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 Κούραση και εμπιστοσύνη
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 217.97 cm² Κυκλοφορία:
:

13-04-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

Κούραση και εμπιστοσύνη
Η ΔΗΜΟΣΙΑ σφαίρα σε ό,ιι αφορά την πανδημία και τη διαχείρισή της
μόνο ανησυχία εμπνέει: την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει στο «πείρα
μα» να τα ανοίξει όλα για οικονομικούς και δημοσκοπικούς-πολιτικούς
λόγους, το τρίτο κύμα της πανδημίας καλπάζει, τα νοσοκομεία έχουν
«γονατίσει» και κάθε περαιτέρω υγειονομική επιβάρυνση θα εκτροχιάσει απολύτως την κατάσταση στην χώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη αρχί
σει να επιστρέφει σε καταστάσεις του περασμένου, εφιαλτικού, Νοεμβρί
ου, την ώρα που εδώ στην Αττική έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε στο
«τέρας» των εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένων -ήτοι των ασθενών που δεν
λαμβάνουν την φροντίδα που απαιτείται για να δώσουν με γεμάτη φαρέ
τρα τη μάχη με τον κορωνόϊό. Μάλιστα, όσο Περνούν οι μέρες, η πίεση στα νοσοκομεία δεν υπο
χωρεί και, σαν να μην έφτανε αυτό, μεγαλώνει
διαρκώς και ο μέσος όρος αναμονής ενός διασωληνωμένου εκτός ΜΕΘ για να βρει κρεβάτι
μέσα σε μία Εντατική: η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλουν πως πλέον, σε αρκετές περι
πτώσεις, δεκάδες ασθενείς έχει χρειαστεί να
περιμένουν εκτός ΜΕΘ για περισσότερες από
48 ώρες -που αποτελεί και το όριο επιβάρυν
ση της υγείας κάποιου ελλείψει του ασφαλούς
περιβάλλοντος μίας ΜΕΘ.
Την ώρα, λοιπόν, που όλα τούτα βρίσκο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΑΙΓΓΩΝΗΣ νται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει ένδειξη που να
μην πιστοποιεί το αυτονόητο: ότι ο κόσμος έχει
g.melingonis@kontrachannel.gr
κουραστεί. Το περασμένο σαββατοκύριακο στα
πάρκα και τις πλατείες γινόταν το αδιαχώρητο, με ό,τι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται για την διασπορά του ιού. Και, βεβαίως, η κυβέρνηση
κάθε άλλο παρά φροντίζει ώστε οι πολίτες να τής έχουν εμπιστοσύνη.
Γιατί δεν είναι μόνο η κούραση που μας νίκησε -κουρασμένοι ήμαστε
και πριν 4 μήνες. Είναι και η καταρράκωση κάθε έννοιας εμπιστοσύ
νης ότι η κυβέρνηση ξέρει τί κάνει. Τώρα, για παράδειγμα, μας εισηγείται ως απαραίτητα μέτρα όλα όσα απαγορεύονταν δια ροπάλου πριν 4
μήνες. Τώρα, επίσης, οι πολίτες βλέπουν τον επικεφαλής της επιτροπής
να σιωπά, μαθαίνουν ότι καταψηφίζει εμβληματικές επιλογές της κυβέρ
νησης για την επανεκκίνηση της κοινωνικής δραστηριότητας και βλέ
πει ότι ένας-ένας, οι ειδικοί αποσύρονται από τα ΜΜΕ. Ταυτοχρόνως,
ο ίδιος ο πρωθυπουργός και μία σειρά κυβερνητικών στελεχών καλούν
καλούν τους επιστήμονες να... μην δημιουργούν σύγχυση, ενώ άλλοι
υπουργοί έχουν βγει ξανά στη ρούγα τωντηλεπαραθύρων, μοιράζοντας
ελπίδα στον κόσμο και ανακοινώνοντας τί ανοίγει, πότε, πώς και πού.
Ολα αυτά δείχνουν ότι στην κρίσιμη και επικίνδυνη ανηφόρα που έχου
με μπροστά μας, η κυβέρνηση έχει απολέσει την εμπιστοσύνη της κοι
νωνίας ως προς τη διαχείριση της κρίσης. Και αυτό θα το βρει μπροστά
της αν, ο μη γένοιτο, χρειαστεί να πάρει πίσω τις αποφάσεις που τώρα
δεν κρατιέται να εφαρμόσει.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ περιφερειακή διαδικτυακή
com/s ...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Επιφάνεια 74.26 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ
στη Θεσσαλία διοργανώνουν
περιφερειακή διαδικτυακά
εκδήλωση την Τετάρτη 14 Απριλίου
στις 6 μ.μ., με θέμα: «Συζητάμε και
διαμορφώνουμε με την κοινωνία
το πρόγραμμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ. Με τους υγειονομικούς, τους
ασθενείς και τις τοπικές κοινωνίες
σχεδιάζουμε το νέο ΕΣΥ και τη
Δημόσια Υγεία στη χώρα».
Εισηγητές θα είναι ο τομεάρχης
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, βουλευτής
Ανδρέας Ξανθός, ο συντονιστής
του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑΠΣ Πάνος Καλαράς και ο πρώην
γ.γ. του υπουργείου Υγείας
Σταμάτης Βαρδαρός. Η εκδήλωση
θα μεταδοθεί από την σελίδα
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στο
facebook, https://www.face book,
com/syrizamagnisias.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόκκινος συναγερμός για Βόρεια Ελλάδα λόγω
υψηλού φορτίου κρουσμάτων
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 224.05 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

I Κόκκινος
συναγερμός

να γίνει.

για Βόρεια Ελλάδα

εξετάζονται για τους λόγους που η πε

λόγω υψηλού

λογικό φορτίο.

φορτίου

σο με τους εμβολιασμούς του πληθυ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Γώγος ζήτη
σε από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα
και υπογράμμισε ότι όλα τα δεδομένα
ριοχή παραμένει με υψηλό το επιδημιο0 κ. Γώγος επεσήμανε επίοης, ότι τό

κρουσμάτων

σμού αλλά και τα test, θα περιοριστεί το
πρόβλημα στην περιοχή.

Νέο σχέδιο
για τη Θεσσαλονίκη

Εκτάκτως σε Κοζάνη
και Θεσσαλονίκη

Μεθαύριο Πέμπτη 15 Απριλίου, μαζί

κλιμάκιο

με το παραπάνω κλιμάκιο του υπ. Υγεί

του υπουργείου Υγείας

λονίκη και ο γενικός γραμματέας Υπη

ας, αναμένεται να μεταβεί στη Θεσσα
ρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος

Συναγερμός έχει οημάνει για άλλη μια
φορά με την κατάσταση με τον κορο-

ώστε να δώσει το πράσινο φως για την
ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης

νοϊό στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη

ανάγκης για τη Βόρεια Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη. Κλιμάκιο

Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή νέο

του υπουργείο Υγείας βρίσκεται ήδη

επιχειρησιακό σχέδιο για τη Θεσσαλονί

στη συμπρωτεύουσα λόγω της αύξη

κη.

σης που καταγράφεται στον αριθμό των
νοσηλειών και των διασωληνωμένων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Αρχίζει να θυμίζει Νοέμβριο» η κα
τάσταση στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, ήδη

με δραματική ενημέρωση του προ

βρίσκονται μέλη της επιτροπής των ει

έδρου της ΠΕΟΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννά-

δικών του υπουργείου Υγείας, μεταξύ

κου.

αυτών ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης,

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα

ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμ
πος Γώγος, ο διευθυντής των ιατρικών

του νοσοκομείου Παπανικολάου που
εφημέρευε χθες. Εισήχθησαν 55 περι

υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρης Πύρ-

στατικά κοροναϊού και οι ΜΕΘ είναι γε

ρος και η Πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ του Ορ

μάτες με 35 διαοωληνωμένα περιστα

γανισμού Διασφάλισης Ποιότητας οτην

τικά.

Υγεία, προκειμένου να διαπιστώσουν

Το νοσοκομείο νοσηλεύει 150 περι

από κοντά την κατάσταση που επικρα

στατικά κοροναϊού και στη κορύφωση

τεί.
Σημειώνεται πως τα νοσοκομεία της

του δευτέρου κύματος (Νοέμβριο και

Βόρειας Ελλάδας δέχονται ασφυκτική

λευε 200 περιστατικά.

Δεκέμβριο) το ίδιο νοσοκομείο νοσή

πίεση με την πληρότητα να ξεπερνά το

«Είμαστε στα πρόθυρα ημερών Νοεμ

90%. Οι ειδικοί θα εκτιμήσουν την κα

βρίου με επιλογές περιστατικών για

τάσταση ώστε νααποφανθούντι πρέπει

ΜΕΘ», προειδοποιεί ο κ. Γιαννάκος.
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 «Καμπανάκι» και στη Νευροχειρουργική
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

10-11

Επιφάνεια 2051.78
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Νέα κρούσματα κορωνοιού εντοπίζονται

εντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί
ου Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες,
χθες Δευτέρα το πρωί εντοπίστηκαν τέσ
σερα κρούσματα στη Νευροχειρουργική
Κλινική του ΠΑΓΝ Η. Παράλληλα, φέρεται
να υπάρχει και ένα ακόμη θετικό κρούσμα
κορωνοϊού στη Γυναικολογική Κλινική. Τα
κρούσματα στη Νευροχειρουργική Κλινι
κή αφορούν σε δύο ασθενείς και δύο εργα
ζόμενους.

Κρούσματα στο ΠΑΓΝΗ

«Καμπανάκι» και στη
Νευροχειρουργική

άλιστα, ο ένας εκ των δύο εργαζομένων
φέρεται να είχε μετακινηθεί, τις π ροηγούμενες ημέρες, προκειμένου να εργαστεί
στην Κλινική COVID του νοσοκομείου, λό
γω ελλείψεων προσωπικού. Σημειώνεται πως, α
πό την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι ζητούν να μη
μετακινούνται από κλινική σε κλινική. Ήδη, από
χθες το πρωί ξεκίνησε η διαδικασία της ιχνηλάτησηςτωνεπαφώντωνδύο εργαζομένων, προκειμέ
νου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα θετικά
κρούσματα στο π ροσωπικό της κλινικής.

Μ

■ Θετικοί στον κορωνοϊό δύο ασθενείς και δύο εργαζόμενοι της κλινικής
- Μόλις 45 αλλά με λιγότερα τεστ, τα νέα περιστατικά κορωνοϊού στην Κρήτη

,

Οι νοσηλείες

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κ. Μαρία θεοδωρίδου, αναφέρθηκε στα θρομβωτικά επεισόδι
α που έχουν σημειωθεί κατά τον εμβολιασμό με το
εμβόλιοτης AstraZeneca.
Η κ. θεοδωρίδου είπε ότι «δεν υπάρχει τεκμη
ριωμένη συσχέτιση με προηγούμενο ιστορικό
θρόμβωσης, καθώς και με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες. Πρόκειται για μία περίπτωση ανά 100.000». Επίσης, τόνισε πως το ενθαρρυντικό
είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για περιστατικά
θρομβώσεων με τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Παράλληλα, σημείωσε πως πάνω από 380.000 δό
σεις AstraZeneca έχουν γίνει στη χώρα μας και μό
νο μία περίπτωση έχει αναφερθεί στον ΕΜΑ, ενώ
επανέλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εμβολια
σμών για χορήγηση του εμβολίου σε άτομα άνω
των 30 ετών και ότι δεν ενδείκνυται λήψη αντιπη
κτικής αγωγής πριν τον εμβολιασμό. Αναφέρθηκε,
επίσης, στον εμβολιασμό των παιδιών, θέμα που
θα απασχολήσει στο μέλλον.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός καταγράφεται α
ναφορικά με τις νοσηλείες κορωνοϊού στα νοση
λευτικά ιδρύματα της Κρήτης, καθώς, σύμφωνα με
την τελευταία ενημέρωση, 181 ασθενείς νοσηλεύ
ονταν χθες στα νοσοκομεία του νησιού. Από τους
181 ασθενείς, οι 155 είναι σε κλινικές COVID και
26 ασθενείς σε εντατικές, με τους 21 να είναι διασωληνωμένοι. Με βάση πάντα τα στοιχεία, αυξή
θηκαν οι νοσηλείες στο ΠΑΓΝΗ, που συνεχίζει να
κρατάειτα "σκήπτρα", με 74 ασθενείς, και ακολου
θεί το Νοσοκομείο Χανίων με 49 νοσηλευόμενους
με COVID και στη συνέχεια το Βενιζέλειο με 31 α
σθενείς. Συνολικά στον νομό Ηρακλείου οι ασθε
νείς που νοσηλεύονται σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο
φτάνουν τους 105. Αναλυτικότερα και στη "γλώσ
σα των αριθμών":
■ Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται συνολικά 74 ασθενείς, 62 σε
κλινικές COVID και 12 στις εντατικές, εκ των οποίων 9 είναι
διασωληνωμένοι.

■Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 31

Ξεκινούν οι εμβολιασμοί με Johnson

ασθενείς, 26 σε κλινικές COVID και 5 στην εντατική COVID,
όλοι διασωληνωμένοι.

Ακολούθως, τον λόγο π ήρε ο Μάριος Θεμιστοκλέ
ους, ο οποίος τόνισε πως από την αρχή έχουν γίνει
στην Ελλάδα πάνω από 2.210.000 εμβολιασμοί.Ό
πως είπε, «1.468.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει
την πρώτη δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 14% και 743.000 έχουν κά
νει και τις δύο δόσεις, ποσοστό εμβολιαστικής κά

■ Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται συνολικά 49 ασθε
νείς, 43 σε κλινικές COVID και 5 στην εντατική COVID, διασωληνωμένοι.

■ Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται συνολικά 19
ασθενείς, 18 σε κλινικές COVID και ένας στην εντατική, όχι διασωληνωμένος.

■Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου νοσηλεύονται συνολικά
6 ασθενείς με COVID, 4 στην Κλινική COVID και 2 στην εντατι
κή COVID, διασωληνωμένοι.

■ Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύονται 2 ασθενές
στην Κλινική COVID.
■ Τέλος, στα νοσοκομεία Σητείας και Νεάπολης δεν κατα
γράφονται νοσηλείες COVID.

Σημειώνεται πως ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 1.606
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες,
εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθ
μός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 297.086 (ημε
ρήσια μεταβολή +0,5%), εκ των οποίων 51,4% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
76, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα
γράφει συνολικά 8.961 θάνατοι. Το 95,6% είχε υπο
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοιείναι781 (63,1 %άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Το 82,7% έχει υποκείμε
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Τα νέα κρούσματα
Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, από τα 1.606
κρούσματα, 45 εντοπίστηκαν στην Κρήτη και συ
γκεκριμένα 17 στο Ηράκλειο, 4 στο Λασίθι, 13 στο
Ρέθυμνο και 11 στα Χανιά. Χθες ελέγχθηκαν συνο
λικά 20.672 μοριακά τεστ και rapid tests.
Κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τον εμβολιασμό
και την πορεία του στη χώρα μας, η πρόεδρος της
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Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, από τα 1.606 κρούσματα, 45 εντοπίστηκαν στην Κρήτη και συ
γκεκριμένα 17 στο Ηράκλειο, 4 στο Λασίθι, 13 στο Ρέθυμνο και 11 στα Χανιά.

λυψης 7%».
Από εκεί και πέρα, ανακοίνωσε πως αύριο Τετάρ
τη 14 Απριλίου«περιμένουμετις πρώτες33.600 δό
σεις από το εμβόλιο της Johnson & Johnson (σ.σ.
το οποίο υπενθυμίζεται πως είναι μονοδοσικό, άρα αφορά σε αντίστοιχο αριθμό πολιτών) και οι εμ
βολιασμοί θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα
19/4/2021».
Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Απριλίου και μέχρι
τη Δευτέρα 19 Απριλίου, θα ανοίξουν σταδιακά οι
ομάδες συμπολιτών μας με νοσήματα αυξημένου
κινδύνου, ηλικίας 18-59 ετών.
Στις 21 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για να κλείνουντα ραντεβού τους οι εκπαιδευτικοί και οι ηλικί
ας από 55 έως 59 ετών, ενώ τέλος στις 24 Απριλίου
θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συ
μπολιτών μας ηλικίας 50-54 ετών.
«Αν πάνε όλα βάσει σχεδίου», συνέχισε ο κ. Θεμι
στοκλέους, «το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν κι
άλλες, ώστε τον Ιούνιο να εμβολιάζουμε και νεότε
ρους συμπολίτες μας».

“Καμπάνα” σε αναψυκτήριο
Κόντρα στις απαγορεύσεις λειτουργούσε αναψυ
κτήριο στα Χανιά, αφού προχθές Κυριακή σέρβιρε
όρθιους πελάτες σε σταντ, γεγονός που δεν επιτρέ
πεται. Στον ιδιοκτήτη του καταστήματος επιβλήθη
κε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη ο υπεύ
θυνος του καταστήματος. Συνολικά πραγματοποι-
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΟ ΕΚΑΤ. SELF TESTS

Rapid tests στην πλατεία Ελευθερίας

Δωρεάν τεστ σε 900.000
εργαζόμενους αυτή
την εβδομάδα

Σε rapid tests για την ανίχνευσητης C0VID-19
θα μπορούννα υποβάλλονται καθημερινάοιδημότεςτου Ηρακλείου, καθώςτέθηκε σε λειτουρ
γία χθες το πρωί το σημείο στην πλατεία Ελευ
θερίας όπου ο ΕΟΔΥ θα τα διενεργεί δωρεάν
σε όσους δημότες το επιθυμούν. Χθες σε τεστ
υποβλήθηκαν 350 άτομα, με τους 15 να διαγι
γνώσκονται θετικοί στον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του Δήμου Ηρακλείου, «στο σημείο τοποθετή
θηκε από τον Δήμο Ηρακλείου οικίσκος μετά
από συνεννόηση με τον επικεφαλής των Κινη
τών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ προκειμένου να
υπάρχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε όλους
τους πολίτες.
Τα δωρεάν rapid tests διενεργούνται καθημε

ρινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10
το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Οι πολίτες, για
να υποβληθούν στο τεστ, θα πρέπει να γνωρί
ζουν τον αριθμό του ΑΜΚΑ τους».
Αναφορικά με την Κρήτη, τα σημεία δωρε
άν ελέγχου είναι τα εξής: Πλατεία Ελευθερίας
στο Ηράκλειο, παλαιό Δημαρχείο Ιεράπετρας
στο Λασίθι και Κοινότητα Πλακιά στο Ρέθυμνο.

Τα κρούσματα στη Νευρολογική Κλινική αφορούν σε δύο ασθενείς και δύο εργαζόμενους.
ήθηκαν 3.304 έλεγχοι την Κυριακή στην Κρήτη και βεβαιώθηκαν
68 πρόστιμα για SMS και μάσκες.
Αναλυτικά, για μη χρήση μάσκας στο Ηράκλειο βεβαιώθηκαν 8
πρόστιμα, σταΧανιά 5, στο Ρέθυμνο 2 και στο Λασίθι 2. Για άσκο
πες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν στο Ηράκλειο 32 πρόστιμα, στα
Χανιά 7, στο Ρέθυμνο 8 και στον ΒΟΑΚ 4.

Πού θα γίνουν rapid tests
ΈλεγχοιταχείαςανίχνευσηςαντιγόνουΌΟ\/ΙΟ-19(Γ3ρίά test) σε
πεζούς θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη από κλιμάκια του
ΕΟΔΥ στον Ζαρό Ηρακλείου. Οι δειγματοληψίες θα διεξαχθούν
στο πάρκινγκτου δημοτικού αναψυκτηρίου Ζαρού, από τις 10 το
πρωί έωςτις 2 το μεσημέρι.
Η δράση συνδιοργανώνεται α
πό τον ΕΟΔΥ, την 7η Υγειονομι
κή Περιφέρεια Κρήτης, την Περι
φέρεια Κρήτης καιτον Δήμο Φαι
στού, μετησυμβολήτου Αστυνο
μικού Τμήματος Φαιστού.
Έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης α
ντιγόνου COVID-19 (rapid test)
σε πεζούς θα πραγματοποιη
θούν σήμερα από κλιμάκια του
ΕΟΔΥ και στο Σίσι Δασιθίου. Οι
δειγματοληψίες θα διεξαχθούν
στον πολυχώρο-Κοινοτικό Ια
τρείο στις Σίσες από τις 10 το
πρωίέωςτηΐ το μεσημέρι.
Η προσέλευση του κοινού που
επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ
στον Ζαρό και στις Σίσες είναι ελεύθερη. Οι προσερχόμενοι θα
πρέπει να έχουν στείλει μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να
γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και
τον αριθμό του κινητού τηλέφωνου στο οποίο θα αποσταλεί το
αποτέλεσμα του rapid test. Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρι
νοφαρυγγικά και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στους
πολίτες μέσα σε λίγες ώρες.
Εξάλλου, ο Δήμος Πλατανιά με ανακοίνωσή του ενημερώνει ό
τι, σε συνεργασία μετον ΕΟΔΥ και με την υποστήριξη της Περιφέ
ρειας Κρήτης και της 7ης Υ.ΠΕ., θα πραγματοποιηθούν δωρεάν
για το κοινό τεστανίχνευσηςτου ιού COVID19 μεθαύριο Πέμπτη
15 Απριλίου, από τις 10 π.μ. έως τη 13:30 μ.μ., στο σταυροδρόμι
Κολυμβαρίου της δημοτικής ενότητας Κολυμβαρίου, του δήμου

Πλατανιά. Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουντον ΑΜΚΑ
τους και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους, στο οποίο θα
αποσταλεί το αποτέλεσματου rapid test.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) διενεργήθηκαν χθες στον Πλακιά του δήμου Αγίου Βασιλείου, στο
Ρέθυμνο, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, α
πό τα 362 δείγματα που ελήφθησαν συνολικά, τρία προέκυψαν
θετικά.

Δωρεάν παράδοση self tests
Στην παράδοση ατομικών συσκευασιών αυτοδιαγνωστικών
τεστ (self test) π ροχωρά ο Δήμος Χανίων, για τις σχολικές μονά
δες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δή
μου (Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Σχολεία, Εσπε
ρινό Λύκειο και εσπερινό ΕΠΑ.Λ.).
Ειδικότερα, έπειτααπό πρωτοβουλία του
αντιδημάρχου Παιδείας & Διά Βίου Μάθη
σης και προέδρου της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, Αντώνη Βαρδάκη, παραδόθηκαν συνολικά
360 self tests για το προσωπικό καθαριό
τητας, τους εργαζομένους των κυλικείων,
τους ωφελούμενους του προγράμματος
του ΟΑΕΔ, καθώς και για περιπτώσεις μαθητών/εκπαιδευτικών που δεν έχουν προ
μηθευτεί, προσφορά του Συνεταιρισμού
Φαρμακοποιών Χανίων.
Στόχος της συγκεκριμένης προσφοράς
είναι να λυθούν το ταχύτερο δυνατόν προ
βλήματα και ελλείψεις που δεν είχαν προβλεφθεί από τα αρμόδια υπουργεία για το ασφαλές άνοιγματων
σχολείων.
Σε δήλωσή του ο κ. Βαρδάκης επισημαίνει: «Επειδή, πέραν των
εκπαιδευτικών και μαθητών, στο σχολείο εισέρχονται καθημε
ρινά και άλλα πρόσωπα, για την υγειονομική ασφάλεια όλης της
σχολικής κοινότητας, θέτουμε στη διάθεση κάθε σχολικής μονά
δας την παροχή ενός σετ 20 δόσεων αυτοδιαγνωστικών τεστ,
προκειμένου να υπάρχει κάλυψη για το επόμενο διάστημα των
δύο εβδομάδων. Ο Δήμος και οι φορείς του βρίσκονται σταθε
ρά δίπλα στη σχολική κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η λειτουργία των σχολείων μας στο ασφαλέστερο υγειονομικό
επίπεδο. Η υγειονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη καιχρειάζεται αυξημένη προσοχή από όλους μας».

