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1) [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Σελ. 10 ] [] Μετέτρεψαν εκκλησία σε "δομή" διενέργειας rapid test!
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2) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 19 ] [] Πάτρα: «Βόμβα» διασποράς στη Νεφρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Αγιος
Ανδρέας»
3) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 26 ] [] Ευρώπη: πρόσω ολοταχώς για τους εμβολιασμούς
4) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 35 ] [] Εγγραφο ειδικευόμενων ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
5) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 35 ] [] ΕΣΥ Φροντίδα βαρέως πασχόντων
6) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 1,6-9 ] [] CRASH TEST TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
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 Μετέτρεψαν εκκλησία σε "δομή" διενέργειας rapid
test!
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 180.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-04-2021
2870

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μετέτρεψαν
εκκλησία σε
"δομή" διενέργειας
rapid test!
Ορισμένες εκκλησίες ναι
μεν είναι κλειστές για τους
πιστούς αλλά όχι για τη
διενέργεια τεστ!
Την Πέμπτη 8 Απριλίου ο
Ιερός Ναός Αγίας Παρα
σκευής στην Μενεμένη ά
νοιξε τις πύλες του σε κλι
μάκιο του ΕΟΔΥ για τη διε
ξαγωγή μαζικών rapid test.
Πρόκειται για μία δράση
που είχε προγραμματιστεί
να διεξαχθεί από τον ΕΟΔΥ
σε συνεργασία με τον Δή
μο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στην πλατεία του Ιε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρού Ναού.
Ο πολύ κακός καιρός όμως
που επικράτησε δεν επέ
τρεψε τη διενέργεια των
τεστ σε εξωτερικό χώρο.
Μετά από σχετικό αίτημα
του ΕΟΔΥ και σε απόλυτη
συνεννόηση με τον Μητρο
πολίτη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, ο προϊ
στάμενος του Ναού αρχιμ.
Παντελεήμων Αναστασιάδης έδωσε το "πράσινο
φως" για τη διενέργεια των
rapid tests εντός του ναού!
Πάνω από 250 πολίτες πέ
ρασαν
από
τον ναό, ω
στόσο
αντί
να... ανάψουν
κάποιο κερί ή
ασπανα
στούν
κά
ποιες εικόνες
(όπως συνή
θως γίνεται)
προέβησαν
σε τεστ κορωνοϊού.
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 Πάτρα: «Βόμβα» διασποράς στη Νεφρολογική
Κλινική του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 330.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1

12-04-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πάτρα: «Βόμβα» Siaanopas
στη Νεφρολογική Κλινική του
Νοσοκομείου «Αγιοε Ανδρέαε»
ΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΟ» συναγερμό βρί
σκονται οι εργαζόμενοι στο Νο
σοκομείο «Αγιος Ανδρέας», στην
Πάτρα, μετά τον εντοπισμό περί
που 20 κρουσμάτων του κορονοϊού στη Νεφρολογική Κλινι
κή. Σύμφωνα με τους εργαζομέ
νους, έχουν βρεθεί θετικοί εννιά
ασθενείς, δύο αιμοκαθαιρόμενοι, δύο νοσηλευτές, ένας για
τρός και έξι συνοδοί ασθενών.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το Σωματείο Εργαζομένων, οι
αρμόδιοι δεν έχουν ακολουθή
σει το υγειονομικό πρωτόκολλο
που προβλέπεται. «Καμία απολύ
μανση, πέρα από τον γνωστό κα
θαρισμό με χλωρίνη και, δυστυ
χώς, μέχρι εκεί» τονίζουν. Μά
λιστα, στην ίδια ανακοίνωση κά
νουν λόγο για περισσότερες από
100 θετικές περιπτώσεις του ιού
σε όλο το νοσοκομείο!
Στο μεταξύ τραγωδία δίχως
τέλος εκτυλίσσεται στη Μαλεσίνα, καθώς η περιοχή μετρά πλέ
ον 17 νεκρούς από την παν
δημία. Σύμφωνα με τοπικά μέ
σα ενημέρωσης, το βράδυ της
Παρασκευής έφυγε από τη ζωή
ένας 84χρονος, ο οποίος ήταν
διασωληνωμένος στη ΜΕΘ από
το τέλος Μαρτίου, ενώ χθες έφυ
γε ακόμη ένας 83χρονος.
Την ίδια στιγμή ασφυκτι
κή είναι η πίεση στο Νοσοκο
μείο Λαμίας. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι δεν υπάρχει διαθέσι
μη κλίνη στη ΜΕΘ, καθώς όλες
είναι καλυμμένες. Συγκεκριμέ
να νοσηλεύονται έξι άνδρες και
έξι γυναίκες, ηλικίας από 55 έως
81 ετών. Από αυτούς, εφτά είναι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εϊν

Το Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρεας» στην Πάτρα

από τον Δήμο Λαμιέων, τέσσερις
από τον Δήμο Λοκρών και μία
ασθενής από χωριό της Βοιωτί
ας.
Στην Κρήτη τη ζωή του έχα
σε ακόμα ένας ιερέας έπειτα από
σκληρή μάχη με τον ιό. Το «θύ
μα» ήταν ένας 65χρονος από τα
Χανιά, ο οποίος, σύμφωνα με
τοπικά μέσα, αντιμετώπιζε προ
βλήματα υγείας. 0 65χρονος ιε
ρέας της Μητρόπολης Κυδωνιάς
και Αποκορώνου νοσηλευόταν
στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομεί
ου Χανίων εδώ και 40 ημέρες.
Πρόσφατα κατέληξε από τον ιό
και ένας 84χρονος ιερέας από το

