 Εντείνεται η πίεση στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 482.98 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-03-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Εντείνεται η πίεση
στα νοσοκομεία
Χωρίς ουσιαστικά σημάδια υποχώ
ρησης εξελίσσεται η πανδημία της
C0VID-19.0 αριθμός των νέων δια
γνώσεων συνεχίζει να κυμαίνεται σε
υψηλά επίπεδα, ενώ μία ανάσα από
τους 700 είναι οι διασωληνωμένοι
εντός και εκτός ΜΕΘ. Σελ. 21

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 Εντείνεται η πίεση στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,21

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-03-2021

Στα όριά τους τα νοσοκομεία
Μια ανάσα από τους 700 οι διασωληνωμένοι με COVID-19 εντός και εκτός ΜΕΘ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Χωρίς ουσιαστικά σημάδια υποχώ-

pnons εξελίσσεται η πανδημία ms
COVID-19, και η οποία έχει φέρει
στα όριά tous τα δημόσια νοσοκο
μεία ins Armais. Ο api0pos των νέ
ων διαγνώσεων εξακολουθεί να κυ
μαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ μία
ανάσα από tous 700 είναι οι διασωληνωμένοι με COVID-19 εντό3 και
εκτό5 ΜΕΘ. Χθε$ ανακοινώθηκαν
από τον ΕΟΔΥ 3.062 νέα κρούσματα
και 67 θάνατοι λόγω ins νόσου. Η
γεωγραφική κατανομή των περιστα
τικών παραμένει σταθερή, με την
Αττική να εμφανίζει σχεδόν το 50%
των νέων κρουσμάτων (1.422 με
πολύ επιβαρυμένο επιδημιολογικά
τον Πειραιά και τη Δυτική Αττική)
και να ακολουθούν Θεσσαλονίκη
(387), Αχαΐα (121) και Λάρισα (115).
Οριακά πάνω από το 1 (1,02) υπολο
γίζεται ο δείκτηε μεταδοτικότηταε
του ιού (Rt) στην επικράτεια, ενώ
το ποσοστό θετικότητα$ την περα
σμένη εβδομάδα ήταν στο 5,96%
σε σύνολο 265.759 τεστ.
Σταθερό3 παρέμεινε ο αριθμό3
των ασθενών με κορωνοϊό που νο
σηλεύονταν χθεε διασωληνωμένοι,
ενώ μικρή μείωση καταγράφηκε
στιε νέε3 νοσηλείε3: 699 διασωληνωμένοι ασθενεί3 και 476 εισαγωyts στα νοσοκομεία (μέσοε opos
εισαγωγών του τελευταίου επταη
μέρου είναι 492). Την προηγούμε
νη εβδομάδα καταγράφηκε ρεκόρ
στον αριθμό των εισαγωγών ασθε
νών με COVID-19 σε νοσοκομεία.
Εγιναν 3.303 νέεε νοσηλείε3, όταν
στην κορύφωση του προηγούμε
νου κύματθ3 στα μέσα Νοεμβρίου
είχαν καταγράφει σε μία εβδομάδα
3.190 νέεε εισαγωγέε.
Στα νοσοκομεία ins Anums
έγιναν προχθέε 159 vies εισαγω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γέα ασθενών με COVID-19, έναντι
240 τα προηγούμενα δύο 24ωρα.
Παρά τον μειωμένο σε σχέση με
Tis προηγούμενεε ημέρεε αριθμό
των εισαγωγών στα νοσοκομεία
ins Amiens, αυτά παραμένουν
στον ασφυκτικό κλοιό ins πάνδη
μέ και οι γιατροί περιγράφουν
με δραματικούε tovous την κατά
σταση otis εφημερίεε. Στο Λαϊκό
η διοίκηση διέψευσε ns πληροepopies για διακοπή ins εφημεpias λόγω του φόρτου εργασία5.
Ο αριθμό3 των διασωληνωμένων ασθενών που νοσηλεύονται

Από 1ης Απριλίου
δύο νέα mega
εμβολιαστικά κέντρα
σε Περιστέρι
και Ελληνικό.
εκτόε ΜΕΘ παραμένει υψηλό3.
X0es οι διασωληνωμένοι εκτό3
ΜΕΘ ήταν περισσότεροι από 60,
και είναι ενδεικτικό ότι στο Κρα
τικό Niieaias σημειώθηκε «αρνη
τικό ρεκόρ» με 16 ασθενείε που
περίμεναν να εισαχθούν σε μονά
δα. Σύμφωνα δε με την ΠΟΕΔΗΝ,
έχουν καταγραφεί σε αρκετά νο
σοκομεία θάνατοι διασωληνωμένων ασθενών εκτόε ΜΕΘ.
Εν τω μεταξύ, δύο νέα mega εμβολιαστικά κέντρα σε Περιστέρι
και Ελληνικό από την 1η Απριλίου
εντάσσονται στον επιχειρησιακό
σχεδίασμά για τον εμβολιασμό του
πληθυσμού έναντι ins COVID-19.
Στα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα
θα λειτουργούν σε πρώτο στάδιο
48 εμβολιαστικέε γραμμέε, ενώ η
συνολική tous δυναμική θα φτά
σει tis 96 Υραμμέε το καθένα.

Σια δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα, σε Περιστέρι και Ελληνικό (φωτ.), θα λει
τουργούν σε πρώτο στάδιο 48 εμβολιαστικές γραμμές, ενώ η συνολική τους
δυναμική θα φθάσει τις 96 γραμμές το καθένα.

e-υηοβολή αιτημάτων προς ΕΟΠΥΥ
Την ψηφιακή διαδικασία υποβολής αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ για
αποζημίωση δαπανών που αφορούν την προμήθεια οπτικών ειδών,
τη μετακίνηση για συνεδρίες αιμοκάθαρσης και μεταγγίσεις αίματος
(ασθενείς με θαλασσαιμία), ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Σύμφωνα με
απόφαση των υπουργών Υγείας Βασίλη Κικίλια, Ψηφιακής Διακυβέρ
νησης Κυριάκου Πιερρακάκη και Οικονομικών Θεόδωρου Σκύλακάκη,
τα συγκεκριμένα αιτήματα των ασφαλισμένων θα υποβάλλονται ηλε
κτρονικά μέσω του atomika-aitimata.gov.gr. Επιπλέον, επεκτείνεται για
όλους (παιδιά, εφήβους και ενηλίκους) η ηλεκτρονική υποβολή αιτημά
των προς τον ΕΟΠΥΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής, η οποία έως τώρα
γινόταν μόνο για προστατευόμενα μέλη (παιδιά) ασφαλισμένων. Οι εν
διαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet
και τον ΑΜΚΑ τους και υποβάλλουν την αίτηση αναρτώντας τα απαραί
τητα δικαιολογητικά και καταχωρίζοντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
και έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),
στον οποίο είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Στη συνέ
χεια, η υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και καταβάλ
λει τα αναλογούντα ποσά χωρίς άλλη ενέργεια των δικαιούχων.
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 Νέο μαύρο ρεκόρ: Ξεπέρασαν τους 700 οι
διασωληνομένοι
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 708.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-03-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Νέο μαύρο ρεκόρ:
Ξεπέρασαντους 700
οι διασωληνωμένοι!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νέο μαύρο ρεκόρ: Ξεπέρασαν τους 700 οι διασωληνομένοι
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

26-03-2021

Σε ασφυξία τα νοσοκομεία!
σφυκτική πίεση εξακολου
θούν να δέχονται τα νοσο
κομεία της Αττικής, ενώ κά
θε μέρα σημειώνεται και
νέο ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων. Οι ΜΕΘ βρίσκονται σε κατά
σταση κόκκινου συναγερμού, ενώ τα
κρούσματα -ειδικά στο Λεκανοπέδιοσυνεχίζουν να προκαλούν έντονο προ
βληματισμό, ύστερα από περίπου έξι
εβδομάδες σκληρού lockdown.
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστη
ριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταί
ες 24 ώρες είναι 2.588. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 52. ενώ ο
αριθμός των διασωληνωμένων ξεπέρασε χθες τους 700, φτάνοντας τους
706. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά
τειας το τελευταίο 24ωρο είναι 439.
Στην Αττική, η κατάσταση εξακολουθεί
να είναι αποκαρδιωτική, παρά τα αυ
στηρά μέτρα. Από τα συνολικά 2.588
κρούσματα κορονοϊού. στο Λεκανοπέ
διο μετρήθηκαν 1.317 νέα. Ακολουθεί η
Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν 315
κρούσματα, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 100 κρούσματα.
Τα νοσοκομεία της Αττικής παραμέ
νουν στο κόκκινο, εξαιτίας του μεγά
λου αριθμού των διασωληνωμένων.
των νέων κρουσμάτων και των εισαγω
γών. Αξίζει να σημειωθεί πως. σύμφω
να με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Μιχάλη Γιαννάκο. το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στα νοσοκομεία τα οποία
δεν διαθέτουν ΜΕΟ Covid-19. Για πα
ράδειγμα, στο «Αττικόν», σύμφωνα
πάντα μετην ΠΟΕΔΗΝ. μεταφέρονται
ασθενείς από κλινική σε κλινική για να
βρουν οξυγόνο, το οποίο δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκεςτων 250 αν
θρώπων με Covid-19 που νοσηλεύον
ται σε αυτό, ενώ στο «Αγία Όλγα» όλες
οι κλίνες κορονοϊού είναι κατειλημμέ
μέχρι σήμερα 2.898 κρούσματα της
νες με περιστατικά και δεν υπάρχει κε
βρετανικής μετάλλαξης και 56 της νονό κρεβάτι. Σε ό,τι αφορά τις κενές κλί
τιοαφρικανικής.
νες ΜΕΘ, καταγράφονται μόνο πέντε
(5) στο «Αττικόν» και τρεις (3) στον
«Ερυθρό». Όλες οι υπόλοιπες ΜΕΘ στα
Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί
νοσοκομεία είναι κατειλημμένες, σύμ
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των
φωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.
ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του
Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικά είναι
κορονοϊού για τις ηλικίες 70-74 ετών.
τα στοιχεία του Εθνικού Δικτύου ΓονιΣτις αρχές Απριλίου θα ακολουθήσει
διωματικής Επιτήρησης για τις μεταλ
το άνοιγμα της πλατφόρμας για να μπο
λάξεις και την εξάπλωσή τους στη χώ
ρούν να κλείσουν ραντεβού τα άτομα
ρα μας. Συνολικά, έχουνταυτοποιηθεί
ηλικίας 65-69 ετών. Τον Μάιο ακολου

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θεί ο εμβολιασμός των ευπαθών ατό
μων με υποκείμενα νοσήματα της Ομά
δας Β. βάσειτων σχετικών ανακοινώ
σεων που έχουν γίνει από το υπουργείο
Υγείας.
Στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει ο εμ
βολιασμός των εκπαιδευτικών, ο οποί
ος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέ
λος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως. σε
ό,τι αφορά την προτεραιοποίηση των
ευπαθών ατόμων με υποκείμενα νοσή
ματα πολύ υψηλού κινδύνου (Ομάδα

Α). ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει από
τη Δευτέρα.

