
προστασίας
Την ίδια ώρα, στην επίσημη ενημέ
ρωση της περασμένης Παρασκευ
ής διαπιστωνόταν ότι συνεχίζονται

«οι μεγάλες συρροές σε κλειστές
δομές, σε εργασιακούς χώρους
αλλά και σε νοσηλευτικά ιδρύ
ματα», γεγονός που δεν οφείλε
ται, όπως ειπώθηκε, σε «μια μικρή
μας απροσεξία ή αδιαφορία», αλ
λά στην απουσία ουσιαστικών και
ολοκληρωμένων μέτρων προστα
σίας του λαού σε όλους τους κρί
σιμους χώρους.
«Τα συνεχιζόμενα κρούσματα σε
εργαζόμενους του θριάσιου Νο
σοκομείου επιβάλλουν τη λήψη ά
μεσων μέτρων», τονίζει χαρακτηρι
στικά σε ανακοίνωση το Σωματείο
Εργαζομένων θριάσιου Νοσοκο
μείου, μετά την επιβεβαίωση θετι
κού κρούσματος (ύστερα από τυ
χαίο εξωτερικό έλεγχο) σε εργαζό
μενη του Γραφείου Προσωπικού,
που έρχεται σε συνέχεια πρόσφα
των θετικών κρουσμάτων σε εργα
ζόμενους άλλων κλινικών και τμη
μάτων (Ορθοπαιδική, ΤΕΠ, ΜΕΘ2
COVID, Α’ Παθολογική, διοικητικές
υπηρεσίες κ.α.).
Οπως καταγγέλλει το Σωματείο,
παρά τις επανειλημμένες παρεμ
βάσεις του «και την πρόσφατη αρ

νητική εμπειρία από προηγούμενα
περιστατικά στηνΑ’ Παθολογική, ε
ξακολουθούν όχι μόνο να μην παιρνονται τα αναγκαία μέτρα αλλά και
σε πολλές περιπτώσεις να παραβιάζεται ακόμη και το πρωτόκολλο δι
αχείρισης κρουσμάτων της Επιτρο
πής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων».
Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν
έχουν παρθεί μέτρα για την αποφυ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αναβάλλεται για τις 23 Φλεβάρη
η απεργία ίων υγειονομικών
Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη για
σήμερα πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία αναβάλλεται για την Τρίτη 23 Φλεβάρη.
Οι Ομοσπονδίες των νοσοκομειακών γιατρών και των εργαζομέ
νων στα δημόσια νοσοκομεία θα ανακοινώσουν τις επόμενες μέ
ρες νέα ώρα και τόπο της απεργιακής συγκέντρωσης στην Αθήνα.
Αντίστοιχες ανακοινώσεις αναμένονται και για τις άλλες πόλεις,
ενώ στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση ορίστηκε να γίνει στις 10
π.μ., στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

γή του συνωστισμού εργαζομένων,
που σε πολλές περιπτώσεις εργά
ζονται σε μικρή απόσταση μεταξύ
τους, σε χώρους με ανεπαρκή αε
ρισμό. Στην Ψυχιατρική συνεχίζεται
ο συνωστισμός ασθενών σε επικίν
δυνες συνθήκες. Συνεχίζεται η ταυ
τόχρονη νοσηλεία στην ίδια κλινική
(Α Παθολογική) ύποπτων ασθενών
για COVID με ασθενείς άλλων πα
θολογικών νοσημάτων, με το ιατρι
κό και νοσηλευτικό προσωπικό να
μην επαρκεί και να μην υπάρχει δι
αχωρισμός καθηκόντων. Ενώ, προ
σθέτει το Σωματείο,«εξακολουθεί η

παραβίαση ακόμη και των διατάξε
ων των ΠΔ 186/95 και ΠΔ 102/2020
και της πρόσφατης ευρωπαϊκής Ο
δηγίας 739/2020 για την"Προστα
σία των εργαζομένων από κινδύ
νους που διατρέχουν λόγω της έκ
θεσής τους σε βιολογικούς παρά
γοντες κατά την εργασία", στους ο
ποίους ανήκει και ο SARS-COV-2».

Συνελεύσεις γιατρών
στα νοσοκομεία
Στο Νοσοκομείο «Αττικόν»,
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή

Γενική Συνέλευση των γιατρών και
των ειδικευόμενων.
«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ό
τι το Νοσοκομείο με βάση το προ
σωπικό που διαθέτει έχει συγκε
κριμένο όριο "χωρητικότητας" και
δυνατότητας νοσηλείας ασθενών
με Covid και συνολικά. Δεν είναι
ούτε αποθήκη ούτε ακορντεόν να
ανοιγοκλείνει τμήματα, να διώχνει
και να μεταφέρει άρον άρον ασθε
νείς, για να μετατραπούν ολόκλη
ρες πτέρυγες σε τμήματα Covid»,
τονίζει η απόφαση της Συνέλευσης.
Οι γιατροί απαιτούν μεταξύ άλλων
να επιταχθεί τώρα ο ιδιωτικός το
μέας Υγείας και να έρθει άμεσα
το αναγκαίο προσωπικό, να στα
ματήσει η υπολειτουργία των χει
ρουργείων, να πραγματοποιούνται
μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ
στους γιατρούς του νοσοκομεί
ου, τεστ σε όλους τους ασθενείς
που γίνονται εισαγωγή και στους
αναγκαίους συνοδούς, να σταμα
τήσει η υποβάθμιση της εκπαί
δευσης των ειδικευόμενων κ.ά. Η
Συνέλευση αποφάσισε επίσης να
προβεί σε παράσταση διαμαρτυρί
ας στη συνάντηση της ειδικής ο