Την πρώτη δόση
του εμβολίου έχουν
κάνει 1868.000 συμπολίτες μας,
ποσοστό εμβολιαατικής
κάλυψης που αντιστοιχεί στο
18%, ενώ783.000 έχουν κάνει
και τις δύο όόαεις,ποαοστό
εμβολιαστικής κάλυψης7%
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Για τα self tests μ ίλησε π κυ βερνπτική εκπ ρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, που αναφέρθη
κε στα λόγια του πρωθυπουργού, πως «όταν
η κυβέρνηση εμπιστεύεται τον πολίτη εκείνος
ανταποκρίνεταιμευπευθυνότητα». Σημειώνε
ται πως ο πρωθυπουργός αποκάλυψε πως τα
self tests θα επεκταθούν στο τέλος της εβδο
μάδας στους εργαζόμενους σε λιανεμπόριο,
μέσα μαζικής μεταφοράς και delivery.
Όπως είπε, «καθώς παραλαμβάνουμε πε
ρισσότερα τεστ, αυτή την εβδομάδα θα δια
θέσουμε μέσω των φαρμακείων δωρεάν τεστ
σε περίπου 900.000 εργαζόμενους του ιδιωτι
κού και δημόσιου τομέα, όπως, για παράδειγ
μα, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την
εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτι
κές υπηρεσίες και τη Δικαιοσύνη».
Και υπογράμμισε ότι «η χώρα μας, για άλλη
μια φορά, πρωτοπορεί, καθιερώνοντας δωρε
άν διανομή αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όλο τον
πληθυσμό. Είναιένασημαντικό συμπληρωμα
τικό εργαλείο που θα συμβάλει τόσο σε ένα
ασφαλέστερο άνοιγμα οικονομικών και κοι
νωνικών δραστηριοτήτων, όσο και στην ανά
σχεση της πανδημίας.
Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επάρ
κεια, έχει ήδη προχωρήσει νέος διαγωνισμός
για την προμήθεια επιπλέον 10 εκατομμυρί
ων self tests.
Σημειώνεται πως, καθώς θα έχουμε ιλιγγιώδη αύξηση των καθημερινών τεστ, είναι
αυτονόητο πως θα υπάρξει αντίστοιχη αύξη
ση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Αυτό
βέβαια δε θα σημαίνει επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, αλλά έγκαιρο εντο
πισμό ασυμπτωματικών φορέων του ιού, γε
γονός που θα συμβάλει στην αυξημένη αυτο
προστασία, τον αυτοπεριορισμό, την έγκαιρη
ιχνηλάτηση και - κατ' επέκταση - στην ανά
σχεση της διασποράς.
Πρόσφατα στοιχεία από τη χρήση του self
test σε σχολεία, δύοφορέςτηνεβδομάδα, στην
Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξαν
ότι η έγκαιρη διάγνωση ασυμπτωματικών φο
ρέων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της διασποράς, ακόμα και σε περιβάλλον κυκλοφο
ρίας των μεταλλαγμένων στελεχών».
Αναφερόμενη στο άνοιγμα των λυκείων και
τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, τόνισε: «Από σήμε
ρα (σ.σ. χθες) - ύστερα από σύμφωνη γνώμη
τηςΕπιτροπήςτωνλοιμωξιολόγων-επαναλειτουργούν τα λύκεια σε όλη τη χώρα.
Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια όλων προβλέπεται αυστηρήτήρησητων μέτρων που είχανεφαρμοστεί στο παρελθόν, αλλά καιαρνητικόαποτέλεσμααυτοδιαγνωστικούτεστκορωνοϊού από κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυ
κείου δύο φορές την εβδομάδα. Το ίδιο ισχύ
ει και για το διοικητικό και βοηθητικό προσω
πικό, καθώς και το προσωπικό καθαριότητας.
Το νόημα της συγκεκριμένης παρέμβασης
δημόσιας υγείας είναι η έγκαιρη ανίχνευση
και απομόνωση των ολιγοσυμπτωματικών
και ασυμπτωματικών μαθητών και εκπαιδευ
τικών, ώστε να διακοπεί η αλυσίδα μετάδο
σης και να πετύχουμε την ασφαλή λειτουρ
γία των σχολείων».

Όπως αναλυτικά είπε η κυβερνητική εκπρό
σωπος, «ταεπιδημιολογικά συμπεράσματα θα
συνεχίσουν να εξάγονται από τον ΕΟΔΥ στη
βάση των θετικών επιβεβαιωτικών κρουσμάτωνπου θα καταγράφονται διακριτά στηνημερήσια ενημέρωση του ΕΟΔΥ.
Το γεγονός ότι παραλήφθηκαν περισσότερα
από380.000τεστμέσασετρειςημέρεςκαιέγιναν 250.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις του πληθυσμούεκπαιδευτικώνκαιμαθητώνδείχνειτη
σημαντική ανταπόκρισήτουςσεαυτότο μέτρο.
Συνολικά 613 μαθητές και καθηγητές - ως
επίτο πλείστονασυμπτωματικοί- που βρέθη
καν θετικοί με τπ χρήση των self tests, έμει
ναν σήμερα (σ.σ. χθες) στο σπίτι τους και δεν
εξέθεσαντους συμμαθητές καιτους συναδέλφουςτους σεκίνδυνο μετάδοσηςτου ιού. Αυτή
είναι η μεγάλη χρησιμότητα του νέου εργαλεί
ου ανίχνευσηςτου ιού. Και η πρώτη εφαρμο
γή του χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιτυχία».
Η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε
ακολούθως στις τροποποιήσεις των μέτρων
για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, επισημαίνοντας πως «από σήμερα ανοίγει το λια
νεμπόριο τόσο στην Αχαΐα με ραντεβού εντός
και εκτός καταστήματος, όσο και στη Θεσσα
λονίκη με ραντεβού εκτός καταστήματος, κα
θώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται σταθε
ροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Δυ
στυχώς δεν μπορεί να γίνει το ίδιο και στην
Κοζάνη, όπου έχουμε μια πολύ σοβαρή επι
δείνωση. Χρειάζεται εκεί ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια προκειμένου να διακοπεί η διασπορά του ιού.
Το άνοιγμα του λιανεμπορίου μετήρησητων
κανόνων μπορεί πράγματι να δώσει ανάσες
στην αγορά και να συμβάλει στην εκτόνωση
της κοινωνίας.
Είναι, ωστόσο, ανάγκη να αποφεύγονται φαινόμενασυγχρωτισμούπουπαρατηρήθηκαντις
τελευταίεςμέρεςσεπλατείες,όπωςκαισεεξωτερικούς χώρους καταστημάτων που διαθέ
τουν καφέ take away. Είναι άδικο να θέτου
με σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των δι
κών μας την ώρα που πλησιάζουμε στην έξο
δο από την κρίση της πανδημίας».
Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοπο
θέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών, η κ. Πελώνη είπε για τους εμβο
λιασμούς ότι «απόφαση της κυβέρνησης εί
ναι να προχωρήσουμε με σταδιακά και ασφα
λή βήματα στηνεπαναλειτουργία οικονομικών
και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Σύμμαχοί
μας στην προσπάθεια αυτή είναι η βελτίωση
του καιρού, η αξιοποίηση των self tests και
πάνω απ' όλα η πρόοδος των εμβολιασμών».
Καιτόνιοε: «Η επιχείρηση Ελευθερία'' προχωρά υποδειγματικά και όλα τα εμβόλια που
έχουμεστηδιάθεσήμαςγίνονταιάμεσα.Έχουν
γίνει μέχρι σήμερα πάνω από 2.160.000 εμ
βολιασμοί και συνεχίζονται με αυξημένους
ρυθμούς, ανάλογα με τις ροές που φτάνουν
στη χώρα μας.
Εκτιμάται ότι - εφόσον γίνουν οι προγραμ
ματισμένες για το δεύτερο τρίμηνο παραδό
σεις - τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός
για τους υγιείς σαραντάρηδες».
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 ΚΟΖΑΝΗ Συμβόλαια με ιδιωτικές κλινικές για τη
μετατροπή του «Μαμάτσειου» σε μιας νόσου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 496.13 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ

Συμβόλαια με ιδιωτικές
κλινικές για τη μετατροπή
του «Μαμάτσειου» σε μιας νόσου
Την άμεση ανάκληση του κλεισίματος της Ψυχιατρικής κλινικής
απαιτεί η ΟΕΝΓΕ
το «Μαμάισειο» Γενικό Νοσοκομείο Κοζά
νης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας κλιμά
κιο του υπουργείου Υγείας, στο οποίο μετα
ξύ άλλων συμμετείχε και ο διοικητής της 3ης
ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, καθώς η πίεση
στο νοσοκομείο παραμένει υψηλή και στην περι
οχή τις τελευταίες 14 μέρες έως και την Κυρια
κή 11 Απρίλη εντοπίζονται πάνω από 1.000 ενερ
γά κρούσματα, με την κυβέρνηση να εξακολου
θεί να αρνείται την επίταξη άνευ όρων του ιδιω
τικού τομέα Υγείας.
Ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ ανακοίνωσε πως «θα
υπάρξει συνέργεια με άλλες δομές για ορισμένο
διάστημα» για την «αποσυμφόρηση» του νοσοκο
μείου, ενώ ο διοικητής του «Μαμάτσειου», Στέργιος Γκανάτοιος, υποστήριξε πως «η βασική έλ
λειψη του νοσοκομείου ήταν το θέμα των χώρων».
Αποφασίστηκε πως τα μη Covid περιστατικά
θα μεταφερθούν για νοσηλεία σε ιδιωτική κλινι
κή της πόλης, κάτι που γίνεται βέβαια με το αζημίωτο, ενώ οι α
σθενείς που νοσηλεύονται στην Ψυχιατρική κλινική του νοσοκο
μείου, τη μοναδική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα με
ταφερθούν επίσης σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, με αποτέλεσμα
το νοσοκομείο να μετατραπεί σχεδόν εξ ολοκλήρου (με εξαίρεση
τη στεφανιαία μονάδα και την Παιδιατρική κλινική) σε μιας νόσου.