χωριό Ευαγγελισμός του Δήμου
Μινώα Πεδιάδας. Εκτός από τον
ίδιο, έφυγε από τη ζωή η γυναί
κα του, ο γιος του και η κουνιά
δα του.
Την ώρα που στην Κρήτη οι
θάνατοι από τον ιό αυξάνονται,
μία 19χρονη στο Λασίθι οργά
νωσε πάρτι με πολλούς καλε
σμένους. Συγκεκριμένα, όταν
στο σπίτι της κοπέλας έφτασαν
αστυνομικοί βρήκαν μέσα περί
που ακόμα 20 άτομα! Στην κοπέ
λα βεβαιώθηκε πρόστιμο 3.000
ευρώ, ενώ οι παρευρισκόμενοι
θα πληρώσουν από 300 ευρώ ο
καθένας.
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 Ευρώπη: πρόσω ολοταχώς για τους εμβολιασμούς
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 904.35 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ευρώπη: πρόσω ολοταχώς
για τους εμβολιασμούς
Μόλις το 6,7% των πολιτών της Ε.Ε. έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, ενώ το εξίσου
χαμηλό 16% μόνο τη μία · Ετσι τα κράτη-μέλη επιθυμούν να επιταχύνουν τη διαδικασία
ανοσοποίησης, κάτι που προσκρούει στην ασυνέπεια των φαρμακευτικών σχετικά
με τις προσυμφωνημένες παραδόσεις
► Tns ΒΙΚΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ο χαμένο έδαφος στις
τραγικά αργές εκστρα
τείες εμβολιασμού
τρέχουν πλέον να καλύψουν οι περισσό
τερες χώρες της Ε.Ε.,
πασχίζοντας να αντι
στρέφουν το έως τώρα
φιάσκο που έχει καθηλώσει στο
16% κατά μέσον όρο το ποσοστό
των εμβολιασθέντων με την πρώτη
δόση στην Ευρώπη (μόλις 6,7% και
με τις δύο), όταν τουλάχιστον την
πρώτη ζωτική ένεση στο μπράτσο
έχει κάνει το 62% των πολιτών στο
. Ισραήλ, το 47% στη Βρετανία και το
34% στις ΗΠΑ.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας
ανοσοποίησης εξαρτάται βέβαια
και από τις διαθέσιμες ποσότητες
εμβολίων, με την AstraZeneca να
εμφανίζεται για πολλοστή φορά
ασυνεπής, έχοντας αναγγείλει πως
θα παραδώσει αυτή τη βδομάδα
μόνο τις μισές από τις 2,6 εκατομ
μύρια υποσχεθείσες δόσεις, επικα
λούμενη προβλήματα παραγωγής.
Τα κράτη του ευρωπαϊκού μπλοκ
ποντάρουν πια και στο μονοδοσικό
εμβόλιο της Johnson &. Johnson (οι
πρώτες παρτίδες του οποίου ανα
μένονται κατά τόπους ακόμα και
* σήμερα), επιδιώκοντας να επισπεύ
σουν επειγόντως τον ρυθμό εμβολι
ασμών, από τον οποίο εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό η σταδιακή χαλά
ρωση των περιοριστικών μέτρων
και φυσικά ο μετριασμός κρουσμά
των και θανάτων από Covid.
Ειδικά στην Ιταλία αυτό γίνεται
μακάβρια πασιφανές, καθώς η γει
τονική χώρα εξακολουθεί να θρη
νεί εκατόμβες νεκρών καθημερινά
-331 χθες- επειδή, σε αντίθεση με
τα περισσότερα άλλα κράτη, δεν δό
θηκε άμεση προτεραιότητα εμβολι
ασμού στους ηλικιωμένους μαζί με
τους υγειονομικούς, με αποτέλεσμα
πολλοί ευπαθείς άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών να έχουν μείνει
εξωφρενικά απροστάτευτοι και να

κογενειακούς γιατρούς που έχουν
δυνατότητα να εμβολιάζουν στα
ιδιωτικά τους γραφεία. Παρά το
πολιτικό μπάχαλο και την πρωτό
γνωρη νομοθετική παρέμβαση για
την επιβολή, από την ομοσπονδια
κή κυβέρνηση πλέον, σκληρότερων
περιορισμών στα κρατίδια, όταν ξεπερνιέται ένα συγκεκριμένο όριο
νέων κρουσμάτων, την περασμένη
Πέμπτη καταγράφτηκε διπλασια
σμός εμβολιασμών και ρεκόρ χο
ρήγησης 720.000 δόσεων σε μία
μέρα. Παραμένει αμφίβολο ωστόσο
αν ο ρυθμός αυτός θα μπορέσει να
διατηρηθεί και να αυξηθεί αφού,
παρά την αναμενόμενη άφιξη του
εμβολίου της Johnson & Johnson,
οι ελλείψεις δόσεων από άλλα σκευ
άσματα, κυρίως της AstraZeneca,
δεν προβλέπεται να αντισταθμι
στούν πριν από τα τέλη Απριλίου.

,
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100.000 νεκροί

Η AstraZeneca εμφανίζεται για ποΜΙοσιή φορά aouvenhs, έχο vias αναγγείλει nuts θα παραδώσει αυτή τη βδομάδαμόνο
uspiaes από vs 2,6 εκατομμύρια υποσχεθείσα 6όσεκ, επικαλούμενη προβλήματα napaycoyns

πεθαίνουν ακόμη μαζικά από τον
κορονοϊό και τις παραλλαγές του.
Η εγκληματική αποτυχία εκτιμάται πως έχει στοιχίσει χιλιάδες
επιπλέον ζωές και οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία της κεντρι
κής κυβέρνησης να επιβάλει μια
ενιαία στρατηγική εμβολιασμού
στις είκοσι περιφέρειες της Ιταλίας,
αφού η καθεμιά έχει δικαίωμα να
καταστρώνει τη δική της και άρα
να προτεραιοποιεί, αν κρίνει σκό
πιμο, άλλες κατηγορίες πληθυσμού,
συχνά με βάση το επάγγελμα και
όχι απαραίτητα την ηλικία.
Ενώ δηλαδή η κυβέρνηση στη
Ρώμη επέμενε να εμβολιαστούν αρ
χικά οι πολίτες άνω των 80 ετών,
σε κάποιες περιφέρειες πρώτοι στη
λίστα αναμονής βρέθηκαν μεταξύ
άλλων δικηγόροι, δικαστικοί, κα
θηγητές πανεπιστημίου ή νεότα
τοι υγειονομικοί, προκαλώντας όχι
μόνο το κοινό αίσθημα αλλά και
την οργισμένη αντίδραση του τε
χνοκράτη πρωθυπουργού Μάριο
Ντράγκι.

«Με τι συνείδηση πηδάει κά
ποιος τη σειρά, γνωρίζοντας ότι
αφήνει ένα άτομο, άνω των 75 ή
ευάλωτο, εκτεθειμένο σε πραγμα
τικό κίνδυνο θανάτου;», αναρωτή
θηκε δημόσια στα τέλη της περα
σμένης βδομάδας και, υψώνοντας
τον τόνο της φωνής, αξίωσε χωρίς
περιστροφές: «Σταματήστε να εμβο
λιάζετε ανθρώπους κάτω των 60».
Ολες οι προσπάθειες λοιπόν επικε
ντρώνονται τώρα στον εμβολιασμό
των πολιτών άνω των 70 ετών, ενώ
σταματά η ανοσοποίηση επιμέρους
επαγγελματικών κλάδων, όπως των
εκπαιδευτικών.
Δηλωτικό της τραγωδίας -σε
μια χώρα μάλιστα με πολύ μεγάλο
ποσοστό γηραιού πληθυσμού- το
γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας
στους 110.000 και πλέον νεκρούς
από Covid στην Ιταλία κυμαίνεται
στα 81 έτη, με το 86% εξ αυτών να
αφορά ανθρώπους άνω των 70
χρόνων, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ινστιτούτου δημόσιας
υγείας ISS. Οπως επισημαίνει δε το

Reuters, ο εμβολιασμός όσων είναι
πάνω από 80 ξεκίνησε μόλις στα
μέσα Φεβρουάριου, όταν Γαλλία και
Γερμανία είχαν ήδη χορηγήσει την
πρώτη δόση στο 20% των δικών
τους 80χρονων και άνω.
Βάσει του ιταλικού υπουργείου
Υγείας, έως την περασμένη βδο
μάδα μόνο το 38,7% των πολιτών
άνω των 80 ετών είχε εμβολιαστεί
και με τις δύο δόσεις, το 68,2% έχει
λάβει την πρώτη και το 31,8% δεν
έχει καν κληθεί σε ραντεβού! Οι
περιφερειάρχες πάντως από την
πλευρά τους επιρρίπτουν εν πολλοίς την ευθύνη στις καθυστερη
μένες παραδόσεις εμβολίων και
τις αλλεπάλληλες χαοτικές αλλαγές
στις ηλικίες που συστήνεται να
χρησιμοποιείται το σκεύασμα της
AstraZeneca.
Τη ραγδαία επιτάχυνση της δι
αδικασίας ανοσοποίησης, όπως
συνέβη την προηγούμενη βδο
μάδα, ευελπιστεί να συνεχίσει η
Γερμανία, έχοντας βάλει πια στο
«παιχνίδι» πάνω από 35.000 οι