μάδας του Νοσοκομείου που είναι
υπεύθυνη για το σχεδιασμό αντι
μετώπισης της πανδημίας.
Τις προηγούμενες μέρες πραγ
ματοποιήθηκε επίσης Συνέλευση

των ειδικευόμενων γιατρών στο
Λαϊκό Νοσοκομείο. «Οι σημαντι
κότατες ελλείψεις σε προσωπι
κό καθιστούν την εργασία μας σε
συνθήκες αυξημένων αναγκών λό
γω της πανδημίας επισφαλή τόσο
για εμάς τους ίδιους όσο και για
τους ασθενείς μας», τονίζουν στην
απόφασή τους, στην οποία κατα
γράφονται αναλυτικά αυτές οι πο
λύ μεγάλες ελλείψεις.
Επισημαίνουν: «Η ραγδαία αύ

ξηση των εισαγωγών και των νο
σηλευόμενων στην κλινική Covid
συνεπάγεται και την αύξηση των
αναγκών σε ειδικευόμενους οι ο
ποίοι θα βοηθήσουν στη λειτουρ
γία της. Ωστόσο, λειτουργώντας
ήδη με "δανεικούς" ειδικευόμε
νους από παθολογικές κλινικές,
τα περιθώρια ανεύρεσης τέτοιων
εφεδρειών από τον παθολογικό
τομέα έχουν εξαντληθεί (...) Αντί
στοιχα, και οι μη παθολογικές κλι
νικές επίσης αδυνατούν να διαθέ
σουν ειδικευόμενους γι’ αυτόν τον
σκοπό, αφού η δουλειά σε όλα τα
τμήματα του νοσοκομείου παρα
μένει αυξημένη. Η λύση λοιπόν
δεν είναι να ψάχνουμε να βρούμε
πώς θα καλυφθεί μια τρύπα δημι
ουργώντας μια άλλη, αλλά μονά
χα με την άμεση πρόσληψη επι
πλέον προσωπικού».
Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη
εξασφάλισης επαρκών Μέσων Ατο
μικής Προστασίας σε όλες τις κλι
νικές, ενώ επιση μαίνεται ότι με τις
ήδη υπάρχουσες ελλείψεις σε όλα
τα τμήματα του νοσοκομείου καθί
σταται αδύνατη η αξιοποίηση ειδι
κευόμενων ή και επικουρικών για
την κάλυψη των καθημερινών ανα
γκών, μέχρι τις 8 μ.μ., του εμβολιαστικού κέντρου του νοσοκομείου.
Οπως υπογραμμίζουν μάλιστα, «η

λειτουργία του εμβολιαστικού κέ
ντρου στον Ιο όροφο, δίπλα πρα
κτικά στον χώρο στον οποίο στις
εφημερίες εξετάζονται τα ύποπτα
κρούσματα για Covid-19, αυξάνει
ακόμη περισσότερο τον ήδη αυ
ξημένο κίνδυνο των ομάδων που
έρχονται μέσα στον χώρο του νο
σοκομείου για να εμβολιαστούν».
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 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Πιέζεται το ΕΣΥ στην Αττική-Να
συμβάλλει ο ιδιωτικός τομέας
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 147.6 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ:

Πιέζεται ίο ΕΣΥ στην
Απική-Νη συμβάλλει
ο ιδιωπκός τομέας
Τη δύσκολη και πιεστική κατάσταση
που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία
της Ατπκής περιέγραψε ο διευθυντής
Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείου
Ευαγγελισμός. Γιώργος Μπουλμπασάκος
μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6. Όπως τόνισε,
το σύστημα Υγείας στην Αττική πιέζεται.
«Στον Ευαγγελισμό, είμαστε σε πληρότητα
των κλινών COVID19. Δεν έχουμε
διαθέσιμα κρεβάτια», εξήγησε.
Σημείωσε δε, πως γίνεται προσπάθεια να
ανοίξουν επιπλέον κρεβάτια. Ενώ, τόνισε
ότι «είμαστε σε μια άσχημη στροφή, δεν
πρέπει να χάσουμε τη ψυχραιμία μας».
Όπως είπε, το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στις ΜΕΘ, προσθέτοντας
ότι δεν πρέπει να καταργηθούν
άλλα τμήματα, καθότι πρέπει να
αντιμετωπίζονται κι άλλες ποθήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μπουλμπασάκος
τόνισε όπ πρέπει «να μπει κα; ο ιδιωτικός
τομέας στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να
υπάρχουν τόσα ιδιωτικά, να επιλέξουν
να έρθει ένα ίδρυμα ιδιωτικά να είναι
για COVID-19», είπε χαρακτηριστικά,
ενώ πρόσθεσε, πως δεν πρέπει να
διακινδυνεύει άλλα η υγεία των πολιτών
για να προστατεύονται οι ιδιωτικές
κλινικές.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΓΝΑ: Παράταση συμβάσεων για ακόμη ένα χρόνο
για 24 εργαζόμενους
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 1095.59
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-02-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΓΝΑ: Παράταση συμβάσεων για
ακόμη ένα χρόνο για 24 εργαζόμενους
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ
ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
Την ίδια στιγμή, καιαιίθειαι πρόταση για
χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ, πολύτιμου
εξοπλισμού για τη ΜΕΘ
ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ

αφορά τις εξής ειδικότητες και
αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων:
10 ΔΕ βοηθοί νοσηλευτικής
3 ΥΕ μεταφορείς ασθενών
5 ΤΕ νοσηλευτικής
1 ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων
1 ΤΕ μαιών
1 ΔΕ βοηθός φαρμακείων
1 ΔΕ βοηθών ιατρικών & βι
ολογικών εργαστηρίων
1 ΔΕ διοικητικών γραμμα
τέων
1 ΤΕ διοίκησης μονάδων
υγείας και πρόνοιας
Όπως αναφέρεται στην από
φαση, «με την λήξη του προ

