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 Τις τραγικές και άκρως απογοητευτικές συνθήκες
που επικρατούν στα ελληνικό νοσοκομεία, τα οποία ρ
...
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
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Τις τραγικές και άκρως απογοητευτικές συνθήκες που
επικρατούν στα ελληνικό νο
σοκομεία, τα οποία ρίχνονται
ανοχύρωτα και χωρίς πραγ
ματικό σχέδιο στη μάχη κα
τά της πανδημίας, αλλά και
τις παρεμβάσεις στο έργο
του ιατρικού και νοσηλευτι
κού προσωπικού καταγγέλλει
στην επιστολή «βόμβα» με την
οποία υπέβαλε την παραίτησή
του ο διευθυντής Παθολογι
κού του Νοσοκομείου «Αγία
Ολγα» Ιωάννης Ιωαννίδης.
Η εν λόγω παραίτηση έπεαε
σαν κεραυνός

λά πλήρη αποτυχία και άγνοια
των πραγματικών συνθηκών»
τονίζει ο κ. Ιωαννίδης σχολιάζο
ντας αυτή την απόφαση.
Στη συνέχεια περιγράφει τις
δραματικές εικόνες που θα αντί
κριζε κάποιος, αν βρισκόταν στο
«Αγία Ολγα» το βράδυ της ίδιας
ημέρας.

Παραφροσύνη
«Εχουν γίνει ήδη >25 εισαγωγές,
περιμένουν ακόμα για εξέταση
ασθενείς έξω από τα ιατρεία, οι
γιατροί μου στα όρια παραφροσύ
νης, ο 6ος όροφος γεμάτος θε
τικά περιστατι

εν αιθρία,

κά (και εκτός

καθώς έρ

της κλινι

χεται από

κής Covid)

έναν υπο-

σε συνθή

στηρικτή

κες συνύ

της «γαλά

παρξης με

ζιας» πα

κοινά πε

ράταξης, ο

ριστατικά,

οποίος, απ'

το νοσοκο

ό,τι φαίνε

μείο γεμάτο

ται, απηύ-

παθολογι

δησε από

κά περιστα

την απου

τικά, >70

σία ουσια

ασθενείς
συνολικά

στικής ενίσχυσης
του Εθνι
κού Συστήμα
τος Υγείας που έχει προαναγγεί
λει η κυβέρνηση.

και βεβαί
ως η ομάδα
συντονισμού
αυτής της περίφημης κατάστα
σης ζήτησε εξιτήρια!»

Στην παραίτησή του, ο κ. Ιω

Το «κερασάκι στην τούρ

αννίδης αναφέρει αρχικά πως
την Πέμπτη, μία ημέρα μετά την
αυστηροποίηση των μέτρων για
τον ιό από την κυβέρνηση, το ια

τα», σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ήταν ότι οι γιατροί δέχονταν

τρικό και νοσηλευτικό προσωπι
κό του νοσοκομείου μάθαινε με
έκπληξη πως κατά τη διάρκεια

τηλέφωνα από γραφεία βουλευ
τών, οι οποίοι τους έκαναν πα
ράπονα γιατί δεν είχαν εξετάσει
πρώτους τους... συγγενείς τους!

της πρωινής εφημερίας θα ήταν

Κλείνοντας, ο κ. Ιωαννίδης υπο
βάλλει την παραίτησή του από τη

το μόνο νοσοκομείο στην Αθή

θέση του διευθυντή του Παθο

να που θα δεχόταν ασθενείς τό

λογικού Τομέα «με θλίψη και

σο με κορονοϊό όσο και με άλλα

ντροπή», διαπιστώνοντας με πι

παθολογικά περιστατικά!

κρία ότι σε αυτή τη θέση «ούτως

«Αυτό δεν αποτελεί ακρι
βώς επίτευγμα σχεδιασμού, αλ

ή άλλως διακοσμητικό ρόλο και
μόνοδιαδραματζω»!

Arnos!
;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δεύτερο σε εγκρίσεις στον κόσμο το «Sputnik-V»
Πηγή:
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Στο 91,8% η αποιελεσματικόιητά ίου

Δεύτερο σε εγκρίσεις στον κόσμο το «Sputnik-V»
ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ «Sputnik-V» κατά του κορονοϊού κατέχει τη
δεύτερη θέση μεταξύ των εμβολίων ωε npos τον αριθμό των εγκρί
σεων για επείγουσα χρήση στιε οποίεε έχουν προβεί οι αρμόδιεε
ρυθμιστικέε Αρχέε σε διάφορεε χώρεε. Την πρώτη θέση, σύμφωνα
με το κριτήριο αυτό τηε κατάταξηε, κατέχει το εμβόλιο τηε αγγλοσουηδικήε φαρμακευτικήε εταιρείαε AstraZeneca και την Τρίτη, το
εμβόλιο τηε αμερικανικήε εταιρείαε Pfizer. Το έγκυρο ιατρικό πε

ριοδικό «Lancet», στιε αρχέε Φεβρουάριου, είχε δημοσιεύσει
ία αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών τηε τρίτηε φάσηε ίου
ρωσικού εμβολίου «Sputnik-V», τα οποία επιβεβαίωναν τη με
γάλη αποτελεσματικότατα και την ασφάλεια του εμβολίου, η
οποία είναι στο 91,6%, ενώ μεταξύ των εθελοντών ηλικίαε άνω
των 60 είναι στο 91,8%. Αντισώματα του κορονοϊού μετά τον εμβο
λιασμό με το εμβόλιο «Sputnik-V» εντοπίστηκαν στο 98% των εθε
λοντών. Περίπου 2,5 εκατομμύρια Ρώσοι εμβολιάστηκαν και μετιε
δύο δόσειε του, ενώ την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν κάνει 5
εκατομμύρια Ρώσοι πολίτεε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΥΡΙΖΑ: «Νέο ΕΣΥ» στην υπηρεσία... της
εμπορευματοποίησης της Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:
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Ημερομηνία
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Επιφάνεια 998.27 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΠΑΝ AH ΜI At
Αγώνας για την υγεία και
ΣΥΡΙΖΑ

«Νέο ΕΣΥ» στην υπηρεσία...
της εμπορευματοποίησης της Υγείας

« Κοσμογονία»

στο χώρο της δημόσιας Υγείας αποπει
ραθηκε να προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας στις
αρχές της βδομάδας την πρότασή του για το «νέο Ε
ΣΥ». Προτάσεις «μασκαρεμένες» με τις αρχές της
«δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης» για να κρύ
ψουν το πραγματικό και αποκρουστικό τους «πρόσωπο» στο
λαό. Αλλωστε, μπήκαμε και στο Τριώδιο...
Ακόμα κι αν κανείς αποτινάξει την εύλογη αμφισβήτηση για τις υ
ποσχέσεις του, λόγω των πεπραγμένων του κατά την κυβερνητική του
θητεία, που υπονόμευσαν παραπέρα τη δυνατότητα του δημόσιου συ
στήματος Υγείας να παρέχει σύγχρονες, δωρεάν υπηρεσίες στο λαό,
η πρότασή του κρύβει «δράκους».
Ας δούμε πιο αναλυτικά:

Νέο Ε.Σ.Υ.
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Η ...αξία της Υγείας
ΤΙ ΕΙΠΕ: Ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας: «Η πανδημία, όμως,
με οδυνηρό τρόπο μάς έκανε να αναλογιστούμε ξανά ότι υπάρ
χουν όρια στην κυριαρχία της αγοράς. Η ανθρώπινη ζωή, για πα
ράδειγμα, δεν μπορεί να υπόκειται στους κανόνες της, διότι η α
ξία της δεν αποτιμάται. Δεν είναι στατιστικό μέγεθος σε ισολογι
σμούς κερδών και απωλειών...».
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Καταρχάς, σε κανένα σημείο δεν μίλησε για δωρεάν
παροχές. Η λέξη αυτή δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Και παρό
λο που είπε ότι «η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτιμάται», στη
συνέχεια είπε ότι όσα διακήρυξε είναι πλήρως «κοστολογημένα».
Τι σημαίνει «κοστολόγηση»; Το κριτήριο των χαμηλότερων κρατι
κών δαπανών και παροχών προκειμένου οι εργαζόμενοι να «στοι
χίζουν» όσο το δυνατόν λιγότερο για το κράτος και τους επιχειρη
ματίες. Διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ο
μίλους που έχει σαν «κορόνα στο κεφάλι του» και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντι
μετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες στην Υγεία ως «κόστος», που εμπο
δίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αυτό ήταν το κριτήριο που ώθη
σε και τη δική του κυβέρνηση να υλοποιήσει κατά γράμμα τη στρα
τηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ για τη λειτουργία των δημόσιων
νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ως «αυτοτελών ε
πιχειρηματικών μονάδων» που θα καλύπτουν το κόστος λειτουρ
γίας με την «πώληση» υπηρεσιών στους ασθενείς - πελάτες και
τα ασφαλιστικά ταμεία, να διατηρήσει και να εφαρμόσει για πρώ
τη φορά πιλοτικά, το 2018, σε 18 νοσοκομεία τον νόμο της συγκυ
βέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης
των νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών
και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας.
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Οι ποροι.
ΤΙ ΕΙΠΕ: Οτι το κόστος της «κοσμογονίας» που υπόσχεται θα
φορτωθεί στον «εθνικό» και όχι στον κρατικό προϋπολογισμό!
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Πίσω από τις σημερινές του υποσχέσεις, διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση ο λογαριασμός να σταλεί ξανά στα υποχρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά ταμεία. Ούτε λέξη για κατάρ
γηση των φόρων «υπέρ της Υγείας», των αυξημένων συμμετοχών
και πληρωμών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, των αυξημέ
νων πληρωμών για φάρμακα και θεραπείες, για τα είδη των εξετά
σεων, των θεραπειών, των υγειονομικών υλικών που έχουν πεταχτεϊ από τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ. Λέξη για το χαράτσι
των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗ: Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια
δαπάνη κατρακύλησε για την Υγεία το 2019 στο 5% του ΑΕΠ, συνε
χίζοντας την πορεία συρρίκνωσης όλων των προηγούμενων χρόνων,
μειώθηκε παραπέρα η επιχορήγηση των νοσοκομείων από τον κρατι
κό προϋπολογισμό κατά 860 εκατομμύρια (-45%) από το 2015 έως το
2019, ενώ φόρτωσε τη δαπάνη στα ρημαγμένα ασφαλιστικά ταμεία.

«Κοινωνικό συμβόλαιό
με τους υγειονομικούς
iwisigi “
ΤΙ ΕΙΠΕ: Το «νέο ΕΣΥ» του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει και ένα «νέο
κοινωνικό συμβόλαιο με τους υγειονομικούς».
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Οι υγειονομικοί έμαθαν καλά πόση αξία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις υποσχέσεις του. Στην πραγματικότητα δεν απευθύνε
ται στους υγειονομικούς αλλά στο κεφάλαιο, διαβεβαιώνοντάς το
ότι μπορεί να υπολογίζει την ικανότητά του να κρατάει τους ερ
γαζόμενους στη «στρούγκα».
Οι προσλήψεις που (ξανα)υπόσχεται - ακόμα και αν γίνουν - είναι
σταγόνα στον ωκεανό των δεκάδων χιλιάδων κενών θέσεων στα
νοσοκομεία, που αυξάνονται ραγδαία αν υποθέσουμε ότι στήνε
ται και το δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως λέει και
θέτει εκ νέου σε λειτουργία τα νοσοκομεία που οι πριν απ’ αυτόν
κυβερνήσεις έκλεισαν. Στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται πα
ρά σε μερική αναπλήρωση των απωλειών που έχει το δημόσιο σύ
στημα Υγείας λόγω συνταξιοδοτήσεων κ.λπ.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τα ίδια έλεγε και ως κυβέρνηση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Αυτό δεν ήταν παρά η υλοποίηση ευρωενωσιακών
κατευθύνσεων για ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όσους η κα
πιταλιστική κρίση πετάει στο περιθώριο, ώστε να συντηρείται η
δεξαμενή της εργατικής δύναμης, εφόσον δεν τίθενται σε κίνδυ
νο οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι και δεν επιβαρύνονται οι
κρατικοί προϋπολογισμοί των κρατών - μελών.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η δαπάνη αυτής της ρύθμισης
φορτώθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή στους ασφαλισμένους.
Οντας δεσμευμένος στη στρατηγική του κεφαλαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ
ως κυβέρνηση πήρε όλα εκείνα τα μέτρα που επιδείνωσαν ραγδαία
και συνολικά τους όρους ζωής της εργατικής - λαϊκής οικογένειας,
είτε αυτά αφορούσαν εργασιακές σχέσεις είτε ωράριο εργασίας εί
τε συνταξιοδότηση κ.λπ. Μέτρα που ανάμεσα στα άλλα προκαλούν
και πρόωρη φθορά της υγείας των εργαζομένων κι ας «έκλινε σε ό
λες τις πτώσεις» την αξία της ΠΦΥ και της πρόληψης. Ως «αντιπο
λίτευση» συνεχίζει να δεσμεύεται απέναντι στο κεφάλαιο για συνέ
χιση της ίδιας πολιτικής. Στο φόντο αυτό είναι τουλάχιστον πρόκλη
ση να εμφανίζεται σαν σωτήρας της δημόσιας Υγείας. Αλλωστε, τα
μέτρα που εφάρμοσε και η αντιλαϊκή τους κατεύθυνση, αντίστοι
χα, εφαρμόστηκαν στα άλλα καπιταλιστικά κράτη πριν από την κρί
ση και ανεξάρτητα αν είχαν μνημόνια ή όχι την περίοδο της κρίσης.

Δημόσιες δομές Υγείας
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Τα μνημόνια τον «εμπόδιζαν» να υλοποιήσει τις διακηρύξεις του,
όμως δεν τον εμπόδιζαν να «δουλεύει» τον κόσμο ότι έκανε χιλιά
δες προσλήψεις μετρώντας ξανά και ξανά τους ίδιους επικουρι
κούς κάθε φορά που ανανέωνε τις συμβάσεις τους!
Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε και τυπικά τον σταθερό η
μερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των γιατρών και νομιμο
ποίησε τις αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων στην Υγεία,
με τα εξαντλητικά ωράρια, ακόμα και τα 60ωρα! Αρνήθηκε προ
σλήψεις, διατήρησε στο ακέραιο το πετσόκομμα των 6 μισθών το
χρόνο και επέφερε επιπλέον χτυπήματα με το «νέο μισθολόγιο».

ΤΙ ΕΙΠΕ: «Το νέο ΕΣΥ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
όλων των πολιτών, ισότιμα. Να ενισχύει τα νοσοκομεία και όλες
τις δημόσιες δομές. Να οδηγεί σε καθοριστική μείωση των ιδιω
τικών δαπανών υγείας».
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε τη στρατηγική του κεφαλαίου
για λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, ως «αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες» που θα καλύ
πτουν το κόστος λειτουργίας με την «πώληση» υπηρεσιών στους
ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Διατήρησε και εφάρμοσε για
πρώτη φορά πιλοτικά το 2018 σε 18 νοσοκομεία τον νόμο της συ
γκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ του 2014 για αλλαγή του τρόπου χρη
ματοδότησης των νοσοκομείων με βάση την ικανότητα προσέλ
κυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Η
δική του κυβέρνηση στήριξε την πολιτική των ΣΔΙΤ στην Υγεία και
άνοιξε διάπλατα την πόρτα για νοσοκομεία - ιδιωτικές επιχειρή
σεις, ενταγμένα στο δημόσιο σύστημα, με τη λειτουργία της Ανώ
νυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας ΑΕ (ΑΕΜΥ ΑΕ), στην οποία ανή
κει για παράδειγμα το Νοσοκομείο Σαντορίνης.

γ'

Ε: «Δεσμεύτηκε» να εξασφαλίσει το 7% του ΑΕΠ που α
ποτελεί τον μέσο όρο της χρηματοδότησης της Υγείας στην ΕΕ.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ: Αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο από το 8% που
ήταν το 2015 και με γνωστές τις τεράστιες ελλείψεις και ανάγκες
που υπήρχαν και τότε και που σήμερα έχουν πολλαπλασιαστέε Το
γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως πρότυπο αυτά τα καπιταλιστικά κρά
τη που την περίοδο της πανδημίας τα «σύγχρονα» συστήματα Υ
γείας τους κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, δείχνει και το «κοι
νωνικό του ποιόν». Μάλιστα, είχε το θράσος να εκστομίσει ότι αν
δεν είχε πάρει τα μέτρα ως κυβέρνηση θα «βρισκόμαστε» απροε
τοίμαστοι σήμερα στην περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή, αυτό το
δημόσιο σύστημα Υγείας της μιας νόσου, των χιλιάδων άλλων α
σθενών που τρώνε «πόρτα» στα δημόσια νοσοκομεία εδώ και έ
να χρόνο, που και ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το χεράκι του να διαμορφω
θεί, διεκδικεί από το λαό να του το αναγνωρίσει ως κατόρθωμα!
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η αξία των διακηρύξεών του για
δημόσιο σύστημα Υγείας εκμηδενίζεται έχοντας ο ίδιος πρωτοστα
τήσει για τη μετατροπή των νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες, σε επιχειρήσεις δηλαδή, ενώ σήμερα
δεν κρύβει ότι θέλει έναν ιδιωτικό τομέα «με λόγο και ρόλο», αλ
λά με «όρια στην κυριαρχία της αγοράς», διότι η «ζωή είναι πάνω
από τα κέρδη». Τον άκουσαν οι επιχειρηματίες και φοβήθηκαν...
Διεκδικεί και Νόμπελ διότι κατάφερε να τετραγωνίσει τον κύκλο.
Πλούσιοι και φτωχοί, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι όλοι
κερδισμένοι και ίσοι απέναντι στην αρρώστια! Οι μεν στα πιο σύγ
χρονα ιατρικά κέντρα όποτε θέλουν και οι δε στις λίστες αναμονής
για να βρουν ραντεβού για κάποια εξέταση και συνταγογράφηση.
Οι επιχειρηματίες που επενδύουν στο χώρο της Υγείας όμως
δεν το κάνουν παρά με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Αν υπήρ
χε η παραμικρή αμφιβολία διαλύθηκε απ’ τη στάση που κράτησαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που την αντιμετώπισαν σαν μια
ακόμα ευκαιρία κερδοσκοπίας. Αλήθεια, όμως, τι ρόλο και τι λό
γο θα μπορούσε να έχει ο ιδιωτικός τομέας αν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ εννοεί όσα λέει για την «κοσμογονία» στο δημόσιο σύστημα
Υγείας; Ρητορικό το ερώτημα...

‘Εμβληματικές πρωτοβουλτεο
ΤΙ ΕΙΠΕ: Μίλησε για «έμβληματικές πρωτοβουλίες» που έχει
πάρει η κυβέρνησή του, όπως η παροχή του δικαιώματος των α
νασφάλιστων σε υπηρεσίες Υγείας.

τις λαϊκές αναγκες
Η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση της δημόσιας Υγείας
έρχεται να εκμεταλλευτεί την ανησυχία του λαού που σε συνθή
κες πανδημίας διογκώθηκε, καθώς ήρθαν με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο στην επιφάνεια χρόνιες ελλείψεις και ανεπάρκει
ες, είναι ωστόσο «ναρκοθετημένη», όπως συνολικά ναρκοθετη
μένος για τα λαϊκά δικαιώματα είναι ο καπιταλιστικός δρόμος α
νάπτυξης που ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί και υπηρετεί με προσήλωση.
Το δημόσιο σύστημα Υγείας δεν μπορεί να αποκοπεί απ’ αυτό
το πλαίσιο, ούτε είναι δυνατόν να αποτελέσει μια απάνεμη νησί
δα όπως διατείνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν τριγύρω λυσσομανά η βαρ
βαρότητα του συστήματος σφυροκοπώντας κάθε πλευρά της ζω
ής της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.
Είναι οι συντεταγμένες του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης
που καθορίζουν τελικά το περιεχόμενο της πολιτικής που ασκεί
ται και στον συγκεκριμένο τομέα. Αποδεχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ αυ
τόν τον δρόμο ανάπτυξης, έχοντας θέσει εαυτόν στην υπηρεσία
του, αποδέχεται αντικειμενικά και την πολιτική παραπέρα εμπο
ρευματοποίησης της δημόσιας Υγείας.
Το αφήγημα ότι σε συνθήκες ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικο
νομίας θα ορθωθεί ένα σύστημα Υγείας που δεν θα μοιάζει σε τίπο
τα με το σημερινό, δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Η ανάκαμψη για
να έρθει προϋποθέτει παραπέρα συμπίεση της τιμής της εργατικής
δύναμης, συμπίεση στο ελάχιστο δυνατό των παροχών στο λαό. Ηταν
αυτό το πλαίσιο που υπαγόρευσε και τη δική του πολιτική υποχρηματοδότησης της Υγείας, όπως υπαγορεύει σήμερα τη συνέχισή της,
αναδεικνύοντας τη σύμπλευση των κομμάτων της αστικής διαχείρι
σης στην κατεύθυνση που προστάζουν οι ανάγκες του κεφαλαίου και
όχι του λαού και περιορίζοντας την αντιπαράθεσή τους στον τρόπο
που θα γίνει η παραπέρα εμπορευματοποίηση της δημόσιας Υγείας.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν απαντά στις σύγχρονες λα
ϊκές ανάγκες αλλά τις αντιστρατεύεται. Γιατί απλά λαϊκές ανάγκες
και κερδοφορία των ομίλων βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση. Βρί
σκεται στον αντίποδα του δικαιώματος του λαού να απολαμβάνει τις
τεράστιες δυνατότητες που ανοίγουν η επιστήμη και η τεχνολογία,
να έχει κατοχυρωμένες δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες Υγείας από
το κράτος. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να θωρακιστεί στο πλαίσιο ενός
άλλου δρόμου ανάπτυξης που στο κέντρο του θα έχει τον άνθρω
πο και τις ανάγκες του κι όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
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Αλλο ένα lockdown, άλλη μια ομολογία...
Ο δε ιδιωτικός τομέας συνεχί
ζει ανενόχλητος να θησαυρίζει,
τόσο από την απορρόφηση α
σθενών - πελατών που είναι α
ποκλεισμένοι από το κρατικό
σύστημα, όσο και μέσα από τη
«συνεργασία» του με το ΕΣΥ
και τα ενοίκια που του πληρώ
νει το κράτος.

. νόημα έχει άλ
λο ένα lockdown

μέσα

στο

lockdown;», «δεν
υπάρχει καμία λογική.... ,
«αυτό κατάφερε να σκεφτεί
η κυβέρνηση;». Πληθαίνουν
παρόμοια ερωτήματα μετά
την ανακοίνωση των νέων
προσαρμογών στα περιορι
στικά μέτρα, για τη διαχεί
ριση της πανδημίας, την πε
ρασμένη βδομάδα.
Πρέπει να είναι καθαρό:
Το νέο lockdown μέσα στο
lockdown, τα «μαγειρέματα»
με τα sms, η καλλιέργεια κλί
ματος έντασης του αυταρχισμού (π.χ. με τις προειδοποι
ήσεις για εξονυχιστικούς α
στυνομικούς ελέγχους στις μετακινήσεις με κωδικό 4), η στοχοποίη
ση της λαϊκής διαμαρτυρίας, δεν είναι ούτε αποτέλεσμα «απερισκε
ψίας» της κυβέρνησης, ούτε κάποιας ανεξήγητης «ανικανότητας».
Αντίθετα, είναι η άλλη όψη της διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής
στο σύστημα Υγείας, είναι το αναπόδραστο αποτέλεσμα της πολιτι
κής που αντιμετωπίζει ως κόστος την υγεία του λαού, που έχει για
προτεραιότητα τα κέρδη του κεφαλαίου και τις «αντοχές της οικο
νομίας» για λογαριασμό του.