Σ

ΟΕΝΓΕ: «Αμεση ανάκληση της
απόφασης που κλείνει τη μοναδική
Ψυχιατρική κλινική της Δ. Μακεδονίας»
«Ενα ακόμα έγκλημα σε βάρος των ασθενών με ψυχικές διατα
ραχές» χαρακτηρίζει την απόφαση κλεισίματος της Ψυχιατρικής
κλινικής η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά
δας (ΟΕΝΓΕ), απαιτώντας την άμεση ανάκλησή της, όπως και την
ενίσχυση με το αναγκαίο, μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό των
δημόσιων δομών Ψυχικής Υγείας.
Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση σημειώνει ότι η κυβέρνηση συρρι
κνώνει τις δομές Ψυχικής Υγείας, «τη στιγμή που εντείνεται η α
νησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική
υγεία τόσο του γενικού πληθυσμού αλλά και όσων πάσχουν από
κάποια υποκείμενη ψυχική διαταραχή, τη στιγμή που ένας στους

I

τρεις ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 θα εμφανίσει κάποια ψυ
χική ή νευρολογική διαταραχή σχετιζόμενη με τον κορονοϊό μέ
σα στο πρώτο εξάμηνο από την αρχική λοίμωξη, και μάλιστα σε
πολύ υψηλά ποσοστά, που κυμαίνονται από 38% σε όσους νο
σηλεύτηκαν σε απλές κλίνες και αγγίζει σχεδόν το 50% σε ό
σους νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ».
Η ΟΕΝΓΕ τονίζει επίσης πως «ασθενείς με Covid και ψυχιατρι
κές συννοσηρότητες νοσηλεύονται κάτω από άθλιες συνθήκες,
στοιβάζονται σε ράντζα, στις αποθήκες ψυχών των ψυχιατρικών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νοσοκομείων, χωρίς εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Οι
ψυχιατρικές κλινικές αποψιλώνονται από ιατρικό προσωπικό, το
οποίο μετακινείται για να μπαλώσει τις τρύπες άλλων τμημάτων».
Ακόμη πως το υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν αμβλύνει αλλά υ

ψώνει και άλλους φραγμούς στην πρόσβαση στις υπηρεσίες Υ
γείας για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές, κυρίως όσους προ
έρχονται από φτωχά λαϊκά στρώματα.

Η ΤΕ Κοζάνης του ΚΚΕ
«Αν η κυβέρνηση ψάχνει τον ένοχο για την αύξηση των κρου
σμάτων να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Να κάνει μια βόλτα στους
χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια της ΔΕΗ και τα εργοτάξια της
περιοχής που με ευθύνη της εργοδοσίας και της κυβέρνησης σε
πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται ούτε ένα τεστ, υπάρχει ακόμα και
σήμερα απόκρυψη κρουσμάτων, οι εργαζόμενοι συνωστίζονται στα
λεωφορεία με το δήθεν μέτρο της 65% πληρότητας». Τα παραπά
νω αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΤΕ Κοζάνης του
ΚΚΕ με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών
που επιρρίπτουν στην ατομική ευθύνη την επιβαρυμένη κατάστα
ση στην Κοζάνη, και προσθέτει ότι «η θλιβερή πρωτιά της περιο
χής και στην πανδημία έχει ένοχο που έχει ονοματεπώνυμο», υπο
δεικνύοντας την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης εν μέσω
πανδημίας, που περιορίζει τη συνδικαλιστική δράση, την άρνησή
της να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές και εναποθέτει το δήθεν α
σφαλές άνοιγμα των σχολείων στην αυτοδιάγνωση και τα self tests.
«Δηλαδή η πολιτική που θυσιάζει την υγεία, τη ζωή, τα δικαιώματα
του λαού για να θησαυρίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».
Η ΤΕ Κοζάνης καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα
της περιοχής να λογαριαστούν «εδώ και τώρα» με αυτήν την πολι
τική δυναμώνοντας τον μαζικό και οργανωμένο αγώνα για την υπε
ράσπιση της υγείας, του εισοδήματος και των δικαιωμάτων τους.
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 ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στο στόχαστρο κυβέρνησης διοικήσεων όποιος διεκδικεί
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 181.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στο στόχαστρο κυβέρνησης - διοικήσεων
όποιος διεκδικεί
Στις πρόσφατες «απολογητικές, συκοφα
ντικές και ψευδείς δηλώσεις της διοίκησης
του ΠΑΓΝΗ που αφορούν την παρούσα κα
τάσταση του νοσοκομείου αλλά και τη γνώ
μη που πραγματικά έχει για εμάς τους υγειο
νομικούς» απαντάει το Σωματείο Εργαζομέ
νων ΠΑΓΝΗ, επισημαίνοντας τον άσχημο τρό
πο με τον οποίο «οι εκπρόσωποι της κυβερ
νητικής πολιτικής "τιμούν" σε κάθε ευκαιρία
τον τίτλο και την αποστολή τους, προσπαθώ
ντας να δικαιολογήσουν την ομολογουμένως
αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική στην α
ντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και τις δι
κές τους άστοχες ενέργειες στο ΠΑΓΝΗ».
«Η διοίκηση, με γενικόλογες, ασαφείς κα
τηγορίες και ψέματα, προσπαθεί να επιτε
θεί για ακόμη μια φορά στο Σωματείο μας α
ντί να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε καίρια
ερωτήματα και καταστάσεις (...) Επιχειρεί να
στρέψει τους εργαζόμενους του νοσοκομεί
ου ενάντια στο Σωματείο τους», αναφέρεται
στην ανακοίνωση, με την οποία το Σωματείο
καταγγέλλει τη στάση της διοίκησης και την
προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών για την
έξαρση των κρουσμάτων στο νοσοκομείο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο μεταξύ, μετά την παρέμβαση του Σωμα
τείου Εργαζομένων στο ΨΝΑ Δαφνί και με τη
μαζική συμμετοχή στην κατάληψη του διοικη
τηρίου, η διοίκηση αναγκάστηκε να ακυρώσει
την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του θωμά Δημουλά, μέλους του ΔΣ του Σωματείου. Ο ερ
γαζόμενος είχε κληθεί σε απολογία για τέλεση
«πειθαρχικού παραπτώματος», καθ’ υπόδειξη
του εργολάβου στην καθαριότητα, επειδή τα
έβαλε με την εργολαβική εταιρεία, διεκδικώντας τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστα
σίας για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς
υπήρξαν καταγγελίες στο Σωματείο για κινδύ
νους διασποράς του κορονοϊού.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εταιρεία πα
ρέχει Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάντια, μά
σκες κ.λπ.) με το σταγονόμετρο (ένα ζευγάρι
γάντια το 8ωρο και μία μάσκα ή και καθόλου)
και μετακινεί το προσωπικό της από τμήμα σε
τμήμα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα υγειονο
μικά πρωτόκολλα, γεγονός που έχει ήδη κα
ταγγελθεί εγγράφως πολλές φορές. Στο νο
σοκομείο απασχολούνται 170 εργαζόμενες
στην καθαριότητα, όλες σε εργολάβο, μερι
κής απασχόλησης, με μισθούς των 350 ευρώ.
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 Κλιμάκωση του αγώνα για υγεία, ζωή και
δικαιώματα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 182.16 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κλιμάκωση του αγώνα για υγεία, ζωή και δικαιώματα
Το Σάββατο 24 Απρίλη η συγκέντρωση για την ενίσχυση του νοσοκομείου και της ΠΦΥ
οργάνωση της συγκέντρωσης που έχει
αποφασιστεί για το Σάββατο 24 Απρίλη,
στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία της
Θήβας και η περαιτέρω κλιμάκωση των κι
νητοποιήσεων για τη διεκδίκηση ενίσχυσης
του Νοσοκομείου Θήβας και των δομών ΠΦΥ
της περιοχής απασχόλησαν τη σύσκεψη της
Συντονιστικής Επιτροπής σωματείων και
φορέων Θήβας για την Υγεία.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, που πραγ
ματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 11 Α
πρίλη στο ανοιχτό θέατρο Μοσχοποδίου Θή
βας, έγινε αναφορά στις τεράστιες ελλεί
ψεις του νοσοκομείου και των Κέντρων Υ
γείας και την ανάγκη να δυναμώσει η διεκδί

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κηση. Επίσης, τονίστηκε η έλλειψη μέτρων
προστασίας και πρόληψης στα εργοστάσια
και τις επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και
η αξιοποίηση της πανδημίας από την κυβέρ
νηση για την προώθηση αντεργατικών μέ
τρων. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν προ
τάσεις για την οργάνωση της συγκέντρωσης
που έχει αποφασιστεί για το Σάββατο 24 Α
πρίλη, όπως η πραγματοποίηση αυτοκινητοπομπής από τη Θήβα μέχρι τη Λιβαδειά, ε
ξορμήσεις σε χωριά της περιοχής, επιδίωξη
συνάντησης με τη διοίκηση των Νοσοκομεί
ων Θήβας και Λιβαδειάς καθώς και με την
5η ΥΠΕ, ενώ παράλληλα τονίστηκε η ανά
γκη περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποι

ήσεων. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχει ε
παφή με το Σωματείο Εργαζομένων Νοσο
κομείου Λιβαδειάς για συντονισμό και κοι
νή διεκδίκηση ενίσχυσης των δημόσιων δο
μών Υγείας της Βοιωτίας.
Επίσης, αποφασίστηκε η προσθήκη στο
πλαίσιο αιτημάτων η απαίτηση για επίταξη
του ιδιωτικού τομέα Υγείας, καθώς η τρα
γική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκο
μεία της Αττικής έχει επιπτώσεις και στην
περιοχή της Βοιωτίας, όπου στα δύο νοσο
κομεία δεν υπάρχει καμία κλίνη ΜΕΘ, με α
ποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρό
βλημα στην αντιμετώπιση ασθενών με βα
ριά συμπτώματα.
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 ΣTA ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 210.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

CTA ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μετηφέρονται σε ιδιωτικές κΠινικές
non-Covid περιστατικά
ΣΕ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ίου Χειρουργικού και Παθολο
γικού ιομέα του Μαμάτσειου νοσοκομείου Κοζάνης για
non covid περιστατικά και την μεταφορά τους στις εγκα
ταστάσεις της ιδιωτικής κλινικής «Euromedica Ζωοδόχος Πηγή», προχωρά η διοίκηση του νοσοκομείου με
την σύμφωνη γνώμη και της 3ης ΥΠΕ, προκειμένου να
απελευθερωθούν κλίνες για νοσηλεία ασθενών με covid.
Γην ίδια στιγμή η διοίκηση του νοσοκομείου με
την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Κοζάνης, προ
χωρούν στην εκκένωση της Ψυχιατρικής κλινικής και
την μεταφορά των ασθενών της στις εγκαταστάσεις του
Ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Σπινάρη» ώστε τα 20 κρεββάτια που διαθέτει να μετατραπούν σε covid.
Όπως ανέφερε ο Χαράλαμπος Γώγος ΠαθολόγοςΛοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής των Ειδικών
που έχει συστήσει το υπουργείο Υγείας, «η εσωτερική
αναδιοργάνωση των κλινικών νοσοκομειακών μονά
δων σε περιόδους πανδημίας είναι κάτι το αναμενό
μενο» και ανάφερε ως παράδειγμα μεγάλα νοσοκομεία
όπως της Αχαΐας που μετέτρεψαν τις περισσότερες κλι
νικές τους σε covid.
Στο ερώτημα εάν συνδέονται τα υψηλά ποσοστά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

covid στην ΠΕ Κοζάνης με την ρύπανση της ατμόσφαι
ρας η την βιομηχανική δραστηριότητα δήλωσε ότι «είναι
κάτι που το συζητάμε αλλά δεν έχει διερευνηθεί μέχρι
στιγμής». Ως υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα ανάσχεσης της
πανδημίας ο κ. Γώγος ανάφερε «την τήρηση όλων των
μέτρων προστασίας» και υπογράμμισε ότι σήμερα «δια
θέτουμε εργαλεία που δεν τα είχαμε στην πρώτη περίοδο
της πανδημίας» όπως τα rapid test και τα self test «που
συμβάλλουν σημαντικά στον εντοπισμό κρουσμάτων».
Αναφερόμενος στην μεταφορά ασθενών του νοσο
κομείου σε ιδιωτικές κλινικές ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ
Παναγιώτης Μπογιατζίδης τόνισε ότι υλοποιείται ένα
σενάριο που περιγράφεται στα σχέδια «που έχουμε
εκπονήσει προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύ
τερη δυνατή περίθαλψη στους ασθενείς με covid αλλά
και στα υπόλοιπα περιστατικά που νοσηλεύονται στο
νοσοκομείο».
Από την πλευρά του ο διοικητής του Μαμάτσειου
νοσοκομείου Στέργιος Γκανάτσιος τόνισε ότι «η μεταφο
ρά των πρώτων ασθενών ελεύθερων covid στην ιδιωτι
κή κλινική μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα» ενώ τις
επόμενες ημέρες θα προχωρήσει η μεταφορά των ασθε
νών της Ψυχιατρικής κλινικής.
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 ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Νέο κοκτέιλ
μονοκλωνικών αντισωμάτων γεννά ελπίδες
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 313.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέο κοκτέιλ μονοκλωνικών
αντισωμάτων γεννά sXniSes
Ενα κοκτέιλ μονοκλωνικών
αντισωμάτων που αναπτύ
χθηκε από τη φαρμακευτική
εταιρεία Regeneron , παρέχει
ισχυρή προστασία κατά τη$
Covid-19.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέο κοκτέιΝ μονοφωνικών αντισωμάτων
γεννά εάπίδες
ΕΝΑ κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων που αναπτύ
χθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Regeneron - επικε
φαλής της οποίας είναι ο ελληνικής καταγωγής Τζορτζ
Γιανκόπουλος - παρέχει ισχυρή προστασία κατά της
Covid-19 όταν χορηγείται σε ανθρώπους που συγκατοι