Τπν παράιαοη ίων συμβά
σεων για ακόμη ένα χρόνο για
24 εργαζόμενους αποφάσισε η
Διοίκηση ίου Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξαν
δρούπολης. Πρόκειται για συμβασιούχους που απασχολούνται
σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι
είχαν προσληφθεί στο πλαίσιο
προγράμματος του ΟΑΕΔ, για
την απασχόλπσπ μακροχρόνια
ανέργων στο δημόσιο τομέα
της υγείας.
Στην απόφαση, σημειώνεται
πως η παράταση των 12 μηνών

γράμματος οι ωφελούμενοι
απολύονται αυτοδικαίως χωρίς
καμία αποζημίωση και χωρίς να
απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Το μισθολογικό κό
στος (συμπεριλαμβανομένων και
των ασφαλιστικών εισφορών)
θα καλυφθεί από τον ΟΑΕΔ».

Πρόταση για ενίσχυση
του εξοπλισμού της ΜΕΘ
Επιπλέον, η Διοίκηση του
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπο
λης έλαβε την απόφαση υπο
βολής πρότασης στο ΕΣΠΑ για
την χρηματοδότηση προμήθειας
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
για τις ανάγκες της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας.
Έτσι, μετά από πρόταση - ει
σήγηση του Διευθυντή της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
του ΠΓΝΑ Κωνσταντίνου Τσιφετάκη, η οποία βασίστηκε στα
προϋπάρχοντα αιτήματα του δι
ευθυντή της ΜΕΘ και της Τεχνι
κής Υπηρεσίας του νοσοκομεί
ου, αποφασίστηκε να υποβληθεί
πρόταση για την προμήθεια του
παρακάτω εξοπλισμού:

“Καθαρή” από μεταλλάξεις
του κορωνοϊου η ΑΜΘ
Ελήφθησαν δείγματα και από
την ΑΜΘ, αλλά ήταν όλα
αρνητικά
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις
του SARS-CoV-2 η γονιδιωματική ανάλυση σε
1 78 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν
στην περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2020 έως και 3
Φεβρουάριου 2021.
Κρούσματα των μεταλλαγμένων στελεχών
έχουν εντοπιστεί πλέον σε 15 περιοχές, αντιμε
τωπίζοντας την Αττική ως ενιαίο χώρο.
Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρει
ες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρι
κής Μακεδονίας, Αττικής και τις Περιφερειακές
Ενότητες Βοιωτίας, Λέσβου, Μυκόνου, Αχάίας,
Λακωνίας, Καρδίτσας και Λάρισας.
Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 94
στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος
(variants of concern). Από τα 94 στελέχη τα 93
ήταν θετικά στη βρετανική μετάλλαξη Β.1.1.7/
UK lineage (Variant V0C_202012), ενώ ένα
ΙΜΩΡΙΛ
«ΕΡΙΦΙΡΐίΑΚΗΙΝΟΤΗΤΑ
AmnzFH

στέλεχος στη μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής
Lineage Β.1.351 /South Africa (Variant 501V2).
Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 495 θετικά
στελέχη για την παρουσία βρετανικής μετάλλα
ξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant V0C_202012)
και 9 για την παρουσία νοτιοαφρικανικής με
τάλλαξης Β.1.351 /South Africa (Variant 501V2)
από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύ
ου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλά
ξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Τα 9 θετικά
για την παρουσία μετάλλαξης Lineage Β.1.351/
South Africa (Variant 501V2) είναι όλα εγχώρια
κρούσματα, εκ των οποίων 7 προέρχονται από
την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και
2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
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Τι εκτιμούν για
την παράταση του
lockdown
Ύφεση στα κρούσματα θα
παρατηρηθεί από την επόμε
νη εβδομάδα, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του καθηγητή
Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκου Θωμάίδη και του ο
προέδρου του Ιατρικού Συλλό
γου και μέλους της επιτροπής
εμπειρογνωμόνων του υπουρ
γείου Υγείας, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.
Πιο αναλυτικά, όπως είπε
ο κ. Θωμάίδης, με την αύξηση
των τεστ θα δούμε και αύξη

ση κρουσμάτων στην Αττική
και μετά από τη βδομάδα θα
υπάρξει ύφεση.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ση
μείωσε πως παρατηρείται
υψηλό ιικό φορτίο, όπως τον
Νοέμβριο, οι εισαγωγές στα
νοσοκομεία έχουν αυξηθεί
και αναμένεται αύξηση και
των κρουσμάτων. Στην Αττι
κή μπορεί να προσεγγίσουμε
και 4ψήφιο αριθμό.
«Στα μέσα αυτής της βδο
μάδας περιμένουμε να έχουμε
την κορύφωση. Δεν νομίζω ότι
θα πάει περισσότερο. Ήδη πε
ριμένουμε με την ανάλυση των
δειγμάτων των λυμάτων αυ
τής της εβδομάδας να δούμε
κάποια ύφεση. Ωστόσο, οι και

ρικές συνθήκες δεν μας ευνο
ούν» επισήμανε ο καθηγητής.
Ωστόσο, ανέφερε ότι εκτι
μά πως είναι σχεδόν βέβαιη η
παράταση του lockdown και
τον Μάρτιο. «Οπωσδήποτε θα
χρειαστούμε περισσότερο χρό
νο, αν έχουμε ως παράδειγ
μα το Νοέμβριο και το Δεκέμ
βριο». Πιθανόν, υπογράμμισε,
να χρειαστεί να παραταθεί το
lockdown άλλες 15 μέρες, δη
λαδή μέχρι τα μέσα Μαρτίου.
Από την πλευρά του, μιλώ
ντας στον ΣΚΑΪ, ο Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος σημείωσε επίσης
πως «περιμένουμε σταθερο
ποίηση των κρουσμάτων από
την επόμενη εβδομάδα».