Είναι, σε τελική ανάλυση, στοιχείο της λειτουργίας του ίδιου
του καπιταλιστικού συστήματος, που συνθλίβει τις λαϊκές ανά
γκες σε «κανονικές» και έκτακτες συνθήκες, για να θωρακίσει
την κερδοφορία και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.
■ ■ ■
Π π’ αυτήν τη σκοπιά, το τρίτο μέσα σε έναν χρόνο lockdown αί i \ ποτελεί πρώτα απ’ όλα ομολογία των στενών ορίων αντοχής των
Lai δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, συνολικά των κρα
τικών υποδομών, στοιχείο που προϋπήρχε βέβαια της πανδημίας και
της κρίσης, οξύνθηκε όμως κατακόρυφα μέσα σε αυτήν.
Η ίδια η κυβέρνηση άλλωστε επισημαίνει ότι τα πιο αυστηρά πε
ριοριστικά μέτρα παίρνονται για να εκτονωθεί η πίεση στις ΜΕΘ και
στις κλινικές. Επομένως, τα απανωτά lockdowns είναι μέρος της ί
διας στρατηγικής, προστίθενται στη μετατροπή όλου του συστήμα
τος Υγείας σε «μίας νόσου».
Το σύστημα Υγείας, που στο όνομα των «εξαντλημένων αντο
χών» του παίρνονται τα περιοριστικά μέτρα, έχει όνομα: Είναι το
σύστημα της επιχειρηματικής λειτουργίας, των νοσοκομείων που
έκλεισαν για την εξοικονόμηση πόρων τα προηγούμενα χρόνια α
πό όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις.
Είναι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μέσω του οποίου μοι
ράζονται «δουλειές» στους επιχειρηματικούς ομίλους της ιδιωτικής
Υγείας, που αντιμετωπίζει τους ασθενείς σαν πελάτες και την περί
θαλψη είτε σαν κόστος είτε σαν πηγή κέρδους.
: ροφανώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν υγειονομική βάση, ειδικά
I στην πρώτη φάση εξάπλωσης μιας νόσου όπως αυτή που προI καλεί ο συγκεκριμένος κορονοιός, με τα πρωτόγνωρα χαρακτη
ριστικά του. Ο γενικευμένος εγκλεισμός ως μέτρο για την αντι

μετώπιση των πανδημιών δεν είναι κάτι καινούργιο. Εχει όμως α
ξία όταν αξιοποιείται για να κερδηθεί χρόνος στη μάχη: Για να ενισχυθούν δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία, για να φτιαχτούν νέες
κλινικές, να στελεχωθούν με προσωπικό και μέσα, για παρακολού
θηση των νέων επιστημονικών δεδομένων, για διαμόρφωση κατάλ
ληλων υγειονομικών πρωτοκόλλων, για οργάνωση της πιο αποτελε
σματικής προστασίας των ευπαθών ομάδων με έκτακτα μέτρα, π.χ.
στα γηροκομεία ή για τους χρόνια πάσχοντες. Για να αναπτυχθεί α
κόμα πιο αποτελεσματικά το σύστημα της ιχνηλάτησης, που θα ε
πιτρέψει την έγκαιρη και στοχευμένη λήψη μέτρων, προλαμβάνο
ντας την υπερμετάδοση.
Και, προφανώς, για να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν συγκε
κριμένα μέτρα εκεί που κατά βάση κρίνεται η μετάδοση της νόσου:

Στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα Μέσα Μα
ζικής Μεταφοράς.
Τι από όλα τα παραπάνω έγινε στο πρώτο lockdown; Τι έγινε
τους μήνες που μεσολάβησαν; Η απάντηση είναι ένα πελώριο «τί
ποτα». Και γι’ αυτό σήμερα, έναν χρόνο μετά και παρά τη σχετική «ε
ξοικείωση» με τις ιδιαιτερότητες του ιού, η αντιμετώπισή του χειρο
τερεύει αντί να βελτιώνεται: Οι συρροές σε χώρους δουλειάς πολ
λαπλασιάζοντας εργαζόμενοι πλέον θρηνούν συναδέλφους τους, ό
πως στον κλάδο των Τροφίμων. Σε λεωφορεία και βαγόνια του Με
τρά γίνεται το αδιαχώρητο, είτε με lockdown είτε χωρίς. Τα σχολεία
ανοίγουν κάθε τόσο όπως έκλεισαν, δεν γίνεται καμία ιχνηλάτηση
κρουσμάτων. Στα νοσοκομεία, τα «έκτακτα μέτρα» εξαντλήθηκαν
στο κλείσιμο κλινικών, στη μετατροπή απλών κρεβατιών σε Covid.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ ■ ■
ι λα τα παραπάνω δεν εί

ναι «αβλεψίες» της κυ’ βέρνησης, αλλά πλευ
ρές της στρατηγικής της,
μιας στρατηγικής που άλ
λωστε δεν αποτελεί ελληνι
κή πατέντα αλλά ακολουθεί
ται από όλες τις αστικές κυ
βερνήσεις, σοσιαλδημοκρα
τικές και συντηρητικές.
Τα αλλεπάλληλα «άνοιξε - κλείσε», οι παλινωδίες με τις απαγο
ρεύσεις και τα ωράρια, που έχουν μετατραπεί σε «σταυρόλεξα για
δυνατούς λύτες», έχουν την εξήγησή τους, κι αυτή δεν είναι άλ
λη από το κριτήριο με το οποίο γίνεται η διαχείριση της πανδημίας.
Εξηγούνται από τη μία και μοναδική «εμμονή» που υπάρχει στην
κρατική διαχείριση: Την προσήλωση στην Υγεία - εμπόρευμα, τη λή
ψη αποφάσεων με βάση τις «αντοχές» της καπιταλιστικής οικονομί
ας, την ισορροπία στο τεντωμένο σκοινί που τραβιέται αφενός από
την εκτίμηση του «κόστους» των μέτρων και αφετέρου από την ε
κτίμηση του «οφέλους» για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

■ ■ ■

r\Ka τα παραπάνω μπαίνουν στο ζύγι των αποφάσεων, και μαζί
Η J με τις συνολικότερες προτεραιότητες της αστικής τάξης επιλέγεται πότε και ποιοι τομείς θα κλείσουν, πότε θα ανοίξουν και
για πόσο κ.ο.κ. Αυτό αποδεικνύει και η ένταση της συζήτησης γύ
ρω από το άνοιγμα του Τουρισμού, με την κυβέρνηση να μην κρύ
βει ότι ο αγώνας δρόμου για τον περιορισμό της πανδημίας έχει ως
«κορδέλα τερματισμού» την προσέλκυση της πελατείας για τους ε
πιχειρηματικούς ομίλους, κάτι άλλωστε που έγινε και πέρυσι το κα
λοκαίρι, με τα πρωτόκολλα - λάστιχο και τα γνωστά αποτελέσματα.
Επομένως το lockdown είναι «αναπόφευκτο» όπως λένε η κυβέρ
νηση και τα παπαγαλάκια της, ακριβώς επειδή η όλη διαχείριση της
πανδημίας γίνεται με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Γι’ αυτό και είναι αποπροσανατολιστικό το δίλημμα «lockdown

ή ανεξέλεγκτη έξαρση της πανδημίας», αφού αφήνει στο απυρό
βλητο την πραγματική αιτία των κινδύνων που πολλαπλασιάζονται
για το λαό, όποιο κι αν είναι το μείγμα των περιορισμών.
Το «δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία», που λένε τα κυβερνη
τικά στελέχη, υποστηρίζοντας τάχα ότι μπροστά στην υγεία δεν
υπολογίζουν το «κόστος των μέτρων», είναι άλλη μια λαθροχει
ρία, αφού από όλα τα σενάρια που έχει μπροστά της η κυβέρνηση,
επιλέγει αυτό με το μικρότερο κόστος. Η «εξίσωση» λοιπόν, η οποία
«λύνεται» κάθε βδομάδα από την κυβέρνηση και βγάζει το αποτέ
λεσμα των νέων μέτρων, δεν παύει ούτε στιγμή να έχει ως «άγνω
στο» την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ζωής του λαού.

Ακόμα και οι προσδοκίες που επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυ
βέρνηση γύρω από τους εμβολιασμούς, το «φως στο τούνελ» που
τάχα φαίνεται και το κλίμα ότι «φάγαμε τον γάιδαρο - κάντε λίγη
υπομονή», εντάσσονται στην ίδια στρατηγική.
Αξιοποιούνται τόσο για τον εφησυχασμό του λαού όσο - κυρίως
- για τη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος. Γι’ αυτό, όλο και πε
ρισσότερο ανοίγει η συζήτηση γύρω από το «πιστοποιητικό εμβολι
ασμού», τις «τουριστικές φούσκες» από εμβολιασμένους εργαζόμε
νους και ταξιδιώτες, και προφανώς γύρω από τις προσαρμογές στην
«προτεραιοποίηση» του εμβολιαστικού σχεδιασμού.
Και εδώ κριτήριο είναι η προώθηση της κερδοφορίας των ομί
λων και όχι βέβαια η ασφάλεια των εργαζομένων, που άλλωστε ερ
γάζονται πλήρως εκτεθειμένοι σε κάθε είδους επαγγελματικό κίν
δυνο, ενώ ακόμα δεν είναι διαπιστωμένη η επίδραση των εμβολίων
στη διάδοση του ιού.
Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο φανερό: Αν οι εργαζόμε
νοι δεν οργανωθούν, αν δεν παλέψουν μέσα από τα σωματεία τους
μαζί με τους υγειονομικούς και όλο το λαό για άμεσα και ουσιαστι
κά μέτρα προστασίας, όπως επίταξη του ιδιωτικού τομέα, μέτρα
στους χώρους δουλειάς κ,λπ., η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς.
Και όσο οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βλέπουν «φως στο τούνελ»,
τόσο ο λαός θα βυθίζεται στο σκοτάδι, θα μετράει θυσίες στην υ
γεία, στη ζωή, στο εισόδημά του. Η πάλη ενάντια στον πραγματικό
αντίπαλο, το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά του, με σύν
θημα «Lockdown στην πολιτική τους», πρέπει να δυναμώνει καθη
μερινά σε χώρους δουλειάς, σε κλάδους και συνοικίες.

ΚΚΕ

Τι άλλο πρέπει να γίνει
ώστε η κυβέρνηση να επιτάξει
τον ιδιωτικό τομέα Υγείας;
Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του
ΚΚΕ για τις καταγγελίες για την κατάρρευση του
δημόσιου συστήματος Υγείας και τις ευθύνες της
κυβέρνησης σημειώνει:
«Οι καταγγελίες και η κραυγή αγωνίας που εκ
πέμπουν σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία,
νοσοκομειακοί γιατροί, διευθυντές κλινικών δημό
σιων νοσοκομείων, έχουν πάρει πλέον τη μορφή
χιονοστιβάδας και μαρτυρούν την κατάρρευση του
δημόσιου συστήματος Υγείας και τις εγκληματι
κές ευθύνες της κυβέρνησης.
Ως εδώ!
Τι άλλο θα πρέπει να γίνει ώστε η κυβέρνηση να
επιτάξει εδώ και τώρα τον ιδιωτικό τομέα Υγείας
για να προστεθούν κλίνες και προσωπικό στο δη
μόσιο σύστημα Υγείας;
Τι άλλο θα πρέπει να γίνει, ώστε να προσλάβει
άμεσα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο δη
μόσιο σύστημα Υγείας;
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υ
γεία και τη ζωή του λαού!
Το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα προς όλο το λαό ε
δώ και τώρα να δυναμώσει την πάλη για την υπε
ράσπιση της ζωής του».

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαφημίζει τις «συμφωνίες»
με τους κλινικάρχες
Ακόμη 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρα
σκευή, ενώ τα νέα κρούσματα ανήλθαν σε 2.215, τα
1.022 στην Αττική. Οι εισαγωγές νέων ασθενών (μέσω
ΕΚΑΒ) στα νοσοκομεία της επικράτειας ήταν 402 (η
μερήσια μεταβολή +10,14%) και η πληρότητα στις ΜΕΘ
ανερχόταν σε 87% στην επικράτεια. 451 ήταν οι διασωληνωμένοι και μόνο στην Αττική έγιναν 160 εισαγω
γές την τελευταία βδομάδα.
Από το Σάββατο, η Φωκίδα και τα Ανώγεια ανεβαίνουν
στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου», ενώ για τη
Λάρισα αναστέλλεται η ένταξη της περιοχής στο «βα
θύ κόκκινο». Σύμφωνα εξάλλου με το υπουργείο Υγεί
ας, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για το βρετανικό
στέλεχος, αλλά τα δεδομένα είναι λιγότερα για τη νοτιοαφρικανική και τη βραζιλιάνικη μετάλλαξη.
Στο πλαίσιο της επίσημης ενημέρωσης, για άλλη μια
φορά η κυβέρνηση αναφέρθηκε στην «ατομική ευθύ
νη», ενώ ο υφυπουργός Υγείας, Β. Κοντοζαμάνης, μί
λησε για «συμφωνίες» με τους κλινικάρχες - αντί για ε
πίταξη - «που θα "προσφέρει" ο καθένας από τη μεριά
του», εννοώντας την ενοικίαση 120 ιδιωτικών κρεβατιών
με τη διπλάσια αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Για όσα καταγγέλλει ο διευθυντής του Παθολογικού
τομέα του «Αγία Ολγα», I. Ιωαννίδης, στην επιστολή πα
ραίτησής του, ο υφυπουργός Υγείας μίλησε προκλη
τικά για «υπερβολές», ισχυριζόμενος ότι έχουν ληφθεί
«όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εφημερεύει το νο
σοκομείο με ασφάλεια»...

Επίσκεψη του Δ. Κουτσούμπα
στο Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής ΚΑΤ
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τη Δευ
τέρα 8 Μάρτη, στις 10 π.μ., θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσο
κομείο Αττικής ΚΑΤ, όπου θα συναντηθεί με τη διοίκηση
του Νοσοκομείου και το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων.
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 Στη δίνη των παράνομων εμβολιασμών
Πηγή:

ΚΑΡΦΙ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 114.61 cm² Κυκλοφορία:
:

1
06-03-2021
4910

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στη δίνη των
παράνομων
εμβολιασμών
Ένας τρομερός πόλεμος έχει ξε
σπάσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης
και στην παράταξη του Δημάρχου
Κωνσταντίνου Ζερβά, με αφορμή
τους εμβολιασμούς εκτός σειράς
στα ιδρύματα "Αγιος Δη μήτριος" και
"Άγιος Παντελεήμονας", υπόθεση
για την οποία έχει παρέμβει Εισαγ
γελέας (για το θέμα των παράνομων
εμβολιασμών το «Καρφί» είχε ενη
μερώσει έγκαιρα τους αρμόδιους).
Ο Δή μαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε
την παραίτηση του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ο κ.
Τσαβλής αρνήθηκε και έγινε ο χα
μός. Στο θέμα παρενέβη και η ΝΔ,
που διέγραψε τον κ.Τσαβλή καιτην
αντιδήμαρχο Ακριτίδου, οι οποίοι
φέρονται να εμπλέκονται στην υπό
θεση. Το θέμα, όμως, δεν έληξε με
τις διαγραφές, καθώς η παράταξη
του Δημάρχου χωρίστηκε στα δυο
και όπως αντιλαμβάνεστε προέκυψαν και άλλα προβλήματα. Καλά
ξεμπερδέματα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Προπηλακισμός σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 137.47 cm² Κυκλοφορία:
:

1
06-03-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Tous εξύβρισαν στη Θεσσαλονίκη

Προπηϋακισμός σε
κλιμάκιο ίου ΕΟΔΥ
Τέσσερα άτομα έβρισαν τα μέλη του κλιμακίου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΝΩΣΤΟΙ επιτέθη
καν λεκτικά σε κλιμά
κιο του ΕΟΔΥ, που
διενεργούσε ελέγxous στην περιοχή τηε
Νικόποληεστη δυτική
Θεσσαλονίκη, το με
σημέρι τηεΠέμπτηε.
Συγκεκριμένα,τέσ
σερα άτομα, περί
που στιε 13:00, κινή
θηκαν απειλητικά
npos τα μέλη του
κλιμακίου, που έκα
ναν rapid τεστ σε πολίτεε, tous εξύβρι
σαν και στη συνέχεια
raus ζήτησαν να απο
χωρήσουν. Στο ση
μείο έφτασαν και δυ
νάμει τηεΕΛ. ΑΣ., το
συμβάν έληξε και τα
άτομα αποχώρησαν.
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 «Εμφραγμα» στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της
Αττικής
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 970.81 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

^ Σε ολόκληρο ίο Λεκανοπέδιο υπάρχουν διαθέσιμεε μόλιε 19 κλίνεε
ινιε τον τάχιστο ρυθμό
cn^nons των εισαγωγών στα
νοσοκομεία και- cos επί το πλείστοντων διασωληνώσεων πρόκειται να
καλυφθούν και τα ελάχιστα
εναπομείναντα κρεβάτια

π

«Εμφραγμα» στις ΜΕΘ ίων
νοσοκομείων της Αττικής

«Ασφυξία» κυριαρχεί ons
μονάδεε εντατικήε θεραπείαε
Covid εφτά νοσοκομείων ins
πρωιεύουσαε.

Σφοδρή καταγγελία ins ΠΟΕΔΗΝ

Αιασωϋηνωμένη
ασθενής με κορονοϊό
πέθανε εκτός εντατικής

κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύ

Η

σκολη, μετιδ νέεδ κλίνεδ που δια
μορφώνονται να καλύπτονται σε
χρόνο-ρεκόρ. Σύμφωνα με στοιχεία τηδ

ΣΟΚ προκάλεσε, παράλληλα, η καταγγελία

Ομοσπονδίαδ εργαζομένων στα νοσοκο
μεία (ΠΟΕΔΗΝ), μέχρι χθεδ, Παρασκευή,
από τΐδ 14 κλίνεδ που διαμορφώθηκαν στο
«Ερυθρόδ Σταυρόδ» με μετατροπή, γέμι
σαν οι 12. Το ίδιο συνέβη σιο ΚΑΤ, όπου

τηδ Πανελλήνιαδ Ομοσπονδίαδ Εργαζομέ
νων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) κα
τά την οποία διασωληνωμένη ασθενήδ με
ακόμα 10 κλίνεδ και μόνον εφτά ήταν δια
θέσιμεδ. Το προεδρείο τηδ ΠΟΕΔΗΝ το

οι κλίνεδ αυξήθηκαν σε 28 και σε δύο
μέρεδ κρατήθηκαν οι 26.

νίζει πωδ σε πολλά νοσοκομεία ξεκινάει
η εφημερία χωρίδ κενέδ κλίνεδ. Η κατά

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμόδ» προ
στέθηκαν 2 κλίνεδ, που καλύφθηκαν, ενώ
στο «Σωτηρία» υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 3
διαθέσιμεδ κλίνεδ, οι οποίεδ ενδέχεται να
καλυφθούν από στιγμή σε στιγμή. Στο «Ατ
τικόν», λειτούργησαν χθεδ, Παρασκευή,

σταση στίδ ΜΕΘ 12 νοσοκομείων τηδ
Αττικήδ είναι η εξήδ:
• ΚΑΤ: 26 ασθενείδ στίδ 28 κλίνεδ.
• «Σισμανόγλειο»: 14 ασθενείδ στίδ 14 κλίνεδ.
• «Γ. Γεννηματάδ»: 15 ασθενείδ σπδ 16 κλίνεδ.
• «Αγία'Ολγα»: 9 ασθενείδ στίδ 9 κλίνεδ.

• «Σωτηρία»: 81 ασθενείδ στίδ 84 κλίνεδ.
• «Ευαγγελισμόδ»; 46 ασθενείδ στίδ 46 κλίνεδ
• ΝΙΜΤΣ: 6 ασθενείδ στίδ 6 κλίνεδ.
• «Ελπίδ»: 6 ασθενείδ στίδ 6 κλίνεδ.
• «Ασκληπιείο»: 12 ασθενείδ στίδ 12 κλίνεδ.
• «θριάσιο»: 17 ασθενείδ στίδ 17 κλίνεδ.
• «Αττικόν»: 36 ασθενείδ στίδ 43 κλίνεδ.
Με βάση τα στοιχεία τηδ ΠΟΕΔΗΝ, σε
ολόκληρο το Λεκανοπέδιο υπάρχουν δια
θέσιμεδ μόλιδ 19 κλίνεδ.

«Συναγερμόν» με 451 άτομα υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοήε

Era 2.215 κρούσματα κορονοϊού
ΣΤΑΘΕΡΑ πάνω από 2.000 παρέμειναν τα κρούσματα κορονοϊού και χθεδ,
Παρασκευή, με τον ΕΟΔΥ να έχει ανα
κοινώσει, συνολικά, 2.215. Στο μετα
ξύ, οι διασωληνωμένοι ασθενείδ κατέ
γραψαν νέα αύξηση, καθώδ ανήλθαν
σε 451, ενώ ο ΕΟΔΥ κατέγραψε και 32
νέουδ θανάτουδ λόγω τηδ Covid-19.
Αναλυτικά, ο ΕΟΔΥ αναφέρει για
χθεδ, Παρασκευή: «Τα νέα εργαστη

ριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
τηδ νόσου που καταγράφηκαν τΐδ

«ΘΥΕΛΛΑ» έχει ξεσπάσει στίδ
υγειονομικέδ Αρχέδ του Ηρα
κλείου Κρήτηδ, έπειτα από τον
εντοπισμό 7 μολύνσεων από
Covid-19 στο «Βενιζέλειο» Γενι
κό Νοσοκομείο. Ωστόσο, αυτό
που ηροκαλεί αλγεινή εντύπω
ση είναι το γεγονόδ πωδ θετικέδ
στον ιό βρέθηκαν δύο νοσηλεύτριεδ οι οποίεδ είχαν αρνηθεί να
εμβολιαστούν, σύμφωνα με το
διοικητή του νοσοκομείου, Κων
σταντίνο Τερζάκη.
Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιοδ
δήλωσε στο TheTOC πωδ την
περασμένη Τετάρτη εντοπίστη
καν πέντε ασθενείδ του θετικοί
στον κορονοϊό και δύο νοσηλεύτριεδ τηδ αιματολογικήδ κλινικήδ. Μόλιδ βρέθηκαν τα κρού-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κορονοϊό πέθανε εκτόδ μονάδαδ εντατικήδ θεραπείαδ στο «Ασκληπιείο»! Στη σο
βαρή αυτή καταγγελία για το θάνατο ασθενούδ εκτόδ ΜΕΘ προχώρησε με ανακοίνωσή
τηδ η Ομοσπονδία.Όπωδ αναφέρει ο πρόεδρόδ τηδ, Μιχάληδ Γιαννάκοδ, οι κλίνεδ
ΜΕΘ του νοσοκομείου είναι καλυμμένεδ και
η διακομιδή ασθενών είναι αδύνατη λόγω τηδ
βαρύτηταδ τηδ κατάστασήδ τηδ.

τελευταίεδ 24 ώρεδ είναι 2.215, εκ
των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατό
πιν ελέγχων στίδ ηύλεδ εισόδου τηδ
χώραδ. Ο συνολικόδ αριθμόδ των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 201.677
(ημερήσια μεταβολή +1.1%), έκτων
οποίων 51.7% άνδρεδ. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ
ταίων? ημερών, 71 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.885 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με COVID-19 είναι 32, ενώ από την
έναρξη τηδ επιδημίαδ έχουν καταγρά
φει συνολικά 6.664 θάνατοι. Το 95.8%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. Ο αριθμόδ των ασθε

νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 451 (68.3% άνδρεδ). Η διάμε
ση ηλικία τουδ είναι 68 έτη. Το 84.7%
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω. Από την αρχή τηδ
πανδημίαδ έχουν εξέλθει απότιδ ΜΕΘ
1.398 ασθενείδ. Οι εισαγωγέδ νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
τηδ επικράτειαδ είναι 402 (ημερήσια
μεταβολή +10.14%). Ο μέσοδ όροδ ει
σαγωγών του επταημέρου είναι 335
ασθενείδ».
Σημειώνεται πωδ πραγματοποι
ήθηκαν 26.171 μοριακά τεστ και
29.890 rapid test. Σε σύνολο, λοιπόν,
56.061 τεστ, το ποσοστό θετικότηταδ
υπολογίζεται σε 3,98%.