Η Αττική παραμένει
στο κόκκινο, εξαιτίας
του μεγάλου αριθμού
των διασωληνωμένων,
των νέων κρουσμάτων
και των εισαγωγών!
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 ΠΟΕΔΗΝ: "Επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 269.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-03-2021
2870

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ:"Επιλογή ασθενών
με ηλικιακά κριτήρια"
το νοσοκομείο Αττικό ασθενείς
μεταφέρονται από κλινική σε
κλινική προκειμένου να βρουν
οξυγόνο", λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕ
ΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκος.
"Δεν επαρκεί το οξυγόνο εξαιτίας του
ότι οι μολυσμένοι από covid ασθενείς
που νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο ξεπερνούν τους 250. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μετακινούνται
οι ασθενείς από κλινική σε κλινική
προκειμένου να βρεθεί οξυγόνο για να
τους χορηγηθεί"
Σύμφωνα με τον ίδιο, το "Αγία Όλγα"
που εφημερεύει τώρα έχει κατειλημ
μένες όλες τις κλίνες κορωνοϊού και
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 18 ράντζα για να ανταπεξέλθει
στην εφημερία.
Όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος, με
βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγεί
ας στην Αττική 394 ασθενείς με κορωνοϊό ήταν διασωληνωμένοι.
Οι κλίνες ΜΕΘ για κορωνοϊό που λει
τουργούν στην Αττική είναι 371, που
σημαίνει ότι ακόμη και όλες οι κλίνες να
ήταν κατειλημμένες με διασωληνωμένους "περισσεύουν" 23 ασθενείς σε λί
στα αναμονής.
"Στην πραγματικότητα είναι πολλαπλά
σιοι σε λίστα αναμονής οι διασωληνωμένοι" τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
συμπληρώνοντας ότι "πάντα υπάρχουν
μερικές κλίνες κενές και αρκετοί ασθε
νείς στις ΜΕΘ είναι αποσωληνωμένοι.
Πάντα έχουν αποσωληνωμένους τα νο
σοκομεία Σωτηρία, Ευαγγελισμός, Αττι
κό, ΚΑΤ κ.α.".
11
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Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του κ.
Γιαννάκου, το μεγαλύτερο πρόβλημα
με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός
ΜΕΘ το έχουν τα νοσοκομεία που δεν
διαθέτουν ΜΕΘ κορωνοϊού. Ένα τέτοιο
παράδειγμα αποτελεί το νοσοκομείο
της Νίκαιας όπου έχει 11 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ.
Σε ότι αφορά στα νοσοκομεία που διαθέ
τουν δικές τους ΜΕΘ όταν αδειάζει κά
ποιο κρεβάτι ΜΕΘ δεν το δίνουν στο ΕΚΑΒ και εξυπηρετούν κυρίως δικούς τους
νοσηλευόμενους διασωληνωμένους α
σθενείς που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ.
Χθες μάλιστα είχαμε και τον πρώτο διασωληνωμένο ασθενή εκτός ΜΕΘ στο
ΚΑΤ παρά το γεγονός ότι το εν λόγω νο
σοκομείο διαθέτει 51 κλίνες ΜΕΘ. Η ει
σαγωγή του στη ΜΕΘ οφείλεται στο θά
νατο ενός ασθενή από τους νοσηλευό
μενους σε κρεβάτι ΜΕΘ.'Ό θάνατος σου
η ζωή μου" σχολιάζει ο κ. Γιαννάκος.
Σταθερά υψηλός καταγράφεται ο αριθ
μός των διασωληνωμένων ασθενών ε
κτός ΜΕΘ και στο νοσοκομείο "Γεννηματάς". Σήμερα βρίσκονται 5 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ ενώ παραμένουν ε
πίσης και πολλές οι ημέρες αναμονής
στη λίστα για την εξεύρεση κλίνης σε
ΜΕΘ.
Η επιλογή ασθενών γίνεται με ηλικιακά
κριτήρια επιμένει ο πρόεδρος της ΠΟΕ
ΔΗΝ και επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν
αρκετοί θάνατοι διασωληνωμένων ε
κτός ΜΕΘ, υπενθυμίζοντας ότι στην αρ
χή της εβδομάδας πέθανε 37χρονος
διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ στο "Γεννηματάς".
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 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,20-21

Επιφάνεια 1453.42
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
• Κυβερνητικές...
ασκήσεις πανικού
k στον «Ερυθρό»
και στο «Λαϊκό»
• Πεθαίνουν
ασθενείς εκτός ΜΕΘ
• Τα χειρουργεία
μετατρέπονται
σε εντατικές
• Φασττρακ
διαγωνισμός για
τα αμφιλεγόμενα
ατομικά τεστ
ΙΕΛ. 20-21

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1
1,20-21

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 2-

Χωρίς γιατρούς ρίχτηκε στη y
Σιο διπλανό «Ερρίκος Ντυνάν» ο υπουργός χειροκροτούσε τον ιδιωτικό τομέα
• Πεθαίνουν άνθρωποι εκτός; ΜΕΘ · Νέες καταγγελίες για δύο ασθενείς στο
«Λαϊκό», έναν στον «Ερυθρό», έναν στο «Γ. Γεννηματάς» -105 στη λίστα του ΕΚΑΒ
για κρεβάτι ΜΕΘ · Μετατρέπουν τώρα χειρουργικές αίθουσες σε αυτοσχέδιες ΜΕΘ
► Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ
ιφνιδιαστικά, χωρίς σχεδίασμά, χωρίς καν γιατρούς (!) ρί
χτηκε στη μάχη της γενικής 24ωρης εφημερίας ο «Ερυθρός
Σταυρός» την Τετάρτη. Χωρίς να έχει μπει στο επίσημο πρό
γραμμα εφημέρευσης του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ, χωρίς να έχουν
ενημερωθεί οι γιατροί ώστε να είναι στα πόστα τους.
«Αρχισαν να έρχονται το ένα μετά το άλλο τα ασθενοφό
ρα, να μπαίνουν ασθενείς στα τμήματα χωρίς να υπάρχουν
γιατροί για να τους υποδεχτούν Δεν είχαν ενημερωθεί.
Υπήρχαν 2 παθολόγοι ειδικευμένοι όλοι και όλοι στο νοσο
κομείο για τη μικρή εφημερία (8 π.μ.-2.30 μ.μ). Χαλούσαν οι
γιατροί του νοσοκομείου στο ΕΚΑΒ, ρωτούσαν ποια νοσο
κομεία εφημέρευαν και έπαιρναν την απάντηση το ’Τζάνειο”
και το "Γ. Γεννηματάς". Στην ερώτηση τότε γιατί φέρνετε πε
ριστατικά στον Ερυθρό”, κανείς δεν ήξερε να απαντήσει». Οι
εικόνες που μεταφέρει στην «Εφ.Συν.» η Μαρία Καραμπέλη,
ειδικευμένη παθολόγος από τον «Ερυθρό», νοσοκομείο που
πρόσφατα μετατράπηκε σε Covid, καταδεικνύουν την απώ
λεια ελέγχου και τις σπασμωδικές -χωρίς σχέδιο- κινήσεις
σε ένα ήδη εξαντλημένο σύστημα.
«Να διασωληνώνονται ασθενείς σε όλους τους ορόφους
και να μην ξέρουμε ποιος γιατρός είναι υπεύθυνος. Να πα
ράσχουμε ό,τι μπορούμε από ιατρική φροντίδα. Πόλεμο σε
τριτοκοσμική χώρα θύμιζαν οι συνθήκες» μας λέει η κ. Κα
ραμπέλη και καταλογίζει τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνη
ση: «Τον Μάρτιο 2020 μπορούσε να μιλάει για αιφνιδιασμό.
Τον Μάρτιο 2021 δεν μπορεί, όταν η αύξηση του αριθμού
των διασωληνωμένων είναι ραγδαία, όταν γνωρίζει ότι κάθε
λεπτό διασωληνώνουμε έναν άνθρωπο στην εφημερία».
Το νοσοκομείο έβγαλε πέρα την πρώτη γενική εφημερία
του χάρη στην αυταπάρνηση των γιατρών - με απολογισμό
42 εισαγωγές, συνολικά 202 νοσηλευόμενους. Η γενική
εφημερία βγήκε «από τον ένα ειδικευμένο γιατρό παθολό
γο, που έμεινε 24 ώρες στο νοσοκομείο, και με όλους τους
ειδικευόμενους όλων των τμημάτων, όλων των ειδικοτήτων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που έκαναν τους γιατρούς Covid για πρώτη φορά!» λέει η
Καραμπέλη.
Για την επισφαλή εφημέρευση του «Ερυθρού» κανείς
αρμόδιος δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη. Η
διοικήτρια του νοσοκομείου το μόνο που έκανε ήταν να
επιτίθεται στους εργαζόμενους, φωνάζοντάς τους να μη
βγαίνουν στα κανάλια και αμαυρώνουν την εικόνα του νο
σοκομείου! Ο υπουργός Υγείας από την πλευρά του, την ώρα
που στον «Ερυθρό» διακυβεύονταν ζωές, βρισκόταν δίπλα
επισκεπτόμενος το «Ερρίκος Ντυνάν» και εγκωμιάζοντας
τον πατριωτισμό του ιδιωτικού τομέα! «Για πρώτη φορά
στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας εφημερεύουν
μαζί τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια,
όπως σήμερα το "Ερρίκος Ντυνάν", και με τα στρατιωτικά
Νοσοκομεία, όπως το 251 ΓΝΑ και το ΝΙΜΤΣ» δήλωνε
μεταξύ άλλων.
«Η κυβέρνηση εγκληματεί που ακόμα και αυτή τη στιγμή
δεν έχει προχωρήσει σε επίταξη των κλινών ΜΕΘ των με
γάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων της Αττικής» επισημαίνει
στην «Εφ.Συν.» ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πάνος
Παπανικολάου. Αποκαλύπτει δε ότι ετοιμάζονται μετατρο
πές ακόμα και χειρουργικών αιθουσών σε πρόχειρες ΜΕΘ,
βάζοντας μια και καλή λουκέτο στα χειρουργεία του δημό
σιου τομέα. «Ετσι γιορτάζει η κυβέρνηση τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση: αντί για ελευθερία ή θάνατος,
κερδοσκοπία και θάνατος. Κερδοσκοπία για τους ιδιώτες
μεγαλοκλινικάρχες, θάνατος για τον λαό».
Ο «Ερυθρός» μπήκε στη γενική εφημερία με 14 στα 14
κρεβάτια ΜΕΘ κατειλημμένα. Ανοιξαν ακόμα 6 στη νέα
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας με το ίδιο προσωπικό και
κάποιες μετακινήσεις από άλλα νοσοκομεία. Μέχρι το πρωί
της Πέμπτης όλα τα κρεβάτια είχαν γεμίσει. Δεν έφτασαν για
όλους τους διασωληνωμένους ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύ
ονται σε απλές κλινικές και περιμένουν να βρεθεί κρεβάτι
ΜΕΘ σε άλλο νοσοκομείο ώστε να μεταφερθούν. Οι νοση
λείες διασωληνωμένων που βρίσκονται στη λίστα του ΕΚΑΒ