αστεί ή που ενδέχεται ο οργανισμός τους να μην ανπδράσει καλά στο εμβόλιο, όπως για παράδειγμα όσοι παίρ
νουν φάρμακα που έχουν ως συνέπεια την αποδυνάμωση
του ανοσοποιητικού τους. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς τα συνεχώς αυξα

κούν με κάποιον που έχει μολυνθεί από κορωνοϊό, σύμ
φωνα με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών που δόθη

νόμενα κρούσματα της Covid και οι επικίνδυνες μεταλ
λάξεις του ιού απειλούν να ξεπεράσουν σε ταχύτητα τους

καν στη δημοσιότητα.
Το φάρμακο, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει
άλλον έναν τρόπο άμυνας κατά της νόσου για τους ανθρώ
πους που δεν προστατεύονται από τα εμβόλια, σύμφωνα
με τους New York Times. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν
την πιο πρόσφατη απόδειξη ότι τα φάρμακα που έχουν

εμβολιασμούς.
Η Regeneron ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι θα κατα
θέσει αίτηση στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
για επέκταση της έγκρισης για επείγουσα χρήση του φαρ
μάκου - που στην παρούσα φάση προορίζεται για ομά
δες υψηλού κινδύνου που έχουν προσβληθεί από Covid

αναπτυχθεί σε εργαστήριο δεν είναι μόνο ικανά να απο
τρέψουν τις σοβαρές συνέπειες της νόσου όταν χορηγού

αλλά δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομείο - προκειμένου
να εππραπεί η χορήγησή του για προληπτικούς λόγους

νται εγκαίρως, αλλά μπορούν να και να προστατεύσουν
τους ανθρώπους από το να νοσήσουν γενικώς. Η προ

στις «κατάλληλες πληθυσμιακές ομάδες». Υπάρχει ένας
«πολύ σημαντικός αριθμός ανθρώπων» στις ΗΠΑ αλλά

ληπτική χρήση τέτοιου είδους «δυσκίνητων» φαρμάκων

και παγκοσμίους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλ

σε μεγάλη κλίμακα δεν θα είναι απαραίτητη: Τα εμβόλια

ληλοι για χρήση αυτών των φαρμάκων για προληπτι

επαρκούν για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώ
πων και καθίστανται όλο και περισσότερο διαθέσιμα.

κούς λόγους, ανέφερε ο Δρ. Μάιρον Κόεν , ερευνητής

Παρ’ όλα αυτά, φάρμακα ανησωμάτων όπως αυτό της
Regeneron θα μπορούσαν να προσφέρουν στους γιατρούς
άλλο ένα μέσο για την προστασία των ατόμων που ανή
κουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν εμβολι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καλκρόρνια που ηγείται
των προσπαθειών ανάπτυξης μονοκλωνικών αντισωμά
των. «Δεν θα λάβουν όλοι το εμβόλιο, ό,π και αν κάνου
με, και το εμβόλιο δεν θα έχει σε όλους την επιθυμητή
αντίδραση», τόνισε ο Δρ. Κόεν.
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 55 διασωληνωμένοι νοσηλεύο
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

20-21

Επιφάνεια 1776.35
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΠΟΕΔΗΝ

55 διασωληνωμένοι νοσηλεύο
■ Οι 30 από αυτούβ παραμένουν στη λίστα
αναμονήβ πάνω από τρειβ ημέρεβ! Διαψεύδεται
το success story ms κυβέρνησηβ Μητσοτάκη

ην ώρα που η κυβέρνη
Οπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος
ση ευαγγελίζεται το success
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, πα
story που έχει δημιουργή
ρά τη δημιουργία επιπλέον αυτοσχέδι
σει για τη διαχείριση της
ων ΜΕΘ σε χειρουργικές αίθουσες και
πανδημίας, η πραγματικό
σε δωμάτια κλινικών με υποτυπώδη
τητα στα νοσοκομεία
εξοπλισμό στην Αττική
της Αττικής έρχεται να
έχουμε 52 διασωληνωΡεκόρ
εισαγωγών
διαψεύσει με τον πιο
μένους ασθενείς με κοκατηγορηματικό τρόπο
ρονοϊό εκτός ΜΕΘ. «Τρα
στο Ιπποκράτειο:
το αφήγημα του Μαγικό είναι όπ 30 εξ αυτών
75 περιστατικά
ξίμου. Τα νοσοκομεία
των διασωληνωμένων
συνεχίζουν να λει την Κυριακή, με βαριά ασθενών έχουν πολ
τουργούν υπό ασφυ
λές ημέρες εκτός ΜΕΘ
συμπτωματολογία
κτική πίεση, καθώς
και δεν έρχεται η σειρά
πολλοί ασθενείς εξα
τους για να απορροφηκολουθούν να νοσηλεύονται διασωθούν. Προφανώς δεν πληρούν τα κρι
ληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, παρότι ο πρω
τήρια έναντι άλλων που βρίσκονται στη
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δι
λίστα αναμονής» σχολίασε ο πρόεδρος
αβεβαίωνε την προηγούμενη εβδομά
της ΠΟΕΔΗΝ.
δα ότι «κανείς ασθενής δεν περιμένει
για να αδειάσει κρεβάτι στις Εντατικές».
Διασωληνωμένοι εκτόβ
Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσω
ΜΕΘ στην Ατηκή
πικό δεν προλαβαίνει τις νέες εισαγω
Νίκαια
17 εκτός ΜΕΘ
γές ασθενών με κορονοϊό. Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα είναι το Ιπποκράτειο,
Τζάνειο
4 εκτός ΜΕΘ
καθώς στην εφημερία της Κυριακής ειΑσκληπιείο
2 εκτός ΜΕΘ
σήχθησαν 75 περιστατικά κορονοϊού με
Σιομανόγλειο
6 εκτός ΜΕΘ
βαριά συμπτωματολογία, αριθμός-ρεκόρ

Τ

σε σχέση με κάθε άλλη εφημερία. Μά
λιστα, πρόκειται για πολίτες ηλικίας 45
με 60 ετών. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός όπ άνοιξαν ακόμη οκτώ κλί
νες ΜΕΘ σε χειρουργικές αίθουσες, οι
οποίες γέμισαν αμέσως.
Συνολικά στην Αττική νοσηλεύονται
τουλάχιστον 55 διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 30 βρίσκονται
εκτός Εντατικής πάνω από τρεις ημέρες!

Ερυθρός

6 εκτός ΜΕΘ

«Γεννήματος»

5 εκτός ΜΕΘ

«Αγιοι Ανάργυροι»

2 εκτός ΜΕΘ

Λαϊκό

2 εκτός ΜΕΘ

Αλεξάνδρας

9 σε λίστα αναμονής

Ελπίς

4 σε αυτοσχέδιο
θάλαμο μονάδας
αυξημένης φροντίδας

....... »~Κ·-

Α υτοψία λοψωξιολόγων στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκηε
ΜΙΑ ΚΕΝΗ κλίνη στο ΑΧΕ
ΠΑ, πλήρεις οι 18 κλίνες στο
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης είναι
τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία
των υπευθύνων, γι’ αυτό χθες
βρέθηκε στην πόλη κλιμάκιο
ειδικών του υπουργείου Υγεί
ας προκειμένου να ελέγξουν
την κατάσταση που επικρατεί
στα νοσοκομεία.
Η διαρκής αύξηση κρου
σμάτων, η πίεση στις ΜΕΘ
Covid και η πληρότητα στις
ΜΕΘ όλων των νοσοκομείων
προκάλεσαν την παρέμβαση
ίων ειδικών, αφού στο ΑΧΕ
ΠΑ καταγράφηκαν 64 εισα
γωγές ασθενών με Covid-19,
ενώ 10 περιστατικά παρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κολουθούνται. Συνολικά οι
ασθενείς με κορονοϊό στο νο
σοκομείο φτάνουν τους 200.
Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» η εφημερία ξεκίνη
σε το πρωί με πλήρεις και πς
18 κλίνες ΜΕΘ και συνολικά
134 ασθενείς με κορονοϊό σε
απλές κλίνες Covid-19.
Στο κλιμάκιο των ειδικών
του υπουργείου Υγείας, που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη,
συμμετέχουν -μεταξύ άλλωνο καθηγητής Παθολογίας Χα
ράλαμπος Γώγος, η πρόεδρος
του ΟΔΙΠΥ Δάφνη Κάϊτελίδου
και ο καθηγητής Παιδιατρικής
και Επιδημιολογίας θεοκλής
Ζαούτης. θα εκτιμήσουν την
κατάσταση, ώστε να αποφανθούν τι πρέπει να γίνει, κα

θώς η πληρότητα στα νοσοκο
μεία της βόρειας Ελλάδας ξε
περνά το 90%. Εξάλλου, ανα
μένουν τις επόμενες ημέρες
περαιτέρω αύξηση των ει
σαγωγών στα νοσηλευτικά
ιδρύματα, τα οποία όμως με
τη σημερινή εικόνα τους δεν
θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, κάτι που
προκαλεί την έντονη ανησυ
χία όλων των γιατρών και του
νοσηλευτικού προσωπικού.
Την ίδια στιγμή, τάση
αποκλιμάκωσης του ιικού
φορτίου διαφαίνεται στις τε
λευταίες μετρήσεις της έρευ
νας που διεξάγει η Ομάδα
Επιδημιολογίας Λυμάτων
του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε
συνεργασία με την Περιφέ

ρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ομάδας, καταγράφεται μεί
ωση 30% του ιικού φορτίου
στα λύματα, οι επιστήμονες
ωστόσο τονίζουν ότι πρέπει
να αποφύγουμε τον εφησυ
χασμό, γιατί μπορεί να βρε
θούμε προ εκπλήξεως στις
επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, κανονικά συ
νεχίζονται οι εμβολιασμοί και
τα δωρεάν γρήγορα τεστ ανί
χνευσης του κορονοϊού σε
δήμους της Θεσσαλονίκης, με
τους ειδικούς να εκτιμούν όπ
τα θετικά κρούσματα μαθη
τών που βρέθηκαν θα γλιτώ
σουν από πολλές οικογένειες
τη διασπορά, αφού θα πρέπει
να απομονωθεί ο ασθενής.