ieidiseis.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ1

HWHMOM

ΣΥΝΟΛΟ KSWIMATON

Θωμάΐδης: Κορύφωση
των κρουσμάτων μέσα
στη βδομάδα, lockdown
μέχρι μέσα Μαρτίου
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ΝΟΤΊΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑθΜΝΟΝ

νου 5 λίτρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.640 ευρώ
-50 φιαλών ιατρικού οξυγό
νου 50 λίτρων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600 ευρώ.

ΜίαΧίΐΜχπ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΠΙΚΚΐ

ΚΰίΑΝΗΪ

σας δαπάνης 9.176 ευρώ
-Ενός θρομβοελαστογράφου, προϋπολογισθείσας δα
πάνης 24.676 ευρώ
-40 φιαλών ιατρικού οξυγό

ttlAfOmtiA
Νέα ϊττΜχ*!

AXALAI

AJTOjWAKAPNAN&4I

-Ενός έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.560 ευρώ
-Ενός ποδηλάτου για κλινή
ρεις ασθενείς, προϋπολογισθεί-

3
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ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
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 Να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς και
των γονέων ατόμων με αναπηρία ζητά ο ΔΑΔΑΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς και των γονέων
ατόμων με αναπηρία ζητά ο ΔΑΔΑΑ
θεωρούν πως οι γονείς των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και λοιπές νευροαναπτυξιακές
διαταραχές είναι ομάδα υψηλού κινδύνου
ίτημα να δοθεί προ
τεραιότητα στον εμ
βολιασμό των γονέ
ων ατόμων με διαταραχές
αυτιστικού φάσματος και
λοιπές νευροαναπτυξιακές
διαταραχές, μιας και αποτε
λούν αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητας των
παιδιών τους, απέστειλε
προς το Υπουργείο Εργασί
ας και Κοινωνικών Υποθέ
σεων και τη ΓΓ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπο
λέμησης της Φτώχειας ο

των γονέων δίπλα τους εί
ναι απαραίτητη, προκειμένου να μη διαταραχθεί η
ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχική
τους κατάσταση.

Α

Σύλλογος ΔΑΛΑΑ.
■

Το αίτημα αυτό υπέβαλλε ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Βαγγέλης Λαφτσής και
στον Βουλευτή Ροδόπης κ.
Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο
οποίος βρέθηκε στα γρα
φεία του Συλλόγου για να
παραδώσει προσφορά σε
παιχνίδια από τον Σύνδε
σμο Γερμανοελληνικής Φι
λίας FILIA VELBERT.
Όπως σημείωσε, αφού ευ
χαρίστησε τον κ. Στυλιανίδη για τα δώρα, το σημα
ντικότερο θεωρούν πάντα
ότι είναι το ενδιαφέρον, το
οποίο μετρά πάνω από
όλα. Άλλωστε τα προβλή
ματα που έχουν να αντιμε
τωπίσουν είναι πολλαπλά,
με το μεγαλύτερο να είναι
τι θα γίνουν τα παιδιά όταν
ενηλικιωθούν, ενώ αυτά
που είναι ακόμα στο σχο
λείο, έχουν πρόβλημα με
την εφαρμογή της παράλ
ληλης στήριξης.
Βέβαια φέτος, για πρώτη
φορά μετά από χρόνια, εί
χαν πολύ καλύτερη πα
ράλληλη στήριξη, κάτι που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παιχνίδια παρέδωσε στον Σύλλογο ΔΑΔΑΑ ο Ευριπίδης Στυλιανίδης

μάτων τους, ιδιαίτερα στο
αίτημα για τον εμβολιασμό
γονέων ατόμων με αναπη
ρία στο πλαίσιο του προ
γραμματισμού για τον εμ
βολιασμό
κατά του
C0VID-19.

1

■

Υλικό παρέδωσε ίο πρωί του Σαββάτου και στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής

απέδωσε και στη βοήθεια
του κ. Στυλιανίδη. Όμως η
πανδημία δημιούργησε
νέα προβλήματα, μεταξύ
των οποίων και το θέμα
της μάσκας, που δυσκο
λεύονται να διαχειριστούν
τα παιδιά, αλλά και το γε
γονός ότι έχουν ευπαθείς
ομάδες στα σπίτια τους

που κινδυνεύουν.

Γιατί πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα
Για αυτό και ζήτησε την
αρωγή και του κ. Στυλιανίδη για να τους βοηθήσει
στην προώθηση των αιτη

Όπως εξήγησε, ο Σύλλο
γος, που απαριθμεί 85
μέλη, αναγνωρίζει την
πρωτοβουλία της Κυβέρ
νησης να προτάξει τα ενή
λικα ΑΜΕΑ των ΚΔΗΦ και
ΚΑΑ καθώς και το προσω
πικό αυτών, στον προ
γραμματισμό του εμβολια
σμού. Όμως πιστεύει πως
οι γονείς των ατόμων στο
φάσμα του Αυτισμού, θα
πρέπει να λογιστούν ομάδα
υψηλού κινδύνου. Και
τούτο διότι, όπως σημείω
σε ο κ. Λαφτσής, τα άτομα
με διαταραχές αυτιστικού
φάσματος και λοιπές νευροαναπτυξιακές διαταρα
χές παρουσιάζουν ιδιαίτε
ρες δυσκολίες στην κοινω
νικοποίηση και στην επι
κοινωνία. Έτσι η συνεχής
και αδιάλειπτη παρουσία