Να διασωλπνώνονται
ασθενείς σε όλους
τους ορόφους και
να μην ξέρουμε
ποιος γιατρός είναι
υπεύθυνος. Να
παράσχουμε ό,τι
μπορούμε από ιατρική
φροντίδα. Πόλεμο σε
τριτοκοσμική χώρα
θύμιζαν οι συνθήκες
Μαρία Καραμπέλη,
ειδικευμένη
παθολόγος στον
«Ερυθρό»

για κρεβάτι ΜΕΘ είναι πλέον καθημερινότητα, σημειώνει η
κ. Καραμπέλη.
Πεθαίνουν άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Αν
θρωποι που δεν έχουν την ευκαιρία να παλέψουν για τη ζωή
τους στις κατάλληλες συνθήκες μίας ΜΕΘ, όπως απαιτεί η
βαρύτητα της νόσησής τους. Την αναφορά των νοσοκομει
ακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
επιβεβαιώνουν ο ένας μετά τον άλλο οι υγειονομικοί. Οι πιο
πρόσφατες καταγγελίες αφορούν το «Λαϊκό», τον «Ερυθρό
Σταυρό» και το «Γ. Γεννηματάς».
Το «Λαϊκό» μετράει δύο θανάτους διασωληνωμένων
εκτός ΜΕΘ - ενός άντρα 65 χρονών που για τρεις μέρες
βρισκόταν συνδεδεμένος με φορητό αναπνευστήρα σε κρε
βάτι απλής κλινικής στις 19 Μαρτίου και μίας 40χρονης
γυναίκας στη διάρκεια του δεύτερου επιδημικού κύματος
στη χώρα, λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων Τάσος Αντωνόπουλος. Στον «Ερυθρό», σύμ
φωνα με τη Μ. Καραμπέλη, πρόσφατα κατέληξε ασθενής
που περίμενε μία εβδομάδα σε κοινό θάλαμο να βρεθεί
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 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1
1,20-21

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

4ΩΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ COVID ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ιάχη ο «Ερυθρός Σταυρός»
Στον πολίτη η επιδημιολογική επιτήρηση

κρεβάτι ΜΕΘ. Και στο «Γ. Γεwnματάς» κατέληξε 37χρονος
εκτός ΜΕΘ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μ.
Γιαννάκο.
Συνολικά 105 βαριά νοσούντες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Λεκανοπέδιο εκτός ΜΕΘ - 60 Covid και 45
μη Covid. Ο αριθμός των διασωληνωμένων σε ΜΕΘ Covid
σκαρφάλωσε χθες ακόμα ψηλότερα, στους 706, σύμφωνα
με τον ΕΟΔΥ, ενώ καταγράφηκαν 2.588 νέα κρούσματα και
52 θάνατοι.
Στο Δρομοκαΐτειο η διασπορά του κορονοϊού είναι πλέον
ανεξέλεγκτη, με 50 θετικούς ασθενείς, 37 από τους οποίους
νοσηλεύονται στο Γηροψυχιατρικό τμήμα και οι υπόλοιποι
σε άλλες κλινικές, σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, λοιπό
προσωπικό, μέσα ατομικής προστασίας και χωρίς οξυγόνο.
Ακόμα 9 ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε γενικά νοσοκομεία.
Η ολιγωρία της πολιτείας εξώθησε τους εργαζόμενους να
καταθέσουν σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, οι οποίοι μιλούν για «νεκροταφείο ψυχικά ασθενών
με κορονοϊό».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ στο επικοινωνιακό πυροτέ
χνημα των τεστ στο σπίτι (self-tests) η
κυβέρνηση. Με κατεπείγουσες διαδι
κασίες, παρακάμπτοντας το αρμόδιο
υπουργείο Υγείας, π Πολιτική Προστα
σία προχώρησε πριν εκπνεύσει η 24η
Μαρτίου (στις 23.31) στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10
εκατομμυρίων self-tests. Η προθεσμία
για την κατάθεση των προσφορών
λήγει τα μεσάνυχτα της 27ης Μαρτί
ου, δίνοντας στους ενδιαφερομένους,
λόγω και της αργίας της 25ης Μαρτί
ου, μόλις μία μέρα για να καταθέσουν
προσφορές. Επιπλέον, ο ανάδοχος που
θα επιλεγεί οφείλει να παραδώσει την
τεράστια ποσότητα των τεστ σε διάστη
μα μιας εβδομάδας από την υπογραφή
της σύμβασης.
Κανένα self-test από αυτά που κυ
κλοφορούν στην αγορά της Ευρωπα
ϊκής Ενωσης δεν διαθέτει σήμανση
CE για αυτοέλεγχο (οδηγία 98/79/ΕΚ)
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ECDC). Προφανώς αυτό το γνωρίζει η
κυβέρνηση, η οποία στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος για τα τεστ συμπερι
λαμβάνει δύο πολύ συγκεκριμένες τε
χνικές προδιαγραφές. Η πρώτη ζητάει
«η συσκευασία (kit) να φέρει πιστοποι
ητικό CE-IVD τουλάχιστον για επαγ
γελματική χρήση, με βάση την οδηγία
98/79/EC», όπου η φράση-κλειδί είναι
η «επαγγελματική χρήση» καθώς, όπως
προαναφέρθηκε, τα τεστ δεν έχουν
πιστοποίηση για να γίνονται από μη
επαγγελματίες γιατρούς. Η δεύτερη
ορίζει «να προσκομίζεται αποδεικτικό

καταχώρισης του προϊόντος για κατ'
εξαίρεση αυτοδιαγνωστική χρήση στη
λίστα BfArM ή σε αντίστοιχη λίστα αρ
μόδιου φορέα άλλου κράτους Ε.Ε.».
Τα αρχικά BfArM (Bundesinstitut fiir
Arzneimittel und Medizinprodukte)
ανήκουν στο Γερμανικό Ινστιτούτο
Φαρμακευτικών και Ιατρικών Προϊό
ντων (τον αντίστοιχο ΕΟΦ) που έχει
μοιράσει άδειες «έκτακτης χρήσης» σε
22 self-tests μέχρι στιγμής, διαφόρων
προελεύσεων.
Στη Γερμανία, ωστόσο, το κράτος
πληρώνει για τους μοριακούς ελέγ
χους των πολιτών του, με εξαίρεση
όταν πρόκειται για ταξίδι αναψυχής
(και εδώ εξαιρουμένης της Βαυαρίας
όπου και αυτό καλύπτεται). Για τα self
tests χρειάστηκε να αλλάξουν μια σει
ρά από νόμοι, σύμφωνα με τον Γερμανό
εκπρόσωπο των βιοπαθολόγων στην
Ευρωπαϊκή Ενωση Επαγγελματιών Ια
τρών (UEMS) Dr. Matthias Orth. Σε αλ
ληλογραφία του Orth με την Ελληνική
Εταιρεία Βιοπαθολόγων (ΕΕΙΒΕΙ) εξηγεί
ότι κατ' αρχάς άλλαξε ο νόμος που όρι
ζε ρητά ότι τα τεστ διενεργούνται από