76 νεκροί, 781 διασωλην
Καλά κρατεί η πορεία
της πανδημίας στη χώ
ρα, καθώς τα κρούσματα
χθες σταμάτησαν στα 1.606,
όμως εντοπίστηκαν από μόλις
20.672 τεστ. Διασωληνωμένοι
νοσηλεύονται 781 ασθενείς,
ενώ άλλοι 76 έχασαν τη μάχη
με τον ιό.
Στην Ατπκή εντοπίστηκαν
716 μολύνσεις και στην Θεσ
σαλονίκη 218. Στο λεκανοπέ
διο η διασπορά έχει ως εξής;
Ανατολική Ατηκή 79, Βόρει
ος Τομέας Αθήνας 102, Δυτι
κή Ατπκή 44, Δυπκός Τομέας
Αθήνας 94, Κεντρικός τομέ
ας Αθήνας 179, Νήσων 6, Νόηος Τομέας Αθήνας 103 και

Πειραιάς 109. Διψήφιο αριθ
μό κρουσμάτων είχαμε σε Αι
τωλοακαρνανία (11), Αρκαδία
(17), Εύβοια (23), Ηλεία (11),
Ημαθία (18), Ηράκλειο (17),
Ιωάννινα (16), Καβάλα (16),
Κάλυμνο (24), Καρδίτσα (23),
Κιλκίς (28), Κοζάνη (47), Κο
ρινθία (11), Λάρισα (41), Μα
γνησία (15), Ξάνθη (11), Πέλ
λα (28), Πιερία (14), Ρέθυμνο
(13), Ροδόπη (12), Σέρρες
(27), Φθιώπδα (12), Χαλκιδι
κή (10) και Χανιά (11).
Τα κρούσματα προέκυψαν από 6.988 μοριακά
και 13.684 rapid tests. Βά
σει του συνόλου των 20.672
τεστ, π θεπκότητα ανέρχεται
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 55 διασωληνωμένοι νοσηλεύο
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

20-21

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

vim ends ΜΕΘ στην Αττική
Ανοίγουν ία πολυ
καταστήματα, όχι
τα εμπορικά κέντρα
Τις πόρτες τους ανοίγουν
και τα πολυκαταστήματα
από την ερχόμενη Δευτέρα, όπως
προανήγγειλε ο γενικός γραμμα
τέας Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή Παναγιώτης Στομπουλίδης, διευκρινίζοντας ότι δεν
θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα
αλλά τα μεγάλα πολυκαταστήματα,
α οποία λειτουργούν κάτω από ένα
ενιαίο νομικό πρόσωπο.
Ο κ. Γταμπουλίδης τόνισε, μιλώντας
σε τηλεοπτική εκπομπή, πως η λειτουργία
των συγκεκριμένων καταστημάτων είναι
ένα μήνυμα «ότι όταν τηρούμε τα μέτρα,
τότε οι ειδικοί εμπιστεύονται ακόμα πε
ρισσότερο τα εμπλεκόμενα μέρη».
Στη συνέχεια, σχολίασε τις αλλαγές
που έγιναν στο όριο των ατόμων που
μπορεί να βρίσκεται την ίδια στιγμή μέ
σα σε ένα κατάστημα. «Φύγαμε από το
πλαφόν των 20 ατόμων στα καταστήμα
τα. Πλέον, υπάρχει ένα όριο που θα δια
μορφώνεται με βάση τα τετραγωνικά. Δη
λαδή ως 500 τετραγωνικά μέτρα ισχύει ο
συντελεστής ένας ανά 25 τετραγωνικά.
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και σε επι
χειρήσεις με μεγάλους ενιαίους χώρους
να μπορέσουν να λειτουργήσουν με μια
βιωσιμότητα» ανέφερε ο γ.γ Εμπορίου.
Σε ερώτηση για τα self tests, ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε ότι η διαδικασία του
αυτοελέγχου θα επεκταθεί σταδιακά και
στην υπόλοιπη κοινωνία. «Δικαιώθηκε η
επιλογή της κυβέρνησης να φέρει τα self
tests στη διαδικασία για το άνοιγμα των
σχολείων. Τα self tests, ο εμβολιασμός
και η τήρηση των μέτρων, μαζί με τη βελ
τίωση του καιρού, θα είναι τα εργαλεία με
τα οποία θα πορευτούμε προς τον Μάιο».
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Γεια σου,

αραγγελία σου
ι6·50|ΟΛΟΪΪΟ>(

Γεια σου,
αραγγελία σου
έφτασε!

ωμένοι, 1.606 κρούσματα
σε 7,77%. Από τα 1.606 νέα
κρούσματα εννέα εντοπίστη
καν κατόπιν ελέγχων στις πύ
λες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 297.086 (ημερήσια μετα
βολή +0,5%), εκ των οποί
ων το 51,4% αφορά άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων
επτά ημερών, 50 θεωρούνται
σχεπζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.531 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα. Οι 76 νέοι θάνατοι
ασθενών από Covid-19 ανε
βάζουν τον συνολικό αριθμό
των νεκρών στη χώρα στους
;«Μ»^··Μ^·Ι·Ι·Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8.961. Το 95,6% είχε υποκεί
μενο νόσημα iVkoi ηλικία 70
ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 781
ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι (63,1% άν
δρες) είναι τα 67 έτη και το
82,7% έχει υποκείμενο νό
σημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει
από ης ΜΕΘ 1.870 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθε
νών Covid-19 στα νοσοκο
μεία της επικράτειας είναι
539 (ημερήσια μεταβολή
+17,17%). Ο μέσος όρος ει
σαγωγών του επταημέρου
είναι 530 ασθενείς.

Θετικοί τρειε υπάλληλοι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ και νοσηλευτικό προσωπικό
στο Νοσοκομείο Τρικάλων έδωσε σκλη
ρό αγώνα κατά τη διάρκεια του τοκετού
μιας εγκύου, η οποία νοσεί από κορονοϊό. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης
της υγείας της η 30χρονη γυναίκα υπο
βλήθηκε σε καισαρική τομή, ενώ το προ
σωπικό που την ξεγέννησε έλαβε όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Τελικά, έφερε στον κόσμο ένα υγιέ
στατο μωράκι, το οποίο μεταφέρθηκε σε
νοσοκομείο της Λάρισας. Αμέσως μετά
τον τοκετό η 30χρονη χρειάστηκε να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ, όπου παραμένει
δίνοντας μάχη με την ασθένεια.
Την ίδια σπγμή έχει προκληθεί ανα
στάτωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζανιζάκης» στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπι
σμό κρουσμάτων σε εργαζομένους. Σύμ
φωνα με τοπικά μέσα, έπειτα από rapid
test που διενεργήθηκαν έχουν βρεθεί

θετικοί τρεις υπάλληλοι. Την ίδια στιγμή
φαίνεται πως δεν έχει τέλος η διασηορά
του ιού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νο
σοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Τοπικά
μέσα αναφέρουν όη ο ιός έκανε την εμ
φάνισή του και στη Νευροχειρουργική
Κλινική, όπου μέχρι σηγμής έχουν βρε
θεί τέσσερα κρούσματα σε ασθενείς και
νοσηλευηκό προσωπικό.
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν
εντοπιστεί κρούσματα και σε άλλες κλι
νικές, και η διοίκηση έλαβε έκτακτα μέ
τρα, όπως η επίδειξη αρνητικού τεστ από
τους συνοδούς.
Μεμονωμένη είναι η διασπορά του
ιού στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»
της Πάτρας, σύμφωνα με τη διοίκηση.
Πριν από λίγες μέρες οι εργαζόμενοι εί
χαν κάνει λόγο για 20 κρούσματα στη
Νεφρολογική Κλινική, ενώ κατήγγει
λαν πως δεν τέθηκαν σε εφαρμογή τα

υγειονομικά πρωτόκολλα. «Στο νοσοκο
μείο μας τηρούνται τα μέτρα που προ
βλέπει το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ
και μάλιστα πολλές φορές λαμβάνουμε
ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Στη Νεφρολογική Κλινική παρουσιάστηκε μεμο
νωμένη διασπορά από συνοδό. Αμέσως
έγινε τχνηλάτηση και λήφθηκαν μορια
κά tests από όσους κρίθηκε απαραίτητο.
Προφανέστατα έγινε η αναγκαία απολύ
μανση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
διοίκηση.
Τέλος, να σπάσει την καραντίνα και
να πάει... εκδρομή στη Θάσο αποφάσι
σε ένας ασθενής με κορονοϊό που παρέ
μενε σε καραντίνα στο σπίη του. Ομως,
για κακή του τύχη, μόλις βρέθηκε σε ένα
χωριό του νησιού έπεσε πάνω σε έλεγ
χο αστυνομικών, του επιβλήθηκε πρό
σημο 5.000 ευρώ και παραπέμφθηκε σε
τακηκή δικάσιμο.
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 Δέσμευση Κοντσζαμάνη για άμεση σιελέχωση ίου
Κέντρου Υγείας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 216.82 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-04-2021
2870

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέχρι το τέλος Μαΐου η έναρξη λειτουργίας του

Δέσμευση Κοντσζαμάνη για άμεση σιελέχωση ίου Κέντρου Υγείας

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Β. Κοντοζαμάνη και τον Διοικητή της Β’ Υγειονομικής Περιφέ
ρειας, Χρ. Ροϊλό είχαν ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών με α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φορμή το θέμα της άμεσης στελέχωσης και λειτουργίας
του τοπικού Κέντρου Υγείας.
Ειδικότερα, ο Δήμαρχος επισήμανε την καθυστέρηση στη
λειτουργία τονίζοντας χαρακτηριστικά: "Η πανδημία δεν
μπορεί να είναι άλλοθι γι’ αυτή την καθυστέρηση αντιθέτως, θα έπρεπε να είναι η αφορμή για την άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας".
Παράλληλα ο κ. Βρεττάκος ζήτησε την άμεση δημιουργία
Οργανισμού που να κατοχυρώνει από την άποψη των ει
δικοτήτων αλλά και αριθμητικά, την 24ωρη λειτουργία του
Κ.Υ. και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για
να μπορέσει να καταστεί λειτουργικό.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την άμε
ση εκπόνηση του Οργανισμού του Κέντρου Υγείας ενώ δή
λωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες πρόσληψης
του απαραίιητου προσωπικού και ότι μέχρι το τέλος Μαΐου
το Κέντρο Υγείας θα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του.
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 Στο «κόκκινο» τα νοσοκομεία
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Επιφάνεια 214.6 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Στο «κόκκινο»
τα νοσοκομεία
Εξακολουθεί να πιέζεται ασφυκτικά
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αφού το
τρίτο κύματης πανδημίας συνεχίζει να
δείχνει... τα δόντια του στη χώρα μας.
Τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο εί
ναι λιγότερα. ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι αυτή η μείωση παρατηρείται λόγω του μικρότερου αριθ
μού τεστ που πραγματοποιούνται τα
Σαββατοκύριακα. Συγκεκριμένα, την
Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν
6.9ΘΘ μοριακά τεστ και 13.6Θ4 rapid
tests.
Βάσει του συνόλου των 20.672 τεστ,
η θετικότητα ανέρχεται σε 7,77%.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέ
να κρούσματα του Covid-Ί 9 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην
Ελλάδα είναι 1.606, έκτων οποίων 9
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θά
νατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 76.
ενώ από την έναρξη της πανδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 8.961. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύον
ται διασωληνωμένοι είναι 781. ενώ οι
εισαγωγές νέων περιστατικών Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί
ναι 539. Από τα συνολικά 1.606 κρού
σματα, τα 716 εντοπίζονται στην Αττι
κή. στη Θεσσαλονίκη 213. ενώ στην
Αχαΐα καταγράφονται 74 και στην Κο
ζάνη 47.
Δραματική είναι η κατάσταση στα
νοσοκομεία της Αττικής καιτης Θεσ
σαλονίκης. Όπως αναφέρει ο πρό
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός. παρά τη δημιουργία επιπλέον αυ
τοσχέδιων ΜΕΘ σε χειρουργικές αί
θουσες. χθες είχαμε στην Αττική 52
διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ.
«Τραγικό είναι ότι 30 εξ αυτών των
διασωληνωμένων ασθενών έχουν
πολλές ημέρες εκτός ΜΕΘ και δεν έρ
χεται η σειρά τους για να απορροφηθούν. Προφανώς δεν πληρούντα κρι
τήρια έναντι άλλων που βρίσκονται
στη λίστα αναμονής», τονίζει ο πρό
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αξίζει να σημει
ωθεί ότι. σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. το
«Αττικόν» που εφημέρευε την Κυρια
κή έκανε 65 εισαγωγές περιστατικών
κορονοϊού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Περιφερόμενοι και αναλώσιμοι οι γιατροι
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 905.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Περιφερόμενοι και αναλώσιμοι οι