Επιπλέον οι γονείς ατόμων
στο φάσμα αυτισμού τα συ
νοδεύουν καθημερινά στις
θεραπείες ειδικής αγωγής
στις οποίες υποβάλλονται.
Άλλωστε ο γονιός ενός
ατόμου με αυτισμό δεν
μπορεί να αντικατασταθεί
από τρίτα πρόσωπα (για
γιάδες, παππούδες κλπ)
χωρίς σημαντική επίδραση
στην ήδη δύσκολη καθη
μερινότητα του αυτιστικού
παιδιού.
Για όλους αυτούς τους λό
γους ζητούν να γίνει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε
οι γονείς των ατόμων στο
φάσμα του Αυτισμού να
προηγηθούν του εμβολια
σμού του γενικού πληθυ
σμού.

Προσφορά και
σε άλλες δομές
Να σημειωθεί ότι ο Σύλλο
γος ΔΑΔΑΑ ήταν η τελευ
ταία στάση του κ. Στυλιανίδη, ο οποίος παρέδωσε
υλικό εξοπλισμού και σε
άλλους φορείς.
Συγκεκριμένα παραδόθη
καν αρκετά κιβώτια με
ακριβό και σπάνιο ορθοπε
δικό εξοπλισμό (πατερί
τσες, ειδικοί μετεγχειρητι
κοί νάρθηκες, επιγονατί
δες, ειδικές αντιθρομβωτικές κάλτσες, κολάρα, ειδι
κά ορθοπεδικά παπούτσια

και πολλά άλλα) στο πα
ράρτημα του Ερυθρού
Σταυρού Κομοτηνής και
κυρίως στο Νοσοκομείο
Κομοτηνής, που το είχε
πραγματικά ανάγκη. Όπως
τόνισε ο διευθυντής του
αντίστοιχου τμήματος, Ια
τρός κ. Κάρρος αντίστοιχη
δωρεά είχε γίνει στο πα
ρελθόν από ομογενείς των
ΗΠΑ.
Η διοικήτρια του Νοσοκο
μείου κυρία Μάγδα Γιαμουστάρη ευχαρίστησε
από καρδιάς τόσο τους
δωρητές, όσο και τον Ευ
ριπίδη Στυλιανίδη που σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές
βρίσκεται συνεχώς στο
πλευρό του Νοσοκομείου
μας και του προσωπικού
του.
Από την πλευρά του ο κ.
Στυλιανίδης ευχαρίστησε
τους χορηγούς κυρίους
Boege, Mueller και τον
πρόεδρο του συνδέσμου
FILIA
VELBERT
κ.
Muenchow. Ιδιαίτερα όμως
εξέφρασε την ευγνωμοσύ
νη και τα συγχαρητήρια
του στον φίλο του από τα
παλιά, διακεκριμένο ομο
γενή της Γερμανίας και
αντιπρόεδρο του παραπά
νω συνδέσμου κ. Λαζαρο
Παπαϊωάννου, ο οποίος
ποτέ δεν ξεχνά την ιδιαίτε
ρη του πατρίδα την'Ηπειρο
αλλά και την άλλη ακριτική
Ελλάδα, όπως είναι η Θρά
κη την οποία προσπαθεί
εξίσου να στηρίξει με τέ
τοιες πρωτοβουλίες που
δημιουργούν γέφυρες συ
νεργασίας και ρεύμα ενός
σύγχρονου φιλελληνισμού.
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 Επαρκώς στελεχωμένα τα Κέντρα Υγείας Σαπών και
Ιάσμου κατά το Υπουργείο Υγείας
Πηγή:
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ΘΡΑΚΗΣ
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Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 802.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-02-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επαρκώς στελεχωμένα
τα Κέντρα Υγείας Σαπών
και Ιάσμου κατά το
Υπουργείο Υγείας
Απάντηση του αν. υπουργού
σε ερώτηση του Δ. Χαρίτου