*
Με fast track προκήρυξη η
Πολιτική Προστασία προχωρά
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
για τα 10 εκατομμύρια self-tests
• Για φωτογραφικό διαγωνισμό
υπέρ της Siemens κάνει λόγο σε
ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ

επαγγελματίες Υγείας. Επιπλέον, όσον
αφορά την καταγραφή τους, άλλαξε ο
νόμος που ορίζει ότι τα rapid τεστ κα
ταγράφονται και τώρα όλα τα θετικά
rapid χρειάζεται να επιβεβαιωθούν με
μοριακό έλεγχο. Τέλος, αναφορικά με
την ευαισθησία τους, εξηγεί, λαμβάνεται υπόψη ο ισχυρισμός της παρασκευάστριας εταιρείας (>99%), ενώ είναι
γνωστό ότι είναι χαμηλότερη του 40%
στους ασυμπτωματικούς, τους προσυμπτωματικούς και στα άτομα με χαμηλό
ιικό φορτίο.
Με τα ράπιντ τεστ ανίχνευσης αντι
γόνων (RADTs), όπως ονομάζονται,
που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι
θα διανείμει δωρεάν από τις αρχές
Απριλίου -ένα εβδομαδιαίως σε κάθε
πολίτη- επιχειρείται και η απόσειση της
ευθύνης της για την επιδημιολογική
επιτήρηση και η μετακύλισή της στους
πολίτες. Από τη σκοπιά της δημόσιας
υγείας τα self-tests έχουν πλεονεκτή
ματα όταν διενεργούνται από επαγγελματίες Υγείας συμπληρωματικά με τα
rapid τεστ και τους μοριακούς ελέγχους
(PCR), ξεκαθαρίζει το ECDC. Και προει
δοποιεί ότι η μετατόπιση της ευθύνης
της αναφοράς των αποτελεσμάτων των
τεστ από τους επαγγελματίες Υγείας και
τα εργαστήρια στα άτομα μπορεί να
οδηγήσει στην υποκαταγραφή και να
καταστήσει τα μέτρα απόκρισης, όπως
είναι π ιχνηλάτηση και η καραντίνα των
επαφών, ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση.
Μπορεί, τονίζει, να επηρεάσει μέχρι και
την επιτήρηση της διασποράς του ιού
και εν γένει την επιδημιολογική επιτή
ρηση.
ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ
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 Μεγαλώνει η λίστα με τις επιτάξεις
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 694.86 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-03-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

Κορωτοΐός
ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ

Γιατροί από όλη
την Ελλάδα για να
ενισχύσουν την Αθήνα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μεγαλώνει η λίστα με τις επιτάξεις
ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ No 3

SOOC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Πηγή:

1

Μεγαλώνει η λίστα
με ns επιτάξεις
Με ιην πίεση σια νοσοκομεία από ns εισαγωγές ασθενών
COVID-19 να συνεχίζεται αμείωτη, αναμένεται να ενεργοποιηθεί
άμεσα η επιστράτευση ακόμα 160 πνευμονολόγων, παθολόγων
και γενικών ιατρών ■ Στη μάχη ρίχνονται εθελοντικά και
έξι γιατροί και νοσηλευτριες από τη Βόρεια Ελλάδα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Λαζανά Ιωάννα, Παξινού Νικολέτα (Πανε
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξαν
τοιμη είναι η λίστα με την επόμε
δρούπολης) και Αμανατίδου Αναστασία
νη «φουρνιά» ιδιωτών γιατρών οι
και τις νοσηλεύτριες Κουτούμπα Θεοδώρα,
οποίοι θα συνδράμουν στη μάχη
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Ραφτοπούλου
που μαίνεται στο ΕΣΥ, ώστε να ενεργο
Ολγα (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης), παίρνει
ποιηθεί άμεσα η επιστράτευση ακόμα 160
θέση μάχης στο Σισμανόγλειο, το οποίο
πνευμονολόγων, παθολόγων και γενικών
πρόσφατα μετατράπηκε σε νοσοκομείο
ιατρών, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Παράλ
αποκλειστικά για τη φροντίδα ασθενών
ληλα εξετάζεται - σε δεύτερο χρόνο - να
που έχουν μολυνθεί από τον πανδημικό ιό.
ενεργοποιηθούν και άλλες ειδικότητες που
Μάλιστα και όπως υπογραμμίζεται στην
μπορούν να δι
ίδια ανακοίνωση, «όλη η Ελλάδα είναι μια
Ens 3.031 ανέρχονται
αχειριστούν
υγειονομική περιφέρεια», στέλνοντας με
περιστατικά
τον τρόπο αυτόν ένα ηχηρό κάλεσμα για
ία κρούσματα με
με λοίμωξη
αντίστοιχες ενέργειες. Οπως άλλωστε προ
μεταλλαγμένα στελέχη
COVID-19.
κύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα,
για τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες το
του κορωνοϊού στην Ελλάδα Εν τω μεταξύ,
έμπειρες για
«φορτίο» θα είναι εξίσου υψηλό, με τους
τροί από τη Βόρεια Ελλάδα που βρέθη
ασθενείς να εισάγονται κατά εκατοντάδες
καν στην «πρώτη γραμμή» του δεύτερου
καθημερινά, με αποτέλεσμα η συγκέντρω
κύματος κατευθύνονται εθελοντικά στην
ση δυνάμεων σε έμψυχο και σε άψυχο
Αθήνα ανταποκρινόμενες στη νέα πρό
υλικό στο ΕΣΥ να αποτελεί κεντρικό θέμα
κληση που αντιμετωπίζουν αυτή τη φορά
στο υπουργείο Υγείας. Είναι ενδεικτικό
οι συνάδελφοί τους στην πρωτεύουσα.
ότι μετά την ενδυνάμωση του Ερυθρού
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανα
Σταυρού στην αρχή της εβδομάδας με
κοίνωση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρει
ειδικότητες αιχμής, το νοσοκομείο που
ας Μακεδονίας και Θράκης, μια έμπειρη
έχει αφιερωθεί στον πόλεμο έναντι του
ομάδα, που απαρτίζεται από τις γιατρούς
SARS-CoV-2 ήδη νοσηλεύει περί τους 200

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ασθενείς (που αντιστοιχεί στο 50% της
δυναμικότητάς του), ενώ το Σισμανόγλειο
ξεπερνά τους 260.
Για να διαπιστώσει κανείς την ο ρμή του
τρίτου κύματος που... σκάει στα νοσοκο
μεία της Αττικής, αρκεί να ρίξει μια πιο
ενδελεχή ματιά στα δεδομένα, καταλήγοντας ότι σχεδόν ένας στους δύο νοσηλευομένους με λοίμωξη COVID-19 λαμβάνει
σήμερα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε
νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Μοιραία
και όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ), αυξάνονται οι περι
πτώσεις νοσοκομείων που εφημερεύουν
με ελάχιστες διαθέσιμες κλίνες, με χαρα
κτηριστικό παράδειγμα το Αγία Ολγα όπου,
σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, «ετοίμα
σαν ράντζα» εν απουσία κρεβατιών κατά τη
χθεσινή εφημερία. Επιπροσθέως και κατά
τα ίδια στοιχεία, 23 ασθενείς με σοβαρές
επιπλοκές έπειτα από λοίμωξη COV1D-19
βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.

Νέο αρνητικό ρεκόρ
διασωληνωμένων
Εξάλλου και σύμφωνα με τη χθεσινή έκ
θεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, καταρρίφθηκε ένα ακόμα αρνητικό
ρεκόρ, καθώς οι ασθενείς που βρίσκονται
σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής ξεπέρασαντους 700, και συγκεκριμένα τους 706.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν ακόμα 2.588 νέα
κρούσματα, εκ των οποίων τα 1.317 στην
Αττική. Επίσης 315 επιβεβαιώθηκαν στη
Θεσσαλονίκη και 100 στην Αχαΐα, με τον
πανδημικό ιό να κυκλοφορεί σε ακόμα
54 περιφερειακές ενότητες της χώρας.
Παράλληλα, σε ένα μόλις 24ωρο καταγρά
φτηκαν 52 ακόμα θάνατοι, με αποτέλεσμα
η λίστα των θυμάτων να μετρά συνολικά
από την αρχή της επιδημίας έως και χθες
7.701 απώλειες.
Εν τω μεταξύ και σε ό,τι αφορά τις με
ταλλάξεις, τα δεδομένα του ΕΟΔΥ επι
βεβαιώνουν την επικράτησή τους στην
κοινότητά. Ειδικότερα, τα κρούσματα με
μεταλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού
αυξάνονται ανησυχητικά και στην Ελλάδα,
φθάνοντας πλέον τα 3.031. Από αυτά, τα
2.898 είναι με τη βρετανική μετάλλαξη και
56 με αυτήν της Νότιας Αφρικής.
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Αρθρογράφος:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 2099.7 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-03-2021
8330

ΠΟΕΔΗΝ

«Asnm

«Είναι ακόμη noAn νωρίβ για να ]ΐι3πρ
για το Πάσχα» Αένε οι επιστήμονα
Επκρυλακηκοί οχεπκά με το τι θα κάνουμε ίο

ξήσει τη μεταδοτκστητα του ιού, αλλά έχουμε

Πάσχα είναι ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

και το εμβόλιο και το αυξημένο testing. Εγώ

του ΕΚΠΑ Νκόλοος θωμαίδης (φωτό πάνα»)
και ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Σχολής

δεν μπορώ 40 μέρες πριν από το Πάσχα να
έχω άτοψη για το τι θα γίνει τότε» δήλωσε κα
τηγορηματικά.

Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο
ΔυητήςΑπκήςΑλκίβιάδηςΒατό·
ηουλος (φωτό κάτω), επισημαίνοντας ότι εή/α πολύ νωρίς ακόμη
για εκτ|ΐίσεις, καθώς το hko
φορτίο είναι πολύ υψηλό.
«Αν υπάρξει ύφεοη αυτή
την εβδομάδα και διαμορφω
θεί τάση μείωσης, θα χρειαστεί
αρκετό καιρό για να πέσει το ικό
φορτίο. Είϊαστε ορκκά για το

Οι δύο επιστήμονες, που μίλη
σαν σε τηλεοπτική εκπομπή γη τις
εξελίξεις στο μέτωπο της πάν
δημος, αναφέρθηκαν και στον
χθεσινό εθνκό εορτασμό της
επετείου των200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνκής Επα
νάστασης.
«Σήμερα θα πρέπει να αναλογκπούμε πώς ξεκινήσαμε πριν

Πάσχα, για να μπορέσουμε να
έχουμε “άνοιγμα” και ελεύθε
ρες μετακινήσεις. Χρειαζόμα

από200 χρόνια καιπού έχου
με φτάσει. Δεν είναι κακή η αυ

στε περίπου έναν μήνα ώστε να

φτούμε και όσα έχουμε καταφέ

μειωθεί σημαντικά το ιικό φορ
τίο» προειδοποίησε ο κ-θωμά1
δης, ενώ και ο κ.Βσιόηουλος απέφυ
γε να εκτιμήσο αν μπορούν να «ανοίξουν»
οι μετακινήσεις το Πάσχα
«Είναι λίγο πρόωρο να το δούμε. Etch με

Στα... χαρακώματα συνεχίζουν να βρίσκο
νται φαρμακοποιοί και κυβέρνηση με αφορ
μή τα self rapid tests και τη διαδικασία με την
οποία θα διατίθενται και θα διενεργουνται.
Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλό
γου Αττικής Κωνσταντίνος Λουράντος συ
νεχίζει το «αντάρτικο» απέναντι στο Μαξίμου και αποκάλυψε την ομόφωνη απόφαση
του συλλόγου να μην παραλάβουν τα self tests
οι φαρμακοποιοί, αν δεν υπάρξει συμφωνία
της κυβέρνησης με τα αιτήματα του συλλό
γου . Μάλιστα, πρότεινε την πρωτοφανή λύση
να διατίθενται τα τεστ στα... σούπερ μάρκετ!
«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, με

τοκριτική, αλλά πρέπει να σκερει όλα αυτά τα χρόνια. Φτάσαμε
να εμαστε ένα σύγχρονο κράτος,
όσο και αν κάνουμε κρτπκή γιαττςηοθαγένειές μας» τόνισε ο κ. θωμάΒης.
«Μετά από200χρόνια εμαστε πάλι σε
πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό, τον οηο»

ταδόθηκε ο ιός σε άλη την Ελλάδα Για να γί

πρέπει να πάρουμε παλύ στα σοβαρά. Είναι

νει κάποιο “άνοιγμα”, πρέπει να τηρούμε όλοι
τα μέτρα. Εχουμε τη μετάλλαξη, που έχα αυ

ένας εηκίνδυνος εχθρός» συμπλήρωσε ο ΑλιφάδηςΒατόπουλος.

Τραγωδία xotpis raAos στη ΜαΑεσίνα!
Evas 72xpovos ο 14os vcapos
Δεν έχ& τέλος η τραγωδία με τους θανάτους από

τους ασθενείς και έγινε έλεγχος στους υπόλοι

κορονοϊό στη Μαλεσίνα, καθώς οι νεκροί έφτα

πους 25 νοσηλευόμενους στην πτέρυγα, από τον

σαν τους 14, με τελευταίο έναν 72χρονο, ο οποί

οποίο προέκυψαν άλλα πέντε κρούσματα, χωρίς

ος νοσηλευόταν επί μέρες στη ΜΕΘ Covid του

συμπτώματα. Πλέον οι έξι ασθενείς νοσηλεύο
νται στην Κλινική Covid. Μέχρι στιγμής

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Επειτα από σκληρή μάχη που
έδωσε με τον ό, κατάφερε να
βγει απάτην Εντατική, καθώς
βρέθηκε αρνητικός. Ωστό
σο, επειδή η υγεία του ήταν
πολύ επιβαρυμένη, μετα

δεν έχει βρεθεί θετικό κάποιο μέ
λος του ιατρικού και του νοση
λευτικού προσωπικού, ωστό
σο προληπτικά έχουν τεθεί
σε καραντίνα.
Μετά τις καταγγελί

ασωλπνωμένων ασθενών με κορονοϊό εκτός
ΜΕΘ, με χαρακτηρκτπκό παράδειγμα το Λαϊ
κό Νοσοκομείο, όπου βρήκαν τον θάνατο δύο
ασθενείς « οποίοι περ^ενσν μη κενή κλίνη
αε Μονάδα Ενισπκής θεραπείας, όπως έκα
νε γνωστό ο πρόεδρος τυν εργαζομένων του
νοσοκομείου.

φέρθηκε πριν από λίγες μέ

ες της ΠΟΕΔΗΝ για δεκά

«Είχαμε δύο ασθενείς πουδεν βρήκαν το πολυ

ρες σε κανονική Μονάδα
Εντατικής θεραπείας, όπου

δες κρούσματα και ασθε

πόθητο κρεβάη και κατέληξαν. Περμεναν δύο,
τρεις μέρες. Είναι δύο περοταηκά του τελευταίου
δεκαημέρου»δήλωσεχαρακτηριστ»ώοκ.Αντϋ)-

άφησε την τελευταία του
πνοή, πιθανότατα από επι
πλοκές που είχε προκαλέσει
στον οργανισμό τουοός.
Στη Λαμία όσο και σε νοσο
κομεία της Θεσσαλίας νοση
λεύονται αρκετοί ασθενείς
από την πόλη της Λοκρίδας,

νείς που έχουν αφεθεί
στην τύχη τους στο Δρομοκαίτειο, το ίδρυμα προχώ
ρησε με ανακοίνωσή του σε
διευκρινίσεις για τη διαχεί
ριση των περιστατικών κορονοίόύ: «Από την έναρ
ξη της πανδημίας έως σήμε
ρα έχουν ανιχνευτεί συνολι

νόπουλος σε τηλεοπτκή εκπομπή και συμπλήρω
σε; «Ελπίδα στη ζωή έχουν οι πάντες. Ομως εί
μαστε στα όριά μας». Νωρίτερα ο νοσηλευτής
της μονάδας Covid του νοσοκομείου Νίκος Ορ
φανός έκανε έκκληση να προστεθούν κρεβάτια
στις ΜΕΘ.
«Ο άνθρωποι κινδυνεύουν. Υπάρχουν

η οποία έχει χτυπηθεί ιδιαί

κά 71 κρούσματα, εκ οποίων

εγκλημαηκή ολιγωρία και ομέλεια Δίνουμε τη μά

τερα σκληρά απάτην παν
δημία. Στο Νοσοκομείο της

τα 57 αφορούν ασθενείς με

χη πάνω από τις δυνατότητες μας. Είμαστε ένα
βήμα πριν από π™ κατάρρευση» τόνισε απελπι

Λαμίας άφησε την τελευ

οι παραμένουν σε δομές

ταία της πνοή και μια δίχρο

του νοσοκομείου. Τα πρώτα
κρούσματα παρουσιάστηκαν

νη από τα Καμένα Βούρ
λα ύστερα από άνιση μάχη
με τον ιό που διάρκεσε μία
εβδομάδα, καθώς είχε βρε
θεί θεηκή στις 17 Μαρτίου.
Εν τω μεταξύ, έχει σημάνει συ
ναγερμός στην Ογκολσγική Κλινική του Νοσοκο
μείου «Παηαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, κα
θώς διαγνώστηκαν με κορονοϊό έξι καρκινοπα
θείς. Αρχικά παρουσίασε συμπτώματα ένας από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ήπια συμπτώματα, οι οποί

στο Γηροψυχιστρικό Τμή
μα, το οποίο διαμορφώθηκε
αμέσως για νοσηλεία ασθε
νών με κορονοϊό με ήπια συ
μπτωματολογία. Συνολικά 12 άτομα
έχουν μεταφερθεί έως σήμερα και νοσηλεύονται
σε κλινικές Covid γενικών νοσοκομείων. Δυστυ
χώς, δύο ασθενείς απεβίωσαν. Επίσης, νοσούν

σμένος. Απαντώντας σπς καταγγελίες για θα
νάτους αοθενών εκτός Ενταηκής, ογενκός
γραμματέαςΥπηρεσιώνΥγείας Γιάννης Κωτσόπουλος υπογρόμμαε ότι γίνεται μη τεράστια
προσπάθεια για την εξασφάλιση όλο και περισσό
τερων ΜΕΘ, α οποίες έχσυν υπερδιπλασιαστείτο
τελευταίο χρονκό διάστημα. Οπως εήε, αυτή τη
στιγμή η Απκή έχΒ 450 ΜΕΘ, ενώ πριν από λίγο
καρό είχαμε 450σε όλη την Ελλάδα Σύμφωνα
με τον κ. Κωτσήπουλο, τα όποη προβλήχπα εμ-

W «Μπέμγκαμο»!:
δύο νοσηλευόμενοι
μάταια τη μεταφοι

έξι άτομα του προσωπικού».
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ομόφωνη απόφαση του διοικητικού του συμ
βουλίου , αποφάσισε να μην πάρει τα τεστ στα
φαρμακεία. Να τα διαθέσει το κράτος όπου
θέλει, να τα κάνει με όποιον τρόπο θέλει, αν
δεν μας διευκρίνισα με ποιον τρόπο θα μας τα
φέρει και πώς θα τα δώσουμε και αν δεν απα
γορεύσει ρητώς να γίνονται μέσα στο φαρμα
κείο» υποστήριξε μιλώντας στο Kontra και συ
νέχισε: «Το πλαίσιο πρέπει να καθορίζει την