Εσιία υπερμετάδοση$ το «Βενιζέλειο»

Νοσηθεύτριες-αρνήτριες του εμβοΠίου βρέθηκαν θετικές
σματα,εκλήθη η πρόεδροδ
τηδ επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων που επικοινώνησε
με τον ΕΟΔΥ και έλαβε οδηγίεδ για τη διαχείριση τηδ κατάστασηδ. Ο έναδ από τουδ
ασθενείδ νοσηλεύεται στην Εντατική, μετην κατάσταση τηδ
υγείαδ του να εξελίσσεται καλά,
ενώ άλλοδ έναδ βρίσκεται σε
κλινική Covid -19, χωρίδ να κινδυνεύει. Οι υπόλοιποι τρειδ
ασθενείδ, καθώδ και οι δύο νοσηλεύτριεδ, βρίσκονται σε κατ'
οίκον περιορισμό.
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 Kρας τεστ στα 7 εμβόλια κατά του κορωνοϊοΰ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,60

Επιφάνεια 1058.99
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-03-2021

Κυκλοφορία:

24590

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ενα crash test
ανάμεσα στα
7 δημοφιλέστερα
ΝΔΤΑΣΑΜΠΑΣΤΕΑ I. 60

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Kρας τεστ στα 7 εμβόλια κατά του κορωνοϊοΰ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Σελ.:

1,60

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

06-03-2021

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ C0VID-19
PFIZER
BIONTECH

MODERNA

ASTRAZENECA

JANSSEN

CUREVAC

NOVAVAX

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTIKOTHTA

SPUTNIK

91,6%

ΔΟΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ

FDA,
EMA-MHRA

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

FDA,
EMA-MHRA

FDA,
EMA-MHRA
Βρετανία/
Σουηδία

ΗΠΑ/
Γερμανία

mRNA

Ρωσική
Υπηρεσία

Αδενοϊόε
χιμπαντΖή

mRNA

MHRA: Ρυθμιστική Αρχή ΦαρμάΛ,ίΗνωμένο Βασίλειο)
F9A: Υπηρεσία Τροφίμων και ΦαρμΙ«Αν (ΗΠΑ)
ΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (Ευρωπαϊκή Ενωση)

ΗΠΑ

Αδενοϊόε
Ζώου

Γερμανία

ΗΠΑ

mRNA φ ανασυνδυα
σμένη πρωτεΐνη

Ρωσία

2 ανθρώπινοι
αδενοϊοί

*80% στιε 12 εβδομάδεε

η****«£,

(<!. „■ #

Συγκριτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότηια και τα βασικά χαρακτηριστικά rous
ο μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστο
ρία της ανθρωπότητας βρί
σκεται εν εξελίξει. Περισσότερες
από 280 εκατομμύρια δόσεις των
εμβολίων έχουν ήδη γίνει σε 108
χώρες, με ρυθμό περίπου 6,13 εκατ.
δόσεις την ημέρα. Εμβόλια έχουν
ήδΑ αναπτυχθεί ενώ ετοιμάζονται
και άλλα.

Τ

Kpas ιεσι σια 7 εμβόλια
κατά ίου κορωνοϊοΰ

Pfizer-BioNTech
Η αγγλο-γερμανική εταιρεία ανέ
πτυξε πρώτη εμβόλιο, κατακτώντας
την ευρωπαϊκή αγορά από τα τέ
λη του 2020. Πρόκειται για το πρώ
το εμβόλιο στον κόσμο που δημιουργήθηκε με μια εντελώς καινοτόμο τεχνική, του αγγελιοφόρου
RNA. To mRNA είναι νουκλεϊνικό οξύ, ένας «εντολέας» που ζητά
από τα κύτταρά μας να παράγουν
την S-πρωτεϊνή του ιού, η οποία
αποτελεί το αντιγόνό (ερέθισμα)
εναντίον του οποίου στη συνέχεια
τα Β-κύτταρα του οργανισμού μας
θα φτιάξουν αντισώματα και θα
ενεργοποιήσουν τα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα. Ετσι, το ανοσοποι
ητικό μας σύστημα λαμβάνει την
πληροφορία να εμποδίσει τον ιό
και να τον εξουδετερώσει. Γίνεται
σε δύο δόσεις με απόσταση τριών
εβδομάδων και έχει αποτελεσμα
τικότατα άνω του 90%. Διατηρεί
ται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασί
ες, -70 βαθμούς Κελσίου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

AstraZeneca

Moderna
Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο και χρησι
μοποιεί την ίδια τεχνολογία με το εμ
βόλιο των Pfizer-BioNTech. Η αποτελεσματικότητά του αγγίζει το 95%,
που σημαίνει ότι 95 στα 100 άτομα
μπορούν να αποφύγουν να ασθενή
σουν με βαριά συμπτώματα. Οι πε
ρισσότερες από τις δόσεις που παράχθηκαν πηγαίνουν στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες μια και η εταιρεία εί
ναι αμερικανική. Χορηγείται σε δύο
δόσεις με απόσταση 4 εβδομάδων.
Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -20
βαθμών Κελσίου.

Πέρσι θεωρείτο ότι η εταιρεία αυτή
θα ήταν η πρώτη που θα φτάσει στο
εμβόλιο, όμως μια σειρά απρόβλε
πτων εξελίξεων καθυστέρησαν την
άφιξή του μέχρι τα τέλη Ιανουάρι
ου, αφού είχαν προηγηθεί άλλα δύο
εμβόλια. Η προετοιμασία, την οποία
έκανε στο Ινστιτούτο Τζένερ του πα
νεπιστημίου της Οξφόρδης βασίζε
ται σε ιό χιμπατζή, αβλαβή για τον
άνθρωπο, ο οποίος δρα ως όχημα
που μεταφέρει στα ανθρώπινα κύτ
ταρα τον γενετικό κώδικα των πρω
τεϊνών του ιού, ώστε να δημιουργηθούν αντισώματα εναντίον του. Στό
χος είναι η ακίδα της πρωτεΐνης. Η
αποτελεσματικότητά του κυμαίνεται
στο 62% μετά την πρώτη δόση, όμως
αυξάνεται στο 80% στη 12η εβδομά
δα, όταν χορηγείται η δεύτερη δόση.
Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, χορηγούν το εμβόλιο
αυτό σε πολίτες κάτω των 65 ετών

για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Διατηρείται στους 2-8 βαθμούς
Κελσίου και έτσι είναι πολύ πιο εύ
κολη η μεταφορά του.

Janssen
Εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
την περασμένη εβδομάδα και ανα
μένεται να γίνει το ίδιο στην Ευρώ
πη τις επόμενες εβδομάδες. Παράγεται από την εταιρεία Johnson &
Johnson και είναι το μοναδικό μονοδοσικό, καθώς δεν χρειάζεται επα
ναληπτική δόση. Διατηρείται σε ψυ
γείο σε θερμοκρασίες μεταξύ 2 και 8
βαθμών Κελσίου και η αποτελεσμα
τικότητά του κυμαίνεται από 72%
έως 86%. Μεταφέρεται στο σώμα
με έναν αδενοϊό που είναι ακίνδυ
νο για τον άνθρωπο.

CureVac
Η γερμανική εταιρεία συνεργά

ζεται με την Bayer. Είναι εμβό
λιο τεχνολογίας mRNA, όπως της
Moderna και της Pfizer-BioNTech.
Η διαδικασία για την αδειοδότησή του μόλις άρχισε στην Ευρω
παϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και
αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμ
φωνα με τον πρόεδρο της CureVac
στα τέλη Μάίου ή στις αρχές Ιου
νίου. Δεν υπάρχουν επίσημα στοι
χεία για την αποτελεσματικότητά
του, ακόμα.

Novavax
Καθυστερεί. Μόλις τώρα ολοκληρώ
θηκε η τρίτη φάση των κλινικών δο
κιμών και ξεκίνησε η τελευταία στις
ΗΠΑ και στο Μεξικό. Βασίζεται σε
πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επι
φάνεια του ιού.

Sputnik
Είναι σχεδιασμένο με πρωτότυπο
τρόπο: οι δύο δόσεις, που χορηγού
νται με διαφορά 21 ημερών, περι
έχουν δύο διαφορετικούς αδενοϊούς που μεταφέρουν την ακίδα της
πρωτεΐνης. Χρησιμοποιεί τον κλα
σικό μηχανισμό των εμβολίων που
ξέραμε μέχρι σήμερα, καθώς προκαλεί τον οργανισμό να κινητοποι
ήσει την ανοσοποιητική απάντηση.
Η αποτελεσματικότητά του είναι
στο 91,6% και διατηρείται σε ξη
ρό πάγο. Εχει έγκριθεί μόνο από
τις ρωσικές αρχές.
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 Αντιδρούν στο ιταλικό μπλόκο στις εξαγωγές
εμβολίων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26,71

Επιφάνεια 1073.03
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-03-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

JO H A N N A GERON, POOL VIA Α Ρ

Αντιδρούν στο
ιταλικό μπλόκο στις
εξαγωγές εμβολίων
Το Τόκιο ανησυχεί, ίο Λονδίνο θορυβήθηκε και η Καμπέρα
δυσαρεσιήθηκε με την απόφαση της Ρώμης να ενεργοποιήσει
ιον ευρωπαϊκό μηχανισμό μπλοκάρονιας 250.000 δόσεις εμβολίων
προς την Αυστραλία, επικαλούμενη τις καθυστερήσεις της AstraZeneca

► Tns ΒΙΚΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ο κουτί της Πανδώρας άνοιξε.
[Είναι] λάθος. [Δίνει] λευκή επι
ταγή σε μιμητές. Θα μπορούσε να
έχει μοιραίες συνέπειες, πχ στις
αλυσίδες προμηθειών. [Είναι]
προάγγελος μιας παγκόσμιας
μάχης για τα εμβόλια κατά της
Covid-19; Η κλιμάκωση αναπό
φευκτη»...
Μομφές, προειδοποιήσεις και
καίρια ερωτήματα εμπεριέχει το
αιχμηρό τουίτ του Μπερντ Λάνγκε, Γερμανού ευρωβουλευτή και
επικεφαλής της Επιτροπής Εμπο
ρίου του Ευρωκοινοβουλίου,
στον απόηχο της πρώτης απαγό
ρευσης εξαγωγής εμβολίων από
την Ε.Ε. Οπως γνωστοποιήθηκε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

την Πέμπτη, η Ιταλία -με τη ρητή
συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής- ενεργοποίησε πρώτη
φορά τον νεοσυσταθέντα μηχανι
σμό ελέγχου των εξαγωγών εμβο
λίων από το ευρωπαϊκό μπλοκ,
εμποδίζοντας την αποστολή
250.000 δόσεων του σκευάσμα
τος των AstraZeneca/Πανεπιστη
μίου Οξφόρδης στην Αυστραλία.
Η κυβέρνηση του Μάριο
Ντράγκι επικαλέστηκε τις μεγά
λες καθυστερήσεις στις παραδό
σεις από τη βρετανο-σουηδική
φαρμακοβιομηχανία, κατά πα
ράβαση των όρων του συμβο
λαίου της με την Ε.Ε. Ο Ιταλός
υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι
ντι Μάιο, τόνισε μάλιστα πως η
Αυστραλία δεν αποτελεί «ευάλω

τη» χώρα σε επιδημιολογικό επί
πεδο, ούτε συνιστά «εχθρική πρά
ξη» εναντίον της το μπλοκάρισμα
της συγκεκριμένης παρτίδας.
Η κίνηση της Ρώμης -την
οποία θα ακολουθούσε και το
Παρίσι, αν χρειαζόταν, όπως φρό
ντισε να επισημάνει ο υπουργός
Υγείας της Γαλλίας, Ολιβιέ Βεράναναζωπύρωσε τις επικρίσεις και
τις ανησυχίες πως η Ε.Ε. διολι
σθαίνει στον προστατευτισμό
-αν όχι στον εθνικισμό- ως προς
τις προμήθειες εμβολίων για να
καλύψει τις δικές της αστοχίες,
με κίνδυνο να υπάρξουν πράξεις
μίμησης και αντιποίνων. Ηδη το
Βερολίνο συνέστησε προσοχή,
ενώ το ζήτημα προκάλεσε την
παρέμβαση και του Λονδίνου.

«Η παγκόσμια ανάκαμψη από
την Covid βασίζεται στη διεθνή
συνεργασία. Ολοι εξαρτόμαστε
από τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η επιβολή περι
ορισμών θέτει σε κίνδυνο τις
παγκόσμιες προσπάθειες κα
ταπολέμησης του ιού», δήλωσε
χθες όλο νόημα εκπρόσωπος του
πρωθυπουργού της Βρετανίας.
Ο Μπόρις Τζόνσον είχε θορυβη
θεί ιδιαιτέρως όταν θεσπίστηκε
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στα
τέλη Ιανουάριου, όχι μόνο εξαιτίας της μεγαλειώδους γκάφας με
την ολιγόωρη ενεργοποίησή του
για τη Βόρεια Ιρλανδία λίγο μετά
την ολοκλήρωση του Brexit, αλλά
φοβούμενος πως τυχόν απαγό
ρευση εξαγωγών εμβολίων από

την Ε.Ε. θα έπληττε το ταχύτατο
εμβολιαστικό πρόγραμμα της δι
κής του χώρας.
«Ο πρωθυπουργός πράγματι
μίλησε με την πρόεδρο [της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής] Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν νωρίτερα φέτος κι
εκείνη επιβεβαίωσε ότι ο μηχανι
σμός ιούς εστιαζόταν στη διαφά
νεια και δεν στόχευε να περιορί
σει τις εξαγωγές των εταιρειών»
συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του
Τζόνσον. «Αναμένουμε από την
Ε.Ε. να συνεχίσει να τηρεί τις δε
σμεύσεις της».
Θυμίζουμε πως, όταν ξέ
σπασε η οξύτατη κόντρα ανά
μεσα στην Κομισιόν και την
AstraZeneca, υπήρξαν διαρροές
και υποψίες πως ο φαρμακευτι-
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 Αντιδρούν στο ιταλικό μπλόκο στις εξαγωγές εμβολίων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

κός κολοσσός παρασκεύαζε εμ
βόλια σε εργοστάσια εντός Ε.Ε.
πουλώντας τα σε τρίτες χώρες,
την ώρα που αρνείτο να μεταφέ
ρει ποσότητες από βρετανικά ερ
γοστάσια στο ευρωπαϊκό μπλοκ,
επικαλούμενος προκλητικά πως
η Βρετανία έχει προτεραιότητα
(και) επειδή υπέγραψε πρώτη
συμβόλαιο μαζί του.
Εξαιρουμένης της ιταλικής
απαγόρευσης, η Ε.Ε. έχει εγκρί
νει ώς τώρα όλα τα αιτήματα
εταιρειών -174 συνολικά- για
εξαγωγές εκατομμυρίων δόσεων
εμβολίων προς 29 χώρες, ανάμεσά τους Αυστραλία, Βρετανία,
Ιαπωνία, Καναδάς και Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, υπογράμμισε
χθες εκπρόσωπος της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής για να σώσει τα
προσχήματα και να υπερασπιστεί
τη Ρώμη. Οσες εταιρείες σέβονται
τις δεσμεύσεις τους δεν έχουν
να φοβούνται τίποτα, είναι το
μήνυμα που θέλει να περάσει η
Κομισιόν, με τη Φον ντερ Λάιεν
να αναφέρει την προηγούμενη
βδομάδα πως σχεδόν όλα τα
αιτήματα εξαγωγών που ικανο
ποιήθηκαν έγιναν από τις Pfizer/
BioNTech, ενώ επετράπη και
στις AstraZeneca και Modema
να εξαγάγουν εμβόλια, πολύ μι
κρότερων όμως ποσοτήτων.
«Απογοητευμένη και συγχυ
σμένη» από το μπλόκο της Ρώ
μης είχε δηλώσει στο μεταξύ η
κυβέρνηση της Αυστραλίας διά
στόματος του υπουργού Οικο
νομίας Σάιμον Μπέρμινγκχαμ,
με τον Αυστραλό πρωθυπουργό
Σκοτ Μόρισον να επιχειρεί κα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

26,71

Ημερομηνία
έκδοσης:

τόπιν να υποβαθμίσει το θέμα,
λέγοντας πως «κατανοεί» το
άγχος της Ιταλίας και άλλων ευ
ρωπαϊκών χωρών λόγω κακής
επιδημιολογικής κατάστασης.
Ενώ όμως υποστήριξε πως δεν
επλήγη το εγχώριο εμβολιαστικό
πρόγραμμα, ζήτησε αναθεώρηση
της απόφασης από την Ε.Ε. Ανη
συχία εξέφρασε από την πλευρά
του και ο υπουργός Εμβολίων
της Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο, καλώντας το υπουργείο Εξωτερικών
να διερευνήσει το θέμα και να
εξασφαλίσει τις ποσότητες που
προορίζονται για τη Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλιου.

Εσωτερικές διαφωνίες
Κάποιοι αναλυτές δεν απο
κλείουν τη δημιουργία κακού
προηγούμενου από την Ε.Ε., το
οποίο ενδέχεται να βρει μπροστά
της, με κίνδυνο ο έλεγχος και δη
ο περιορισμός στις εξαγωγές εμ
βολίων να της γυρίσει μπούμε
ρανγκ, ειδικά σε ζητήματα προ
μήθειας πρώτων υλών για την
παρασκευή τους. Στις ακούσιες
συνέπειες αυτής της πρωτοβου
λίας αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής
CureVac, Φραντς-Βέρνερ Χάας,
μιλώντας σε ευρωβουλευτές:

1

06-03-2021

«Μας έχει πλήξει κάπως, επειδή
δεν μπορούσαμε να μεταφέρου
με υλικό για κλινικές δοκιμές στη
Λατινική Αμερική», επισήμανε.
«Χάσαμε μία βδομάδα για να
στείλουμε υλικό που ήταν απα
ραίτητο και είναι απαραίτητο για
τη διεξαγωγή της κλινικής δοκι
μής».
Εσωτερικές διαφωνίες εκφρά
ζονται παράλληλα για τα ρωσικά
και τα κινεζικά εμβόλια, με τον
Γάλλο υπουργό Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, Κλεμάν Μπον, να
ισχυρίζεται πως θα επηρεαστεί η
(υποτιθέμενη) «αλληλεγγύη» της
Ε.Ε. αν κράτη-μέλη καταφύγουν
σε αυτά τα σκευάσματα (όπως
κάνουν ήδη Ουγγαρία και Σλο
βακία, ενδεχομένως Τσεχία, Πο
λωνία και Κροατία). Ωστόσο μι
λώντας στο Politico, ο Ευρωπαίος
επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς,
Τιερί Μπρετόν, δήλωσε πως «εί
ναι εντάξει» τυχόν αγορά ρωσι
κών και κινεζικών εμβολίων από
χώρες της Ε.Ε., αν τα σκευάσματα
λάβουν έγκριση από τον Ευρωπα
ϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
To Sputnik V βρίσκεται ήδη
υπό αξιολόγηση. Τον ελέφαντα
στο δωμάτιο ανέδειξε με χθεσι
νό άρθρο του στην Guardian ο
επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος
Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, τασσό
μενος υπέρ της απελευθέρωσης
των πατεντών εμβολίων από τις
παρασκευάστριες εταιρείες, προκειμένου να παραμεριστούν τα
κέρδη τους και να επιταχυνθεί
άμεσα η παραγωγή δόσεων - συ
νακόλουθα κι ο εμβολιασμός του
παγκόσμιου πληθυσμού.
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 Για να μη χαθεί το εμβόλιο
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 113.58 cm² Κυκλοφορία:
:

06-03-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Για να μπ χαθεί
το εμβόλιο
Μετά την Καλλιθέα, και άλλος
ένας δήμος της Αττικής μπήκε
στη δίνη πολιτικής αναταραχής
λόγω... παράτυπου εμβολιασμού.
Οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ
και μέρες, με την αντιπολίτευση
να «τσιγκλάει» συνεχώς τον δήμαρχονα αποκαλύψειτι έχει
συμβεί. Όταν, όμως, άρχισαν τα
δημοσιεύματα, ο δήμαρχος Πα
λαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος με επιστολή του σε κα
θημερινή εφημερίδα παραδέχε
ται ότι εμβολιάστηκε την ημέρα
που η «Μήδεια» χτύπησε την Ατ
τική, επιβεβαιώνοντας το σχετικό
δημοσίευμά της.Όπως ξεκαθάρι
σε ο δήμαρχος, δεν το επιδίωξε ο
ίδιος. «Κλήθηκα από τα στελέχη
του Εμβολιαστικού Κέντρου Καλ
λιθέας να κάνω κυριολεκτικά το
τελευταίο εμβόλιο της ημέρας
και με γνώμονα την προσπάθεια
να μην πάει καμία δόση χαμένη.
Το αποδέχθηκα».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Πυρά» από ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 για το ΕΣΥ και την
πανδημία
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,17

Επιφάνεια 1004.04
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-03-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πακέτο
θέσεων για
το ΕΣΥ και την
πανδημία ςελ.ι7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Πυρά» από ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 για το ΕΣΥ και την πανδημία
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,17

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-03-2021

«Πυρά» από ΚΚΕ και ΜέΡΑ25
για το ΕΣΥ και την πανδημία
►Tns ΝΟΡΑΣ ΡΑΛΛΗ n.ralli@efsyn.gr

ύο είναι οι άξονες στους οποί
ους κινείται η κριτική σχεδόν
όλης της αντιπολίτευσης ως
προς την κυβερνητική πολιτι
κή για την πανδημία: η αναπο■ *ΐ «τλ’Λ*·it χελεσματικότητα των μέτρων
που όλο και σκληραίνουν δί
χως κανένα θετικό αντίκρισμα
και η μη λήψη μέτρων για τα
οποία κάνει συνεχώς λόγο ο
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ και το
ΜέΡΑ25, παρά τις όποιες μετα
ξύ τους διαφοροποιήσεις.
Το ΚΚΕ καταγγέλλει αρχι
κά τη «μετατροπή του ΕΣΥ
στην Αττική σε σύστημα μίας
νόσου», κάτι που «έχει πλέον
και την επίσημη σφραγίδα
της κυβέρνησης». «Η εξέλιξη
αυτή, εκτός όλων των άλλων,
το μόνο που θα επιφέρει είναι
η εξάπλωση μιας νέας “παράλ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

παρά τα περιοριστικά μέτρα
και τα συνεχιζόμενα lockdown
τα κρούσματα εκτοξεύονται;
Οτι τα δημόσια νοσοκομεία
στην Αττική βρίσκονται ένα
βήμα πριν την κατάρρευση;
Οτι το πρόγραμμα του μαζικού
εμβολιασμού απέχει πολύ ακό
μα από το να γίνει πραγματι
κά μαζικό;». 0 ίδιος, μεθαύριο
Δευτέρα, στις 10.00 π.μ. θα
επισκεφθεί το Γενικό Νοσο
κομείο Αττικής ΚΑΤ, όπου θα
συναντηθεί με τη διοίκησή του
και το Δ.Σ. του Σωματείου Ερ
γαζομένων.