Σε επίσπευση των εμβολιασμών,
όσο και σε αναγκαστική αλλαγή
στρατηγικής προχωράει η Γαλλία,
με το βλέμμα στραμμένο στη χαλά
ρωση του τρίτου εθνικού λοκντάουν κι ενώ η χώρα πλησιάζει το
θλιβερό ορόσημο των 100.000 νε
κρών. Ακολουθώντας ουσιαστικά το
βρετανικό μοντέλο, οι γαλλικές αρ
χές αποφάσισαν να προωθήσουν
τη χορήγηση πρώτης δόσης και να
διευρύνουν έτσι από τις τέσσερις
στις έξι βδομάδες το χρονικό διά
στημα ανάμεσα στις δύο.
Νωρίτερα από όσο ήταν προ
γραμματισμένο, στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα εντάσσονται τώρα οι
πολίτες άνω των 55 ετών, ενώ συστήνεται πλέον σε όσους έχουν κά
νει την πρώτη δόση του εμβολίου
της AstraZeneca να χρησιμοποιή
σουν διαφορετικό σκεύασμα στη
δεύτερη λόγω κινδύνου σπάνιων
θρομβωτικών διαταραχών.
Σε ανάλογη κίνηση προχώρη
σαν και οι αρχές στη Γερμανία, με
τον ΠΟΥ ωστόσο να επιφυλάσσεται
προσώρας και να μην συστήνει -ελ
λείψει δεδομένων- την εναλλαξιμότητα εμβολίων στη χορήγηση των
δύο δόσεων. Ο δε Ευρωπαϊκός Ορ
γανισμός Φαρμάκων ερευνά, εκτός
των άλλων, την ύπαρξη τεσσάρων
σπάνιων περιστατικών θρομβώ
σεων -εκ των οποίων ένα θανατη
φόρο- και σε εμβολιασθέντες με το
σκεύασμα της Johnson & Johnson
στις ΗΠΑ.
Η Αγγλία πάντως προχωρά σή
μερα στη δεύτερη φάση επανεκκί
νησης της οικονομίας, με άνοιγμα
του λιανεμπορίου και της εστίασης
σε εξωτερικούς χώρους. Με βάση
χθεσινά στοιχεία, σχεδόν 40 εκα
τομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολια
στεί συνολικά στη Βρετανία - 32,12
εκατ. με την πρώτη δόση και 7,47
εκατ. με τη δεύτερη.
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 Εγγραφο ειδικευόμενων ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

35

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 422.42 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εγγραφο ειδικευόμενων ΓΝΑ «Γ. Γεννημαιάς»
Οι ειδικευόμενοι ιατροί στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» εδώ και
έναν χρόνο βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης
της πανδημίας Covid-Ί 9 και ταυτόχρονα όλων των υπόλοι
πων νοσημάτων μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Δη
λώνουμε ότι αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Καθώς
όμως βρισκόμαστε στο τρίτο, φονικότερο κύμα της πανδημίας
οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε σε όλους, αρμόδιους και μη,
ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο μας
είναι πραγματικά επικίνδυνη τόσο για τους εργαζόμενους όσο
και για τους ασθενείς.
Από τη μία μέρα στην άλλη αποφασίζεται η μετατροπή
ολόκληρων τμημάτων σε κλινικές Covid-19, χωρίς καμία
πρόβλεψη για προσωπικό και υποδομή, καταλαμβάνοντας
το 40% των κλινών πια στο νοσοκομείο, μετατρέποντάς το
σταδιακά σε μίας νόσου εις βάρος των υπόλοιπων λειτουρ
γιών. Το νοσηλευτικό προσωπικό μετακινείται πρόχειρα από
τα ήδη υποστελεχωμένα άλλα τμήματα, εξουθενωμένο με τις
διπλές βάρδιες καθώς και ιατροί όλων των ειδικοτήτων, κυ
ρίως των παθολογικών που οδηγούνται σε υπερεφημέρευση
και εξάντληση.
Ως ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»,
εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας και λειτουργοί του ιατρικού
επαγγέλματος που κέντρο του έχει τον άνθρωπο, οφείλουμε
να γνωστοποιήσουμε τα εξής:
Το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» υποδέχεται τόσο περιστατικά χω
ρίς κορονοϊό όσο και περιστατικά κορονοϊού, για τη νοσηλεία
και την περίθαλψη των οποίων έχει γίνει διακοπή της λειτουρ
γίας άλλων κλινικών (Α’ και Γ’ Παθολογική, ΜΕΘ,...) ενώ ταυ
τόχρονα η λειτουργία του νοσοκομείου έχει διατηρήσει τους
προηγούμενους ρυθμούς της, παραμένοντας όταν εφημερεύει
το μόνο εν ενεργεία κρατικό νοσοκομείο για την Αθήνα. Το
φορτίο αυτών των κλινικών έχει κληθεί να σηκώσει ο υπό
λοιπος παθολογικός τομέας με αξιοσημείωτη υπέρβαση του
ορίου των εφημεριών και των επιτρεπόμενων ωρών εργασίας
καθώς και την υπερβολική δυσαναλογία ιατρών-ασθενών που
υποτιμά την παρεχόμενη περίθαλψη και θέτει σε κίνδυνο την
υγεία των ασθενών τόσο με κορονοϊό όσο και χωρίς κορονοϊό. Δεν είναι λίγες οι φορές που καρδιολόγοι, ρευματολόγοι,
ενδοκρινολόγοι και οι υπόλοιπες ειδικότητες του παθολογικού
τομέα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα περιστα
τικά που δεν άπτονται της ειδικότητάς μας, με όλους τους
κινδύνους και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Πλέον και
μετά την αποτυχία των ήδη ληφθέντων μέτρων ζητείται από
ιατρούς του χειρουργικού τομέα να ενισχύσουν τη νοσηλεία
των τμημάτων Covid που ανήκουν στον Παθολογικό Τομέα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καλούνται να απαντήσουν εκείνοι, κι όχι εμείς οι εργαζόμε
νοι του νοσοκομείου στα ερωτήματα: Ποιος θα υποδεχθεί το
βαρύ τροχαίο ή την οξεία κοιλία όταν οι χειρουργικές κλινι
κές λειτουργούν με απώλειες, ποιος θα περιθάλψει τον βαρύ
πολυ-καταγματία και το μείζον τραύμα όλης της Αττικής όταν
οι ορθοπεδικές και χειρουργικές κλινικές στέλνουν ειδικευ
όμενους στην κλινική Covid και υπο-λειτουργούν, ποιος θα
διαγνώσει και θα αναλάβει τον ασθενή με την ΚΕΚ ή το ραγέν
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, που χρήζουν άμεσης παρέμβα
σης όταν η νευροχειρουργική κλινική και η αγγειοχειρουργική
κλινική αντίστοιχα στερούνται ειδικευόμενους; Το ΓΝΑ «Γ. Γεν
νηματάς» εφημερεύει για περιστατικά Covid, ενώ οι κλίνες που
θα εξυπηρετήσουν την εφημερία δημιουργούνται εν μιά νυκτί.
Την ίδια στιγμή υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς σε κοινό
θάλαμο λόγω έλλειψης κλινών στις ΜΕΘ, ασθενείς σε βαριά
κατάσταση που χρήζουν εντατικότερης παρακολούθησης.
Τέλος, κατά την περίοδο της πανδημίας και ειδικά κατά το
τρίτο κύμα που διανύουμε, δηλώνουμε ότι η εκπαιδευτική δια
δικασία, που αποτελεί τον βασικό ρόλο της ιατρικής ειδικότη
τας και έχει καθορισμένες προδιαγραφές καθώς και ορισμένο
χρόνο, υποτιμάται και θίγεται απόλυτα και είναι γνωστό ότι ο
χρόνος ειδικότητας δεν επιστρέφεται.
Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε:
Αμεσα και μέσα σε διάστημα ημερών διορισμό των εν
αναμονή ειδικευομένων των οποίων οι θέσεις παραμένουν
κενές και τροποποίηση των διαδικασιών με σκοπό την άμεση
υλοποίησή τους. Εγγραφη γνωστοποίησή μας για τη νομιμό
τητα των διαδικασιών που ακολουθούνται καθώς και για την
ανάληψη της ευθύνης για την υποτίμηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Υποστή
ριξη του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» και από ένα τουλάχιστον ακόμα
ιδιωτικό νοσοκομείο πλησίον του νοσοκομείου μας με σκοπό
την αποσυμφόρηση του τμήματος ΤΕΠ Covid ώστε να ανακο
πεί η βέβαιη μετατροπή του ιδρύματος σε νοσοκομείο Covid, η
οποία είναι επιζήμια για τον χαρακτήρα της δημόσιας Υγείας
και καταστροφική για το ΕΣΥ με τον συνοδό παραμερισμό των
υπόλοιπων νόσων.
Μείωση των ενεργών εφημεριών της Παθολογικής Κλι
νικής (Β’ Παθολογική Κλινική, από κάθε 4 ημέρες σε κάθε 8
ημέρες) που είναι η μόνη που απέμεινε εν ενεργεία για γενικά
περιστατικά, λόγω έλλειψης προσωπικού και μη ασφάλούς
εφημέρευσης. Ο χρόνος αυτός θα χρησιμεύσει στο να κατα
φέρει να διεκπεραιωθεί η απαραίτητη νοσηλεία των ασθενών.
Να αρθεί η απαράδεκτη απόφαση για την περικοπή κατά
των χειρουργείων και το κλείσιμο των εξωτερικών ιατρείων.
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 ΕΣΥ Φροντίδα βαρέως πασχόντων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