►Των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ
-ΑΝΤΩΝΗΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

την κλασική κυβερ
νητική συνταγή της
κινητικότητας των
γιατρών του ΕΣΥ
προκειμένου να κα
λυφθούν οι αυξημέggggm
νες ανάγκες των δη
μόσιων νοσοκομείων
καταφεύγει και η 4η Υγειονομική
Περιφέρεια. Με απανωτές αποφά
σεις της μετακινείται διαρκώς προ
σωπικό από περιοχή σε περιοχή
για να βγουν οι εντατικές εφημερί
ες στα νοσοκομεία της Μακεδονί
ας και της Θράκης. Πιο πρόσφατη
απόφαση, οι μετακινήσεις πέντε
γιατρών από το Πανεπιστημιακό
* Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού
πολης, αλλά και από άλλα νοσο
κομεία της περιφέρειας, προς το
Νοσοκομείο Ξάνθης, προκειμένου
να ενταχθούν στο πρόγραμμα των
εκεί εφημεριών για τον Απρίλιο και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τον Μάιο (για μία με δύο εφημερίες
τον μήνα).
Επιπλέον, με άλλη απόφαση
της 4ης ΥΠΕ γίνονται 35 (!) μετα
κινήσεις γιατρών από περιφερεια
κά ιατρεία και Κέντρα Υγείας από
Κιλκίς, Σέρρες, Καβάλα, Δράμα,
Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρού
πολη για μεικτές και ενεργές εφη
μερίες «προκειμένου να ενισχυθεί
το ανθρώπινο δυναμικό των εμβολιαστικών κέντρων της Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της
4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
στο πλαίσιο του εμβολιασμού του
υγειονομικού πληθυσμού κατά της
νόσου Covid-19», όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Ολα τα περιστατικά
Την ίδια ώρα, ο Χριστόδουλος
Μεντίζης, πρόεδρος των εργα
ζομένων του Νοσοκομείου της
Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί
από την πρώτη στιγμή ως το μεγα
λύτερο νοσοκομείο αναφοράς για

1

^Γ-

ΔΩΡΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ- ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

-

Ακολουθώντας την πάγια κυβερνητική
τακτική, η 4η ΥΠΕ καταφεύγει σε μαζικές
μετακινήσεις γιατρών για να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες των νοσοκομείων
της Βόρειας Ελλάδας · «Καμπανάκι»
από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
όπου συγκεντρώνονται όλα τα περιστατικά
Covid-19 της περιοχής

ΚΑΙ

mtS^SSi2ΑΑΜ.Η
Διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν νοσοκομειακοί γιατροί
τον περασμένο Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη έξω από την
3η και 4η ΥΠΕ. Εκτοτε όχιμόνο δεν έχει υπάρξει λύση
στα προβλήματα του ΕΣΥ, που πιέζεται ασφυκτικά από
την πανδημία, αλλά η κατάσταση συνεχώε επιδεινώνεται

τον Covid-19, κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου σχετικά με τις ασφυ
κτικές συνθήκες που επικρατούν,
στηλιτεύοντας συνάμα την τακτι
κή της διοίκησης να κρατά όλα τα
περιστατικά από την Αν. Μακεδο
νία και Θράκη στο ΠΓΝ Αλεξαν
δρούπολης και να μη διαμοιράζο
νται και σε άλλα νοσοκομεία της
περιοχής.
Σύμφωνα με τον κ. Μεντίζη, εάν

τα περιστατικά Covid-19 δεν νοση
λευτούν και σε άλλα νοσοκομεία
της περιφέρειας, ελλοχεύει ο κίν
δυνος να συγχωνευτούν εκ νέου
κλινικές στο νοσοκομείο, όπως έ
γινε και στο δεύτερο κύμα της παν
δημίας, με αποτέλεσμα την περαι
τέρω επιβάρυνση στη λειτουργία
του νοσηλευτικού ιδρύματος και
στην ποιότητα παροχής υπηρε
σιών και στους ασθενείς άλλων

νοσημάτων. Την ίδια ώρα που η
ενίσχυση των εσωτερικών δομών
του ΠΓΝΑ αποτελεί ζητούμενο
που δεν πραγματοποιείται, στη
χθεσινή επίσκεψή της η υφυπουρ
γός Υγείας Ζωή Ράπτη έκανε λόγο
για ενίσχυση των -σημαντικών, η
αλήθεια είναι- εξωνοσοκομειακών
δομών του ΠΓΝΑ σχετικά με την
ψυχική υγεία.
Ο παραλογισμός που θέλει
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 Περιφερόμενοι και αναλώσιμοι οι γιατροι
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

22-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
13-04-2021

γιατροί σε Μακεδονία και Θράκη
Στο Νοσοκομείο Δράμας
αποσπάστηκαν
3 νεφρολόγοι για το
Νοσοκομείο Ξάνθης, όταν
ήδη κάνουν 10 εφημερίες
έκαστος τον μήνα για να
καλύψουν τις ανάγκες του
δικού τους νοσοκομείου και
έχουν υπό την επίβλεψή τους
70 νεφροπαθείς

τους γιατρούς να μεταφέρονται
διαρκώς από νοσοκομείο σε νο
σοκομείο για να καλύπτουν κενά
και ανάγκες συνεχίζεται και απει
κονίζεται με τον πλέον εύγλωττο
τρόπο στην απόσπαση τριών
νεφρολόγων από το Νοσοκομείο
Δράμας σε αυτό της Ξάνθης προκειμένου να καλύπτουν κενά στις
εφημερίες. Με ανάρτησή της η
πρόεδρος των νοσοκομειακών
γιατρών Δράμας, Παρθένα Κιόρτεβε, σημειώνει ότι, παρότι στο
νοσοκομείο της περιθάλπουν 70
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, κά
νουν 10 εφημερίες τον μήνα έκα
στος, έχουν νοσηλεύσει 16 αιμοκαθαιρόμενους με νόσο Covid-19,
είναι σε αναστολή αδειών από τον
Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και
ενώ έχουν νοσήσει και οι τρεις
(μάλιστα οι δύο ταυτόχρονα),
τώρα αποσπώνται για να καλύ
ψουν κενά στην... Ξάνθη.
Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» η κυ
ρία Κιόρτεβε λέει ότι «αυτό συνέβη
διότι ένας συνάδελφος νεφρολόγος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της Ξάνθης έχει πάρει και ειδικό
τητα εντατικολόγου, οπότε μετατέ
θηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου
Ξάνθης για τις ανάγκες της παν
δημίας, αλλά δεν υπάρχει άλλος
να καλύπτει τις εφημερίες! Οπότε
στέλνουν εμάς παρότι δεν έχουν
τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή
της Μονάδας Νεφρού Δράμας». Η
γιατρός θυμίζει ότι το Γ.Ν. Δράμας
χτυπήθηκε από τα πρώτα και όσο
λίγα στη βόρεια Ελλάδα το φονικό
δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου
και στο ερώτημα «γιατί;» απαντά
ότι «ζούμε σε μια περίοδο πλήρους
παραλογισμού, οι γιατροί του ΕΣΥ
είναι αναλώσιμοι, οι γιατροί του
ΕΣΥ μπορούν να είναι και περιφε
ρόμενοι, μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν παντού για να γεμίσουν τα
κενά του συστήματος και μάλιστα
χωρίς να ερωτηθούν» κι ακόμη
επειδή «κάποιοι αποφασίζουν και
διατάσσουν, ανοίγουν ΜΕΘ χωρίς
να έχουμε τους απαραίτητους για
τρούς, το έρημο το ΕΣΥ δεν μπο
ρούμε να το επανδρώσουμε με
μόνιμους γιατρούς».
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα κενά στο
ΕΣΥ συμπεραίνει ότι είναι φυσικό
να μην έρχονται νέοι γιατροί: «Για
τί να έρθουν όταν τους συμπεριφερόμαστε με τέτοιον τρόπο, όταν οι
μισθοί τους και η ποιότητα ζωής
τους είναι τραγική, όταν δουλεύ
ουν με απλήρωτες εφημερίες και
υπερβάσεις επί μήνες, όταν τους
μετακινούμε όπου και όποτε μας
βολεύει για να γεμίσουμε τις τρύ
πες, όταν απλά τους χρησιμοποι
ούμε;».
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 Σε «κόκκινο συναγερμό» ξανά η Θεσσαλονίκη
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 382.25 cm² Κυκλοφορία:
:

13-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

«ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» στη
Θεσσαλονίκη. Μόλις μία εβδομάδα
μετά την επίσκεψη στη συμπρωτεύ
ουσα του υφυπουργού Υγείας Βασί
λη Κοντοζαμάνη, μετά τις αναφορές
για τις επιπλέον ΜΕΘ, μετά τις εκκλή
σεις για συνδρομή ιδιωτών γιατρών
που έπεσαν άλλη μία φορά στο κενό
που η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί,
ήδη διακινούνται σενάρια για σχέδιο
έκτακτης ανάγκης, μια επανάληψη
δηλαδή όσων δραματικών είχε ζήσει η πόλη τον περασμένο Νοέμβριο.
Γι’ αυτό και ανεβαίνει μεθαύριο στη
Θεσσαλονίκη ο γενικός γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, γι’ αυτό εστάλησαν να δουν
το πρόβλημα από κοντά τα μέλη της
επιτροπής των ειδικών του υπουρ
γείου Υγείας: ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος και
ο καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης. Αν
πράγματι πάμε σ’ αυτό το σχέδιο, του
Νοεμβρίου, τότε πολύ απλά θα δούμε
ξανά τη συνδρομή του 424 Στρατιω
τικού Νοσοκομείου και τη μετατροπή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε «κόκκινο συναγερμό»
ξανά η Θεσσαλονίκη
δύο νοσοκομείων («Αγιος Παύλος»
και «Αγιος Δημήτριος») αποκλειστικά
για Covid περιστατικά.
Τη στιγμή που η Ομάδα Επιδημι
ολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την
ΕΥΑΘ ανακοίνωναν μείωση 30%
του ιικού φορτίου στα λύματα, στα
νοσοκομεία της πόλης ξανάρχιζε η
ισορροπία τρόμου με την αναζήτη
ση κλινών ΜΕΘ. Το ΑΧΕΠΑ έκλεισε
χθες εφημερία με μία κενή κλίνη στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 64
εισαγωγές στην κορονοκλινική, στην
οποία οι ασθενείς έφτασαν τους 200.
Στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» οι
ασθενείς ήταν 134, ενώ όλες οι κλί
νες ΜΕΘ ήταν γεμάτες. Συνολικά στη
Βόρεια Ελλάδα η πληρότητα είναι,
σύμφωνα με πρόχειρα στοιχεία, άνω
του 90%. Χαρακτηριστικές είναι οι
δηλώσεις του διοικητή του «Μαμάτσειου» Νοσοκομείου Κοζάνης,