Σελ.:

16-17

προμήθεια από τα φαρμακεία αυτών των
τεστ, με ποιον τρόπο θα γίνονται και τη δια
νομή τους στους πολίτες, ειδάλλως εμείς δεν
παρόλαμβάνουμε τίποτα».
Στην ερώτηση πού θα διατίθενται τα τεστ,
αν όχι στα φαρμακεία, ο Κωνσταντίνος Λσυράντος απάντησε: «Ας πάνε στα σούπερ μάρκετ»! Τη σκυτάλη από τον κ. Λουράντο πήρε
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, με ανα-

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

26-03-2021

κοίνωσήτου: «Είναι σαφής η προσπάθεια της
κυβέρνησης να μεταφέρει την ευθύνη στους
πολίτες ακόμη και για την καταγραφή των
αποτελεσμάτων των τεστ, τώρα πια που η κα
τάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι τρα
γική, λόγω της δικής της αποτυχημένης πολι
τικής διαχείρισης της πανδημίας». Και προ
σθέτει: «Ας αφήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση τα
άστοχα πυροτεχνήματα περί διενέργειας self

tests κατ' οίκον ή στα φαρμακεία. Ας σταμα
τήσει την υπερπροβολή άστοχων δηλώσεων
και την εκστρατεία συκοφάντησης του κλά
δου από τα ΜΜΕ και ας προσπαθήσει να ορ
γανώσει αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και
πολύ καιρό: τη διενέργεια τεστ στον πληθυ
σμό με ορθό και επιστημονικό τρόπο σχεδι
ασμένο, και όχι για επικοινωνιακούς και μό
νο λόγους».

Tns... διασωΜνωσιιβ!
Siods 706 οι aoScvcis
ons Evnranss και
52 ακόμα θάνατοι

Κραυγή aytovias από
tous epvaiopcvous:

Οι άνθρωποι κινδυνεύουν!
Υπάρχουν εγκληματική
ολιγωρία και αμέλεια.
Είμαστε στα όριά pas

Wk

φανίζονται ανπμετοχτίζονται γρήγορα και

κ
ηΐΜίμσνήγιαΜΕΘδενξεΓίερνάθίκκα■l μόπερίπτωση τις 24 ώρες, με τη βοήθεια
■L και του ιδιωτικού τομέα. Ανέφερε, μάλιστα,
Ρ» ωςπαράδειγμαμεγάλοοςιδιωτικούςομίΒ^λους οι οποίοι έχουν διαθέσει στο ΕΣΥ
Μκ. την πλειονότητα των ΜΕΘ τους.

0L

Το βράδυ πτς περασμένης Τρίτης υπήρξαν καταγγελίες on δι

ακόπηκε η εφημερία στο Λακό,
καθαυτό νοσοκομείο δεν μπορούσε να αντεπεξέλθασπτνασφυιαιώπίεση.Ωστόσοηδιοίκηαη του νοσοκομείου διέψευαε με ανακοίνωσή
της τα δημοσιεύματα, τονίζοντας σπάλα οι ααθ^
νεις νοσηλεύονται σιη μονάδα Covid υηόασφαλείς συνθήκες και με τη φροντίδα του κπρσνοοηλευηκού προσωπικού.

εψυχηοαν
στο Λαϊκό περιμένονταε
ά tous ατη ΜΕΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Η δοσηορά ψευδών ειδήσεων, που απο
δομούν και υποβαθμίζουν το τεράστιο έργο και
την αυτοθυσία του ηροαωπκού του νοσοκομείου
μας, προκαλεί αναστάτωση και φόβο τόσο στους
(χιμπαλπεςμαςόσοκασιαυνειονομκάστελό
m Κα κάτι ιέιοη εήα avEnitpenro σπτν πρωτο
φανή μάιω που δίνουμε με την πανδημία» κατα
λήγει η ανακοίνωση.

θέμα χρόνου ήταν να σπάσει το «φράγμα» των 700
διασωληνωμένων, κάτι που επιβεβαιώθηκε χθες, με
τονΕΟΔΥ ναανακοινών&706ασθενείςστιςΕντατικές. Την ίδια ώρα, 52 ασθενείς κατέληξαν, ενώ τα νέα
κρούσματα ήταν 2088.
Στην Αττική εντοπίστηκαν 1317 νέες μολύνσεις,
στη Θεσσαλονίκη 315 και στην Αχάΐα 100. Στο λεκα
νοπέδιο η διασπορά έχει ως εξής: Ανατολική Αττι
κή 170, Βόρειος Τομέας Αθήνας 195, Δυτική Αττι
κή 61, Δυτικός Τομέας Αθήνας 173, Κεντρικός Το
μέας Αθήνας 366,Νήσων 13,ΝότιοςΤομέας Αθήνας
150, Πειραιάς 189. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων εί
χαμε σε Αιτωλοακαρνσνία(30),Α^λίδα (21),Βοιω
τία (24),Εβρο (18),Εύβοια (34),Ζάκυνθο (19),Ηλεία
(28), Ημαθία (14), Ηράκλειο (38), Ιωάννινα (24), Κα
βάλα (13), Καρδίτσα (29), Κιλκίς (18), Κοζάνη (59),
Κορινθία (22), Λάρισα (71), Μαγνησία (35), Σέρρες
(28),Τρίκαλα(15),Φθιώτώα(31),Χαλκώκή(17),ΧαΜά(18)καιΧίο(10).
Συνολικά έγιναν52393τεστ,εκ των οπαίων 16.483
ήταν μοριακά και 36.410 rapid.Το ποσοστό θεπκότητας διαμορφώθηκε στο4,89%.
Από τα 2388 νέα κρούσματα κορονοϊού, οκτώ
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 247.992
(ημερήσιαμεταβολή+1,1%),εκτωνοποίων51,5%άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τε
λευταίων επτά ημερών, 76 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και2969είναι σχεπζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι52 νέοι θάνατοι ασθε
νών με Covid-19 έχουν ανεβάσει τον συνολικό αριθ
μό των θυμάτων στα 7.701, από τα οποία το 95,7% εί
χε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των706ασθενών που νοσηλεύανται διααωληνωμένοι (649% άνδρες) είναι τα 68 έτη
και το 823% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70
ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθειαπότιςΜΕΘ 1.643 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά
τειας είναι439(ημερήσια μεταβολή -7,77%). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι480ασθενείς.
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 Ο Covid «θερίζει» τη Μαλεσίνα! Lxous 14 οι νεκροί
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 236.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-03-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

Α ιασώστες τον ΕΚΑΒ μεταφέρουν ασθενήμε κορονοϊό

Ο Covid «θερίζει»
τη Μαλεσίνα!
Lxous 14 οι νεκροί
ΔΕΝ ΕΧΕΙ τέλος η τραγωδία με τους θανάτους από
κορονοϊό στη Μαλεσίνα, καθώς οι νεκροί έφτασαν
τους 14, με τελευταίο έναν 72χρονο, ο οποίος νο
σηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ Covid του
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Επειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον ιό,
κατάφερε να βγει από την Εντατική, γιατί βρέθη
κε αρνητικός. Ωστόσο, επειδή η υγεία του ήταν
πολύ επιβαρυμένη, μεταφέρθηκε πριν από λίγες
ημέρες σε κανονική Μονάδα Εντατικής Θεραπεί
ας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, πιθανό
τατα από επιπλοκές που είχε προκαλέσει στον ορ
γανισμό του ο ιός.
Στη Λαμία όσο και σε νοσοκομεία της Θεσ
σαλίας νοσηλεύονται αρκετοί ασθενείς από την
πόλη της Λοκρίδας, που έχει «χτυπηθεί» ιδιαίτε
ρα σκληρά από την πανδημία. Στο Νοσοκομείο
της Λαμίας άφησε την τελευταία της πνοή και μια
91χρονη από τα Καμένα Βούρλα, έπειτα από άνιση
μάχη με τον ιό, που κράτησε μία εβδομάδα, καθώς
είχε βρεθεί θετική στις 17 Μαρτίου.

Στο Δρομοκαΐτειο
Μετά τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για δεκάδες
κρούσματα και ασθενείς που έχουν αφεθεί στην
τύχη τους στο Δρομοκαΐτειο, το ίδρυμα προχώρη
σε σε διευκρινίσεις για τη διαχείριση των περιστα
τικών κορονοϊού με ανακοίνωσή του.
«Από την έναρξη της πανδημίας έως σήμε
ρα έχουν ανιχνευτεί συνολικά 71 κρούσματα, εκ
οποίων τα 57 αφορούν ασθενείς με ήπια συμπτώ
ματα, οι οποίοι παραμένουν σε δομές του νοσοκο
μείου. Τα πρώτα κρούσματα παρουσιάστηκαν στο
γηροψυχιατρικό τμήμα, το οποίο διαμορφώθηκε
άμεσα για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό με ήπια
συμπτωματολογία. Συνολικά 12 άτομα έχουν με
ταφερθεί μέχρι σήμερα και νοσηλεύονται σε κλι
νικές Covid-19 γενικών νοσοκομείων. Δυστυχώς,
δύο ασθενείς απεβίωσαν. Επίσης, νοσούν έξι άτο
μα του προσωπικού» αναφέρει.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13

 Δύο ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν περιμένοντας
για κΡίνη Μ 18
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 971.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-03-2021
4295

ΠΟΕΔΗΝ

7K Σοκαριστική καταγγελία για το «Λαϊκό»

Δύο ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν
περιμένοντας για κΡίνη Μ18
Τραγική, πλέον,
χαρακτηρίζεται η κατάσταση
που επικρατεί στα νοσηλευτικά
ιδρύματα ins χώραε μαε,
τα οποία ελέω κορονοϊού
έχουν «καταρρεύσει».