35

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 108.05 cm² Κυκλοφορία:
:

12-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Την τελευταία ΙΟειίατο ΕΣΥ στράγγιξε από γιατρούς και
νοσηλευτές. Τόσο οι ΜΕΘ, όμως, όσο και τα κλινικά τμήματα
έχουν κάποια όρια ασφαλείας ως προς τις αναλογίες προσωπικού/κλινών. Εκτός από το υγειονομικό προσωπικό, αυτό
αφορά και τις βοηθητικές ειδικότητες, βοηθούς θαλάμων, καθαριστές, τραυματιοφορείς. Οι βοηθοί θαλάμων ήταν πάντα
είδος σε ανεπάρκεια, πράγμα που συντηρούσε από παλιά την
ελληνική κανονικότητα της παρουσίας συνοδού (συγγενούς
ή επ’ αμοιβή) δίπλα στον άρρωστο, αντί το περιβάλλον να
υπακούει στις ώρες επισκεπτηρίου και να αποχωρεί παραδίδοντας τον άρρωστό του σε καλά χέρια. Ετσι καθιερώθηκε
ο δαπανηρός, απεχθής και επαχθής για την οικογένειά του
θεσμός της «αποκλειστικής». Θα ‘θελα να ήξερα γιατί κανείς
ποτέ δεν άγγιξε το θέμα. Σήμερα, με την πανδημία, το καί
ριο πρόβλημα της φροντίδας του αρρώστου, να ταϊστεί, να
γυρίσει, να καθαριστεί κ.λπ. είναι, εν μέσω άλλων, οξυμένο.
Μαθαίνω, παρ’ όλα αυτά, πως κάποιοι διοικητές εκκένωσαν
τμήματα και από τους συνοδούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Εντολές άνωθεν ή απλά αυτοσχεδιάζουν;
Μ. Αυϋωνίτου (χ. 6/ντρια ΕΣΥ)

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΣΥ Φροντίδα βαρέως πασχόντων
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 CRASH TEST TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-9

Επιφάνεια 3769.84
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-04-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

CRASH TEST
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
AYKEIIM
Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ SELF TEST
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
► ΣΕΛΙΔΕΣ 6-9

στα
κρούσματα και οι
διασωληνωμένοι
Από Ιούνιο
οι εμβολιασμοί
για 40άρηδες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 CRASH TEST TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-04-2021

► ► ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ... ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Πήραν τους δρόμους
οι Θεσσαλονικείς
ΚΑΤΑ χιλιάδες οι Θεσσαλονικείς «ξεχύθηκαν» ίο Σαββατοκύ
ριακο στη Νέα Παραλία. Η κοσμοσυρροή δημιούργησε συν
θήκες συνωστισμού, σε μία περίοδο που το σύστημα Υγείας
ασφυκτιά και η πόλη παραμένει στο «κόκκινο» εξαιτίας του
υψηλού ιικού φορτίου.
Από το πρωί έως το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής,
το παραλιακό «μέτωπο» της πόλης, από τις εγκαταστάσεις του
λιμανιού έως το Μέγαρο Μουσικής, γέμισε από πολίτες. Στην
πλειονότητά τους φορούσαν μάσκες αλλά καταγράφηκαν
περιπτώσεις συνωστισμού. Μάλιστα, προχθές το απόγευμα
μία μεγάλη παρέα νεαρών δεν δίστασε να το «ρίξει» στο χορό
και τα μέλη της πιάστηκαν χέρι χέρι και άρχισαν να χορεύουν
στο πλακόστρωτο, ενώ αρκετοί από αυτούς δεν φορούσαν
μάσκες. Το απόγευμα έως το βράδυ συνωστισμός υπήρξε
και έξω από καταστήματα take away, στο κέντρο της πόλης.
Ειδικά στη λεωφόρο Νίκης και τις οδούς Μητροπόλεως, Κομνηνών και Προξένου Κορόμηλά, οι νεαροί είχαν καταλάβει
τα πεζοδρόμια και έπιναν το ποτό, την μπίρα ή τον καφέ τους,
ο ένας πάνω στον άλλον, έξω από τα καταστήματα.