«Μας οδηγούν
στον Μεσαίωνα»

Ομοβροντία της αντιπολίτευσης για τα «έξυπνα» μέτρα της κυβέρνησης, που γίνονται όλο και πιο
αυστηρά, δίχως κανένα θετικό αποτέλεσμα. Επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων, μαζικός εμβολιασμός
και διορισμός γιατρών με κατεπείγουσες διαδικασίες, ανάμεσα στις προτάσεις του Περισσού
• Την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών ζητεί και το ΜέΡΑ25, προτείνοντας παράλληλα
ιη δημιουργία δημόσιου δικτύου για μαζικά τεστ και εμβολιασμούς

ληλης” πανδημίας, η οποία
αφορά όλους όσοι στερούνται
την αναγκαία περίθαλψη και
θεραπεία από το δημόσιο σύ
στημα υγείας» δηλώνουν και
αφήνουν τους αριθμούς να
μιλήσουν: «Εως τις 3 Μαρτίου,
από τις 311 κλίνες ΜΕΘ για
Covid-19 ήταν κατειλημμένες
οι 283, οι εισαγωγές ασθε
νών για νοσηλεία αυξάνουν,
με προσωπικό ελάχιστο και
εξαντλημένο. Ενδεικτικά: Στο
“Θριάσιο” ένας πνευμονολόγος
όταν εφημερεύει έχει στην ευ
θύνη του πάνω από 65 νοση
λευόμενους ασθενείς, από τους
οποίους οι 35 είναι ασθενείς με
Covid, καθώς και τα επείγοντα
περιστατικά. Στην “Παμμακά
ριστο” πέντε γιατροί παθολό
γοι έχουν στην ευθύνη τους
92 κρεβάτια, από τα οποία τα
12 είναι Μονάδες Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ). Στο “Ασκλη
πιείο”, αντί να υπάρχουν 4 νο
σηλευτές ανά κρεβάτι ΜΕΘ,
υπάρχει 1 νοσηλευτής ανά 4
κρεβάτια!».
Κατόπιν, το κόμμα ασκεί
σκληρή κριτική τόσο στη Ν.Δ.,

1

αφού «το “ειδικό σχέδιο ενί
σχυσης του ΕΣΥ” της κυβέρ
νησης αφήνει ανενόχλητους
τους μεγαλοεπιχειρηματίες
στην Υγεία, οι οποίοι, λες και
δεν έχουμε έκτακτες συνθή
κες, αξιοποιούν τα χάλια του
δημόσιου συστήματος για να
βγάλουν επιπλέον κέρδη σε
βάρος του λαού», όσο και στον
ΣΥΡΙΖΑ (που πριν από λίγες
μέρες έδωσε στη δημοσιότητα
το πρόγραμμά του για το ΕΣΥ):
«Το ίδιο ανέγγιχτο να θησαυρί
ζει αφήνει τον ιδιωτικό τομέα
Υγείας και το “νέο ΕΣΥ” του ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνουν.
«Κανένα lockdown πάνω
στο lockdown δεν πρόκειται
να αντικαταστήσει τα ανα
γκαία μέτρα προστασίας στους
χώρους δουλειάς, στα μέσα
μεταφοράς κ.α., ούτε να συμβάλει στην εξεύρεση επιπλέον
νοσοκομειακών κλινών, κλινών
ΜΕΘ και υγειονομικού προσω
πικού» τονίζουν εμφατικά και
προτείνουν το δικό τους πρό
γραμμα, απαιτώντας από την
κυβέρνηση να προχωρήσει
άμεσα, «τώρα», στις παρακάτω

«αναγκαίες ενέργειες»:
■ Να επιτάξει στο Λεκανοπέ
διο τα ιδιωτικά νοσοκομεία α.
«Μετροπόλιταν» (Ν. Φάληρο),
β. «Ιασώ» (Μαρούσι), γ. «Ερρί
κος Ντυνάν» (Αμπελόκηποι),
δ. «Υγεία» (Μαρούσι), ε. «Ιατρι
κό Κέντρο» (Μαρούσι), χωρίς
αποζημίωση των ιδιοκτητών,
για να προστεθούν απλές, ει
δικές κλίνες και διαγνωστικά
εργαστήρια για τις ανάγκες
των ασθενών. Να ενταχθούν
τώρα στο σύστημα εφημερίας
και νοσηλείας ασθενών (Covid
και μη Covid), με αξιοποίηση
όλων των υποδομών τους και
όλου του προσωπικού τους με
μισθοδοσία από το κράτος.
■ Να αξιοποιηθούν οι ειδικοί
επιστήμονες κύρους που συ
νεργάζονται με τα συγκεκριμέ
να ιδιωτικά θεραπευτήρια και
ταυτόχρονα αποτελούν μέλη
της επιστημονικής επιτροπής
του υπουργείου Υγείας για την
προσαρμογή τους στις ανάγκες
νοσηλείας ασθενών από τον
κορονοϊό.
■ Ολοι οι γιατροί που έχουν
πτυχίο Ιατρικής και τίτλο ει

δικότητας και είναι υποψή
φιοι για τις θέσεις που έχουν
προκηρυχτεί, να διοριστούν με
κατεπείγουσες διαδικασίες και
χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
■ Ολοι οι γιατροί που είναι στη
λίστα αναμονής για ειδικότητα
να ξεκινήσουν άμεσα.
■ Ταυτόχρονα χρειάζεται να
προχωρήσει με γρήγορες δι
αδικασίες ο εμβολιασμός του
πληθυσμού, με πρόσβαση σε
όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
«Αυτές οι προτάσεις είναι
ρεαλιστικές γιατί απαντάνε
άμεσα και πρακτικά στο αδιέ
ξοδο που ήδη έχει οδηγηθεί το
δημόσιο σύστημα υγείας, ιδι
αίτερα στην Αττική, και για το
οποίο έχουν βάλει το “χεράκι
τους” όλες οι εναλλασσόμενες
κυβερνήσεις. Με την προστα
σία και την υγεία του λαού δεν
έχει κανένας το δικαίωμα να
παίζει!» καταλήγει το κόμμα.
Μάλιστα ο Δ. Κουτσούμπας
την Πέμπτη από το βήμα της
Βουλής ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη «ποια είναι τα καλά νέα;
Οτι η πανδημία ένα χρόνο μετά
δεν μπορεί να ελεγχθεί; Οτι

«Η κυβέρνηση, κρυμμένη
πίσω από αδιαφανείς συνε
δριάσεις των οποίων δεν μα
θαίνουμε ποτέ τις εισηγήσεις
και δεν βλέπουμε ποτέ τα πρα
κτικά, βαφτίζει “έξυπνα μέτρα”
τον όλο και αυστηρότερο πε
ριορισμό των πολιτών με όλο
και περισσότερες τιμωρίες,
πρόστιμα και διώξεις» σχολι
άζει το ΜέΡΑ25. Σύμφωνα με
τους ίδιους, ο κ. Κικίλιας «μα
γείρεψε» τα νούμερα των εμβο
λιασμών, «μη διευκρινίζοντας
πόσοι εμβολιάστηκαν και με
τις δύο δόσεις», και κάλεσε σε
συνεργασία τον ιδιωτικό τομέα
Υγείας, «αντί να επιτάξει τις ιδι
ωτικές κλινικές χθες». Οσο για
τον κ. Χαρδαλιά, «βρήκε την ευ
καιρία να εντάξει τις δημόσιες
συγκεντρώσεις στα θανάσιμα
αμαρτήματα». «Στην αρχή της
άνοιξης, εποχή αναγέννησης,
οι πολίτες ετοιμάζονται να βυ
θιστούν πιο βαθιά στον Μεσαί
ωνα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη: σπίτια σφραγισμένα
με μια πανούκλα να επελαύνει
ανενόχλητη» καταλήγουν.
Ο ίδιος ο γραμματέας του
κόμματος, Γ. Βαρουφάκης, επι
στρέφει στην αρχική πρόταση
του ΜέΡΑ25 για ένα «δημόσιο
δίκτυο κέντρων μαζικών τεστ,
που αργότερα θα έκαναν και εμ
βολιασμούς» και ανέφερε πως
το κόμμα του από τον προηγού
μενο Μάιο είχε προειδοποιήσει
την κυβέρνηση «να ετοιμάσει
τα σχολεία για μικρές τάξεις,
να προσλάβει τους αναπληρω
τές καθηγητές από τον Ιούνιο
ώστε να προετοιμαστούν, μαζί
με τους μόνιμους, για μια σο
βαρή τηλεκπαίδευση, αν χρει
αζόταν» και πως «πήραμε το
πολιτικό κόστος να ζητήσουμε
να μην ανοίξει ο τουρισμός κι
η είσοδος στη χώρα να περιο
ριστεί μόνο σε επισκέπτες με
πρόσφατο αρνητικό τεστ», κάτι
που φυσικά δεν συνέβη. Τέλος,
θεωρεί πως «είναι ξεκάθαρο ότι
η χρεοκοπία της χώρας είναι
σήμερα βαθύτερη και από τις
τραγικές μέρες του 2010».
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 Σπάει το ευρωπαϊκό μέτωπο εμβολίου
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 117.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1
06-03-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σπάει το ευρωπαϊκό
μέτωπο εμβολίου
Η ΕΝΙΑΙΑ πολιτική εμβολίου της ΕΕ, όχι
μόνο δεν πέτυχε, αλλά κινδυνεύει να γίνει
η αιτία μεγάλων διενέξεων και αντιπαλό
τητας στους κόλπους της Ευρώπης. Το
ρωσικό πρώτα αλλά και το κινέζικο εμβό
λιο, διχάζουν τα κράτη-μέλη. Η ευρωπαϊκή
ρυθμιστική αρχή φαρμάκων έχει ξεκινή
σει την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου
για πιθανή έγκρισή του, αλλά η Κομισιόν
ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλί
ες για την αγορά του Sputnik V. Την ίδια
ώρα όμως το ρωσικό εμβόλιο έχει ήδη εγκριθεί ή είναι σε διαδικα
σία αξιολόγησης στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Τσεχία, αφού
οι καθυστερήσεις προκαλούν προβλήματα στα προγράμματα εμβο
λιασμού σε όλη την ΕΕ. Το ρωσικό εμβόλιο εξετάζουν τόσο η Κροα
τία όσο και η Αυστρία, ακόμα και η Δανία. Την ίδια ώρα ο Πολωνός
πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είχε επίσης επικοινωνία με τον Κινέζο ηγέ
τη Σι Τζινπίνγκ για την αγορά του κινεζικού εμβολίου. Στον αντίποδα
το Παρίσι ζητά να διατηρηθεί η ενιαία στάση έναντι του SputniK-V.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 11+1 προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛΛ. για το ΕΣΥ του 21ου
αιώνα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 999.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

11+1 προτάσεις του ΚΙΝ.ΑΛΛ.
για το ΕΣΥ του 21ου αιώνα
Σαράντα χρόνια μετά τη θεμελίωσή του από το ΠΑΣΟΚ και τους Παρασκευά Αυγερινό,
Ανδρέα Παπανδρέου και Γιώργο Γεννηματά, στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν στη
σημασία της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και των ανθρώπων του, ενώ
αποδομούν τους ισχυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ΕΣΥ, προβλέποντας ότι
σκοπεύει να το παραδώσει σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

►Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ
ν σήμερα, μετά από έναν
χρόνο πανδημίας, χιλιάδες
συνάνθρωποί μας που χρει
άστηκε να νοσηλευτούν με
κορονοϊό τα κατάφεραν να
βγουν νικητές, αυτό οφεί
λεται όχι μόνο στη θέλησή
ΜΜΜΜΒ
τους για ζωή αλλά και στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και
στην υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν
καθημερινά οι εργαζόμενοί του, γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Η μεγάλη αυτή κατάκτηση για τη χώρα,
το ΕΣΥ, δεν ήταν πάντοτε κάτι υπαρκτό και
δεδομένο. Πριν από τη δημιουργία του, δι
καίωμα στην υγεία και την περίθαλψη είχαν
μόνο όσοι διέθεταν μεγάλα πορτοφόλια, ενώ
ο υπόλοιπος λαός έπρεπε να υποθηκεύσει ή
να θυσιάσει κόπους και περιουσίες μιας ζωής
στην ατυχή στιγμή που μια ασθένεια τού «χτυ
πούσε» την πόρτα.
Η ίδρυση του ΕΣΥ αποτέλεσε μια «επα
νάσταση» και ήταν μια ιστορική τομή για τη
μεταπολιτευτική Ελλάδα. Μια εμβληματική
κοινωνική μεταρρύθμιση που φέρει την πολι
τική σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και τις υπογραφές
τριών προσώπων, που το οραματίστηκαν και
πίστεψαν στην αναγκαιότητα της θεσμοθέτη
σής του. Ο ένας και βασικότερος ήταν ο Παρα
σκευής Αυγερινός, ο άλλος ο Ανδρέας Παπαν
δρέου, στον οποίο ανήκει η περίφημη φράση
«μπροστά στην αρρώστια και τον θάνατο, δεν
υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί» και τρίτος ο
Γιώργος Γεννηματάς, που είχε δηλώσει ότι
θα υπερασπίζεται το ΕΣΥ μέχρι την τελευταία
του πνοή.
Από τότε έχουν περάσει σαράντα χρόνια
και όπως κάθε σημαντικό έργο, όσο πετυχη
μένο και απαραίτητο κι αν αποδεικνύεται,
χρειάζεται επιπλέον στήριξη, ανασχεδιασμό
και ενίσχυση. Το Κίνημα Αλλαγής, ως πολι
τικός επίγονος φορέας του ΠΑΣΟΚ, δεν θα
μπορούσε να αφήσει σήμερα στην τύχη του
το κορυφαίο αυτό δημιούργημά του και τους
ανθρώπους του. Μάλιστα, η σφοδρή επέλαση
της πανδημίας στη χώρα στάθηκε μια καλή
αφορμή, προκειμένου να επικαιροποιήσει τις
θέσεις και να παρουσιάσει τις προτάσεις του
για την επιβεβλημένη σήμερα αναγέννηση
του ΕΣΥ.
Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσφατη 46η επέ
τειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και της ιδρυτι
κής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη ήταν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Φώφη Γεν νήματά στην εκδήβωση για τα 46 χρόνια του ΠΑΣΟΚπου έγινε στ/s 3 Σεπτέμβρη2020στο
Σάππειο με κεντρικό σύνθημα την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματοε Υγείαε

αφιερωμένη στη δημόσια υγεία και στα ανα
γκαία μέτρα για την αναζωογόνηση του ΕΣΥ.
Μια πράξη αφενός ουσιαστική, με τη δημο
σιοποίηση ενός αναλυτικού σχεδίου για την
επόμενη ημέρα του δημόσιου συστήματος
υγείας, και αφετέρου συμβολική, ως ελάχιστη
τιμή στους ήρωες των νοσοκομείων που δί
νουν νυχθημερόν εδώ και πολλούς μήνες τη
μάχη από την πρώτη γραμμή.

Τα ψέματα του Μητσοτάκη
Μιλώντας σε εκείνη την εκδήλωση η
Φώφη Γεννηματά είχε προειδοποιήσει για
τους κινδύνους μετατροπής του ΕΣΥ σε ένα
«απαξιωμένο, φτηνό προνοιακό σύστημα», με

κακοπληρωμένους γιατρούς και διαλυμένες
υποδομές, που «σπρώχνει» όσους έχουν τη
δυνατότητα σε ιδιωτικά κέντρα υγείας. Πα
ράλληλα, είχε αποδομήσει του ισχυρισμούς
του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για
ψεύτικα μεγάλα λόγια, ενώ, όπως είχε υποστη
ρίξει, «η αλήθεια είναι ότι η Ν.Δ. θέλει να τεμα
χίσει το ΕΣΥ και να το παραδώσει σε μεγάλα
ιδιωτικά συμφέροντα».
Ακολούθως, περιέγραψε τις τέσσερις βασι
κές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουρ
γία του: ισότητα για καθολική και ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσί
ες υγείας με την ευθύνη του κράτους, ποιότη
τα, που θα προκύψει με γενναία ενίσχυση της

χρηματοδότησης, προσβασιμόχητα και σύνδε
ση με ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας για
την αντιμετώπιση της μεγάλης ανισότητας
που υπάρχει σήμερα και, τέλος, βιωσιμότητα
για την ανάσχεση της ηλικιακής ανισορροπί
ας, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών
παραμένει υψηλός και οι νέοι ιατροί φεύγουν
στο εξωτερικό.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, αυτές περιλαμ
βάνουν 11+1 σημεία που, όπως τόνισε η πρό
εδρος του ΚΙΝ.ΑΛΛ., μπορούν να οδηγήσουν
στο ΕΣΥ του 21ου αιώνα. Κωδικοποιημένα
είναι τα εξής:
■ Σύγχρονες αναβαθμισμένες υπηρεσίες δη
μόσιας υγείας
■ Ενιαίο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας υπό δημόσια εποπτεία και έλεγχο
■ Σύγχρονα και λειτουργικά δημόσια νοσο
κομεία
■ Δημιουργία κέντρων χρόνιων παθήσεων
του ΕΣΥ
■ Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
με κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ
με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό-παράΐατρικό
προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες μέσω
ΑΣΕΠ, αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών
και ένταξη του υγειονομικού προσωπικού του
ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά
■ Σύγχρονο σύστημα μεταφοράς των ασθε
νών
■ Για τη δημόσια υγεία στα νησιά προτεραι
ότητα είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθ
μιση των υποδομών και η πλήρης στελέχωση
σε προσωπικό
■ Αναβαθμισμένη ιατρική εκπαίδευση με
ριζική αναμόρφωση του συστήματος για την
απόκτηση ειδικότητας και νέο σύστημα εξε
τάσεων
■ Για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις
προβλέπονται η άμεση ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης με τη μετάθεση των υπηρε
σιών ψυχικής υγείας στα γενικά νοσοκομεία
και τις υπηρεσίες της «κοινότητας» (Αυτοδι
οίκηση, ΜΚΟ, κ.λπ.) και η θέσπιση εθνικού
σχεδίου δράσης για τις εξαρτήσεις.
■ Νέα φαρμακευτική πολιτική με γνώμονα
την ελάφρυνση των ασφαλισμένων και ειδι
κά των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και
μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκου
Uj για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους,
1 ανέργους.
Ε ■ Κανόνες και έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα,
% ώστε να μην μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος.
Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η εξατομι* κευμένη ανάθεση του ελέγχου για κάθε ιδι8 ωτικό νοσοκομείο σε ομάδες εξειδικευμένων
2 επιστημόνων και διοικητικών στελεχών του
§ υπουργείου Υγείας.
■ Τέλος, καταλύτης για όλα τα παραπάνω θε
ωρείται από τη Χαριλάου Τρικούπη η αύξηση
της χρηματοδότησης από το 4,5% στο 6% του
ΑΕΠ, με προοπτική εξίσωσης με τον μέσο ευ
ρωπαϊκό όρο, ενώ συμβολή μπορεί να υπάρξει
και από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσε
ων και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης,
με προσέλκυση επενδύσεων, σε συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα, με όρους διαφάνειας
και εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
«Η πρότασή μας για το ΕΣΥ είναι μια πα
ρακαταθήκη και για το μέλλον» ήταν η κατα
ληκτική φράση της Φώφης Γεννηματά, με την
οποία σηματοδότησε τη νέα πνοή που θέλει
να δώσει το κόμμα της Κεντροαριστεράς στη
δημόσια υγεία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που
το εμπνεύστηκε και το θεμελίωσε στις αρχές
της δεκαετίας του '80 το ΠΑΣΟΚ.
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 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

51

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 163.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
17000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠρωτΌβουλΐα-δκπλη^η
από χον Κικίλια για τη
διαφάνεια crcis προμήθδίδδ
Μια πολύ σημαντική συνάντηση είχε ο υπουργός Υγείας, Βα
σίλης Κικίλιας (φωτ.), την Πέμπτη μία ημέρα μετά τις ανακοι
νώσεις του σχετικά με την ενίσχυση του ΕΣΥ του λεκανοπεδί
ου. 0 κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Ιωάννη Σαρμά, στον οποίο παρουσίασε μια εξαι
ρετική πρωτοβουλία του, η οποία στοχεύει στη διαφάνεια και
τη λογοδοσία στις διαδικασίες των προμηθειών για όλους τους
εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας φορείς. Χωρίς να
αφήνει στην άκρη καμία πλευρά των αρμοδιοτήτων, ο κ. Κι
κίλιας και ο κ. Σαρμάς συμφώνησαν να διοργανωθεί ένα δια
δικτυακό σεμινάριο για τις διαδικασίες των προμηθειών του
Δημοσίου. Στο σεμινάριο θα κληθούν να λάβουν μέρος όλοι
οι επικεφαλής των εποπτευόμενων από το υπουργείο Υγείας
φορέων, όλοι οι διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητέςτων
νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας, καθώς και όλοι οι αρμόδιοι
διευθυντές του υπουργείου Υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κάτι πάει στραβά στον ΕΟΔΥ...
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 169.23 cm² Κυκλοφορία:
:

06-03-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κάτι πάει
στραβά
στονΕΟΔΥ...
άποιος που παρακολουθεί σε καθη
μερινό επίπεδο τα επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό θα
διαπιστώσει ότι συνεχώς και αδιαλείπτως ο
ιστότοπος του ΕΟΔΥ «πέφτει» για κάποιες
ώρες την ημέρα. Και τούτο δεν είναι καθόλου
ανεκτό σε μια χώρα όπου οι υπεύθυνοι της
Πολιτείας ευαγγελίζονται συνεχώς πόσο
άψογα λειτουργούν όλα σε επίπεδο υψηλής
τεχνολογίας και ανάπτυξης. Δεν ξέρουμε,
βεβαίως, αν η πτώση του σάιτ eody.gov.gr
οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο σέρβερ σε μεγάλα ποσοστά επισκεψιμότητας, όμως αυτό διόλου μας ενδιαφέρει.
Και δεν ενδιαφέρει κανέναν πολίτη το γιατί
δεν λειτουργεί σωστά. Να κοιτάξουν να το
φτιάξουν άμεσα! Οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ
γνωρίζουν ότι ο ιστότοπος απευθύνεται σε
τουλάχιστον 10.000.000 χρήστες και συνε
πώς θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να λει
τουργεί άψογα σε εικοσιτετράωρη βάση. Για
να μπορεί ο κόσμος να ανατρέχει στα data
και στα στοιχεία των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των κόκκινων περιοχών.

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

18

 ΠΟΥ: Να απελευθερωθούν οι πατέντες των
εμβολίων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-17

Επιφάνεια 1122.86
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-03-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: Να απελευθερωθούν
οι πατέντες των εμβολίων
σελίδες 16-17

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΟΥ: Να απελευθερωθούν οι πατέντες των εμβολίων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

06-03-2021

βτ-piAoo

Να απελευθερωθούν οι πατέ
των εμβολίων ζητάει ο ΠΟΥ
Οι επιχειρηματικοί κανόνες που προστατεύουν τα κέρδη των φαρμακευτικών θα πρέπει να παραμεριστούν
μέχρι η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει την απειλή της πανδημίας, υπογραμμίζει
ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Αυξάνεται η
εμπιστοσύνη
της κοινής
γνώμης στα
εμβόλια
σύμφωνα με
νέα έρευνα. Πιο
πρόθυμοι οι
Βρετανοί, πιο
απρόθυμοι οι
Γάλλοι και οι
Ιάπωνες

Του

χώρα που έλαβε δόσεις βάσει του

Πέρα από το ζήτημα των εμβο

προγράμματος. Χθες η Μολδαβία

λίων, ο ΠΟΥ αναγνώρισε χθες -

έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που

μέσω της ομάδας των ειδικών που

ην απελευθέρωση, έστω

ανάγκης και είναι βέβαιο ότι μια πα
γκόσμια πανδημία, που έχει υποχρε
ώσει πολλές κοινωνίες να κλείσουν
και έχει προκαλέσει τόσα δεινά στις

έκανε το ίδιο.

έχει στείλει στην Κίνα για να εντο

και προσωρινά, ίων πνευ
ματικών δικαιωμάτων για

επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, εί
ναι τέτοια» σημειώνει ο γενικός δι

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε

ΜΙΧΑΛΗ ΤΡΙΚΚΑ

Τ

έναν χρόνο μετά την κήρυξη της πα

ευθυντής του διεθνούς οργανισμού.
τα εμβόλια ζητάει ο γενικός
διευθυντής του Παγκοσμίου Οργα
Στη διάσκεψη του ΠΟΥ θα συζη
τηθεί η πρόταση για την αναστολή
νισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ
των πνευματικών δικαιωμάτων που
Γκεμπρεγέσους προκειμένου οι χώ

η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης

γκόσμιας πανδημίας η διεθνής κοι

στα εμβόλια σταδιακά αυξάνεται.

νότητα δεν βρίσκεται πιο κοντά στο

Πιο πρόθυμοι να εμβολιαστούν εμ

να γνωρίζει την προέλευση της

φανίζονται οι Βρετανοί με ποσοστό

Covid-19.

ρες να μπορούν να παράγουν και να

έχουν υποβάλει από κοινού η Νότια

77%, ενώ πιο απρόθυμοι οι Γάλλοι

«Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε

πωλούν προσιτά αντίγραφα εμβο
λίων που παρασκευάζονται αλλού.
Για τον Γκεμπρεγέσους ο κόσμος
βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου»
και επομένως οι συνηθισμένοι επι

Αφρική και η Ινδία, μια πρόταση
που σήμερα υποστηρίζεται από 100
χώρες.
Είναι μια πρόταση που διχάζει τη

και οι Ιάπωνες με ποσοστά 40% και

προχωρήσει περισσότερο από εκεί

48% αντιστοίχως.