ξαν. Περίμεναν δύο, τρειε μέρεε. Είναι δύο
περιστατικά του τελευταίου δεκαημέρου», εί
πε χαρακτηριστικά: «Ελπίδα στη ζωή έχουν οι
πάνιεε.Όμωε είμαστε στα όριά μαε».

Νωρίτερα, ο νοσηλευτήε ins μονάδαε
Covid του «Λαϊκού», Ni'kos Ορφανόε,
έκανε έκκληση να προστεθούν κρεβάτια
oils ΜΕΘ. «Οι άνθρωποι κινδυνεύουν.
Υπάρχει εγκληματική ολιγωρία και αμέ
νδεικτικό αυτήε, η θλιβερή πραγματικό
λεια. Δίνουμε τη μάχη πάνω από us δυνατητα στην οποία έχει περιέλθει το «Λαϊ
τότητέε μαε. Είμαστε ένα βήμα πριν την
κό» Νοσοκομείο. Σε τηλεοπτική εμφά
κατάρρευση» τόνισε, μιλώνταβ στον
νισή του, ο πρόεδροε των Εργαζομένων τουΑΝΤΙ.

Ε

νοσοκομείου, Τάσοε Αντωνόπουλοε, κατήγ
γειλε πωε δύο ασθενείε με λοίμωξη Covid-19
έχασαν τη ζωή τουε σε αυτό, περιμένονταε
για μία κενή κλίνη σε μονάδα εντατικήε θεραπείαε! Στην κάμερα του ΑΝΤΙ δήλωσε χαρα
κτηριστικά: «Είχαμε δύο ασθενείε που δεν
βρήκαν το πολυπόθητο κρεβάτι και κατέλη

0 διοικητήε του ΓΝΑ «Λαϊκό» δεν διέψευσε την είδηση, μιλώνταε λίγη ώρα αργό

&

τερα στον ίδιο σταθμό, εξηγώνταε την κατά
σταση περαιτέρω. «Σαν “Λαϊκό” και σαν μο
νάδα Covid εμείε φροντίζουμε όλουε τουε
ασθενείε» σημείωσε ο κ. Χρήστοε Αντωνόπουλοε.
Όπωε εξήγησε, «όταν είναι κατειλημμέ
να τα κρεβάτια, μέσα σε εύλογο χρόνο γίνε
ται η διακομιδή για να μην γίνει καθυστέρη
ση». «Εμείε έχουμε απλέε κλίνεε Covid, αν
χρειαστεί διασωλήνωση, δίνουμε την εντολή
στο ΕΚΑΒ και γίνεται η διακομιδή» συμπλή
ρωσε.
Συγκεκριμένα, για το περιστατικό ότι διασωληνώθηκαν δύο άτομα, δεν πρόλαβαν να
διακομιστούν και τελικά εξέπνευσαν, ο διοι-

Περίμεναν δύο, τρειε μέρεε μέχρι να βρεθεί κρεβάτι,
ωστόσο δεν τα κατάφεραν κι εξέπνευσαν
»Ι

Κυριαρχεί η βρετανική μετάλλαξη

Νέο αρνητικά ρεκόρ
διασωϋηνωμένων

ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ
ανακοίνωσε χθεε, ανήμερα τηε
25ηε Μαρτίου, ο ΕΟΔΥ, με τον
αριθμό να φτάνει τουε 706! Η πίε
ση στο ΕΣΥ συνεχίζει να είναι
ασφυκτική, καθώε, όπωε καταγράφηκε, την Τετάρτη έγιναν άλλεε 439 εισαγωγέε ασθενών σε
κλίνεε Covid.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ για χθεε, Πέμπτη: «Τα νέα

εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα ins νόσου που καταγράφηκαν tis τελευταίεε 24
ώρεε είναι 2.588, εκ των οποίων
8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ
χων ous πύλεε εισόδου ins χώpas. Ο συνολικόε αριθμόετων
κρουσμάτων ανέρχεται σε
247.992 (ημερήσια μεταβολή
+1.1%), εκ των οποίων 51.5% άνδρεε. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημε

θλιβερή η πραγματικότητα στην οποία έχει
περιέλθει το «Λαϊκό» Νοσοκομείο
κητήετου «Λαϊκού» ανέφερε: «Ο ιόε είναι
τόσο επικίνδυνοε που ο χρόνοε είναι αδυσώπητοε. Δεν ήταν ούτε παράλειψη του νοσο
κομείου ούτε του ΕΚΑΒ. Το Σύστημα έχει
δώσει όλεε του tis δυνάμειε για να αντεπεξέλθει, κάνουμε ό,τι ανθρωπίνου δυνατόν
γίνεται».

ρών, 76 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.969 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με COVID-19 είναι 52,
ενώ από την έναρξη τηε επιδημίαε
έχουν καταγραφεί συνολικά 7.701
θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμε
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
Ο αριθμόε των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί
ναι 706 (64.9% άνδρεε). Η διάμε
ση ηλικίατουε είναι 68 έτη. Το
82.2% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από
την αρχή τηε πανδημίαε έχουν
εξέλθει από τιε ΜΕΘ 1.643 ασθε
νείε. Οι εισαγωγέε νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία τηε επικράτειαε είναι 439 (ημερήσια με
ταβολή -7.77%). Ο μέσοε όροε ει
σαγωγών του επταημέρου είναι

480 ασθενείε. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύροε 0.2 έωε 105 έτη), ενώ η διάμε
ση ηλικία των θανόντων είναι 79
έτη (εύροε 0 έωε 103 έτη)».
Τέλοε, διενεργήθηκαν συνολι
κά 52.893 τεστ, εκτωνοποίων
16.483 ήταν μοριακοί έλεγχοι και
36.410 rapid. Το ποσοστό θετικότηταε διαμορφώθηκε στο 4,89%.
Αναφορικά, τώρα, μετιε μεταλλάξειε, ελέγχθηκαν 475 δείγ
ματα, από τα οποία αναδείχθηκαν
συνολικά 423 δείγματα με στελέχη
μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντοε (Variants Of Concern-VOC) και
18 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation-VUI). Από τα 423 δείγματα
με στελέχη VOC, τα 422 βρέθηκαν
με τη βρετανική μετάλλαξη και ένα
δείγμα με τη μετάλλαξη τηε Νότιαε
Αφρικήε.

Τραγίkes eiKOvss από τα δωμάτια νοσηλείαν του «Δρομοκαϊτείου»

Στις 71 οι μοΒύνσεις από την αρχό της πανδημίας
ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην οποία βρίσκεται το
«Δρομοκαΐτειο» αποκαλύπτουν βίντεο που δημοσίευσε η
ΠΟΕΔΗΝ. Η ίδια, μέσα από τα ντοκουμέντα που φέρνει στη
δημοσιότητα, ζητεί την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να
σωθούν οι ψυχικά πάσχοντεε ασθενείε με κορονοϊό, υπογραμμίζονταε ότι 36 ψυχικά ασθενείε με Covid-19 εξακο
λουθούν να βρίσκονται στο γηροψυχιατρικό τμήμα σε απαράδεκτεε συνθήκεε. Αηό την πλευρά τηε, η διοίκηση του
ψυχιατρικού νοσοκομείου υποστηρίζει ότι, από την έναρξή
τηε πανδημίαε ωε σήμερα, έχουν ανιχνευθεί συνολικά 71
κρούσματα λοίμωξηε Covid-19, εκ των οποίων τα 57 αφο
ρούν σε ασθενείε με ήπια συμπτώματα, που παραμένουν σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δομέε του νοσοκομείου. Τα πρώτα κρούσματα παρουσιά
στηκαν στο γηροψυχιατρικό τμήμα «Γεμέλειο» και η διοίκη
ση υποστηρίζει ότι έγιναν άμεσα «οι εξήε ενέργειεε:
• Το Γηροψυχιατρικό Τμήμα διαμορφώθηκε άμεσα για νο
σηλεία ασθενών COVID-19 με ήπια συμπτωματολογία.
• Πραγματοποιήθηκαν rapid test και μοριακόε έλεγχοε σε
όλουε τουε νοσηλευόμενουε και το προσωπικό και οι
ασθενείε διαχωρίστηκαν ανάλογα με την κατάσταση τηε
υγείαετουε.
• Οι ασθενείε που παρουσιάζουν επιδείνωση των συμπτω
μάτων αποφασίστηκε να διακομίζονται άμεσα σε Γενικά
Νοσοκομεία με Κλινικέε Covid-19.