Στην Κοζάνη
Στο μεταξύ, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει
σε αναβρασμό μετά την απόφαση να μην λειτουργήσει την
τρέχουσα εβδομάδα το λιανεμπόριο. Σήμερα το πρωί, οι
εμπορικοί σύλλογοι σε συνεργασία με το τοπικό επιμελη
τήριο οργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα
δημαρχεία Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Σερβίων και Σιάτιστας με
ταυτόχρονη κατάθεση ψηφισμάτων στον περιφερειάρχη και
τους βουλευτές, όπου θα ζητούν από τον πρωθυπουργό το
άνοιγμα των καταστημάτων τους.
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η κοινωνική αντοχή αλλά και συνοχή
είναι σε οριακό σημείο», ότι «οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα
όρια της οικονομικής καταστροφής και κανείς πλέον δεν
πείθεται ότι τα επαναλαμβανόμενα lockdowns γίνονται με
υγειονομικούς όρους».
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Kpas τεστ με self tests και Λύκεια,
λλη μια κρίσιμη εβδομάδα ξεκίνησε, ανοίΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
γοντας μια νέα περίοδο «κρας τεστ» για
την πανδημία, καθώς θα είναι ανοιχτό
τόσο το λιανεμπόριο όσο και τα Λύκεια, ενώ
γύρο
θα του Διαδικτύου θύμιζαν ημέρες πριν από την
πανδημία. Ουρές σχηματίστηκαν έξω από κατα
αλλάξει και π επιδημιολογική εικόνα μετά την
στήματα, ενώ παράλληλα γεμάτες ήταν πλατείες,
έναρξη χρήσης των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
παραλιακό μέτωπο και πάρκα από τον κόσμο που
(self tests).
Οι ειδικοί περιμένουν αύξηση των κρουσμάτων
έκανε τη βόλτα του. Δεν έλειψαν, βέβαια, τα κοροτις επόμενες ημέρες λόγω των οικιακών τεστ
νο-πάρτι σε πλατείες τις απογευματινές και βραδι
-αυτό όμως είναι και το ζητούμενο, προκειμένου
νές ώρες με χιλιάδες άτομα έξω από καταστήματα
να είναι η διασπορά όσο το δυνατόν καλύτερα
που λειτουργούν με take away, τα οποία χωρίς
αποτυπωμένη-, τη στιγμή που το ΕΣΥ συνεχίζει
μάσκες έπιναν τον καφέ ή το ποτό τους.
να πιέζεται αφόρητα. Τα βλέμματα είναι στραμ
μένα στην πιθανότητα μετακίνησης εκτός αστικών
Ολοι... έξω
κέντρων το Πάσχα, πρόκειται όμως για κάτι που
Χθες Κυριακή οι Αθηναίοι βγήκαν στις παραλί
θα αποφασιστεί στο... παρά πέντε και ανάλογα με
ες να χαρούν την καλοκαιρία και ορισμένοι να
τους επιδημιολογικούς δείκτες. Προς το παρόν, οι
κάνουν τη... βουτιά τους. Οι μαρίνες Αλίμου και
εικόνες ακραίου συνωστισμού που καταγράφηΦλοίσβου, η παραλιακή διαδρομή του Παλαιού
καν το Σαββατοκύριακο προβληματίζουν έντονα.
Φαλήρου αλλά και το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου για την κυριακάτικη
Το πρώτο Σάββατο με ανοιχτά τα καταστήματα
οι εμπορικοί δρόμοι πλημμύρισαν με κόσμο. Οι
βόλτα. Υπενθυμίζεται πως σήμερα ανοίγουν τα
φωτογραφίες από την οδό Ερμού που έκαναν το
εμπορικά καταστήματα στην Αχάία και στη Θεσ

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.718 295.480
το σύνολο
κρούσματα
χθες

3
εισαγόμενα

839
στην
Αττική

186

στη
Θεσσαλονίκη

των κρουσμάτων

52
θάνατοι
χθες

8.885
θάνατοι
συνολικά

780

διασωληνωμένοι

σαλονίκη (μόνο με click away στη συμπρωτεύου
σα), αλλά εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά
στην Κοζάνη, λόγω της μεγάλης επιδημιολογικής
επιβάρυνσης. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 1.718
κρούσματα, αριθμός κατά 12% μειωμένος σε
σχέση με την αντίστοιχη ημέρα της προηγούμε
νης εβδομάδας, που αντιστοιχεί όμως σε μικρό,
λόγω Κυριακής, αριθμό τεστ - συνολικά 28.887.
Οι κρίσιμοι δείκτες, όμως, παραμένουν υψηλά. Οι
διασωληνωμένοι ασθενείς στα νοσοκομεία είναι
μια «ανάσα» πριν από τους 800 και συγκεκριμένα
έως χθες ανέρχονταν σε 780.
Παράλληλα, οι νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία όλης της χώρας το Σάββα
το ανήλθαν σε 460, ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου, όμως, είναι 515 ασθενείς την ημέρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλη Γιαννάκο, 52 ασθενείς ήταν χθες διασωληνωμένοι εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,
αρκετοί έκτων οποίων στη Θεσσαλονίκη, που έχει
αρχίσει να θυμίζει ημέρες Νοεμβρίου. Η κάλυψη
των κλινών ΜΕΘ Covid ξεπερνά το 85% σε επί-
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 CRASH TEST TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-04-2021

► ► ΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ mRNA

Αποτυχία για
τα εμβόλιά της
ομολογεί η Κίνα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ αίσθηση προκάλεσε η ομολογία
της Κίνας ότι τα εμβόλιά της δεν παρέχουν
επαρκή προστασία από τον κορονοϊό, γι’ αυτό
θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει αναμιγνύοντάς τα ακόμη και με ξένα, τα οποία απέρριπτε
στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα έπλεξε
το εγκώμιο της τεχνικής mRNA των δυτικών
εμβολίων (Pfizer, Moderna), που βρίσκονταν
κυρίως στο στόχαστρό της. Το γεγονός ότι η
ίδια η ασιατική δύναμη αμφισβήτησε εκ βά
θρων την αποτελεσματικότητα του φαρμακευ
τικού της μοντέλου βάσει των σκληρών επιστη
μονικών δεδομένων ερμηνεύεται από άλλους
ως σημάδι ανασφάλειας και από άλλους ως
δείγμα σοφίας και αυτοπεποίθησης.
Εν πάση περιπτώσει, το Σάββατο ο διευθυ
ντής του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώ
ξεων, Γκάο Φου, δήλωσε σε συνέδριο στην
πόλη Τσενγκντού ότι τα κινεζικά εμβόλια «δεν
παρέχουν πολύ υψηλό δείκτη προστασίας» γι’
αυτό και οι Κινέζοι επιστήμονες θα προσπαθή
σουν να τα βελτιώσουν.
Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο διάστημα
η Κίνα είχε διανείμει εκατομμύρια δόσεις σε
πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Ασίας, στο πλαίσιο μιας επιθετικής «διπλω
ματίας εμβολίων», ενώ παράλληλα διέσπειρε
αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των
δυτικών σκευασμάτων. Ομως ερευνητές στη
Βραζιλία διαπίστωσαν ότι το κινεζικό εμβόλιο
Sinovac εμποδίζει μόνο κατά 50,4% την εμ
φάνιση συμπτωμάτων Covid-19, έναντι θωράκισης 97% που προσφέρει το αντίστοιχο
της Pfizer.