ΚΚΕ: Να ανοίξουν άμεσα τα περιφερειακά
ιατρεία τηςΑΜΘ
«Η κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια τακτική των “μπαλωμάτων”»
επισημαίνει η περιφερειακή οργάνωση του κόμματος
ην επιστροφή των γιατρών στα
περιφερειακά τους ιατρεία ζητά
με ανακοίνωσή της η Επιτροπή
Περιοχής ΑΜΘ του ΚΚΕ. Όπως εξηγεί
σε ανακοίνωσή της, «σε μια περίοδο
που τα Νοσοκομεία και όλες οι δημό
σιες δομές Υγείας δέχονται έντονη
πίεση από τα αυξανόμενα κρούσματα
της πανδημίας και αφού η κυβέρνηση
όλους τους προηγούμενους μήνες
δεν έκανε τίποτα για να τις θωρακίσει,
μετατρέπονταςτες σε δομές αποκλει
στικά για την αντιμετώπιση του
covid-19 με ότι αυτό συνεπάγεται για
τη δημόσια υγεία, τουςχρόνια πάσχοντες, συνολικά την υγειονομική περί
θαλψη όλου του πληθυσμού, η κυ
ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν αβο
βέρνηση συνεχίζει με την ίδια τακτική
ήθητοι, εκτός αν έχουν χρήματα για
των “μπαλωμάτων" μετακινώντας
να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα.
εδώ και πλέον των 3 μηνών τους για
Επίσης, ένα καλά οργανωμένο σύ
τρούς των Περιφερειακών Ιατρείων
στημα ΠΦΥ θα μπορούσε να παρακο
σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία».
λουθεί τους ασθενείς με Covid-19
ακόμη και στο σπίτι τους (όχι να κά
νουν οι ίδιοι οι ασθενείς το γιατρό
όπως συμβαίνει σήμερα με τραγικά
αποτελέσματα), εντοπίζοντας νωρίς
την επιδείνωσή τους και παρεμβαίνοντας έγκαιρα θεραπευτικά ή παραπέμποντάς τους στο νοσοκομείο, βελτι
ώνοντας έτσι τις πιθανότητέςτους για
Μάλιστα τονίζει πως «από ό,τι φαίνε
ίαση. Ταυτόχρονα θα μπορούσε να
ται δεν βρίσκεται στις προθέσεις της
συνεισφέρει στον μαζικό εμβολιασμό
κυβέρνησης άμεσα να ξανανοίξει τα
του πληθυσμού και να μην αναγκάζο
Περιφερειακά Ιατρεία αφού εκτός
νται συνάνθρωποί μας να κάνουν
των άλλων πολλοί από τουςγιατρούς
πολλά χιλιόμετρα για να πάνε σε ένα
απασχολούνται στα εμβολιαστικό κέ
εμβολιαστικό κέντρο πολύ μακριά
ντρα με πιθανή προοπτική να τα στε
από τον τόπο κατοικίας τους, όπως
λεχώνουν και για τους επόμενους
συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις
μήνες που θα συνεχιστεί ο εμβολια
στην περιοχή μας».
σμός» για να σταθεί στους λάθος χει
ρισμούς της κυβέρνησης επί του θέ
ματος επισημαίνοντας πως «ένα καλά
οργανωμένο και στελεχωμένο σύ
στημα ΠΦΥ θα μπορούσε (και θα
έπρεπε) να καλύπτει αυτούς τους
«Μπορούμε να το πάρουμε αλ

Τ

την ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Λημήτρης Χαρίτου για προσλήψεις προσω
πικού στα Κέντρα Υγείας Σαπών και Ιάσμου, απά
ντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης
Κοντοζαμάνης. Στην απάντησή του ο αν. υπουργός,
αρνείται να αναγνωρίσει τα προβλήματα στελέχωσης που υπάρχουν σε αυτά και ωραιοποιεί την κα
τάσταση. «Τα δύο Κέντρα Υγείας του Νομού Ροδό
πης είναι επαρκώς στελεχωμένα για την κάλυψη
των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής» επιση
μαίνει συγκεκριμένα στην απάντησή του για να συ
μπληρώσει πως τα δύο κέντρα βρίσκονται σε απο
στάσεις μικρότερες των 30 χιλιομέτρων από τα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Σ

Σχολιάζοντας την γραπτή απάντηση που έλαβε, ο κ.
Χαρίτου εξηγεί πως «ο κ. Κοντοζαμάνης αρνείται
την κάλυψη της κενής θέσης στο Ακτινολογικό Ερ
γαστήριο του Κέντρου Υγείας Σαπών, που παραμέ
νει κενή από τον Δεκέμβρη του 2020 λόγω συνταξιοδότησης, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται.
Όπως επίσης αρνείται την κάλυψη μίας θέσης παι
διάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου, όταν γνωρίζει
ότι οι δυο υπάρχουσες θέσεις παιδιάτρων είναι μόνο
στα χαρτιά, αφού η μία τελεί σε μακροχρόνια άδεια
και η άλλη είναι αποσπασμένη σε άλλη υγειονομική
μονάδα, τη στιγμή μάλιστα που το Κέντρο Υγείας κα
λύπτει τις τεράστιες ανάγκες μια μεγάλης περιο
χής».

«Ένα στελεχωμένο σύστημα
ΠΦΥ θα μπορούσε να
συμβάλλει πολλαπλά στην
παρούσα συγκυρία»

«Άμεση πρόσβαση σε όλα ία
διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς»

λιώς!» υπογραμμίζει το ΚΚΕ ΑΜΘ
για να προτρέψει όλους «με μαζι
κούς διεκδικητικούς αγώνες να πα
λέψουμε για δημόσιο σύστημα Υγεί
ας που να καλύπτει το σύνολο των
αναγκών του λαού σε Πρόληψη,
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Νοσοκο
μεία, πλήρως στελεχωμένες όλες
τις δομές υγείας, φάρμακο κοινωνι
κό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Για
την κατάργηση κάθε επιχειρηματι
κής δραστηριότητας στο χώρο της
υγείας».
Τέλος επισημαίνει πως «ο εκτροχιασμόςτου εμβολιαστικού προγράμ
ματος, ως αποτέλεσμα της πολιτι
κής της ΕΕ και των ανταγωνισμών
των εταιρειών, επιβάλει την υλοποί
ηση απ' την κυβέρνηση της πρότα
σης, που -απ’ την πρώτη στιγμήκατέθεσε το ΚΚΕ:
Άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσι
μα εμβόλια διεθνώς, που πλέον κρίνονται ασφαλή και αποτελεσματικά,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρ
κεια και να επιτευχθεί έγκαιρα ο μα
ζικός εμβολιασμός του πληθυ
σμού».