όπου ήμασταν πριν από έναν χρόνο»

χειρηματικοί κανόνες που προστα
τεύουν τα κέρδη των φαρμακευτι
κών εταιρειών θα πρέπει να παρα
μεριστούν μπροστά στο κοινό συμ
φέρον.
«Ζούμε σε μια ξεχωριστή στιγμή
της Ιστορίας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις» γρά
φει ο Γκεμπρεγέσους στο άρθρο του
στην εφημερίδα Guardian μία εβδο
μάδα πριν από την κρίσιμη διάσκε
ψη την οποία θα πραγματοποιήσει ο
ΠΟΥ με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός χρόνου από την κήρυξη της
πανδημίας.
«Η ελαστικότητα στις εμπορικές
σχέσεις υπάρχει για περιπτώσεις

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πίσει τις ρίζες της πανδημίας- ότι

σε 15 χώρες έδειχνε την ίδια ώρα ότι

διεθνή κοινότητα, καθώς οι πλού
σιες χώρες ανατίθενται σε αυτή υπο
στηρίζοντας τη θέση των μεγάλων
φαρμακευτικών ότι η αναστολή των
πνευματικών δικαιωμάτων θα βλά
ψει την καινοτομία. Στο άρθρο του,
ο Γκεμπρεγέσους υποστηρίζει πά
ντως ότι θα πρέπει να υπάρξει κά
ποιου είδους αποζημίωση για τους
παρασκευαστές των εμβολίων.
Η μεγαλύτερη ελπίδα για τις φτω
χές χώρες του κόσμου είναι σήμερα
το πρόγραμμα Covax, η πρωτοβου
λία του ΟΗΕ που αποσκοπεί να μοι
ράσει 2 δισεκατομμύρια δωρεάν δό
σεις σε όλο τον κόσμο πριν από το τέ
λος του χρόνου. Την προηγούμενη
εβδομάδα η Γκάνα έγινε η πρώτη

Οι πλούσιοι εμβολιάζονται,
οι φτωχοί περιμένουν
Περίπου 225 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι
σήμερα σε όλο χον κόσμο. Η τεράστια πλειονότητα έχει γίνει σε
μια χούφτα πλούσιες χώρες ή εκείνες που παράγουν τα
εμβόλια, επισημαίνει ο Γκεμπρεγέσους.
Την ίδια στιγμή οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
εξακολουθούν να περιμένουν. «Μια προσέγγιση του τύπου ‘εγώ
πρώτος’ μπορεί να εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμα πολιτικά
συμφέροντα, αλλά τελικά είναι αυτοκαταστροφική και θα
οδηγήσει σε καθυστέρηση της ανάκαμψης» τονίζει ο γενικός
διευθυντής του ΠΟΥ.
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 ΠΟΥ: Να απελευθερωθούν οι πατέντες των εμβολίων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

06-03-2021

ντες

δήλωσε ο Νικολάι Πετρόφκσι, ειδι
κός στα εμβόλια στο Πανεπιστήμιο
Φλίνιερς της Αδελαΐδας και ένας
από τους 26 ειδικούς από όλον τον
κόσμο που υπέγραψαν ανοιχτή επι
στολή η οποία δόθηκε την Πέμπτη
στη δημοσιότητα.
Στη Γαλλία, ο υπουργός Υγείας
Ολιβιέ Βέράν εκτίμησε ότι η κατά
σταση στη χώρα θα βελτιωθεί κατά
πάσα πιθανότητα τις επόμενες τέσ
σερις με έξι εβδομάδες, καθώς εμβο
λιάζονται περισσότεροι πολίτες, κάτι
που μπορεί να οδηγήσει σε μια στα
διακή επιστροφή στους κανονικούς
ρυθμούς της καθημερινότητας.
Τέλος, στη Βραζιλία, έπειτα από
δύο συνεχόμενες ημέρες θανάτων
ρεκόρ από την Covid-19, ο ακροδε
ξιάς Πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρου
ζήτησε από τους συμπατριώτες του
να σταματήσουν να «κλαψουρί
ζουν» και να προχωρήσουν μπρο
στά. «Αρκετά με την γκρίνια και το
κλαψούρισμα. Πόσο καιρό θα συνε
χιστεί το κλάμα;» είπε ο Μπολσονά
ρου στο πλήθος κατά τη διάρκεια
μιας εκδήλωσης. «Πόσο καιρό θα
κάθεστε στο σπίτι και θα κλείνετε τα
πάντα; Κανείς δεν μπορεί να το ανε
χθεί πλέον. Λυπούμαστε για τους θα
νάτους, ξανά, όμως χρειαζόμαστε
μια λύση».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σε πλήρη ετοιμότητα και τα ιδιωτικά νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 819.33 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σε πλήρη
ετοιμότητα
και τα ιδιωτικά
νοσοκομεία
Καταγραφή των κλινών σε όλη τη χώρα
Σε πλήρη καταγραφή όλων των δια
θέσιμων κλινών του ιδιωτικού το
μέα Υγείαε προχώρησε χθεε εσπευ
σμένα το υπουργείο Υγείαε, υπό
την ασφυκτική πίεση που διαμορ
φώνεται από την επίμονη υψηλή
διασπορή του κορωνοϊού. Χθεε το
μεσημέρι, με έγγραφο προε την Πα
νελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών
και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινι
κών ζητήθηκε μέσα σε λίγεε ώρεε,
μέχρι τιε 8 μ.μ., να αναφέρουν πόσεε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κλίνεε διαθέτουν -απλήε νοσηλείαε, εντατικήε θεραπείαε και αυξημένηε φροντίδαε-, πόσεε είναι σε
λειτουργία, πόσεε κλειστέε, πόσεε
είναι καλυμμένεε και πόσεε κενέε.
Η κινητοποίηση γίνεται στο πλαίσιο
ενεργοποίησηε κάθε δυνατήε εφεδρείαε, εφόσον παραστεί ανάγκη.
■ Αρχίζει η συζήτηση στην Ε.Ε. via
το πιστοποιητικό εμβολιασμού
Σελ.7
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 Σε πλήρη ετοιμότητα και τα ιδιωτικά νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

06-03-2021

Καταγραφή των «εφεδρειών» του ιδιωτικού τομέα
Το υπουργείο Υγείας θέλει να έχει εικόνα πόσες κλίνες μπορεί να αξιοποιήσει, αν χρειαστεί, στη μάχη κατά της COVID-19
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

όλων των διαθέσι
μων κλινών του ιδιωτικού τομέα
υγείαε προχωράει το υπουργείο
Υγεϊαε στην προσπάθεια να συ
γκεντρώσει όσο το δυνατόν πε
ρισσότερα όπλα στη μάχη έναντι
του τρίτου loipams ms COVID-19.
XQes το μεσημέρι εστάλη από το
γραφείο του γενικού γραμματέα
Υπηρεσιών Υγεία$ Γιάννη Κωτσιόπουλου, npos την Πανελλή
νια Ενωση Ιδιωτικών Κλινικών
και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλι
νικών, έγγραφο με το οποίο ζηΣτην καταγραφή

Η επιδείνωση
της επιδημιολογικής
εικόνας της χώρας
οφείλεται
στην επικράτηση
της βρετανικής
μετάλλαξης, που πλέον
αφορά το 60%-70%
των νέων κρουσμάτων.
τείται από τιε ιδιωτικές κλινικές
να αναφέρουν έω$ το βράδυ ms
i6ias ημέραβ (έω5 ns 8 μ.μ.) nooss
κλίνες -απλής νοσηλείας, εντα
τικής θεραπείας και αυξημένηε
cppovH6as- διαθέτουν συνολι
κά, πόσε3 είναι σε λειτουργία και
πόσε3 είναι «κλειστέ3», πόσε3 εί
ναι καλυμμένε3 και πόσες κενέ3.
Onais αναφέρεται στο έγγραφο,
το αίτημα απευθύνεται «λόγω των
έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση
τη5 COVID-19 και προκειμένου
να προετοιμαστεί κατάλληλα η
χώρα για την προστασία ms δημόσια3 υγεία3». Με την κίνηση
αυτή το υπουργείο επιχειρεί να
καταγράψει πόσε5 κλίνες μπορεί
να αξιοποιήσει σε δεύτερο χρόνο
και εφόσον παραστεί ανάγκη. Και
onais σημείωσε χθεε ο αναπληρωτή3 υπουργός Υγεία3 Βασίλη
Κοντοζαμάνης, «ανάλογα με το
nebs θα εξελιχθεί η επιδημία, εξε
τάζουμε όλα τα σενάρια».
Την ίδια στιγμή, αυξάνει διapKibs ο αριθμό3 των νοσηλευ
όμενων ασθενών, γεγονός που
ειδικά στην Αττική φέρνει τα νο
σοκομεία στα όριά mus. Ο μέσος
opos των ημερήσιων εισαγωγών
ασθενών με COVID-19 την τελευ
ταία εβδομάδα στην Αττική ήταν
200, από ns 330 σε όλη την επι
κράτεια. Σύμφωνα με την καθηγή-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τρια Παιδιατρικά Λοιμωξιολογίαε
του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου,
πάνω από 3.200 ασθενείς με κορωνοϊό νοσηλεύονται στα νοσο
κομεία ms επικράτεια3, ενώ την
τελευταία εβδομάδα 196 ασθενεί
διασωληνώθηκαν. Η πληρότητα
ons κλίνε5 ΜΕΘ COVID στην επι
κράτεια είναι στο 63% και στην
Αττική στο 87%.
Χθες ανακοινώθηκαν 2.215 νέα
κρούσματα ms COVID-19 και 32
θάνατοι λόγω ms νόσου. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν χθεε το
μεσημέρι 451 ασθενεί. Ο αριθ
μός των ενεργών επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων ανέρχεται σε 16.500
σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων
8.100 είναι στην Αττική και σχε
δόν 2.000 στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την κ. Παπαευ
αγγέλου, η επιδείνωση ms επιδημιολογική3 εικόνα5 ms χώpas οφείλεται στην επικράτηση
ms βρετανικήΞ μετάλλαξης, η
οποία πλέον αφορά το 60%-70%
των νέων κρουσμάτων σε όλη
τη χώρα και έως και το 90% των
νέων κρουσμάτων στην Αττική
και στην Κρήτη, στις καιρικές
συνθήκες και στη μεγάλη διασπορά του ιού.
Εν τω μεταξύ, στιε περιοχέ3
που χρωματίζονται στον επιδημιολογικό χάρτη με βαθύ κόκκινο
μπαίνουν από σήμερα η Φωκίδα
και ο Δήμοε Ανωγείων Ρεθύμνη3,
ανακοίνωσε χθεε ο υφυπουργό5
Πολιτική3 Προστασίας, ο οποί os
πρόσθεσε ότι σε σημείο συναγερ
μού πλησιάζουν οι περιφερειακέ3
ενότητε5 Κοζάνη3 (ιδιαίτερα ο Δήpos Εορδαίας), Kaompms, Ιωαννίνων, Καβάλα3, HpaOias (κυρίω3
ο A0pos Αλεξάνδρειας), Σερρών,
Κιλκίε, Ζακύνθου, Χανιών και ΡεOOpvns. Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε
ότι λόγω του σεισμού αναστέλλε
ται η ένταξη ms Περιφερειακή5
Ενότητα3 A0pioas στΐ3 περιοχέ3
με επίπεδο πολύ αυξημένου κιν
δύνου. Στιε αρχέ$ τη3 επόμενης
εβδομάδαε αναμένεται να ανακοι
νωθεί ειδικό πλαίσιο για τα μέτρα
που θα ισχύσουν στην περιοχή.

Γάμοι και ΚΤΕΟ
Αλλαγέ3 υπάρχουν και όσον
αφορά την τέλεση γάμων για m
περιοχέε σε «βαθύ κόκκινο», η
οποία θα επιτρέπεται αλλά με τον
αυστηρό περιορισμό των εννέα
ατόμων συμπεριλαμβανομένου
και του ιερέα, ενώ διευκρινίστη
κε ότι για τη μετάβαση σε ΚΤΕΟ
δεν ισχύει ο περιορισμόε των με
τακινήσεων εντός του δήμου ή
σε απόσταση δύο χιλιομέτρων.
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 Εφιαλτική η μείωση προσωπικού στην Υγεία
Πηγή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 260.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
6710

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΛΜΟ

! J

ΛΝ

Εφιαητικη η μείωση
προσωπικού στην Υγεία
Μείωση του τακτικού προσωπικού και αύ
ξηση του έκτακτου στο Δημόσιο καταγράφει
για το 2020 έρευνα του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ. Από τα στοιχεία της έρευνας
ξεχωρίζουν αναμφίβολα οι μεγάλες απώλει
ες σε ανθρώπινο δυναμικό στο υπουργείο
Υγείας, καθώς εν μέσω πανδημίας και αυξη
μένων αναγκών το μόνιμο προσωπικό έχει μει
ωθεί κατά 1.863 άτομα!
Μειωμένο κατά 1.332 άτομα είναι και το
προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι
οίκησης, ενώ η μείωση κατά 4.257 υπαλλή
λους στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκύπτει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

από τις μεταφορές προσωπικού προς άλλους
φορείς, κυρίως προς το υπουργείο Προστα
σίας του Πολίτη, το οποίο εμφανίζει αύξηση
προσωπικού κατά 4.030 εργαζομένους.
Με βάση τα συνολικά στοιχεία της Απογραφής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, για το έτος 2020
(Δεκέμβριος 2020), ο αριθμός του τακτικού
προσωπικού των υπουργείων και των φορέων
τους, καθώς και των ΟΤΑ (εκτός των ΝΠΙΔ),
ανερχόταν συνολικά σε 569.009 εργαζομέ
νους. Τον Δεκέμβριο του 2019, ο αντίστοιχος
αριθμός ήταν 572.324 εργαζόμενοι.
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 Κοροϊδεύουν και τρομοκρατούν ανεβάζοντας
τεχνητά τα κρούσματα
Πηγή:

ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 272.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
900

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

κοροϊδεύουν
και τρομοκρατούν
ανεβάζονταετεχνητά
τα κρούσματα
Επισημάνσεΐ5 του Παναγιώτη
Λαφαζάνη για καίριεε πλευρέε
ins υγειονομικήε κρίσηε
όβο και τρόμο έσπειραν κυβέρνηση και ΜΜΕ (τα
περισσότερα) με τα 2.300 και βάλε κρούσματα
κορωνοϊού ms περασμένηε Tpims.
Δεν pas είπαν, όμωε, ότι auras ο πράγματι μεγάλοε

Φ

αριθμόε κρουαμάτων (μολύνσειε πρέπει να λέμε, κρούσματα είναι οι θάνατοι) προήλθε από ένα πρωτοφανή
για τα δεδομένα τηε χώραε αριθμό διεξαχθέντων τεστ,
που ξεπέρασαν τιε 61.000!
Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό θετικότηταε σε μολύνσειε
ήταν τηε τάξηε του 3,8%.Ένα ποσοστό σημαντικό, που
δεν μπορεί, όμωε, να θεωρηθεί εξωφρενικό, ώστε να
σημάνει συναγερμόε για γενικό σιδερένιο lockdown σε
όλη τη χώρα! Κα ι μάλιστα όταν ξέρουμε ότι τα lockdown
δεν έχουν φέρει, ούτε πρόκειτα ι να φέρουν, τα αναμενό
μενα αποτελέσματα στην καταπολέμηση του κορωνοϊού.
Όταν τιε προάλλεε είχαμε 848 μολύνσειε (κρούσματα)
σε 17.000 τεστ, ο δείκτηε θετικότηταε ήταν 3,9%, κατά
τι μεγαλύτεροε από χθεε Τρίτη (2/3) που είχαμε 2.300
και βάλε μολύνσειε (κρούσματα).
Για την περίπτωση, το 848 είναι μεγαλύτερο από το
2.300, όσο και αν το τελευταίο νούμερο μοιάζει εντυ
πωσιακότερο.
Για τιε μολύνσειε (κρούσματα) δεν παίζει ρόλο απλώε
ο αριθμόε τουε (κρουσμάτων) αλλά το ποσοστό των
μολύνσεων (κρουσμάτων) στον αριθμό των πραγμα
τοποιούμενων τεστ.
Αυτό το ποσοστό, όμωε, το οποίο είνα ι και αυτό που έχει
σημασία, δεν ανακοινώνεται ευθέωε κατά τιε πομπώδειε απογευματινέε ανακοινώσειε των κυβερνητικών
αξιωματούχων και λοιμοξιολόγων.
Γιατί;
Αυτά δεν τα γνωρίζουν οι κατά τ' άλλα λαλίστατοι στα
κανάλια λοιμωξιολόγοι (οι περισσότεροι);
Αυτήν την αλήθεια δεν την γνωρίζει π κυβέρνηση;
Αλλά τότε γιατίεπιμένουννα κοροϊδεύουν χονδροειδώε
τον ελληνικό λαό και να χρησιμοποιούν τιε μολύνσειε
(κρούσματα) ωε «ασανσέρ» και να τιε ανεβοκατεβάζουν
ανάλογα με τιε σκοπιμότητεε τηε συγκυρίαε;
Η απάντηση είναι μάλλον αυτονόητη. Σταματήστε κύριοι
την κοροϊδία!
Κάνετε πολύ μαζικά και στοχευμένα τεστ με σταθμισμένα
δείγματα και ακολουθήστε στοχευμένα μέτρα, αντί των
γενικών lockdown.
Δεν το κάνατε ένα χρόνο τώρα. Κάντε το τώρα μαζί
με μια σειρά άλλων μέτρων που σαε έχουν υποδειχθεί
και σταματήστε να καταστρέφετε εύκολα οικονομία
και κοινωνία.
Και κυρίωε απευθυνθείτε έστω και τώρα παντού για
εμβόλια κάτι το οποίο εγκληματικά δεν κάνατε μέχρι
σήμερα στο όνομα ms «ευρωενωσιακήε πειθαρχίαε»
και ms «Δυτικήε στρούγγαε».
Πηγή: iskra.gr

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερευνητής Δημήτρης Ποντίκας, Έλληνας «Ντιντιέ
Ραούλ»: «Έχουμε φτιάξει φάρμακο και τεστ, αλλά κυβέ
...
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 339.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Epsuvmfis Anphipns iloviiKas, o'EAAnvas «Ντινιιέ Ραούλ»

«Εχουμε φτιάξει φάρμακο και τεστ,
αλλά κυβέρνηση και Τσιόδραε pas αγνοούν»

Πάνω: Ο Δ.
Ποντίκαε
Δεξιά: Ο
λοιμωξιοήόγοε
Ντιντιέ Ραούλ
που αγνόησε
η γαλλική
κυβέρνηση,
ενώ είχε βρει
τη θεραπεία με
τη χλωροκινη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ερευνητήε και ιδρυτήε του εργαστηρίου
Βιοτεχνολογίαε στην Αιτωλοακαρνανία,
Δημήτρηε Ποντίκαε, προχωράει στην καταγ
γελία πωε έχει αναπτύξει φάρμακο, αλλά
και τεστ για τον κορωνοϊό τα οποία θα μπο
ρούσαν να μαε σώσουν. Παρ' όλα αυτά, σύμ
φωνα με την καταγγελία του, η κυβέρνηση
τον αγνοεί επιδεικτικά, κάτι το οποίο διεγεί
ρει και πολλά ερωτήματα, καθώε πρόσφα
τα αποκαλύφθηκε πωε υπάρχει ελληνική
φαρμακαποθήκη που ήταν έτοιμη να φέρει
το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, όμωε ο ΕΟΦ
δεν προχώρησε τιε διαδικασίεε. Εδώ και
έναν χρόνο έχει αναπτύξει μοριακό τεστ για
την ανίχνευση του SARS-CoV-2 με ακρίβεια
που αγγίζει το 97%, ενώ πρόσφατα ανέπτυ
ξε και πειραματικό φάρμακο που εξαλείφει
τον ιό μέσα σε 48 ώρεε! Ωστόσο, παρά τιε
προσπάθειέετου, συνάντησε μόνο κλειστέε
πόρτεε, είπε ο κ. Ποντίκαε. Το μοριακό τεστ
που λειτουργεί με την τεχνολογία RT-LAMP
δίνει αποτελέσματα μέσα σε μόλιε 20 λεπτά,
ενώ το κόστοε του είναι υποπολλαπλάσιο

του rapid ίσεΐ.Όπωε εξηγεί ο κ. Ποντίκαε, η
ιδέα του έμεινε «σκονισμένη» στα συρτάρια
των αρμοδίων έωε και σήμερα. Και όμωε,
το συγκεκριμένο τεστ έχει βγει στην παρα
γωγή σε χώρεε όπωε η Αυστραλία, η Ιαπω
νία και η Νότια Κορέα.
«Το πρώτο πράγμα που πρότεινα κατά την
επικοινωνία που είχα έωε και τον Ιούλιο με
κυβερνητικούε παράγοντεε είναι να το χρη
σιμοποιήσουμε στιε πύλεε εισόδου τηε χώραε, καθώε δίνει ακριβέε αποτέλεσμα μέσα
σε λίγα λεπτά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω
λάβει καμιά απάντηση». Την ίδια «τύχη»
είχε και το πειραματικό φάρμακο που ανέ
πτυξε στο μικρό εργαστήριο τηε Αιτωλοακαρνανίαε και το οποίο εξαλείφει τον ιό
μέσα σε 48 ώρεε.Έφτιαξε ένα σύμπλεγ
μα τριών νανοσωματιδίων, το ένα εκ των
οποίων λειτουργεί ωε άγκιστρο απέναντι
στην ακίδα S και τα άλλα δύο αδρανοποιούντον ιό. Μάλιστα, απευθύνθηκε και στον
Σωτήρη Τσιόδρα αλλά... φωνή βοώντοε εν
τη ερήμω!
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 «Ασθενής κατέληξε εκτός ΜΕΘ»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 110.71 cm² Κυκλοφορία:
:

06-03-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Ao0£viis κατέληξε
8KT0S ΜΕΘ»

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ΕΣΥ, όπωε καταγ
γέλλει ο πρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάληε Γ ιαννάκοε,
σύμφωνα με την οποία «διασωληνωμένη ασθενήε
με κορωνοϊό πέθανε εκτόε ΜΕΘ στο Ασκληπιείο"».
Όπωε εξήγησε, «οι κλίνεε ΜΕΘ του νοσοκομείου εί
ναι καλυμμένεε και η διακομιδή τηε ήταν αδύνατη
λόγω τηε βαρύτηταε τηε κατάστασήε τηε». Ο σχεδιασμόε οδηγεί σε... Βατερλώ, όπωε είπε, την ώρα που
βρίσκονται σε κίνδυνο χιλιάδεε ασθενείε από την ανα
στολή του 80% των χειρουργείων...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα όριά τους οι γιατροί στο Θριάσιο
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 250.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1
06-03-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στα όριά τους
οι γιατροί
στο Θριάσιο
Σε έγγραφο που δημοσίευσε ο
902.gr, διευθυντής κλινικής του
«Θριάσιου», που εξυπηρετεί όλη τη
Δυτική Αττική, με επιστολή του
ενημερώνει πως «δεν θα μπορέσει
να εξασφαλίσει περαιτέρω συνθήκες
ορθής ιατρικής φροντίδας» και
προσθέτει ότι «δεν δύναμαι πλέον να
εγγυηθώ για την ορθή διαχείριση,
αλλά και για την ασφάλεια των
ασθενών (Covid-19 και μη) και του
ιατρικού προσωπικού, εάν
εξακολουθήσουν οι ίδιες συνθήκες».
Παράλληλα τονίζει πως δεν έγινε η
απαραίτητη προετοιμασία από την
αρχή της πανδημίας, με αποτέλεσμα
«ξεκάθαρα να βαδίζουμε ολοταχώς
σε ανεξέλεγκτη νοσηλεία Covid-19
ασθενών, και ο σώζων εαυτόν
σωθήτω... Υπήρχε βέβαια αρκετός
χρόνος για να ετοιμαστεί το σύστημα
και τοπικά και αλλά και κεντρικά και
οι έγγραφες συστάσεις ΕΝΑ
υπάρχουν».
Προσθέτει δε πως «επισημαίνουμε
ότι ήδη υπό το βάρος της
εξελισσόμενης πανδημικής κρίσης
αυξήθηκαν αυθαιρέτως οι Covid-19
νοσηλευτικές κλίνες από 62 σε 74,
με διοικητική απόφαση από γεν.
εφημερία της 22.2.2021 (και πρωτοκ.
ΕΙΣ. 3821 - 23.2.21 - Φ419), αλλά
δεν ενισχύθηκαν άμεσα οι κλινικές
αυτές με ιατρούς...».
Γιατροί σε όλα τα νοσοκομεία της
Αττικής αναφέρουν στην ΑΥΓΗ ότι
«οι ίδιοι οι λιγοστοί γιατροί από την
αρχή της πανδημίας νοσηλεύουν και
Covid-19 και μη Covid-19 ασθενείς
σε διαφορετικούς ορόφους, χωρίς
την ελάχιστη βοήθεια», ενώ
επισημαίνουν τον κίνδυνο burn out
του προσωπικού από τη συνεχή
καταστρατήγηση των ωραρίων
άυπνης εργασίας για να
εξασφαλίζονται οι άκρως βασικές
λειτουργίες των κλινικών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μπλακ άουτ στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 658.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1

06-03-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σκηνές παραφροσύνης εκιυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»,
που χθες στην Αθήνα ήταν το μόνο στην πρωινή εφημερία για περιστατικά παθολογικά και Covid-19

Μπλακ άουτ στα δημόσια
νοσοκομεία της Αττικής
Μόλις 24 κενές κλίνες ΜΕΘ απομένουν πλέον σια νοσοκομεία ιης Αττικής και η κατάσταση είναι
οριακή, με ορατό τον κίνδυνο να μείνουν ασθενείς δίχως την αναγκαία περίθαλψη

όλις 24 κενές κλίνες

Μ

ΜΕΘ

απομένουν

πλέον σια νοσοκο

Π αρ αίχη ση - κόλαφος
του διευθυντή παθολογικού
του «Αγία Όλγα»

Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύει έγγραφο που δημοσιεύει η
ΑΥΓΗ, ο I. Ιωαννίδης ανακοίνωσε

Σκηνές παραφροσύνης στο Νο

την παραίτησή του από τη θέση του

κατάσταση είναι οριακή,σοκομείο
με ορατό «Αγία Όλγα», το οποίο
την Πέμπτη στην Αθήνα ήταν το
τον κίνδυνο να μείνουν ασθενείς

διευθυντή του παθολογικού τομέα

μεία της Αττικής και η

αισθανόμενος ντροπή για όσα

δίχως την αναγκαία περίθαλψη.