Αλλαγή γραμμής

ΕΙΚΟΝΑΣ · ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

λιανεμπόριο ανοιχτά
πεδο επικράτειας και η κατάσταση στα νοσοκομεία
δεν αναμένεται να αποκλιμακωθεί σημαντικά μέσα
στο μήνα, ειδικά από τη στιγμή που οι αλυσίδες
μετάδοσης επεκτείνονται και τα ημερήσια κρού
σματα κινούνται καθημερινά σε υψηλό επίπεδο.
Την εβδομάδα αυτή με την πραγματοποίηση των
οικιακών τεστ «είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά,
πολλά περισσότερα νέα κρούσματα», ανέφερε την
Παρασκευή η καθηγήτρια Παιδιατρικής Βάνα Παπαευαγγέλου.

Για ασυμπχωματικούς
«Φυσικά, αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνονται
περισσότερα τεστ και έτσι να βρίσκουμε τους
ασυμπτωματικούς φορείς πριν εμφανίσουν συ
μπτώματα. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην
έγκαιρη απομόνωσή τους και, τελικά, στη μείωση
της διασποράς του ιού. Και ας μην ξεχνάμε ότι το
κύριο μέλημά μας είναι η μείωση στην πίεση στο
σύστημα Υγείας, αλλά και π μείωση στις απώλειες
συνανθρώπων μας», πρόσθεσε η ίδια. Τον Μάιο
αναμένεται να βελτιωθεί η επιδημιολογική κατά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σταση, όπως έχουν τονίσει πολλές φορές οι επι
στήμονες, και επανέλαβε χθες ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι εμβολιασμοί θα συμ
βάλουν σημαντικά στην υποχώρηση της έντασης
της πανδημίας. Οπως επισήμανε ο κ. Κικίλιας, εάν
τηρηθούν οι παραδόσεις για το β’ τρίμηνο, τότε
τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των υγιών
40άρηδων.
«Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο εμβολιασμός μει
ώνει σημαντικά την πιθανότητα να κολλήσεις κορονοϊό. Και ότι, ακόμα κι αν βγεις θετικός, μειώνει
δραματικά την πιθανότητα να διασωληνωθείς και,
φυσικά, την πιθανότητα να χάσεις τη ζωή σου. Το
βλέπουμε καθημερινά πλέον και στα νοσοκομεία
μας, από την πτώση νοσηλειών σε ΜΕΘ, ηλικιωμέ
νων ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί», ανέφερε
χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση σε όσους
ηλικιωμένους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν
το συντομότερο δυνατόν Στο μεταξύ, κατά τη διάρ
κεια του εαρινού Συμποσίου Φαρμακοχημείας της
Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας ανακοινώθηκαν από

τη φαρμακευτική εταιρία Pfizer λεπτομέρειες σχετι
κά με το πρώτο αντι-ιικό φάρμακο για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, το PF-07321332, για το οποίο
προγραμματίζονται κλινικές δοκιμές Φάσης I.

Για το φάρμακο
Ο καθηγητής Οργανικής Χημείας-Φαρμακοχη
μείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι
στημίου Αθηνών Γιώργος Κόκοτος αναφέρει ότι
το υποψήφιο αυτό φάρμακο αποτελεί τον πρώτο
αναστολέα της κύριας πρωτεάσης του κορονοϊού
SARS-CoV-2 που χορηγείται από το στόμα για την
αντιμετώπιση της Covid-19. Η αναστολή αυτού
του ενζύμου εμποδίζει τη διάσπαση μεγάλων πρω
τεϊνών σε τμήματα που είναι απαραίτητα για την
αναπαραγωγή του ιού. Το φάρμακο PF-07321332
αναμένεται να χορηγείται ως χάπι σε ασθενείς
εκτός νοσοκομείου, εφόσον αποδειχθεί ασφαλές
και δραστικό μετά τις κλινικές δοκιμές. Θα μπορεί
να λαμβάνεται προληπτικά από ανθρώπους που
έχουν εκτεθεί στον ιό, με τα πρώτα σημάδια της
λοίμωξης. ■

Μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιτρέψει τη
χρήση ξένων εμβολίων στο έδαφος της. Αυτό
το ταμπού όμως μάλλον θα πέσει. Χωρίς να
υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ο Γκάο Φου τόνισε
πως όλοι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πιθανά
ευεργετικά οφέλη των εμβολίων mRNA για
την ανθρωπότητα. «Πρέπει να τα παρακολου
θήσουμε προσεκτικά και να μην τα αγνοήσουμε
μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν διαφορετικοί
τύποι εμβολίων», είπε χαρακτηριστικά. Ηταν
ο ίδιος αξιωματούχος που αμφισβητούσε
στο πρακτορείο Xinhua τον Δεκέμβριο την
ασφάλεια των εμβολίων mRNA για δυνητικά
επικίνδυνες παρενέργειες σε ανθρώπους που
εμβολιάζονται για πρώτη φορά. Ο διευθυντής
του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων
αποκάλυψε ακόμη ότι ως τις 2 Απριλίου μό
λις 34 εκατομμύρια Κινέζοι είχαν κάνει και τις
δύο δόσεις των εγχώριων εμβολίων και 65
εκατομμύρια μία δόση.
Στο μεταξύ, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι μέχρι
στιγμής έχουν γίνει πάνω από 600 εκατομμύ
ρια εμβολιασμοί στον κόσμο, αλλά με τρόπο
που «θυμίζει φάρσα», κατά τον πρόεδρό του
Τέντρος Γκεμπρεγέσους. Ενώ π.χ. στο Γιβραλ
τάρ έχει εμβολιαστεί περίπου το 100% του
πληθυσμού, σε τουλάχιστον ϊ 0 χώρες της
Αφρικής δεν έχει γίνει ούτε ένα εμβόλιο, όπως
και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι κάτοικοι της
οποίας προσφεύγουν στη γειτονική Σερβία.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

8

 CRASH TEST TO ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

12-04-2021

ΑΠΟ ΤΑ 150.260 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΟΝΟ ΤΑ 408 ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΑ

Με αρνητικό self test επιστρέφουν
μαθητέ$ και καθηγητέβ στα Λύκεια
μέρα επιστροφής στα θρανία
για τους μαθητές Λυκείου
ύστερα από πολλούς μήνες
είναι η σημερινή. Ενα μεγάλο
στό μαθητών, όπως στην περίπτωση
της Περιφέρειας Αττικής, είχαν από
τις αρχές Νοεμβρίου να βρεθούν
σε σχολική τάξη. Χθες, μαθητές και
εκπαιδευτικοί εγκαινίασαν και την
πλατφόρμα https://self-testing.gov.
gr/, όπου καταχώρισαν τα αποτελέ
σματα των πρώτων self tests.
Μέχρι χθες το βράδυ, το ποσοστό
των καταχωρίσεων ήταν αρκετά
μικρό αναλογικά με τον συνολικό
αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών,
χαμηλό όμως ήταν και το ποσοστό
των θετικών αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, από τους άνω των
250.000 μαθητών των Λυκείων, μέ
χρι χθες το μεσημέρι είχαν καταχω
ρίσει αποτελέσματα μόλις οι 99.201,
εκ των οποίων θετικοί ήταν οι 236.
Αντίστοιχα, στους εκπαιδευτικούς,
που ξεπερνούν τους 30.000 και
χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ποιος
είναι ο ακριβής συνολικός αριθμός
όλων των εργαζομένων στα σχολεία
(ειδικό και βοηθητικό προσωπικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό),
είχαν καταχωρίσει αποτελέσματα
οι 51.059, εκ των οποίων ο αριθ
μός των θετικών ήταν 1 72. Από το

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
eoikonomidi@e-typos.com

ποσο
σύνολο των 150.260 ατόμων που
καταχώρισαν αποτέλεσμα, 408 είναι
δυνητικά νοσούντες, με το ποσοστό
θετικότητας να είναι στο 0,27%.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυ
πουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ,
Ακπ Σκέρτσου (ΣΚΑΪ), από την Πέ
μπτη έως το Σάββατο είχαν διατεθεί
380.000 έως 400.000 self tests.