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα πως στο αίτημα των
υγειονομικών, που κατέθεσε ο βουλευτής, για
εγκατάσταση ISOBOX στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου για
λόγους καλύτερης διαχείρισης των περιστατικών
covid-19 και ασφάλειας του προσωπικού, έδειξε
πλήρη αδιαφορία αποδεικνύοντας τη σημασία που
δίνει σε δομές που είναι Κέντρα Αναφοράς COVID,
όπως το Κέντρο Υγείας Ιάσμου και σήμερα πλέον
και Εμβολιαστικό Κέντρο.
«Η κυβέρνηση με την απάντηση της επιβεβαιώνει ότι
δεν ενδιαφέρεται για τη θωράκιση του δημοσίου συ
στήματος υγείας και αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες
για αρνητικές επιπτώσεις στην υγειονομική κάλυψη,
τη μέριμνα και την περίθαλψη των κατοίκων των πε
ριοχών που καλύπτουν τα Κέντρα Υγείας Σαπών και
Ιάσμου» τόνισε ο κ. Χαρίτου κλείνονταςτο σχόλιο του.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εσείς ποιο εμβόλιο θα µας συστήνατε;
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Είναι όλα τα εμβόλια ίδιας αποτελεαματικότητας και ασφάλειας: Και ποιος το κρίνει αυτό;

Εσείς ποιο εμβόλιο
θα μας συστήνατε;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ

ι εκεί που θεωρούσαμε ότι το μόνο πρόβλημα ήταν
οι έντονες αμφιβολίες και επιφυλάξεις αρκετών να
εμβολιαστούν, εδώ και μερικές μέρες έχει προκύψει
άλλο θέμα!
Πολλοί έχουν αποφασίσει μεν να εμβολιαστούν αλλά κάνουν
ολόκληρη συζήτηση, ακόμα και... έρευνα, για το «ποιας εται
ρείας το εμβόλιο είναι ασφαλέστερο και καλύτερο»!!! Ακούγο-

Κ

ΚΩΝ.ΠΟΥΛΑΣ

Συγκρίσεις με όρους ψυχροπολεμικής επιχειρηματολογίας

«Ενα χρόνο μετά την έναρξη της

ποιο βαθμό, μικρό ή μεγάλο. Οι συ

δοχή της πράξης και όχι από την τι

πανδημίας στη χώρα και δύο μή

μπολίτες μας, καθώς δεν έχουν το

μωρία τηςάρνησης. Αλίμονο αν πι

νες μετά την έναρξη των εμβολια

επιστημονικό υπόβαθρο να αξιολο

στέψουμε ότι σε δύο μήνες ξεμπερ

σμών, για ένα και μόνο είμαστε σί

γήσουν τα φαρμακευτικά προϊόντα,

δεύουμε με την πανδημία επειδή

γουροι: Ο κορονοϊός είναι ένας ιδι

είναι άστοχο να ακούνε φήμες περί

αίτερος ιός και οφείλουμε να τον

υπεροχήςτου ενός εμβολίου έναντι

συνανθρώπων μας, μικρό ή μεγα

αντιμετωπίσουμε με όρους αυστη

του άλλου. Και μάλιστα όταν συχνά

λύτερο. Στον δρόμο από τον Μαρα

ρά επιστημονικούς και όχι τηλεοπτι

επιχειρούνται συγκρίσεις με όρους

θώνα προς το Καλλιμάρμαρο, φαί

κούς. Υπάρχουν αρκετές σταθερές

ψυχροπολεμικήςεπιχειρηματολογί-

νεται ότι δεν έχουμε καλύψει ούτε

που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν

ας. Κανείς δεν μπορεί ναεπιλέξει το

τη μισή διαδρομή ακόμα».

την επιστήμη και που αν κανείς τις

εμβόλιο που θα κάνει, και αυτό εί

παραβιάσει, τότε τα συμπεράσματα

ναι το σωστό. Αλλωστε με τον εμ

στα οποία οδηγείται μπορεί να είναι

θα εμβολιαστεί ένα ποσοστό των

* Ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι

βολιασμό το βλέμμα μας δεν είναι

αναπληρωτής καθηγητής Βιοχη

στραμμένο στο εγώ αλλά στο εμείς.

μείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής

παραπλανητικά. Οι σύντομης διάρ

αφήσει στην κοινή γνώμη ισχυρές

κειας κλινικές δοκιμές των εμβολί

εντυπώσεις που ευχόμαστε να επι

Το αποτέλεσμα του μαζικού εμβολι

του Πανεπιστημίου Πατρών, Ερ

ων καιη πίεση προςτιςρυθμιστικές

βεβαιωθούν, αλλά ενδέχεται να δι-

ασμού, που θα αργήσει αλλά θα έρ

γαστήριο Μοριακής Βιολογίας και

αρχές για αδειοδότησή τους έχουν

αψευστούνή να ανατραπούν σε κά

θει, εξαρτάται από την ευρεία απο

Ανοσολογίας.

ΕΥ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νται, μάλιστα, τερατώδη πράγματα: Οτι το εμβόλιο της Pfizer
είναι επικίνδυνο για παρενέργειες μετά από χρόνια και γι’ αυ
τό το κάνουν κυρίως στους πολύ ηλικιωμένους, ότι το μόνο...
σίγουρο εμβόλιο είναι της Astra Zeneca, ότι το ρωσικό είναι
ακόμα πιο ασφαλές και ότι αυτό που θα βγει το καλοκαίρι θα
‘ναι ακόμα πιο ασφαλές!
Ποια είναι η πραγματικότητα; Τίθεται θέμα επιλογής; Σε τι δι
αφέρουν τα εμβόλια; Είναι όλα ίδιας ασφάλειας και αποτελεσματικότητας; Και ποια συμβουλή θα δίνατε εσείς;

«Ολα τα εμβόλια είναι αποτελεσμα

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ηλικιακό όριο»
παϊκών χωρών, απόφαση όμως που

βρεθούν στο Νοσοκομείο σε σοβα

τικά και ασφαλή. Αυτό που έχει ση

είναι σε πλήρη αντίθεση με την κε

ρή κατάσταση δεν ξεπερνά το 1 %.