μόνο στην πρωινή εφημερία για

συμβαίνουν στο νοσοκομείο, που

Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέ

περιστατικά

και

το πρωί της Πέμπτης 4.3 θα ήταν το

ρι περισσότερα από 45 γενικά πα

Covid-19. Στις 9 το βράδυ είχαν γί

μόνο νοσοκομείο για περιστατικά

θολογικά περιστατικά διακομίστη

νει ήδη 25 εισαγωγές, ενώ πλήθος
ασθενών περίμεναν έξω από τα ια

παθολογικά και Covid. ΟI. Ιωαν

τρεία για εξέταση. Στον 6ο όροφο

κές στιγμές που ζουν οι γιατροί του

του νοσοκομείου, όπως καταγγέλ

νοσοκομείου, αναφέρει πως «μέσα

λουν οι γιατροί, συνυπήρχαν ασθε

σε όλα, είχαμε και τηλέφωνα βου

νείς θετικοί στον κορωνοϊό με κοι

λευτών», που έκαναν παράπονα

νά περιστατικά, ενώ στο σύνολο

ότι «δεν είδαμε τους ‘δικούς τους’»!

καν στο ΝΙΜΙΤΣ ώστε να αδειάσουν κλίνες για νοσηλεία περιστα
τικών Covid-19 στα νοσοκομεία
του κέντρου, δίχως όμως να επι
τευχθεί η αναγκαία αποσυμφόρη
ση.
Ενδεικτικά το νοσοκομείο «Γεν-

παθολογικά

νίδης, περιγράφοντες τις δραματι

του νοσοκομείου τα παθολογικά
περιστατικά ξεπερνούσαν τα 70.

Το νοσοκομείο είναι πλέον
επισφαλές

νηματάς» γέμισε χθες στην εφημε

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στα

ρία του με 38 εισαγωγές ασθενών

όριά τους γιατρούς και ασθενείς

Η Αθανασία Δέτσικα, ειδικευό

κορωνοϊοό, ενώ συνολικά νοση

και προκάλεσε την ηχηρή παραίτη

μενη γιατρός της Α’ Παθολογικής

λεύει 88 ασθενείς Covid-19 και

ση του διευθυντή του παθολογικού

στο «Αγία Όλγα», μιλώντας χθες

απομένει μόλις μία θέση ΜΕΘ, κα

τομέα Ιωάννη Ιωαννίδη, η οποία

Στο Κόκκινο ανέφερε: «Ενώ ξεκι

θώς έχουν καλυφθεί οι 15 από τις

αποκαλύπτει την τραγική κατάστα

νήσαμε το φθινόπωρο να έχουμε

16 που υπάρχουν συνολικά.

ση στα δημόσια νοσοκομεία.

μόνο 10 κρεβάτια Covid, με από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φαση του υπουργείου Υγείας έγι
ναν 30 και τώρα έχει πτέρυγα
Covid όλος ο 6ος όροφος». Δυ
στυχώς, όμως, η ενέργεια αυτή,
όπως τόνισε, δεν συνοδεύτηκε από
πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού
και βοηθητικού προσωπικού και
από διαχωρισμό των κλινών.
«Αυτό που κληθήκαμε χθες να
αντιμετωπίσουμε είναι ότι το πρωί
και για έξι ώρες ήμασταν το μόνο
νοσοκομείο που εφημέρευε. Αυτό
είχε αποτέλεσμα να γίνουν πάνω
από 60 εισαγωγές. Και σήμερα ξε
κινάμε γενική εφημερία με απόφα
ση ότι ο Ευαγγελισμός’ δεν θα δε
χθεί ΕΚΑΒ για γενική νοσηλεία και
αυτά τα περιστατικά θα έρχονται
στο δικό μας» τόνισε η Α. Δέτσικα
για να συμπληρώσει πως πλέον «το
νοσοκομείο είναι επισφαλές».
Όπως εξήγησε, «το σημερινό
πρόγραμμα δεν εξασφαλίζει ούτε
την ασφάλεια λειτουργίας των κλι
νικών ούτε των ασφάλεια των
ασθενών».
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 Αλληλοκαρφώματα για τα λάθη του ΕΟΔΥ
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14

Επιφάνεια 1224.89
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021

Κυκλοφορία:

11000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αλληλοκαρφώματα για τα λάθη του ΕΟΔΥ
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
07-03-2021

Αλληλοκαρφώμαια
για τα λάθη ίου Ε0ΔΥ

αποτυχία
ins κυβέρvnons στην
αντιμετώπι
ση ms πανδημίαβ, από ανικανότητα
ή από αδυναμία κατανόnons των δυσκολιών, αλ
λά και η απουσία σοβαρότηταβ στη διαχείριση ms
έκτακτηβ ανάγκηβ είναι κά
Ενδοκυβερνητική αμφισβήτηση για τα φάουλ στη διαχείριση ms πανδημίαβ και
θε μέρα και πιο εμφανείβ.
crmv καταμέτρηση κρουσμάτων! Καταγγελία-σοκ omv κυριακάτικη δημοκρατία
Ολο το κυβερνητικό επιτε
λείο έχει αποδυθεί σε έναν
από οικογένεια με τέσσερα θετικοί^, όπου καταγράφηκε μόνο ο έναε!
αγώνα επικοινωνιακήβ και
όχι ουσιαστικήβ διαχείριons ενόβ προβλήματοβ που
αφορά ns ζωέβ 10.000.000
Ελλήνων.
Οι αστοχίεβ έρχονται
μέρα με τη μέρα στο (pais
και αποδεικνυουν ότι η
χώρα είναι κλεισμένη σε
ένα πεντάμηνο lockdown,
επειδή όσοι μα8 κυβερ
νούν, από τον πρωθυπουρ
γό και τον υπουργό Υγείαβ
μέχρι tous συμμετέχοντεβ

Η

I Αυγενάκηβ: Με
λάθοβ στοιχεία
το λουκέτο στον
ερασιτεχνικό
αθλητισμό
στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων και tous γενιkous γραμματειέ, το μόνο
που φροντίζουν είναι τα
μέτρα περιορισμού (των
πολιτών, όχι των κυβερνώντων) και το «πέταγμα του
χαρταετού».
Δεν εξηγείται αλλιώ5.
Τα έχουν κάνει θάλασσα
σε όλα τα επίπεδα. Η έκ
φραση «από γκάφα σε γκάφα» μοιάζει να είναι επιειKiis, όταν πρόκειται για ανθρώπινεβ ζωέβ. Μπάχαλο
στα στοιχεία που λαμβά
νουν οι επιστήμονεβ ms
επιτροπές λοιμωξιολόγων.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔ Υ Παναγιώτης Αρκονμανέας, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Αθλητισμού ΛευτέρηςΑυγενάκης
και ο πρόεδρος της επιτροπής λοιμωξιολόγων Σωτήρης Τσιόδρας

τα οποία χρησιμοποιούν
για να δώσουν ns εισηγήσειβ tous omv κυβέρνηση.
Η απόδειξη (πέρα από
το διπλό σύστημα καταγραφήβ και τα τεστ που
ενσωματώνονται ύστε

ρα από μήνεβ στον αριθ
μό που ανακοινώνονται)
ήρθε την Παρασκευή από
την ίδια την κυβέρνηση,
με τον υφυπουργό Αθλη
τισμού Λευτέρη Αυγενάκη και τον γ.γ. Γιώργο

Μαυρωτά να κατηγορούν
την επιτροπή των λοιμωξιολόγων όη εισηγήθηκαν
το λουκέτο στον ερασιτε
χνικό αθληησμό με λάθοβ
στοιχεία.
Στη σύσκεψη των λοι-

μωξιολόγων την Παρα
σκευή, με τον υφυπουρ
γό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη και τον γενικό
γραμματέα Αθλητισμού
Γιώργο Μαυρωτά, επικρά
τησε μεγάλη ένταση, για

τί διαπιστώθηκε ότι από
λάθοβ δεδομένα και εντυ
πώσει των λοιμωξιολόγων σήμανε την Πέμπτη
το νέο «στοπ» στον ερασι
τεχνικό αθληησμό και στη
Football League.
Οπωβ ήταν φυσικό, η
ηγεσία του αθλητισμού
ζήτησε το άμεσο άνοιγ
μα των πρωταθλημάτων
και των προπονήσεων που
έκλεισαν, καθώβ απέδει
ξε με πίνακεβ και στοιχεία
(τεστ, θετικότητα κ.λπ.)
πόσο ελάχιστα είναι τα
κρούσματα στον οργανω
μένο αθληησμό.

Παραίτηση
με καταγγελία
Την ίδια ώρα, ο αναπληρωms υπουργόβ Υγείαβ Βασίληβ Κοντοζαμάνηβ προ
σπαθεί να βγάλει «τρελό»
τον -τέωβ πλέον- διευθυ
ντή ms Παθολογικήβ Κλιvuais του «Αγία Ολγα» ms
Νέαβ Ιωνίαβ Ιωάννη Ιωαννίδη, ο onoios παραιτήθη
κε και omv επιστολή που
έστειλε περιγράφει όσα
απίστευτα επικρατούσαν
στο νοσοκομείο, μία ημέρα
προτού μετατραπεί από γε
νικό νοσοκομείο οε «νοσο
κομείο Covid».
«Οι γιατροί μου είναι
στα όρια ms παραφροσύvns. Χθεβ το “Αγία Ολγα”
ήταν το μόνο νοσοκομείο
σε όλη την Αθήνα με εφη
μερία για περιστατικά και
παθολογικά και Covid»
αναφέρει στην επιστολή
του. «Ο 6os όροφοβ γεμάτοβ θετικά περιστατι
κά (και εκτόβ κλινικήβ
Covid), σε συνθήκεβ συ
νύπαρξή με κοινά περι
στατικά. Αυτό δεν απο
τελεί επίτευγμα σχεδιασμού, αλλά πλήρη απο
τυχία και άγνοια των
πραγματικών συνθηκών».

(Το μόνο που uas είπαν ήταν να μείνουμε μέσα και να θεωρούμε όπ έχουμε κολλήσει»
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ με την εγκυρότητα των στοιχείων που χρη
σιμοποιούν οι επιοτήμονεβμέλη ms επιτροπήβ (αν υπο
θέσουμε ότι όντωβ οι εισηγήσειβ είναι δικέβ tous και δεν
λειτουργούν σαν «ντουντούκεβ» του Μαξίμου) απασχολεί
όλουβ tous γιατρούβ, που ns τελευταίεβ εβδομάδεβ έχουν εκφράσει τη δυσπιστία tous.
Μια χαρακτηριστική πε
ρίπτωση του πώβ λειτουργεί ο
ΕΟΔΥ omv καταγραφή συγκέ
ντρωση και χρήση των δεδο
μένων ms πανδημίαβ, η οποία
έχει κοσήσει τη ζωή σε περισσότερουβ από 6.600 συναθρώnous pas, είναι η καταγγελία
που έφτασε στην «κυριακάτι
κη δημοκρατία» από οικογέ
νεια, η οποία πέρασε την «μπά
ρα» του κορονοϊού. Επειδή ο
ΕΟΔΥ έχει τη συνήθεια να διαψεύδει ακόμη και ns δικέβ του
ανακοινώσει (θα πρέπει να το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοιτάξουν εκεί, στο υπουργείο
καμία προσπάθεια ιχνηλασίαβ,
ωρούμε όη έχουμε ήδη κολλή
Υγείαβ, αυτό), η καταγγελία εί
όπωβ περιμέναμε, και εναγωσει ή θα κολλήσουμε στο επό
ναι επώνυμη.
vicos προσπαθούσαμε να δού
μενο διάστημα. Ετσι κι έγινε.
«Ηταν η ταυτόχρονη ασθέ
με και να ειδοποιήσουμε όλουβ
Εγώ αρρώστησα λίγεβ ημέρεβ
νεια των δύο παιδιών ms οικοooous είχαμε έλθει σε επαφή
μετά. Δεν καταγράφηκα ποτέ,
γένειαβ που pas έκανε να πά
ns τελευταίεβ ημέρε3.
ευτυχώβ δεν υπήρχε πρόβλημα.
με για το rapid test που θα επι
Σκέφτηκα ότι είχαν σηκώ
Για να μπορέσω να κάνω rapid
βεβαίωνε tous φόβουβ
mmmm
test για να επιστρέφω
pas. Αντί να ταλαιπω
omv εργασία μου ανα
I «Δεν pas ενημέρωσαν για
ρηθούν τα παιδιά, έκα
γκάστηκα να πληρώσω
τα αποτελέσματα των τεστ,
νε το τεστ η σύζυγόβ
και πάλι.
δεν έκαναν καμία ιχνηλήχηση,
μου. Ηταν θετική Αρ
Από tous τέσσεριβ
ρωστη και αυτή όπωβ
δεν κατέγραψαν τρία κρούσματα» ms οικογένειαβ, ένα
και τα δύο παιδιά. Το
καταγεγραμμένο κρού
τεστ έγινε Πέμπτη και
σμα. Σε πόσεβ άλλεβ,
το αποτέλεσμα βγήκε Παρα
σει τα χέρια ψηλά, δεν αρκούσε
άραγε, περιπτώοειβ συμβαίνει
σκευή
πια το προσωπικό για να ιχνη
το ίδιο; Πόσα ακόμη είναι τα μη
Περιμέναμε το τηλέφωνο
λατούν. Λογικό, θα έλεγε κακαταγεγραμμένα κρούσματα;
από τον ΕΟΔΥ, αφού η σύζυγοβ
νείβ. Αυτό το οποίο ήταν παρά
Τι σημαίνει αυτό για τη διαδι
ήταν πλέον, όπωβ υποθέταμε,
λογο ήταν όη δεν ρώτησαν καν
κασία των εμβολιασμών;»
επισήμωβ κρούσμα. Ενα τηλέ
την ηλικία του κρούσματοβ. Το
Ερωτήματα-φωτιά
φωνο που δεν έγινε, κι έτσι επι
μόνο που pas είπαν ήταν ότι
κοινωνήσαμε εμειέ το μεση
έπρεπε να μείνουμε μέσα. Στην
Την ίδια ερώτηση, που απευ
μέρι npos απόγευμα του Σαβ
ερώτηση αν χρειαζόταν να κά
θύνει npos tous υπευθύνουβ
βάτου. Ενα τηλέφωνο το οποίο
νουμε και οι υπόλοιποι τεστ,
του ΕΟΔΥ ο καταγγέλλων, την
δεν έγινε, καθώβ δεν έγινε και
pas είπαν όη θα έπρεπε να θε
απευθύνουμε και εμείβ στουβ

ανθρώπουβ που pas «βομβαρ
δίζουν» καθημερινά με αριθμούβ, tous onoious τελικά νο
μιμοποιούμαστε να θεωρούμε
εκτόβ πραγμαηκότηταβ.
■ Πόσεβ ανηστοιχεβ περιπτώσειβ, οαν αυτήν ms καταγγελίas, υπάρχουν;
■ Πόσοι άνθρωποι έχουν νοσή
σει και έχουν μείνει στο σπίτι
tous, χωριέ να έχουν καταγρά
φει' οι περιπτώσειβ tous στα επί
σημα στοιχεία του ΕΟΔΥ;
■ Αν δεν γίνεται ιχνηλάτηση σε
διαπιστωμένο και με συμπτώ
ματα κρούσμα, η να υποθέσου
με για tous ασυμπτωματικούβ,
κύριοι του ΕΟΔΥ;
Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί
να βασίζεται οε υπολογισμούβ
με βάση το «περίπου». Δηλώσειβ
επί δηλώσεων, συχνά ανηκρουόμενεβ μεταξύ tous, που προκαλούν χάοβ και σύγχυση otous
πολίτε5, με αποτέλεσμα να αυ
ξάνονται η δυσπισήα και η οργή
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 Στην Εντατική η Αλήθεια και οι ΜΕΘ του Κυριάκου
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 394.88 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-03-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εντέχνως£Α
‘Δημοσιογράφος,
μέλος τηςΕΣΗΕΑ

Στην Εντατική η Αλήθεια και οι ΜΕΘ του Κυριάκου
Αοθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε πρόσφατα, δημοσιογράφο με εγκεφαλική αιμορρα
γία σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Χειρουργήθηκε 4τα ξημερώματα και διασωληνώθηκε σε εκτός Covid ΜΕΘ.Μετά από 2 μερόνυχτα αγωνίας, τα καλά νέα ήταν ότι άντεξε
και επανέρχεται, τα κακά, ότι «πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε ΜΕΘ ιδιωτικού
νοσοκομείου γιατί υπάρχει ανάγκη ΜΕΘ για ασθενείς Covid». Αυτό μετατέθηκε από την
Κυριακή στην Πέμπτη και μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι ολομό
ναχη χωρίς να μπορεί να την επισκεφτεί κανένας δικός της.
Κανείς δεν ξέρει πόσο έμεινε στη ΜΕΘ, σε ποιο δωμάτιο είναι, τι ακριβώς θεραπεία έχει
επιλεγεί, εκτός από έναν ευγενικό γιατρό που ενημερώνει τηλεφωνικά τον αγωνιούντα
σύζυγο, επίσης συνάδελφο.
Το ατυχέστατο lockdown των προηγουμένων μηνών, αντικαταστάθηκε στο μεταξύ την
Πέμπτη, από ένα σκληρότερο. Η Αττική καίγεται από το ιϊκό φορτίο, αλλά πάλι φταίνε οι
πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα και ο... ΓΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ που κατεβαίνουν σε διαδη
λώσεις, ενώ ο κόσμος παστώνεται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία! Πίσω απάτην αγω
νία για τη ζωή και το θάνατο ανθρώπων, όμως, το θέμα των ΜΕΘ κρύβει πολύ βρομιά και
ανευθυνότητα Ότι από τα δυο και να είναι φέρνει μια υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Μη στενοχωριέστε, είπε η νοσοκόμα στους συγγενείς, θα πάει σε ιδιωτική κλινική,
αλλά θα πληρώσει το κράτος»Μάλιστα, το κράτος! Με διπλάσιο νοσήλιο! Από 800 ευρώ
την ήμερα, σε 1.600!
Και οι ανέμελος που από τον περασμένο Ιούνιο δεν φρόντισαν να προετοιμάσουν το ΕΣΥ
για το επόμενο κύμα της πανδημίας η έγιναν;
Οι Πέτσες που δήλωναν ότι «αν είχαν ακούσει το ΓΥΡΙΖΑ θα είχαν ξοδευτεί εκατομμύ
ρια ευρώ σε ΜΕΘ, πού είναι;
Όσοι Κικίλιες υπόγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση να πληρώνονται οι κλινικάρχες
με 1.600 ευρώ την ήμερα για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ αντί να τις επιτάξουν, δεν ντρέπονται;
Τώρα παρακαλάνε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να δεχτούν να νοσηλεύσουν ασθενείς
από δημόσια νοσοκομεία και παίρνουν την απάντηση:« Ευχαρίστως αρκεί να μην είναι
ασθενείς με Covid...».
Έτσι τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καιτης ντροπής παίρνουν τους ασθενείς με άλλες Βαριές
ασθένειες από τα δημόσια νοσοκομεία για να τους μεταφέρουν σε ιδιωτικές ακριβοπλη
ρωμένες ΜΕΘ. Τι ντροπή! Τι ανευθυνότητα! Θα έχει γυρίσει τα μπρούμυτα στοντάφοτου
ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς.
Στην πραγματικότητα η Αλήθεια, η ΝΔ Αριστεία και το επιτελικό κράτος του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι στην Εντατική! Το άθλιο κυβερνητικό παιχνίδι με τον αριθμό των κλι
νών ΜΕΘ που παίζεται εδώ κι ένα χρόνο, γυρίζει μπούμεραγκ για την ΝΔ. Γιατί η γλώσ
σα των αριθμών είναι σκληρή και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια:
• Οι απαιτούμενες κλίνες σε ΜΕΘ για μια ευρωπαϊκή χώρα με πληθυσμό σαν της Ελλά
δας είναι 3.500
• Το 2015 η ΝΔ/ΠΑΓΟΚ παρέδωσε στον ΓΥΡΙΖΑ μια καταστρεμμένη χώρα και ένα δια
λυμένο ΕΣΥ με 438 κρεβάτια σε ΜΕΘ
• ΤΟ 2019 ο ΓΥΡΙΖΑ παρέδωσε στη ΝΔ τη χώρα εκτός Μνημονίων και το ΕΣΥ με 565
κλίνες ΜΕΘ
• Το 2020 λειτουργούσαν 530 ΜΕΘ συν400 υποστελεχωμένες. Αριθμός που πολύ απέ
χει από τις 1.200 κλίνες ΜΕΘ που φωνάζουν ολημερίς οι Νεοδημοκράτες στα τηλεο
πτικά κανάλια.
• Το 2021 κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς τι γίνεται με τις ΜΕΘ Όλα βρίσκονται στο
σκοτάδι της τρομοκρατίας διοικητών νοσοκομείων, απέναντι σε γιατρούς και νοσηλευ
τικό προσωπικό για να μην μιλήσουν. Και στο ημίφως σιβυλλικών υπουργικών δηλώ
σεων που μόνο στόχο έχουν να κρύψουν από το λαό την αλήθεια για την ανικανότητα
τους να διαχειριστούν την υγειονομική κρίση εν μέσω πανδημίας.
Στις τελευταίες δηλώσεις Κικίλια: Προστέθηκαν 449 απλές κλίνες Covid, φτάνοντας τις
2.122 και 90 κλίνες ΜΕΘ Covid φτάνοντας στις 319, εκ των οποίων οι 289 είναι κατειλημμένες.Το ΕΣΥ έφτασε τα όρια του, λέει ο υπουργός και καπαρώνει ακριβοπληρω
μένες ιδιωτικές ΜΕΘ.Όμως κανείς δεν λέει με ακρίβεια:
• Πόσες είναι οι δημόσιες και πόσες οι ιδιωτικές ΜΕΘ
• Πόσες διατίθενται για ασθενείς Covid και πόσες για άλλες ασθένειες
• Πόσες έχουν καλυφτεί και πόσες είναι κενές.
Είναι ο νεοφιλελευθερισμός ηλίθια, λέω στον εαυτό μου και προσπαθώ να καταλάβω
γιατί ο κ. Μητσοτάκης βάζει το χέρι του και βγάζει μόνος του τα μάτια τους σε ένα θέμα,
για το οποίο είναι σίγουρο ότι θα δώσει λόγο στους πολίτες στη συνείδησή του και στον
θεό για αδικοχαμένες ζωές.
Στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, ούτε λόγος. Μόλις ο Αλέξης Τσιπρας ανακοινώσε το
σχέδιο ΓΥΡΙΖΑ για το νέο ΕΣΥ, που προβλέπει ισότιμη πρόσβαση για όλουςτους πολίτες
σε ένα σύγχρονο και με ανθρώπινο πρόσωπο για ασθενείς και εργαζόμενους, Δημό
σιο Σύστημα Περίθαλψης, η ΝΔ απάντησε με αναίδεια ότι το ΕΣΥ δεν έχει ανάγκη από το
σχέδιο του κ. Τσίπρα, γιατί το αναβαθμίζει, ήδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης!!
Λάθος ρήμα, παιδιά εκεί στο Γραφείο Τύπου της ΝΔ. Το διαλύει, θα έπρεπε να γρά
φετε, για να το ρίξει στην αγκαλιά των επιχειρηματιών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 999.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-03-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου οι ειδικοί:
θα περάσουμε tous 100
νεκρούβ την ημέρα
• Σαρώνει η βρετανική μετάλλαξη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ ΣΕΛ. 9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021

Tou ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ

αι εκεί που η κυβέρνηση
σχεδίαζε την επανεκκίνηση
κάποιων δραστηριοτήτων και
τη δημιουργία ενός νέου sms για τις
αγορές, τα επιδημιολογικά δεδο
μένα και η οριακή κατάσταση στα
νοσοκομεία, την ανάγκασε να πάρει
αυστηρότερα μέτρα. Πλέον απαγο
ρεύεται η άθληση και τα ψώνια σε
άλλες πόλεις αν και υπάρχουν εξαι
ρέσεις. .. Η προφανής εξαίρεση είναι
όταν κάποιος μένει σε μια περιοχή
όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ
ή τράπεζες και πρέπει να οδηγήσει
κάποια χιλιόμετρα. Λογική εξαίρε
ση είναι και όταν κάποιος ψάχνει
για φαρμακείο. Όμως ο εκπρόσω
πος της ΕΛ.ΑΣ ανέφερε δύο πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτον, το
όριο των δύο χιλιομέτρων δεν ισχύ
ει για μέσα στον ίδιο δήμο και δεύ
τερον οι περιορισμοί ισχύουν μόνο
αν κινείται κάποιος με μέσο: «Με τα
πόδια αν θέλουμε να πάμε από την
Αγία Παρασκευή στη Γλυφάδα μπο
ρούμε, αρκεί να μην έχουμε πάρει
κάποιο μέσο» ανέφερε σχετικά με
τον κωδικό 6.