Η διαδικασία
Το σύνολο των 408 ατόμων που βρέ
θηκαν δυνητικά θετικοί στον κορονοϊό θα πρέπει εντός ενός 24ώρου να
διενεργήσουν δωρεάν rapid τεστ σε
μία από τις δημόσιες δομές (386 σε
όλη τη χώρα) που μπορούν να βρουν
στο σύνδεσμο https://self-testing.
gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf,
ο οποίος παραπέμπει στα σταθερά
σημεία που θα λειτουργούν πρωινές
ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή
και την Κυριακή, ή ιδιωτικά με δικά
τους έξοδα. Απαραίτητη προϋπόθε
ση είναι η προσκόμιση της σχετικής
βεβαίωσης από την ιστοσελίδα selftesting.gov.gr.
Εφόσον και το επαναληπτικό τεστ
επαληθεύσει το θετικό αποτέλεσμα,
ο ασθενής απομακρύνεται από το

χώρο του σχολείου, κι εφόσον είναι
μαθητής, με αποδεικτικό το αποτέ
λεσμα του δεύτερου τεστ δεν θα
προσμετρώνται οι απουσίες του.
Στην περίπτωση «μη έγκυρου»
αποτελέσματος, παρέχεται η δυνα
τότητα επίσκεψης σε δημόσια δομή
που εμφανίζεται στη λίστα: https://
self-testing.gov.gr/eody-statherasimeia.pdf.
Σημειώνεται ότι το self test κρίνεται απαραίτητο και για τους εκ
παιδευτικούς που έχουν εμβολια
στεί, ενώ δεν είναι υποχρεωτική π
διενέργεια self test σε όσους έχουν
υποβληθεί σε μοριακό τεστ.
Οι μαθητές, το self test των οποί
ων βγήκε αρνητικό, θα πρέπει να
φέρουν μαζί τους τη σχολική κάρτα,
που εκδίδεται αυτόματα, μόλις κατα
χωρίσουν το αποτέλεσμά τους στην

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Σύμφωνα με
τον υφυπουργό
Παρά τω Πρωθυπουργώ,
Ακπ Σκέρτσο, από την
Πέμπτη έωε το Σάββατο
είχαν διατεθεί περίπου
400.000 self tests

πλατφόρμα. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευ
τικοί και το λοιπό προσωπικό πρέπει
να φέρουν τη δήλωση αποτελέσμα
τος που εκδίδεται από το σύστημα.
Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο τεστ
θα πρέπει να γίνει πριν από την έλευ
ση μαθητών και εκπαιδευτικών στο
σχολείο την Πέμπτη, με την παροχή
από τα φαρμακεία να γίνεται από
σήμερα.

Ανησυχία
Η απόφαση για επαναλειτουργία των
Λυκείων συνοδεύτηκε αναπόφευκτα
από ανησυχία σε γονείς και μαθη
τές για την επιστροφή στα σχολεία.
Αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί έχουν
εκφράσει τις αμφιβολίες τους για την
ασφάλεια της επαναλειτουργίας των
Λυκείων. To self test είναι ένα ακόμα
μέτρο που τουλάχιστον με τα μέχρι
χθες το βράδυ στοιχεία έχει αποτρέ
ψει αρκετούς δυνητικά νοσούντες
από το να έρθουν σε επαφή με την
υπόλοιπη σχολική κοινότητα.
Πάντως, και στους κόλπους των
ειδικών, κάποιοι, μεταξύ των οποίων
και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας,
φαίνεται να διαφοροποιήθηκαν από
την απόφαση για άνοιγμα.
Η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου αιτιολόγησε την απόφαση τπς
πλειοψηφίας των λοιμωξιολόγων

ως εξής: «Τις τελευταίες εβδομάδες
παρατπρείται μια σημαντική αύξη
ση των κρουσμάτων στην ηλικιακή
ομάδα 1 5-1 9 ετών, των παιδιών
του Λυκείου δηλαδή, παρόλο που τα
σχολεία παρέμεναν κλειστά. Και αυτό
γιατί είναι κοινό μυστικό ότι τα παιδιά
μας βρίσκονται με τους φίλους τους
είτε σε σπίτια είτε σε εξωτερικούς
χώρους. Συζητήσαμε με λεπτομέρεια
τις προϋποθέσεις που πρέπει να τη
ρηθούν ώστε να ανοίξουν τα σχο
λεία. Ο καλός καιρός μάς επιτρέπει
να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα στις
σχολικές τάξεις. Η καθολική χρήση
του ατομικού τεστ αποτελεί ένα ση
μαντικό εργαλείο στα χέρια μας. Αν
αναλογιστούμε τον αυξημένο αριθμό
κρουσμάτων στους εφήβους σήμε
ρα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας ότι
συχνά οι έφηβοι είναι ασυμπτωματικοί, η καθολική χρήση του τεστ θα
συμβάλει σημαντικά στη διάγνωση
των κρουσμάτων έγκαιρα και πριν
μεταδώσουν τη λοίμωξη στο οικογε
νειακό και φιλικό τους περιβάλλον.
Συνεπώς, θα μειώσει σημαντικά τη
διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε
περίπτωση θετικού ατομικού τεστ, οι
έφηβοί μας θα πρέπει να μπουν σε
καραντίνα ενώ αναμένουν το αποτέ
λεσμα του επιβεβαιωτικού τεστ». ■
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Click... outside οι καταναλωτέ8
μαλά σε σχέση με ιην τήρηση
των μέτρων, αλλά υποτονι
κά από άποψη αγοραστικής
κίνησης κύλησε η πρώτη εβδομάδα
(5-10/4) επανεκκίνησης του λιανικού
εμπορίου. Οι εικόνες συνωστισμού
στην Ερμού δεν... μεταφράστηκαν
σε υψηλούς τζίρους για τα καταστή
ματα. «Η απόφαση του κόσμου να
βγει και να περπατήσει στις κεντρι
κές οδούς δεν συνδέεται μόνο με το
λιανικό εμπόριο», επεσήμανε, χθες,
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ
σεων, όοιιμιλώντας σε τηλεοπτικό
σταθμό.
«Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι όταν
είχαμε κλειστά τα καταστήματα στην
Ερμού, δεν θα είχαμε κόσμο εκεί ή
αλλού. Είναι, απολύτως, προφανές
ότι το Σάββατο είχαμε μία καλή ημέ
ρα, με ήλιο. Ο κόσμος μπορούσε να
βγει από το σπίτι του κι βγήκε... Οσο
με ανησυχούν οι εικόνες στην πα
ραλία, που ήταν ο ένας πάνω στον
άλλο το προπερασμένο Σάββατο,
τόσο με ανησυχούν κι αυτές στην Ερ
μού. Δεν με ανησυχούν περισσότερο.
Προφανώς, ο συνωστισμός πρέπει
να αποφεύγεται, αλλά δεν είναι αυτό
πάντα εφικτό», πρόσθεσε.