μασία είναι να μη νοσήσει σοβαρά

ντρική οδηγία του Ευρωπαϊκού Ορ

Αρα, ακολουθώνταςτοπαράδειγμα

και να μη νοσηλευτεί κάποιος και

γανισμού Φαρμάκων που έχει δώ

των Γερμανών, τυπολατρικά, δενχο

αυτό το εξασφαλίζουν όλα τα εμβό

σει έγκριση για όλες τις ηλικίες στο

ρηγούμε το εμβόλιο σε αυτούς που

λια. Ο κόσμος μπερδεύεται ακούγο-

εμβόλιο τηςAstra. Και ο Παγκόσμι

ντας πως το εμβόλιο της Pfizer και

ος Οργανισμός Υγεία το συνιστά για

τοί που κάνουν το εμβόλιο σήμερα,

της Moderna έχουν 95% αποτελε-

όλες τις ηλικίες, ενώ οι Βρετανοί το

σε 3 εβδομάδες αποκλείεται να βρε

σματικότητα και τηςAstra 65με 70%.

χορηγούν σε όλες τις ηλικίες εδώ

θούν σε ΜΕΘ άρα δεν θα φορτώ

Η αποτελεσματικότη τα αφορά μόνο

το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυ

κι ένα μήνα. Οι Γερμανοί έβαλαν το

σουν το σύστημα υγείας. Αν λοιπόν

την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος

όριο γιατί δεν υπάρχουν πολλά δε

ηχώραμας που πήρε400.000δό-

ελαφρά. Οταν πάμε στην περίπτω

δομένα στη μελέτη αποτελεσματι-

σειςτου εμβολίου της Astra Zeneca

ση της σοβαρής νόσησης δηλαδή

κότητας άνω των 55 ετών, όμως

αποφάσιζε να εμβολιαστούν οι άνω

νοσηλείας σε ΜΕΘ, εξωγενούς χο

αγνοεί πιο ηλικιωμένους ανθρώ

υπάρχουν συντριπτικές ενδείξεις

των 70, υπολογίστε πόσους ΔΕΝ θα

ρήγησης οξυγόνου ή διασωλήνω

πους και ευπαθείς ομάδες. Αρχί

από μελέτες, ότι το εμβόλιο είναι

έχουμε στις ΜΕΘ από μέσα Μαρτί

σης τότε όλα τα εμβόλια είναι εξίσου

ζουν δηλαδή, να εμβολιάζονται κα

εξίσου ασφαλές και αποτελεσμα

ου και μετά. Το συγκεκριμένο εμ

αποτελεσματικά στον ίδιο βαθμό.

βάλα υγιείς άνθρωποι, 60-64 ετών,

τικό για κάθε ηλικία. Με βάση, συ

βόλιο είναι μια πολυτέλεια για τους

Το εμβόλιο της Astra Zeneca τρεις

ενώ υπάρχουν ηλικιωμένοι 70 και

νεπώς, την αλληλουχία των προτε

60 έως 64 ετών, αλλά ταυτόχρονα

εβδομάδες μετά την πρώτη δόση,

άνω, που ενδέχεται να φτάσει Μάιος

ραιοτήτων που έχουν κάνει οι πε

μια πολύ σοβαρή παράλειψη γι'αυ

εξασφαλίζει 100%. Κατά συνέπεια,

για να εμβολιαστούν, και παράλληλα

ρισσότερες χώρες, οποιαδήποτε

τούς που το έχουν πολύ μεγαλύτε
ρη ανάγκη».

η συμβουλή που δίνω σε όσουςμε

υπάρχουν και κάτω των 50 και κά

ηλικία με σοβαρό συνοδό νόσημα

ρωτούν καθημερινά είναι «αν έχεις

τω των 40 ετών άνθρωποι με σοβα

έχει, σε κάθε περίπτωση, προτε

τη δυνατότητα να το κάνεις κάνε το

ρά συνοδό νοσήματα που αν προ

ραιότητα έναντι αυτού που είναι 60

*0 Ευάγγελος Μανωλόπουλος εί

άμεσα και μην ψάχνεις ποιο, γιατί

σβληθούν από κορονοϊό, θα νοσή

έως 64 χωρίς συνοδό νόσημα. Οι 8

ναι καθηγητής Φαρμακολογίας,

όλα προστατεύουν εξίσου».

σουν πολύ σοβαρά.

στις 10 νοσηλείες στην Ελλάδα, κα

Φαρμακογονιδιωματικής και Ια

Αυτό, πάντως, που πρέπει να ανα-

Η απόφαση να τεθεί ηλικιακό όριο

θώς και οι θάνατοι, αφορούν άτομα

τρικής Ακρίβειας, διευθυντής του

δειχθεί, και το θεωρώ ως το πλέον

για το συγκεκριμένο εμβόλιο ελή-

άνω των 70 ετών. Αρα, οι άνω των

Εργαστηρίου Φαρμακολογίας στο

σοβαρό, είναι το ηλικιακό όριο που

φθη από την Εθνική Επιτροπή Εμβο

70 έχουν μεγαλύτερη επικινδυνό-

Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου

έχει μπει για το εμβόλιο της Astra

λιασμών, μιμούμενη την απόφαση

τητα, αν προσβληθούν από τον ιό, να

Πανεπιστημίου Θράκης και πρόε-

Zeneca, να χορηγείται μόνο στους

του Γερμανικού Οργανισμού Φαρ

νοσηλευτούν. Οι κάτω των 70 δεν

δροςτης Ελληνικής Εταιρείας Φαρ

60-64 ετών. Αυτό, όμως, το όριο

μάκων και κάποιων άλλων ευρω

είναι άτρωτοι, αλλά η πιθανότητα να

μακολογίας
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