Κ

ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ

ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Χρδαλιάβ εναντίον Χαρδαλιά
Πλέον μπορεί να απαγορεύεται να
πάρει κάποιος το αμάξι του και να πάει
στην Πάρνηθα ή στον Φλοίσβο για
να αθληθεί, όμως πριν από μερικές
μέρες ο Νίκος Χαρδαλτάς είχε επιχει
ρηματολογήσει κατά αυτού του μέτρου!
Πιο συγκεκριμένα, στις 10/2 είχε
εξηγήσει γιατί δεν είχε εφαρμοστεί το
μέτρο της απαγόρευσης των διαδη
μοτικών μετακινήσεων με τον κωδι
κό 6: «Πρώτον διότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο στην εφαρμογή του και στον
έλεγχό του και δεύτερον διότι αυτό θα
ήταν μια ταξική επιλογή σε βάρος των
συμπολιτών μας που ζουν σε πυκνοκατοικημένες ή λιγότερο προνομιού
χες περιοχές χωρίς άμεση δυνατότη
τα πρόσβασης σε χώρους πρασίνου,
άθλησης και αναψυχής»...

Σαρωτικοί έλεγχοι
Επίσης, η αστυνομία θα είναι πιο
αυστηρή και στον έλεγχο όσων στέλ
νουν τον κωδικό 4 - για βοήθεια σε
άτομο που έχει ανάγκη. Μόνο την
Τσικνοπέμπτη βεβαιώθηκαν πρόση
μα ύψους 650.000 ευρώ, έγιναν έξι
συλλήψεις και μπήκε 15ήμερο λουκέτο σε δύο καταστήματα. Η αστυνομία
έχει στήσει τουλάχιστον πάνω από
45 μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους...

Εκκληση για τήρηση των
μέτρων
«Πολλοί λένε ότι τα μέτρα είναι άδι
κα και παράλογα, αλλά είναι δύσκο
λο να βρεις ιδανικές λύσεις. Χρειά
ζονται απλοί κανόνες απλές λύσεις.
Αν έχουμε πόλεμο, πρέπει να έχου
με απλούς κανόνες εφαρμοσμένους
απ’ όλους. Το ιδανικό ήταν να τα
κλείσουμε όλα για 2 με 3 εβδομά
δες. Αν είχε γίνει την πρώτη περίο
δο της επιδημίας θα είχαμε ησυχάσει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«θα περάσουμε tous 100
νεκρούβ την ημέρα»
• Σαρώνει η βρετανική μετάλλαξη
• Τι σημαίνει το μπλόκο Tns EE otis εξαγωγέ$ εμβολίων
«Πλέον μπορεί να
απαγορεύεται να πάρει
xanoios το αμάξι του και
να πάει στην Πάρνηθα
ή στον Φλοίσβο για να
αθληθεί, όμωδ πριν
από μερικέδ μέρεδ ο
Nikos Χαρδαλιάδ είχε
επιχειρηματολογήσει
κατά αυτού του μέτρου!»
όπως η Νέα Ζηλανδία ή το Βιετνάμ»
δήλωσε ο ερευνητής, Γιώργος Παυλάκης και συνέχισε: «Με τον κορωνοϊό έχουμε 20 με 40 θύματα την
ημέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα
είναι 60 και παραπάνω και θα περά
σουν τα 100 κάθε μέρα. Δεν έχουμε
δει την κορύφωση. Με τόσα θύμα
τα λέμε το απλό, προφυλαχθείτε και
εφαρμόστε τα μέτρα».

έχει χτυπήσει κόκκινο. Τα κρεβάτια
είναι γεμάτα και υπάρχουν καταγγελί
ες πως ασθενείς με κορωνοϊό πεθαί
νουν εκτός ΜΕΘ. Ο μέσος όρος των
εισαγωγών κάθε μέρα στα νοσοκομείο
φτάνει τις 330. Ο Βασίλης Κικίλιας
δεσμεύθηκε πως θα αυξήσει τις κλί
νες ΜΕΘ σε 348. Το ερώτημα βέβαια
είναι γιατί χάθηκε τόσος χρόνος...

Πολλά τα κρούσματα Επικρατεί η βρετανική
μετάλλαξη
Τα καθημερινά επιβεβαιωμένα κρού
σματα ξεπερνούν τις 2.000. Όπως
είπε η Βάνα Παπαευαγγέλου στην ενη
μέρωση του υπουργείου Υγείας την
Παρασκευή, το 60-70% των νέων
κρουσμάτων αφορούν στη βρετανι
κή μετάλλαξη, ποσοστό που αυξάνε
ται σε 90% σε Αττική και Κρήτη. «Ο
ιός έγινε ακόμη mo έξυπνος, βρήκε
έναν τρόπο να μεταδίδεται πολύ mo
εύκολα. Η απλή καθολική και ορθή
χρήση της μάσκας είναι το σημαντι
κότερο όπλο μέχρι να αυξηθεί ικανο
ποιητικά το ποσοστό εμβολιασμού»
είπε χαρακτηριστικά.

Ασφυκτιουν τα νοσοκομεία

Προχωρούν οι εμβολιασμοί

Η πληρότητα στις ΜΕΘ στην Αττική

Την Πέμπτη έσπασε το ψυχολογικό

1

φράγμα του 1.000.000 εμβολιασμών.
Μπορεί οι περισσότεροι να μην έχουν
κάνει τη δεύτερη δόση, όμως ακόμα και
έτσι χτίζουν ένα ισχυρό βαθμό ανοσί
ας. «Σης αρχές Μαίου θα έχει χτιστεί
ένα πρώτο τείχος ανοσίας με τον εμβο
λιασμό των ευπαθών ομάδων και των
πολιτών άνω των 60 ετών προκειμένου να ανοίξουν ορισπκά κάποιες δρα
στηριότητες συμπεριλαμβανομένης της
εστίασης» δήλωσε ο υφυπουργός παρά
τω πρώθυπουργώ, Ακης Σκέρτσος.

Μπλόκο Tns ΕΕ στα εμβόλια
npos Αυστραλία
Η Ιταλία (με ης ευλογίες της ΕΕ) μπλόκαρε την εξαγωγή ενός φορήου εμβο

λίων της AstraZeneca στην Αυστραλία!
Αυτό έγινε λόγω της απόφασης του
Μηχανισμού Ελέγχου των Εξαγωγών,
που έλαβε η Κομισιόν στις 30 Ιανουά
ριου, με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερι
κών να αναφέρει όη η απόφαση πάρθηκε λόγω της έλλειψης εμβολίων σε
Ευρώπη και Ιταλία και λαμβάνοντας
υπόψη τις καθυστερήσεις στις παρα
δόσεις από την AstraZeneca. Μάλι
στα υποστήριξε πως η Αυστραλία δεν
θεωρείται ευάλωτη χώρα.
Η ΕΕ φαίνεται πως έχει αποφα
σίσει να κρατά αυστηρότερη στάση
έναντι εταιρειών που δεν τηρούν τις
δεσμεύσεις τους για τις παραδόσεις
των εμβολίων στην Ευρώπη.
Οι δόσεις του εμβολίου είναι σχε
τικά λίγες (250.000 φιαλίδια που θα
μοιραστούν σε όλη την Ευρώπη),
όμως είναι ένα δείγμα για το πως θα
αντιμετωπίζουν από εδώ και πέρα οι
ευρωπαϊκές χώρες τις φαρμακοβιο
μηχανίες που καθυστερούν τα χρο
νοδιαγράμματα.
Η Βρετανία είπε όη οι περιορισμοί
σης εξαγωγές εμβολίων κατά του κοροονοϊού μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
την παγκόσμια μάχη κατά του ιού, προ
φανούς διόη ξέρα πως και αυτή κινδυ
νεύει στο μέλλον με μπλόκο δόσεων
που κατασκευάζονται στην ΕΕ.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- αναμένεται
να χορηγούν στο άμεσο μέλλον το
εμβόλιο της AstraZeneca και σε άτο
μα άνω των 65 ετών.

«600 εκατομμύρια δόσειβ
μέχρι το καλοκαίρι»
Αναφερόμενος στα εμβόλια, ο Μαργα
ρίτης Σχοινάς στη συνάντησή του με τον
πρωθυπουργός, τόνισε πως η Ευρώπη
έκανε ένα πραγματικό άλμα προς την
ενοποίηση, επενδύοντας πάνω από
2,6 δισ. δόσεις από έξι διαφορετικές
εταιρείες και ισόημη δωρεάν πρόσβα
ση για όλους τους πολίτες. «Ήταν ένα
μικρό θαύμα μέσα σε λίγους μήνες, με
ασφαλιστικές δικλίδες. Στο τέλος του
δεύτερου τριμήνου τα κράτη-μέλη θα
έχουν 600 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου! Τι θα συνέβαινε αν τα κρά
τη έμπαιναν σε μια κούρσα στρατη
γικού ανταγωνισμού για το ποιος θα
αγοράσα τα εμβόλια;», αναρωτήθηκε.
Όπως είναι γνωστό, άμεσα ανα
μένεται η έγκριση του εμβολίου της
Johnson & Johnson, ενώ ο Ευρωπα
ϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνη
σε και την αξιολόγηση του ρωσικού
εμβολίου...

Εγκρίνεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού
ΤΗΝ υιοθέτηση νομοθετική$ πρότασηε σε ευρω
παϊκό επίπεδο για ένα «Πράσινο Ψηφιακό Πιστο
ποιητικό» προανήγγειλε η πρόεδροε Tns Ευρωπαϊκήβ Επιτροπήί, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
Oncos σημειώνει, οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη
συμφωνήσει «σε μια κοινή προσέγγιση», με στό
χο να διευκολυνθεί «το δικαίωμα Tns ελεύθερέ
μετακίνησή των πολιτών Tns Eupcona'iKns Tyco
ons». Η πρόταση αναμένεται να υλοποιηθεί tous
επόμενου5 μήνε$.
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 Σταδιακή «άνοιξη» στη Βρετανία
Πηγή:

REALNEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2,37-38

Επιφάνεια 1259.02
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021

Κυκλοφορία:

40500

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ
«ΑΝΟΙΧΗ»
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Από αύριο, Δευτέρα,
ξεκινά η χαλάρωση των
μέτρων κατά της
πανδημίας, με τα παιδιά
να επιστρέφουν στα
σχολεία

®ΣΕΛ.38

Η κανονικότητα
επιστρέφει
στη Βρετανία

Ανοίγουν αύριο ια σχολεία
και ξεκινά η σταδιακή χαλάρωση
ίων μέτρων κατά Tns πανδημίας
μετά από απόφαση uis κυβέρνησή
του Mnopis Τζόνσον
0ΣΕΛ.38

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σταδιακή «άνοιξη» στη Βρετανία
Πηγή:

REALNEWS

ΚΟΣΜΟΣ

Σελ.:

2,37-38

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021

Αρωμα eflnifias

χάρτη εξόδου από τα αυστηρά περιοριστικά
μέτρα ήταν μονόδρομος. Πρόκειται για ένα
σχέδιο που περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το

Σταδιακή «άνοιξη»
στη Βρετανία
Του ΙΣΑΑΚ Α ΚΑΡΙΠΙΔΗ

Ανταπόκριση, Λονδίνο

ύριο είναι η πρώτη ημέρα του 2021
που τα παιδιά της Βρετανίας θα πάνε
στο σχολείο για μάθημα. Και ας είναι

Α

Απο αύριο, Δεύτερα,
ξεκινά η χαΗάρωση
των μέτρων κατά της
πανδημίας, με τα παιδιά να
επιστρέφουν στα σχοΗεία

καθένα από αυτά θα τίθεται σε εφαρμογή με
τά από πέντε εβδομάδες. Προϋπόθεση για τη
μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση είναι ότι οι
εμβολιασμοί θα συνεχιστούν κανονικά, ότι θα
εξακολουθεί να βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και ότι τα μεταλλαγμένα
στελέχη του ιού δεν θα απειλούν με ένα επι
δημικό νέο κύμα.

® ΣΤΑΔΙΟ 1
Ξεκινά αύριο με το άνοιγμα των σχολείων. Οι
μαθητές θα φορούν υποχρεωτικά μάσκες, τό
σο μέσα στην τάξη όσο και στους κοινόχρη
στους χώρους. Επίσης, θα επιτρέπονται οι επι
σκέψεις σε οίκους ευγηρίας και οι συναντήσεις
δύο ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά σε
εξωτερικούς χώρους. Από τις 29 Μαρτίου θα
ανοίξουν υπαίθριοι αθλητικοί χώροι, όπως γή
πεδα τένις και γκολφ.

8 Μαρτίου. Πρόκειται, χωρίς υπερβολή, για
μια χαρμόσυνη είδηση όχι μόνο για τους γο
νείς οι οποίοι, μετά από περίπου τρεις μήνες
θα αρχίσουν σιγά-σιγά να εισέρχονται σε μια
κανονικότητα, αλλά και για τους υπόλοιπους
κατοίκους της χώρας. Αν μη τι άλλο, η ημέρα
αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμ
ματος χαλάρωσης των πολύ αυστηρών περιο
ριστικών μέτρων που ελήφθησαν για να αντι
μετωπιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας τα
οποία -σε εξαιρετικές περιπτώσεις- προβλέπουν
μέχρι και 1 θετή φυλάκιση για τους παραβάτες!
Πέρυσι τέτοια εποχή, όταν ο κορωνοϊός άρχι
σε να θεριεύει στη Βρετανία, η κυβέρνηση Τζόνσον δεν ακολούθησε τις συμβουλές των εηιδημιολόγων. Εξα ιτιάς αυτής της λανθασμένης επι
λογής το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει ένα βα
ρύ τίμημα, με σχεδόν 150.000 θύματα του θα
νατηφόρου ιού. Πρόκειται για τους περισσότε
ρους νεκρούς σε μία χώρα σε ολόκληρη την Ευ
ρώπη, ενώ η Βρετανία κατέχει την πέμπτη θέση
παγκοσμίους σε αυτή τη μακάβρια λίστα.
Τις τελευταίες εβδομάδες,όμως, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας βελτιώνεται καθη
μερινό και μάλιστα με θεαματικούς ρυθμούς.
Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε 15 ημέρες
διαπιστώθηκε μείωση των θανάτων κατά 54%
και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σχεδόν
κατά 40%, ενώ το ποσοστό των νέων ασθενών
με κορωνοϊό που χρειάστηκε να νοσηλευτούν
μειώθηκε κατά περίπου 50%. Η ραγδαία αυτή
εξέλιξη οφείλεται, εν μέρει, στα πολύ αυστηρά
περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση
μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων, αλλά και
στην καλά συντονισμένη εκστρατεία εμβολια
σμού. Ηδη η πρώτη δόση του εμβολίου έχει χο
ρηγηθεί σε περίπου 22 εκατ. πολίτες δηλαδή
στο 40% τον ενήλικου πληθυσμού της χώρας.
Από αυτούς, μάλιστα, περίπου 1 εκατομμύριο
άνθρωποι έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση.
Πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Δημό
σιας Υγείας της Αγγλίας έδειξε πως το 80% των
ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί δεν κινδυ
νεύει να νοσήσει βαριά ώστε να χρειαστεί νο
σηλεία. Η έρευνα περιελάμβανε την πρώτη ηλικιακή ομάδα εμβολιασμένων, δηλαδή άτομα
άνω των 80 ετών, τα οποία μάλιστα είχαν λάβει
μόνο μία δόση του εμβολίου, είτε της Pfizer είτε
της AstraZeneca. Οι επιστήμονες εκτιμούν, δε,
πως, μόλις χορηγηθεί και η δεύτερη δόση, το
ποσοστό όσων καλύπτονται έναντι του ιού θα
αυξηθεί περισσότερο, ενώ στις νεότερες ηλι
κίες η προστασία από βαριά νόσο αναμένεται
να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αλλωστε, εδώ και
καιρό είναι πολλοί οι επιστήμονες που υποστη
ρίζουν ότι τα εμβόλια θωρακίζουν τον οργανι
σμό, στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμη και
από τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού.
Τούτων δοθέντων, η εκπόνηση του οδικού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

® ΣΤΑΔΙΟ 2
Στις 12 Απριλίου ανοίγουν τα καταστήματα
λιανικής πώλησης, τα κομμωτήρια, οι ζωολο
γικοί κήποι και τα μουσεία. Τα καταστήματα
εστίασης θα μπορούν να σερβίρουν πελάτες
στουςυπαίθριουςχώρουςτους ενώ θα επιτρέ
πεται και η συνάντηση έξι ατόμων από διαφο
ρετικά νοικοκυριά σε εξωτερικούς χώρους. Θα
επιτραπούν οι διακοπές εντός της Βρετανίας,
αλλά μόνο με άτομα του ίδιου νοικοκυριού.

® ΣΤΑΔΙΟ 3
Στις 17 Μάίου θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις εστί
ασης τα ξενοδοχεία, οι κινηματογράφοι και τα
θέατρα. Θα επιτραπούν επίσης αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώ
ρους αλλά με όριο ατόμων, καθώς και τα τα
ξίδια στο εξωτερικό.

® ΣΤΑΔΙΟ 4
Στις 21 Ιουνίου θα ανοίξουν όλες οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νυ
χτερινών κέντρων, ενώ θα επιτραπεί και η διε
ξαγωγή -χωρίς περιορισμούς- μεγάλων αθλη
τικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Αν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το
πρόγραμμα της κυβέρνησηςΤζόνσον, το Ηνω
μένο Βασίλειο θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευ
ρώπη που θα έχει επιστρέφει σε μια κανονική
μορφή ζωής, λένε όσοι παρακολουθούν από
κοντά τις εξελίξεις. «Η αποτελεσματικότητα του
προγράμματος εμβολιασμού εδώ στη Βρετανία
έχει φωτίσει τις αδυναμίες της Ε.Ε.», υποστηρί
ζουν πλέον όχι μόνο όσοι στήριξαν το Brexit,
αλλά και πολλοί υπέρμαχοι της παραμονής
της χώρας στην Ε.Ε. - μια κριτική που, αν μη
τι άλλο, θα πρέπει να λάβει ύπ' όψιν η Ενωση.
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 ΣΤΕΡΕΟ ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Πηγή:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

8

Επιφάνεια 1067.44
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021

Κυκλοφορία:

55000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ε

κομβικό μήνα για την εξέλιξη ms εμβολιασπκήδ

εκστρατείαδ αναδεικνύεται ο Μόρποδ, καθώδ τα
πρώτα δείγματα για την οικοδόμησητου τείχουδ
avooias είναι θετικά, παρά το γεγονόδ ότι η χώρα

Σ

οδεύει npos την «Ελευθερία» ενμέσω του τρίτου
και δυνατού επιδημικού κύματος Τον

το εμβόλιο ms AstraZeneca/Πανεπιστήμιο Οξφόρδηδ.
Συνεπώδ, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προ
γραμματισμό, τουλάχιστον 1,9 εκατ. δόσεΐδ εμβολίου θα
είναι διαθέσιμεδ για τη θωράκιση των πολιτών και την πε
ραιτέρω ενίσχυση του τείχουδ ανοσίαδ στη χώρα μέχρι το

μεταθέτουνχρονικό τον εμβολιασμό τουδ και να λαμβάνουν
ns δόσεΐδ αφότου έχουν αναρρώσει. Η σύσταση αυτή, που
αφορά όλα τα εμβόλια, εγγυάται όπ ο οργανισμόδ θα βρί
σκεται στην καλήιερη δυνατή κατάσταση ώστε να ωφεληθεί
από το εκάστοτε εμβόλιο. Με τη χώρα να βρίσκεται τώρα
στο τρίτο επιδημικό κύμα και τα

Ιούλιο εκτιμάται ότι θα έχει καλυφθεί

εμβολιαστικά το 70% με 80% του
πληθυσμού, ποσοοτό απαραίτητο για
την οικοδόμηση στέρεου τείχουδ
avooias.
Η βάση ωστόσο έχειτεθεί: έωδ και
την περασμένη Πέμπτη 362.927 πολίτεε είχαν εμβολιαστεί και με ns δύο
δόσειδ εμβολίου κατά του κορωνοϊού
(ποσοστό 3,5%), με την πλειονότητά
τουδ να είναι άτομα ηλικίαδ 75 χρόνων
και άνω. Αλλοι 695.086 πολίτεδ είναι
προγραμματισμένο να λάβουν και τη
δεύτερη δόση το αμέσωδ επόμενο
διάστημα. Επιπλέον, 700.000 πολίτεδ

ΣΤΕΡΕΟ ΤΕΙΧΟΣ
ΑΝΟΣΙΑΣ

έχουν επιβεβαιώσει το ραντεβού τουδ
για την πρώτη δόση εμβολιασμού.
Παράλληλα, η απόφαση, που αναμέ

των AstraZeneca/Πανεπιστημίου
ΟΕφόρδηδ, θα ανοίξει ταχύτερα τα
ραντεβού σε νέεδ εμβολιαστικέδ
ομόδεδ, δίνονταδ μια σημαντική ώθη
ση στην «Ελευθερία». Υπενθυμίζεται
ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα σύ
σταση τηδ Επιτροπήδ, το συγκεκριμέ
νο εμβόλιο χορηγείται σε άτομα ηλι

Μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού εκτιμάται ότι
θα έχει εμβολιαστεί το 70% με 80% των Ελλήνων,
αρκεί να είναι auverms η Ε.Ε. -1,9 εκατ. δόσειβ
μέχρι το Πάσχα και 1,2 εκατ. δόσειδ από την Johnson
& Johnson το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου
- 300.000 πολίτεδ θα κλείσουν ραντεβού
για εμβόλιο μέσα στον Μάρτιο

τα ms λοίμωξηδ.
Και αυτό διόη συστήνεται από τουδ
γιατρούδ σε όσουδ εμφανίζουν πριν
από το ραντεβού τουδ για εμβολιασμό
έστω και ένα σύμπτωμα που να δη
λώνει ότι στον οργανισμό υπάρχει
λοίμωξη του αναπνευστικού -πονο-

σεων που έχει οργανώσει εξαρχήδ ο
γενικόδ γραμματέαδ Πρωτοβάθμιαδ
Φρονπδαδ Υγείαδ (ΠΦΥ) καιυπεύθυvos ms εμβολιασπκήδ εκστρατείας
Μάριοδ Θεμιοτοκλέουδ, διασφαλίζει
ότι, παρά mv ακύρωση των ραντεβού,
τελικά καμία δόση δεν πηγαίνει χα
μένη, καθώδ χορηγείται στα Σώματα
Ασφαλείας eras Ενοπλεδ Δυνόμεΐδ,
αλλά και στουδ επαγγελματίεδ του
τομέα Υγείαδ που δήλωσαν εκπρόθε
σμα mv επιθυμία να εμβολιαστούν.