Συνολικά, 12 άτομα έχουν μεταφερθεί μέχρι σήμε
ρα και νοσηλεύονται σε κλινικέε Covid-19 Γενικών Νο
σοκομείων («Σωτηρία», «Αττικό», Γενικό Κρατικό Νίκαιαε, «Ασκληπιείο»). Δυστυχώβ, δύο ασθενείε απεβίωσαν», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή ins
π διοίκηση του νοσοκομείου.
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 ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10%
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,18,23

Επιφάνεια 1494.53
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ 10%
ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10%
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1
1,18,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-03-2021

Ρεκόρ διασωληνωμένων, σαρών
MAPIA-NIKH ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ρος παράταση πάνε τα ήδη
mgeorganta@e-typos.com
υφιστάμενα μέτρα που ισχύ
ουν, εν μέσω του σφοδρού
επιδημικού κύματος που πλήττει
μπορούν
την
οι ειδικοί να πουν με ακρίβεια,
Ελλάδα. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
καθώς η επιδημία «συμπεριφέρεται» σε
συνεδριάζει σήμερα το πρωί ώστε να
αυτό το κύμα ιδιαίτερα απρόβλεπτα.
Επίσης, χρειάζονται ακόμη δεδομένα
αξιολογήσει τα επιδημιολογικά δεδομέ
να και τα περιοριστικά μέτρα, ωστόσο,
ημερών ώστε να αποτυπωθεί. Σε κάθε
όπως όλα δείχνουν, δεν θα εισηγηθεί
περίπτωση, η επιπέδωσπ της καμπύλης
άνοιγμα κάποιας άλλης δραστηριότη
απαιτεί χρόνο και το ΕΣΥ θα συνεχίσει
τας. Οδηγός των αποφάσεων είναι η
να ασφυκτιά τουλάχιστον για δέκα
τεράστια πίεση στα νοσοκομεία. Χθες
ημέρες, καθώς και να πιέζεται και τις
οι διασωληνωμένοι ανήλθαν σε 706
επόμενες εβδομάδες.
-αύξηση σχεδόν 10% σε σχέση με μία
εβδομάδα πριν- τη στιγμή που το ΕΣΥ
Βοήθεια
της Αττικής συνδράμουν γιατροί από
Τρεις γιατροί και τρεις νοσηλεύτριες
όλη την Ελλάδα. Η επιδημία δεν δείχνει
από τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης
σαφή σημάδια υποχώρησης και συνε
και Ξάνθης μεταβαίνουν να βοηθήσουν
χίζει να κινείται σε υψηλά νούμερα, με
τους συναδέλφους τους στο νοσοκομείο
τις μεταλλάξεις (εντοπίστηκαν επιπλέον
«Σισμανόγλειο» που έχει μετατραπεί εξ
441 περιστατικά) να δυσχεραίνουν την
ολοκλήρου σε Covid νοσηλευτικό ίδρυμα.
«Με αυτήν την αποστολή και με διάθεση
αποκλιμάκωση του κύματος.
αλληλεγγύης, “επιστρέφουμε” τις πράξεις
Τα χθεσινά, βέβαια, κρούσματα, που
ανήλθαν σε 2.588, ήταν λιγότερα συ
αλτρουισμού γιατρών από άλλες Υγειονο
γκριτικά με την αντίστοιχη ημέρα τπς
μικές Περιφέρειες, όταν π περιοχή μας το
προηγούμενης εβδομάδας όταν οι μο
είχε απόλυτη ανάγκη», αναφέρει σε ανα
λύνσεις ξεπέρασαν τις 3.000. Η επιστη
κοίνωσή της η 4η Υγειονομική Περιφέρεια
μονική κοινότητα έχει ελπίδες ότι το
Μακεδονίας και Θράκης, ευχαριστώντας
επιδημικό κύμα βρίσκεται στην κορύ
παράλληλα τα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα
φωσή του, ωστόσο δεν είναι κάτι που
της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία «με υψη

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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λό αίσθημα ευθύνης και ανταποκρινόμενα στις προκλήσεις της πανδημίας που
μας χτυπά με ένα ακόμα σφοδρό κύμα
συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια
αντιμετώπισης της Covid-19».
Οι καθημερινές εφημερίες των νοση
λευτικών ιδρυμάτων είναι... εφιαλτικές
και εισάγονται εκατοντάδες ασθενείς με
κορονοϊό. «Για μια ακόμη νύχτα, ιατροί,
νοσηλευτές και όλο το προσωπικό είναι
στα νοσοκομεία μας, κάνοντας το καθή
κον τους με αυταπάρνηση. Δεν μπορώ
να σκεφτώ πιο πατριωτικό τρόπο που
θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να
δείξουν το σεβασμό τους στην πατρίδα
εν όψει των εορτασμών των 200 ετών»,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, που παραβρέθηκε στο «Ερρίκος
Ντυνάν» το βράδυ της Τετάρτης κατά τπ
διάρκεια της συνεφημέρευσής του με τα
νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα στρατιωτικά
νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στην Αττική
την Τετάρτη ήταν διασωληνωμένοι
394 ασθενείς με κορονοϊό. «Οι κλίνες
ΜΕΘ για τον κορονοϊό που λειτουρ
γούν στην Αττική είναι 371. Ακόμη και
όλες οι κλίνες να ήταν κατειλημμένες
με διασωληνωμένους περισσεύουν 23

ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα
για εμβολιασμό ins ομάδαε
70-74 ειών. Ακόμη δύο
μεγάλα εμβολιαστικά κένχρα
σε Περιστέρι και Ελληνικό

ασθενείς σε λίστα αναμονής», επιση
μαίνει ο κ. Γιαννάκος, καταγγέλλοντας
ότι διασωλπνωμένος 37 ετών απεβίωσε εκτός ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 2.588
νέα κρούσματα, περισσότερα από τα
μισά - 1.317- εντοπίζονται στην Αττική.
Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν
366 νέες μολύνσεις, στον Πειραιά που
συγκεντρώνει υψηλό επιδημιολογικά
φορτίο 189, ενώ μεγάλη είναι η έντα
ση του επιδημικού κύματος σε βόρεια
και δυτικά προάστια, με 195 και 1 73
κρούσματα αντίστοιχα.
Τα 3.031 φτάνουν τα περιστατικά
μεταλλαγμένων στελεχών του ιού,
όπως ανακοίνωσε χθες το Εθνικό Δί
κτυο Επιδημιολογικής Επιτήρησης των
μεταλλάξεων. Από έλεγχο 475 δειγ
μάτων προέκυψαν 441 νέα θετικά σε
στελέχη μεταλλάξεων. Τα 422 βρέθη
καν με τη «βρετανική» μετάλλαξη και
ένα δείγμα με τη «νοτιοαφρικανική».
Παράλληλα, εντοπίστηκαν 18 δείγματα
με το στέλεχος Β.1.1.318, στο οποίο
εντοπίζονται στοιχεία της νοτιοαφρικανικής και βραζιλιάνικης μετάλλαξης
που θεωρούνται ότι υπονομεύουν την
αποιελεσμαιικότητα των εμβολίων.
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Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ SELF TESTS

ουν οι μεταλΠάξειβ
Με την τελευταία μετάλλαξη έχουν
ταυτοποιηθεί συνολικά 29 δείγματα,
με το «βρετανικό» στέλεχος 2.898 και
με το «νοτιοαφρικανικό» έχουν βρεθεί
θετικά 56 δείγματα.
Στον «αέρα» βγήκε το βράδυ τις
24πς Μαρτίου η πρόσκληση ενδιαφέ
ροντος για την προμήθεια 10.000.000
self tests, που έχει εξαγγείλει η κυβέρ
νηση ότι θα διανείμει δωρεάν από τις
αρχές Απριλίου. Η πρόσκληση φέρει
την υπογραφή του γενικού γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, και η προθεσμία για την
κατάθεση των προσφορών λήγει τα
μεσάνυχτα της 27ης Μαρτίου.
Στο μεταξύ, την ψηφιακή διαδικα
σία υποβολής αιτημάτων προς τον
ΕΟΠΥΥ για αποζημίωση δαπανών
που αφορούν την προμήθεια οπτικών
ειδών, τη μετακίνηση για συνεδρίες αι
μοκάθαρσης και μεταγγίσεις αίματος
(ασθενείς με θαλασσαιμία) προχωρά
η κυβέρνηση. Οπως προβλέπει από
φαση των υπουργών Υγείας Βασίλη
Κικίλια, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη και Οικονομι
κών Θεόδωρου Σκυλακάκη, τα συγκε
κριμένα αιτήματα των ασφαλισμένων
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

του atomika-aitimata.gov.gr. Επι
πλέον, επεκτείνεται για όλους (παιδιά,
εφήβους και ενηλίκους) η ηλεκτρονική
υποβολή αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ
για θεραπείες ειδικής αγωγής, η οποία
έως τώρα γινόταν μόνο για προστατευόμενα μέλη (παιδιά) ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των
συναρμόδιων υπουργείων, μέσα στο
επόμενο δίμηνο αναμένεται να ψη
φιοποιηθεί το σύνολο των ατομικών
αιτημάτων προς τον ΕΟΠΥΥ.

Ραντεβού
Ανοίγει σήμερα η διαδικασία των ρα
ντεβού για εμβολιασμό της ηλικιακής
ομάδας 70-74 ετών, αφού έχει προηγηθεί η έναρξη των εμβολιασμών
για την πρώτη κατηγορία ευπαθών
ομάδων.
Επίσης, την 1 η Απριλίου αρχίζουν τη
λειτουργία τους τα δύο νέα mega εμβολιαστικά κέντρα σε Περιστέρι και Ελ
ληνικό. Τα δύο καινούργια κέντρα που
θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την
ημερήσια δυνατότητα της χώρας για
εμβολιασμό θα διαθέτουν 48 εμβολιαστικές γραμμές σε πρώτο στάδιο, ενώ η
συνολική δυναμική τους θα φθάσει τις
96 γραμμές το καθένα, σύμφωνα με τη

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί
ας. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα
σίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
Χαρδαλιάς, και ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μά
ριος Θεμιστοκλέους, επισκέφθηκαν την
παραμονή της 25ης Μαρτίου τα δύο
εμβολιαστικά κέντρα.
«Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή
ότι θα είμαστε έτοιμοι να προχωρή
σουμε στο σύνολο των εμβολιασμών
όταν θα έχουμε και τα αντίστοιχα εμ
βόλια. Αυτή τη στιγμή, όλα δείχνουν ότι
πηγαίνουν πολύ καλά κι έχει γίνει μια
εξαιρετική δουλειά από την επιτροπή κι
από την task force των εμβολιασμών»,
επεσήμανε ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.
Από πλευράς του, ο γενικός γραμμα
τέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδιασμού της επιχείρησης «Ελευθερία»
ανέφερε ότι άμεσα ενεργοποιούνται
επιπλέον 272 Κέντρα Υγείας με τον
συνολικό αριθμό των εμβολιαστικών
κέντρων σε όλη τη χώρα να φθάνει
σύντομα τα 1.073, ενώ σημείωσε ότι
τα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα σε Πε
ριστέρι και Ελληνικό έχουν ήδη αρχίσει
να δέχονται τα πρώτα ραντεβού. ■
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