Ο

Bdtk

Τηρήθηκαν τα μέτρα
Αναφερόμενος στην αγοραστική κί
νηση σημείωσε: «Η πρώτη εβδομάδα
του λιανικού εμπορίου κύλησε διατα
κτικά για τους καταναλωτές. Δεν είχε
τη δύναμη που είχε το λιανικό εμπό
ριο τον Ιανουάριο, όταν είχαμε ανοί
ξει. Ηταν πολύ πιο συγκροτημένοι οι
τζίροι... Πάντως δεν ήταν μία κακή
εβδομάδα. Ηταν μέτρια. Πιστεύω
ότι π δεύτερη εβδομάδα θα κυλήσει
καλύτερα. Οφείλω να πω ότι, ενώ
κάναμε χιλιάδες ελέγχους, ανά την
επικράτεια, στα εμπορικά καταστή
ματα, δεν βρήκαμε καμία παράβαση.
Ολα, μπδενός εξαιρουμένου, τήρη
σαν τα μέτρα».
Σχετικά με το αίτημα του υπουρ
γείου Ανάπτυξης να ανοίξουν τα με
γάλα εμπορικά κέντρα που παραμέ
νουν κλειστά, τόνισε πως η Επιτροπή
των Εμπειρογνωμόνων ζήτησε να
το επανεξετάσει. «Θεωρούμε ότι τα
μεγάλα εμπορικά κέντρα δεν επιβα
ρύνουν τόσο πολύ (σ.α: το επιδημιολογικό φορτίο). Κυρίως διότι έχουν
εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα
καταπολέμησης του ιού και έχουν
πολύ εξειδικευμένα συστήματα πα
ρακολούθησης σε σχέση με το πόσοι
μπαίνουν μέσα στα καταστήματα. Οι
επιστήμονες έχουν μία ανησυχία ότι
στους κοινόχρηστους χώρους αυτών
των καταστημάτων θα γίνεται κοινω
νικός συνωστισμός», είπε ο ίδιος.
Από την πλευρά του, ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου και Προ
στασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης
Σταμπουλίδης, μιλώντας σε άλλον

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

κλιμάκωση που συντελέστηκε την
προηγούμενη εβδομάδα επέτρεψε
στους ειδικούς να πάρουν αυτή την
απόφαση», τόνισε ο κ. Σταμπουλί
δης. Για την Κοζάνη είπε ότι έμεινε
σε μία επιπλέον εβδομάδα αναστο
λής, ενώ μίλησε και για την ευρεία
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το
περασμένο Σάββατο (10/4) υπό τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για την επιδημιολογική εικόνα
της περιοχής.

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ
ifentouri@e-typos.com

τηλεοπτικό σταθμό υποστήριξε πως
π επανεκκίνηση του λιανεμπορίου
κύλησε ομαλά. «Οι επιχειρήσεις
έχουν τηρήσει απαρέγκλιτα τα μέτρα
κι αυτό δείχνει ότι μπορούμε να συ
νεργαστούμε και να πάμε ένα βήμα
παρακάτω», κατά τα λεγόμενό του.

Στη Θεσσαλονίκη
Επιπλέον, δήλωσε πως από σήμερα
(12/4) η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μία
μικρή επανεκκίνηση, αφού τα εμπο
ρικά τπς καταστήματα θα μπορούν
να λειτουργήσουν και πάλι, με τη
μέθοδο του click away (παράδοση
εκτός). Κι αυτό, «προκειμένου να
κερδίσουμε κι άλλο υγειονομικό
χώρο την ερχόμενη εβδομάδα. Στο
τέλος τπς εβδομάδας π Επιτροπή θα
ξανασυζητήσει, με βάση τα επιδπμιολογικά δεδομένα, σε ποια φάση
θα συνεχιστεί π επαναλειτουργία
τπς αγοράς στην περιοχή», όπως
εξήγησε. Παράλληλα, υπενθύμισε
πως η Αχάία μπαίνει στο status της
Αττικής, με ραντεβού για παράδοση
εκτός και για αγορές εντός του κα
ταστήματος. «Θεωρούμε ότι η απο-

Στην Κοζάνη

Η πρώτη εβδομάδα
του λιανικού
εμπορίου κύλησε
διατακτικά. Ηταν πολύ
πιο συγκροτημένοι
οι τζίροι... Κάναμε
χιλιάδε$ ελέγχου
στα εμπορικά
καταστήματα και
δεν βρήκαμε
καμία παράβαση
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Αυτό που βεβαιώθηκε είναι πως
χρειάζεται μια τοπική προσπάθεια,
προκειμένου να ανακοπεί π διασπορά του ιού, να συμμετέχουν πολύ
περισσότεροι συμπολίτες μας στο
εμβολιαστικό πρόγραμμα στις ευαί
σθητες ηλικιακές ομάδες και φυσικά
ότι θα πρέπει κι από την πλευρά μας
να εντείνουμε τους ελέγχους».
Στο μεταξύ, από σήμερα και έως
ότου επαναλειτουργήσουν τα εμπο
ρικά καταστήματα στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης, δεν θα πωλούνται
τα βιομηχανικά προϊόντα που εντάσ
σονται στους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.82 και

47.89, στους υπαίθριους πάγκους
των τοπικών λαϊκών αγορών. Οι συ
γκεκριμένοι ΚΑΔ αφορούν σε λιανι
κό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων
και άλλων ειδών.
Η απόφαση ελήφθπ σε «ευρεία
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία τπς κυβέρνησης
με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς,
εμπορικούς και λοιπούς θεσμούς
της Κοζάνης για την αντιμετώπιση
της διασποράς της πανδημίας στην
περιοχή και προκειμένου να δια
σφαλιστούν οι συνθήκες του υγιούς
ανταγωνισμού στην τοπική οικονο
μία», όπως αναφέρεται σε ανακοί
νωση του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Αξίζει να επισπμανθεί πως στις
περιοχές όπου εφαρμόζεται το click
inside, αίρεται από σήμερα το πλαφόν των 20 ατόμων εντός κατα
στήματος. Με τα νέα δεδομένα, π
αναλογία πληθυσμού/εμβαδού δια
μορφώνεται ως εξής: Για επιφάνειες
έως 500 τ.μ., ένα άτομο ανά 25 τ.μ.
και για καταστήματα άνω των 500
τ.μ., κάθε 100 τ.μ. πλέον των 500
τ.μ., επιτρέπεται ένας πελάτης επι
πρόσθετα. ■
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