Τα ραντεβού μέσα
στον Μάρτιο

στοιχεία από ns κλινικέδ μελέτεδ που
συνεχίζονται όσο και από τουδ εμβολιασμούδ ηλικιωμένων σε άλλεδχώρεδ,
όπωδ στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιβε
βαιώνουν την υψηλή αποτελεσμαη-

Οιπερίπου 1.050.000 εμβολιασμοί που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα
αφορούν στην πλειονότητά τουδ
άτομα ηλικιωμένα και ευάλωτα, δη

κότητα του εμβολίου και σε άτομα
ηλικίαδ άνω των 65 ετών. Συνεπώδ,

λαδή ηλικίαδ όνωτων75χρόνων, ένα

όπωδ όλα δείχνουν, δρομολογείται
άμεσα η ένταξη στην «Ελευθερία» και

μικρό ποσοστό πολιτώνηλικίαδ 60-64
χρόνων, τουδ επαγγελματίεδ Υγείαδ
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και

τωνατόμωνηλικίαδ 65-69χρόνων όπωδ
και 70-74 χρόνων.

όσουδ διαβιούν σε κλειστέδ δομέδ
(Μονόδεδ Φροντίδαδ Ηλικιωμένων,

Οι παραλαβέδ
τον Απρίλιο

Μονόδεδ Χρονίωδ Πασχόντων, προνοιακέδ δομέδ για άτομα με αναπηρία,
σωφρονιστικό καταστήματα κ.ό.).

Καταλυτικήδ σημασίαδ για τον

Πλέον, και ενώ συνεχίζεται ο εμβολιασμόδ όλωντωνπροαναφερθένιων
-καθώδ δεν κλείνουν οι πλατφόρμεδ
για ραντεβού-, άλλα 300.000 άτομα θα

ρυθμό υλοποίησηδ των ραντεβού
για εμβολιασμό είναι η τήρηση του
χρονοδιαγράμματοδ παράδοσηδ

των
Παναγιώταν Καρλατήρα

εμβολιασμοί, με βάση ns παραλαβέδ
εμβολίων που έχουν συμφωνηθεί. Σε ό,τι αφορά το επόμε
νο τρίμηνο, από Απρίλιο έωδ Ιούνιο, η αμερικανική φαρμα
κευτική εταιρεία Johnson & Johnson θα παραδώσει στη
χώρα μαδ συνολικά 1,2 εκατ. εμβόλια. Υπενθυμίζεται ότι το
συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα είναι μονοδοσικό,
κάπ που σημαίνει όπ δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού
σε 1,2 εκατομμύρια πολίτεδ. Οπωδ έχει γίνει γνωστό, θα
παραδίδονται 400.000 δόσειδ κάθε μήνα, αρχήδ γενομένηδ
από τον Απρίλιο.Από ns εταιρείεδ Pfizer/BioNTech αναμέ
νεται τον επόμενο μήνα η παραλαβή 1 εκατ. δόσεων, ενώ
περίπου 500.000 δόσειδ εκπμόται όπ θα παραληφθούν από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τον εμβολιασμό τουδ κατά του κορωνοϊού έχονταδ εμφανίσει συμπτώμα

Ο μηχανισμόδ αναπλήρωσηδ δό

τερα δεδομένα οδήγησαν σε επικαιροποίηση των συστάσεων. Τόσο τα

στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξηδ για την πανδημία.
Μέχρι το τέλοδ Μαρτίου στην Ελ
λάδα θα έχουν γίνει 1,7 εκατομμύρια

αρκετοί πολίτεδ ενδεχομένωδ να
κληθούν να αναβάλουν προσωρινά

κ,λπ.-νατό μεταθέτουν σε μεταγενέ
στερο χρόνο, μετά την ανάρρωσήτουδ.

κίαδ 60-64 χρόνων. Ωστόσο, τα νεό

εμβολίων από τΐδ φαρμακευτικέδ
εταιρείεδ στην Ευρωπαϊκή Ενωση,

Αττική), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι

κέφαλοδ, πυρετόδ, βήχαδ, μυαλγία

νεται αυτή την εβδομάδα από την
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για
τηνκατόργησητου ηλικιακού περιο
ρισμού στη χορήγηση του εμβολίου

ενεργό κρούσματα να αυξάνονται
συνεχώδ (ήταν 16.500τηνπερασμένη
Παρασκευή, με τα μισό εξ αυτών στην

totakarlatira@gmail.com

Maipns Μπιμπή
marybimpi@gmail.com

αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασηδ
στα ραντεβού για εμβολιασμό μέσα
στον Μάρτιο. Πρόκειται για τουδ
ασθενείδ μενοσήματα που συνιστούν
πολύ υψηλό κίνδυνο νόσησηδ από τον
κορωνοϊό, όπωδοιμεταμοσχευμένοι,

Πάσχα, αφήνονταδ μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίαδ για τη
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Το τρίτο κύμα
Στην παρούσα φάση οι ειδικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με
έναν γνωστό παράγοντα... παρακώλυσηδ ms εμβολιασπκήδ
εκστρατείας ns αναμενόμενεδ εποχικέδ λοιμώξεις αλλά και
το τρίτο επιδημικό κύμα κορωνοϊού. Οπωδ έχει αναφερθεί
πολλέδ φορές τα άτομα είτε με οποιαδήποτε νόσο σε έξαρ
ση, είτε με ενεργή λοίμωξη CCMD-19 είναι προτιμότερο να

οι αιμοκαθαρόμενοι, οι καρκινοπαθείδ
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακπνοθεραπεία ή
ανοσοθεραπεία, άτομα που λαμβάνουνανοσοκατασταληκά
ή ανοσοτροποιηηκά φάρμακα, όσοι πάσχουν από ανοσοανεπάρκειες κυστική ίνωση, AIDS, άσθμα σοβαρού βαθμού,
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) σοβαρού
βαθμού (χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον), Σύνδρομο Down και
άλλεδ σπόνιεδ και πολύ σοβαρέδ καταστάσεΐδ.
Τέλος εφόσον το επιτρέψει το χρονοδιάγραμμα παραλαβήδ δόσεων από όλεδτΐδ φαρμακευτικέδ εταιρείεδ, δικαί
ωμα καθορισμού ραντεβού θα αποκτήσουν και οι πολίτεδ
που ανήκουν στιδ ηλικιακέδ ομόδεδ 65-69 και 70-74 χρόνων.
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 Πολύ λίγα και πολύ αργά τα εμβόλια στις φτωχές
Χώρες
Πηγή:

DOCUMENTO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,36-37

Επιφάνεια 2297.68
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-03-2021
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ΣΤΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ

Οι εκβιασμοί,
η αδιαφορία
και η διπλωματία
των εμβολίων
Σελ. 36-37
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Doc Ανισοκαιανομή

Πολύ λίγα
και πολύ αργά
τα εμβόλια
στις φτωχές
Χώρες
Οχι μόνο τα λαμβάνουν με καθυστέρηση αλλά
και δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του πληθυσμού τους
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• Εν συντομία
Ο μηχανισμός διανομής εμβολίων
υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί
ας ξεκίνησε την παροχή των πολύτι
μων εμβολίων σε χώρες που δεν εί
χαν άλλον τρόπο προμήθειας, με το
αποτέλεσμα να κρίνεται ανεπαρκές.

• Γιατί ενδιαφέρει
Η ελεύθερη αγορά των εμβολίων
από πλούσιες χώρες υπονομεύει την
παγκόσμια σταθερότητα, τη στιγμή
που πληθαίνουν οι φωνές για άρση
της πατέντας των εμβολίων.
Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε
η διανομή εμβολίων από τον μηχα
νισμό COVAX σε χώρες ίου ανα
πτυσσόμενου κόσμου, με καθυ
στέρηση δύο μηνών από τότε που
είναι διαθέσιμα στον δυτικό κόσμο.
Ο πρώτος γύρος διανομής θα πε
ριλαμβάνει 237 εκατομμύρια δό
σεις του εμβολίου της AstraZeneca
και της Serum Institute στην Ινδία
(SII/AZ) σε 142 δικαιούχους του
προγράμματος. Σε αυτή την πρώ
τη φάση στόχος είναι να θωρακι
στεί το 3% του πληθυσμού που εί
ναι το πιο ευάλωτο, με απώτερο
σκοπό την ανοσοποίηση και άλ
λων ευαίσθητων ομάδων, όπως οι
ηλικιωμένοι, μέχρι να εμβολιαστεί
το 30% του πληθυσμού των χωρών
που ευεργετούνται.
Ο μηχανισμός COVAX είναι
αποτέλεσμα μιας διεθνούς συμ
φωνίας για τη δημιουργία ενός πα

γκόσμιου μηχανισμού προμηθειών
για τα εμβόλια με επικεφαλής την
GAVI Vaccine Alliance (Παγκό
σμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και
την Ανοσοποίηση) και σε συνερ
γασία με τον Παγκόσμιο Οργανι
σμό Υγείας, τον GEPI (Συνασπισμό
για Καινοτομίες Επιδημιολογικής
Ετοιμότητας) και τη UNIGEE Χρη
ματοδοτείται εξάλλου από δωρεές
χωρών και στην τελευταία σύνοδο
των G7 οι μεγάλες χώρες υποσχέθηκαν χρηματοδότηση ύψους 4,5
δια δολαρίων.
Ο COVAX ευελπιστεί ότι θα μοι
ράσει περίπου 2 δια δόσεις σε 190
χώρες σε λιγότερο από έναν χρό
νο. Πιο συγκεκριμένα, σκοπεύει
να εξασφαλίσει ύτι οι 92 χώρες με
σαίου και μικρού εισοδήματος θα
λάβουν τις δόσεις την ίδια στιγμή
με τις υπόλοιπες 98. Ωστόσο, σύμ
φωνα με το παρατηρητήριο συμ
βολαίων για τα εμβόλια κατά του
κορονοϊού του ειδησεογραφικού
ιστότοπου Bloomberg, τη στιγμή
αυτή ο COVAX έχει εξασφαλίσει
για τις ανάγκες του προγράμματος
του μόλις 700 εκατ. δόσεις, εκ των
οποίων τα 200 εκατ. προέρχονται
από τη Sanofi/GlaxoSmithKline,
που έχουν αναβάλει την ανάπτυξη
εμβολίου για το φθινόπωρο.

Ανισότητα
στην πρόσβαση
Οπως επισήμανε πρόσφατα ο επι
κεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
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χιέρες, μόνο δέκα χώρες έχουν
απορροφήσει το 75% όλων ίων
εμβολίων παγκοσμίως, όταν 130
χώρες δεν είχαν λάβει ακόμη κα
μία δόση. Οι χώρες με τη μεγαλύτε
ρη κατά κεφαλήν κάλυψη του πλη
θυσμού είναι ο Καναδάς με 500%,
το Ηνωμένο Βασίλειο με 327%, η
Χιλή με 244%, η Νέα Ζηλανδία με
242% και η Αυστραλία με 226%.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγο
νός ότι μόνο οι ΗΠΑ και η ΕΕ, με
πληθυσμό λίγο περισσότερο από
780 εκατομμύρια κατοίκους -πε
ρίπου 10% του παγκόσμιου πλη
θυσμού-, έχουν εξασφαλίσει συ
νολικά 3,045 δισεκατομμύρια
δόσεις από τα 9,6 δια που έχουν
«κρατηθεί» συνολικά... Ο επικε
φαλής του Παγκόσμιου Οργανι
σμού Υγείας δρ Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεγεσούς προειδοποίησε
ότι η συσσώρευση πολλών εμβο
λίων σε λίγες χώρες υπονομεύει
το έργο του COVAX και υποστή
ριξε ότι μια αναστολή πνευματι
κών δικαιωμάτων στις ευρεσιτε
χνίες των εμβολίων θα μπορούσε
να ενδυναμώσει την επιτόπου πα
ραγωγή τους στις αναπτυσσόμε
νες χώρες. «Αυτή η πανδημία είναι
δίχως προηγούμενο. Αν όχι τώρα,
πότε;» είπε χαρακτηριστικά.
Αναπτυσσόμενες χώρες έπαψαν να περιμένουν τον GOVAX
και έκαναν ξεχωριστές συμφωνί
ες με τις εταιρείες τόσο της Δύσης
όσο και της Ανατολής. Μία από αυ

Σελ.:

μόνο χώρες έχουν απορροφήσει
το 75% όλων των εμβολίων
παγκοσμίως, ενώ 130 χώρες δεν
έχουν λάβει ακόμη καμία δόση,
σύμφωνα με χον επικεφαλής
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες

500%

είναι το ποσοστό του Καναδά,
με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν
κάλυψη του πληθυσμού και
ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο
(327%), η Χιλή (244%), η Νέα
Ζηλανδία (242%) και η Αυστραλία
(226%)

237

εκατ. δόσεις περιλαμβάνει
ο πρώτος γύρος διανομής του
εμβολίου της AstraZeneca και της
Serum Institute στην Ινδία σε 142
δικαιούχους, με στόχο σε αυτή την
πρώτη φάση να θωρακιστεί το 3%
του πληθυσμού που είναι το πιο
ευάλωτο

1,36-37

Ημερομηνία
έκδοσης:

Η διπλωματία
των εμβολίων

Bullying από
φαρμακευτικές

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν αναδεί-

Εκδημοκρατισμός
της παραγωγής εμβολίων

«Η έντονη ανισότητα που
αντιμετωπίζει ο κόσμος γύρω
από τα εμβόλια για την Covid-19
είναι ένα υποπροϊόν του
κατεστραμμένου βιοϊατρικού μας
συστήματος»
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
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τές είναι και π Σερβία, στην οποία
ξεκίνησαν τους εμβολιασμούς με
τη συνεισφορά της Pfizer, της Ρω
σίας και της Κίνας, καθώς η χώρα
δεν είχε λάβει τις δόσεις που δικαι
ούταν από τον COVAX, ενώ έχει
καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ.
Εξάλλου, στις αρχές Φεβρουάρι
ου η Αφρικανική Ενωση ήρθε σε
συμφωνία με την AstraZeneca για
400 εκατ. δόσεις, ενώ έχει συμφω
νήσει και με άλλες φαρμακευτικές
εταιρείες για επιπλέον 270 εκατ.
δόσεις, οι οποίες θα προστεθούν
στα 600 εκατ. δόσεων που δικαιού
ται η Αφρική μέσω COVAX.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες όμως
όχι μόνο δεν φαίνονται διατεθει
μένες να παραδώσουν τις χρυσοφόρες πατέντες, αλλά ενθαρρύνονται και από τη θέση ισχύος τους
και επιβάλλουν εξωφρενικές απαι
τήσεις για την οικονομική εξασφά
λισή τους έναντι των αδύναμων
χωρών. Σύμφωνα με έρευνα του
Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιο
γραφίας (Bureau of Investigative
Journalism), n Pfizer ζήτησε από
χώρες της Λατινικής Αμερικής εν
είδει ενεχύρου κτίρια πρεσβειών
και στρατιωτικές βάσεις!
Είναι συνηθισμένη πρακτική
οι κυβερνήσεις να προσφέρουν
στις εταιρείες απαλλαγή από νο
μικές ευθύνες και να καλύπτουν
τις αποζημιώσεις από τυχόν επι
πλοκές με τα εμβόλια. Ωστόσο οι
απαιτήσεις της Pfizer ξεπερνούν
κάθε προηγούμενο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, μέσω
ανακοίνωσης της Κέιτ Ελντερ,
συμβούλου πολιτικής εμβολίων
για την Εκστρατεία Πρόσβασης
σε Βασικά Φάρμακα, τόνισαν την
ανεπάρκεια των δόσεων του μη
χανισμού, καλώντας τις πλούσιες
χώρες να πιέσουν τις φαρμακευ
τικές ώστε να διαθέσουν τα εμ
βόλια σε προσιτές τιμές. «Η έντο
νη ανισότητα που αντιμετωπίζει ο
κόσμος γύρω από τα εμβόλια για
την Covid-19 είναι ένα υποπροϊ
όν του κατεστραμμένου βιοϊατρικού μας συστήματος. Εάν θέλουμε
να αποφύγουμε αυτήν τη θλιβερή
κατάσταση στο μέλλον, χρειαζό
μαστε μια τεράστια αλλαγή στον
τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης ια
τρικών προϊόντων σε όλο τον κό
σμο» καταλήγει χαρακτηριστικά η
ανακοίνωση.
Στην ίδια γραμμή πλεύσης κινεί
ται και κείμενο νομικών και ερευ
νητών της υγείας του Ινστιτούτου
Υγειονομικής Πολιτικής Ο’Νιλ της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστη
μίου Τζορτζτάουν, δημοσιευμέ
νο στον,ιστότοπο Foreign Policy.
Οπως αναφέρουν, ο διαμοιρασμός
της περιορισμένης προσφοράς των
εμβολίων δεν αποτελεί λύση για
την ανοσοποίηση του παγκόσμι
ου πληθυσμού, ενώ επισημαίνουν
πόσο ωφελήθηκαν οι εταιρείες από
τη δημόσια χρηματοδότηση. Τέλος,
ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη και οι
ΗΠΑ θα έχουν πολλαπλά οφέλη,
τόσο υλικά όσο και επικοινωνιακά,
από το μοίρασμα της τεχνογνωσίας
με τον υπόλοιπο κόσμο, του οποί
ου η παραγωγική δυνατότητα δεν
πρέπει να υποτιμάται.

1

Οταν η Δύση απογοήτευσε, ο κόσμος
στράφηκε στη Ρωσία και την Κίνα που
άρπαξαν την ευκαιρία να αναδειχθούν
σε «υπεύθυνες δυνάμεις»

ξει σε κύριο διπλωματικό τους ερ
γαλείο το πολυτιμότερο αγαθό της
εποχής της πανδημίας, το εμβό
λιο. Σε αυτή την κατεύθυνση βο
ήθησε και το γεγονός ότι η Δύση
ακολούθησε μια τακτική χαλαρής
αντιμετώπισης των φαρμακευτι
κών, με συνέπεια το εμβολιαστικό φιάσκο, ιδιαιτέρως στην Ευ
ρώπη, να σπρώξει πολλές χώρες
στην αγκαλιά των δύο φιλόδοξων
δυνάμεων.
Η βοήθεια που στέλνουν σε χώ
ρες που δεν κατάφεραν να έρθουν
σε συμφωνία με κάποια δυτική
φαρμακευτική εταιρεία είναι ση
μαντική. Η Κίνα αποστέλλει ένα
εκατομμύριο δόσεις την εβδομά
δα σε όλη την Αφρική και έχει
προμηθεύσει εμβόλια για 7 εκα
τομμύρια Τούρκους πολίτες. Πα
ράλληλα όμως, σύμφωνα με το
Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών
Υποθέσεων, χρησιμοποιεί τις συμ
φωνίες για εμβόλια ως οδό επεν
δυτικής διείσδυσης μέσω του πε
ρίφημου «δρόμου του μεταξιού».
Από την άλλη, το ρωσικό εμβόλιο
έχει εγκριθεί προς χρήση σε 26
χώρες. Κίνα και Ρωσία μαζί έχουν
πουλήσει περί τις 800 εκατ. δόσεις
σε 41 χώρες.
Στο παιχνίδι της εμβολιαστικής διπλωματίας συμμετέχει και
η Ινδία. Διαθέτει τα δύο εμβό
λια, Covishield και Covaxin, τα
οποία παράγει στο έδαφος της,
σε γειτονικές της χώρες όπως το
Μπανγκλαντές, η Μιανμάρ και
το Νεπάλ. Στο πρόγραμμα «εμβολιαστικής φιλίας», όπως αποκαλείται, συμμετέχουν 49 χώρες
από όλο τον κόσμο. Στόχος της
Ινδίας είναι να ανταγωνιστεί την
Κίνα στη νότια Ασία κερδίζοντας
συμμάχους στην περιοχή.

Δυτική μυωπία
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν υι
οθετήσει μια εμβολιαστική στρα
τηγική που περιορίζεται στα σύ
νορά τους, ενώ η Κίνα, η Ρωσία
και η Ινδία χρησιμοποιούν την
κρίση της πανδημίας ως ευκαι
ρία ανάπτυξης της ήπιας ισχύος

τους. Χαρακτηριστικό είναι το γε
γονός όπ τη στιγμή που οι δυτικές
φαρμακευτικές εταιρείες περιχα
ρακώνονται γύρω από τα εμπο
ρικά μυστικά τους και αρνούνται
οποιαδήποτε μεταφορά γνώσης
σχετικής με τα εμβόλια -πλην
ελάχιστων εξαιρέσεων-, η Ρω
σία μοιράστηκε την τεχνογνωσία
του εμβολίου Sputnik V-και έχει
επιτρέψει την παραγωγή του στη
Βραζιλία, την Ινδία, την Τουρκία
και τη Νότια Κορέα.
Ανησυχίες εκφράζονται από
αναλυτές τόσο για το αν οι υπο
σχέσεις των χωρών αυτών προς
τρίτες χώρες εκπληρωθούν όσο
και για το κατά πόσο αποτελεσμα
τικές είναι τέτοιες κινήσεις καλής
θέλησης, καθώς η ευγνωμοσύνη
δεν διαρκεί πολύ στις σχέσεις με
ταξύ χωρών. Ενδεικτικά να ανα
φέρουμε ότι η Κίνα έλαβε μεγάλες
ποσότητες πάγιου κεφαλαίου από
τη Σοβιετική Ενωση τη δεκαετία
του 1950 για να αναπτύξει τις βιο
μηχανικές της δυνατότητες, πράγ
μα που δεν την έκανε φιλική προς
τη Μόσχα. Ισα ίσα τη δεκαετία του
1960 ήταν ανοιχτά εχθρική.

Τα ρήγματα στην Ευρώπη
Με διαφορά λίγων ημερών η
Δανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η
Σλοβακία και η Τσεχία ένωσαν
τις φωνές τους, μαζί με την Ουγ
γαρία, έτσι ώστε να εκφράσουν
τη δυσαρέσκειά τους για τη στρα
τηγική εμβολιασμού της ΕΕ, χα
ρακτηρίζοντας την αργή και να
στραφούν εκτός ΕΕ για να προ
μηθευτούν εμβόλια. Ο Ούγγρος
πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν
δήλωσε πως «δεν θα περιμένει»,
εξηγώντας την απόφασή του να
αγοράσει εμβόλια από τη Ρωσία
και την Κίνα, αφού και ο ίδιος
έκανε το εμβόλιο της κινεζικής
φαρμακευτικής Sinopharm.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινή
θηκε και ο Πολωνός πρόεδρος
Αντρέι Νχούντα, ο οποίος απευ
θύνθηκε στον Κινέζο πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ για να εκφράσει το εν
διαφέρον της χώρας του για το
εμβόλιο.

«I
Και η Ινδία μπήκε στο παιχνίδι
της εμβολιαστικής διπλωματίας
με τα δύο εμβόλια που παράγει
στο έδαφος της, δόσεις των οποίων
διοχετεύει σε γειτονικές της χώρες
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