Στέργιου Γκανάτσιου, ο οποίος τό
νισε χθες ότι «με τη διαδικασία που
κάναμε για το θέμα της διαχείρισης
κλινών Covid, υπάρχουν 15 κλίνες
κενές, οι οποίες μας παίρνουν για δυο-τρεις μέρες, ώσπου να ανοίξει το
κομμάτι της ιδιωτικής κλινικής». Το
κλιμάκιο του υπουργείου που αναμέ
νεται στη Θεσσαλονίκη πέρασε χθες
από το νοσοκομείο και ο λοιμωξιολόγος Χαράλαμπος Γώγος δήλωσε ότι
«είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς
γιατί μια περιοχή (όπως της Κοζάνης)
είναι σε δυσκολότερη κατάσταση. Με
τους εμβολιασμούς και το testing θα
περιοριστεί το πρόβλημα. Μπροστά
απ’ όλα όμως είναι η τήρηση των
μέτρων».
Πάντως η διαχείριση στην οποία ο
διοικητής του νοσοκομείου αναφέρ
θηκε ήταν η κατάργηση της ψυχιατρι
κής κλινικής, το κλείσιμο της οποίας
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Θέματα:

Σελ.:

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πηγή:

1

κατήγγειλε η ΟΕΝΓΕ, τονίζοντας πως
«πρόκειται για ακόμα ένα έγκλημα
σε βάρος των ασθενών με ψυχικές
διαταραχές. Η κυβέρνηση κλείνει τη
μοναδική ψυχιατρική κλινική σε ολό
κληρη τη δυτική Μακεδονία, η οποία
εφημερεύει καθημερινά για πέντε
νομούς, δεδομένου ότι κανένα από
τα νοσοκομεία των όμορων νομών
Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και
Πτολεμαΐδας δεν έχει ψυχιατρική
κλινική, ενώ ταυτόχρονα περιθάλπει
τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται
σε δομές προσφύγων της δυτικής

Μακεδονίας». Απευθυνόμενη μάλι
στα η ΟΕΝΓΕ στην αρμόδια για την
ψυχική υγεία κυρία Ράπτη, σημειώνει
πως «ασθενείς με Covid και ψυχια
τρικές συνοσηρότητες νοσηλεύονται
κάτω από άθλιες συνθήκες, στοιβά
ζονται σε ράντζα, στις αποθήκες
ψυχών των ψυχιατρικών νοσοκο
μείων, χωρίς εξειδικευμένη ιατρική
παρακολούθηση. Οι ψυχιατρικές
κλινικές αποψιλώνονται από ιατρι
κό προσωπικό το οποίο μετακινείται
για να μπαλώσει τις τρύπες άλλων
τμημάτων».
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 » ΝΕΚΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
6

Επιφάνεια 68.14 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

» ΝΕΚΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ
«Είναι πολύ μικρό ίο ποσοστό όμως των ασθενών που χά
νουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ, πολύ μικρό, 20% νομίζω».
Αυτή ήταν η ατυχής δήλωση στις 26 Μαρτίου της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνας Παπαευαγγέλου,
η οποία κατηγορήθηκε για απίστευτο κυνισμό. Το πρόβλημα
βρίσκεται όμως αλλού: όπως αναδεικνύει έρευνα του iMedD
Lab, επτά στους δέκα θανάτους από Covid-19 στο δεύτερο
κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα συνέβησαν εκτός ΜΕΘ.
Πρόκειται για 2.954 συνανθρώπους μας που κατέληξαν για
τί, μεταξύ άλλων, δεν υπήρχε επάρκεια ΜΕΘ. Η κυβέρνηση
και ο ΕΟΔΥ εξακολουθούν σκανδαλωδώς να μην παρέχουν
πλήρη επιδημιολογικά δεδομένα με αποτέλεσμα οι δημο
σιογράφοι να αρκούμαστε σε δευτερογενείς υπολογισμούς.
Κ.ΖΑΦ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εφημερίες τρόμου
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
1,10-11

Επιφάνεια 1545.04
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εικόνες απελπισίας στο Ιπποκράιειο στην
εφημερία της Κυριακής. Ουρές
ασθενοφόρων. Γεμάτες όλες οι ΜΕΘ.
Τρεις διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
Φόβος και ανασφάλεια
ΗΓι
| νν
[

Μ.

j

1

j

Σε απόγνωση γιατροί, νοσηλευτές και
ασθενείς στα νοσοκομεία. Μεγαλώνει κάθε
μέρα η αγωνία με τις νέες εισαγωγές
Ανησυχεί τους επιστήμονες ο σταθερός
και μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων
σελίδες 10-11

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εφημερίες τρόμου
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

Covid-19

Πηγή:

1

-- ;-------------

■

-3Γ
^.;ίΐ|·

Τρίτο κύμα: Απόγνωση στις εφημε
του τρόμου, ενώ η πανδημία καλπ
Του

τέλεσμα του rapid test που κάνει
κάθε ασθενής.
Δεδομένου ότι και το «Ιπποκράτειο» έχει γεμίσει από ασθενείς
έντρο, κάνουμε 1 με 1,5
με κορωνοϊό, όσοι έβγαιναν θετι
ώρα να παραδώσουμε
στο
Ίπποκράτειο’»
κοί μεταφέρονταν στον (αποκλει
άκουγε τη φωνή απελ
στικά Covid) «Ερυθρό Σταυρό».
πρωί της Δευτέρας βρήκε το
πισίας στον ασύρματο, στις Το
6 τα
ξημερώματα της Δευτέρας,
«Ιπποκράτειο»
οδη
με γεμάτες όλες τις
γός του ΕΚΑΒ που έστειλε στην
ΜΕΘ, ακόμα και τα 8 κρεβάτια
ΑΥΓΗ την παραπάνω φωτογρα
που άνοιξαν πρόσφατα στις χει
φία, αδιάψευστο τεκμήριο για την
ρουργικές αίθουσες, χωρίς το
κατάσταση πανικού.
απαραίτητο προσωπικό (ΑΥΓΗ,
Κατά την εφημερία της Κυρια
3.4.21), και θα ενισχυθούν με
κής 11 Απριλίου, τα ασθενοφόρα
εσωτερικές μετακινήσεις, αλλά
σχημάτιζαν ουρές, διότι, πέρα από
και με τρεις διασωληνωμένους
τον μεγάλο αριθμό εισαγωγών
ασθενείς εκτός ΜΕΘ, σε κοινούς
(μόνο 40 ήταν τα περιστατικά
θαλάμους.
Covid, από τις 2.30 το μεσημέρι
«Σκεφτείτε τον τεράστιο φόβο
και μετά), υπάρχει και η απαραίτη
και την ανασφάλεια που νιώθουν
τη αναμονή μέχρι να βγει το απο
και οι υπόλοιποι ασθενείς στον θά-

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εφημερίες τρόμου
Πηγή:

ΑΥΓΗ

1
Σελ.:

1,10-11

ρίες
άζει
λαμο όταν διασωληνώνεται κά
ποιος δίπλα τους και ξέρουν ότι
μπορεί να έχουν την ίδια τύχη και
να μην μπορεί κανείς να τους πα
ράσχει την απαραίτητη φροντίδα
λόγω της έλλειψης προσωπικού»,
λένε στην ΑΥΓΗ εργαζόμενοι στο
νοσοκομείο. Το λιγότερο είναι ότι
οι υπόλοιποι ασθενείς στους κοι
νούς θαλάμους Covid δεν μπο
ρούν να κοιμηθούν από τον θόρυ
βο των μηχανημάτων των διασωληνωμένων.

Θυμίζει Νοέμβριο,
κι ακόμη δεν φτάσαμε
στο αποκορύφωμα
Η προχθεσινή νύχτα στο «Ιπποκράτειο» αποτελεί καθημερινότη
τα για ασθενείς και υγειονομικούς,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-04-2021

την ώρα που φαίνεται ότι πλησιά
ζουμε στην κορύφωση του τρίτου
κύματος της πανδημίας - ο διευθυ
ντής Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου
Παπανικολάου Νίκος Καπραβέλος προέβλεψε χθες ότι θα φτάσουμετους 900 με 1.000 διασωληνωμένους στο τέλος Απριλίου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοι
χεία, οι νέες εισαγωγές στα νοσο
κομεία της επικράτειας εξακολου
θούν να είναι πάνω από 500, με τις
περίπου μισές εξ αυτών στην Αττι
κή. Το ποσοστό κάλυψης των κλι
νών ΜΕΘ πανελλαδικά αγγίζει το
86%, ενώ αυτό τον απλών κλινών
υπολογίζεται σε 56%.
Στην ίδια μοίρα με τους τρεις
του «Ιπποκράτειου», δεκάδες
ασθενείς (Covid και μη) παραμέ
νουν καθημερινά εκτός ΜΕΘ,
πολλοί από αυτούς επί αρκετές μέ
ρες, αναμένοντας να βρεθεί άδειο
κρεβάτι, με το υγειονομικό προ
σωπικό να δίνει καθημερινά μάχη
για να τους κρατήσει στη ζωή. Δεν
ξέρουμε όμως πόσοι απ’ αυτούς
διακομίζονται και πόσοι πεθαί
νουν τελικά διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ.
Η έλλειψη διάθεσης τέτοιων
στοιχείων, αλλά και η απουσία επί
σημων δεδομένων από τον ΕΟΔΥ,
δεν μας επιτρέπει να σχηματίσου
με πλήρη εικόνα για το την υγειο
νομική τραγωδία των τελευταίων
εβδομάδων.
Είναι βέβαια δεδομένο ότι, στο
δεύτερο «κύμα» της πανδημίας
(τέλη του 2020), επτά στους δέκα
θανάτους καταγράφηκαν εκτός
ΜΕΘ (βλέπε και: «Τα δεδομένα
των θανάτων εντός και εκτός
ΜΕΘ στο δεύτερο ‘κύμα’ της παν
δημίας», lab.imedd.org, 12.4.21).
Την ίδια ώρα, η μονοθεματοποίηση του ΕΣΥ σε βάρος όλων των
υπολοίπων υγειονομικών ανα
γκών οδήγησε, κατά τη διάρκεια
του δεύτερου κύματος, στη μεγα
λύτερη στατιστικά αύξηση της μη
αναμενόμενης θνησιμότητας από
οποιαδήποτε αιτία: το 2020 υπήρ
ξε περίπου 7% αυξημένη θνησιμό
τητα συγκριτικά με τη στατιστικά
αναμενόμενη, με βάση τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ (βλέπε αναλυτικά:
«Αν δεν έχεις κορωνοϊό, την έβα
ψες», ΑΥΓΗ, 20.2.21).
Ένας ακόμη δραματικός δείκτης
είναι και ο αριθμός των θανάτων.
Μόνο τις πρώτες 11 ημέρες του
Απριλίου, το σύνολο των συμπο
λιτών μας που έχασαν τη ζωή τους
από κορωνοϊό είναι 792.
Με δεδομένο ότι η έξαρση των
κρουσμάτων θα διαφανεί σε απώ
λειες ζωής μετά από 10 ημέρες, ο
Απρίλιος του 2021 μπορεί, δυστυ
χώς, να ξεπεράσει ακόμη και τον
πλέον θανατηφόρο μήνα της παν
δημίας, τον Δεκέμβριο του 2020
(με τα 2.432 θύματα).
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