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Δεν έκει εμβολιαστεί το 36,21%
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο
Η ελπίδα ήταν ότι ότανβρεθεί εμβόλιο,
η πανδημία θα τελειώσει. Τώρα που
υπάρχουν εμβόλια, καταγράφεται
διστακτικότητααπό το προσωπικό
του Νοσοκομείου να εμβολιαστεί. Οι
αρμόδιοι όμως θεωρούν ότι είναι ζήτημα
χρόνου να εμβολιαστεί το σύνολο του
προσωπικού.
Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού παρασκευάστηκαν σε
χρόνο ρεκόρ. Μια τεράστια επιτυχία, αλλά αντιδράσεις
έρχονται κυρίως από το νοσηλευτικό προσωπικό, το
οποίο ανήκει σε εκείνες στις πληθυσμιακές ομάδες,
που εμβολιάζονται με προτεραιότητα. Οι λόγοι είναι
πολλοί και δεν σχετίζονται πάντα με πιθανούς ενδοι
ασμούς σε σχέση με το εμβόλιο, καθώς ο καθένας
προβάλλει τη δική του ξεχωριστή αρνητική εκδοχή.
Από 8/1/2021 μέχρι 12/4/2021 έχουν εμβολιασθεί
συνολικά 613 εργαζόμενοι, στο Νοσοκομείο του Βό
λου δηλαδή ποσοστό 63,79%. Οι ανεμβολίαστοι είναι
348, δηλαδή ποσοστό 36,21%.
Στην Ιατρική Υπηρεσία οι ανεμβολίαστοι ανέρχονται
στο 10,34%, στη Νοσηλευτική στο 56,61 %, στο λοιπό
επιστημονικό προσωπικό στο 14,08% και στη Διοικη
τική Υπηρεσία το 18,97%.
Η προέλευση των 348 ανεμβολίαστων από τα 961 άτο
μα του Γ.Ν. Βόλου έχει ως εξής: Ιατρική Υπηρεσία: 36,
ποσοστό 10,34%. Νοσηλευτική Υπηρεσία: 197, ποσο
στό 56,81 %. Λοιποί Επιστήμονες Ιατρικής Υπηρεσίας:
49, ποσοστό 14,08%. Δ. Διοικητική - Τεχνική Υπηρεσία:
66, ποσοστό 18,79%.
Από την Ιατρική Υπηρεσία από τους 196 υπηρετούντες,
έχουν εμβολιασθεί 160 ιατροί, ποσοστό 81,63%. Σημειωτέον ότι δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμη 36 ιατροί,
ποσοστό 18,37 %, εκ των οποίων 11 έχουν νοσήσει.
Στην εμβολιαστική κατάταξη, προηγούνται οι ιατροί
ΕΣΥ με ποσοστό 84,40%, ακολουθούν οι αντίστοιχοι
επικουρικοί με ποσοστό 82,35% και έπονται οι ειδι
κευόμενοι με ποσοστό 77,14%.
Από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία από τους 465 υπηρε
τούντες, έχουν εμβολιασθεί 268 υπάλληλοι, δηλαδή
ποσοστό 57,63%. Το ποσοστό αυτό αρχές Φεβρουά
ριου 2021 δενξεπερνούσετο 30%.
Με θετικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις από τη δι
οίκηση, από τη Διεύθυνση Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, έγινε κατανοητή η αναγκαι
ότητα εμβολιασμού και ήδη έχει μεταστραφεί το κλίμα
με απώτερο σκοπό τη θωράκιση, την προστασία και
τη διασφάλιση τηςδημόσιας υγείας από την πανδημία.
Σημειωτέον ότι δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμη 197
υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ήτοι ποσο
στό 42,37%.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανεμβολίαστων (112),
ήτοι ποσοστό 59,12% προέρχεται από τον κλάδο ΤΕ
Νοσηλευτικής, ακολουθεί ο κλάδος ΔΕ Βοηθών Νο
σηλευτικής (52) με ποσοστό 26,40%, έπεται ο κλάδος
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (29) με
ποσοστό 14,72% και τέλος ο κλάδος ΠΕ Νοσηλευτι
κής, με ποσοστό 2,03%.
Από τους λοιπούς επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας
(49), οι περισσότεροι που δεν έχουν εμβολιαστεί, προ
έρχονται από τον Εργαστηριακό Τομέα, ήτοι:
Α) Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων: 12.
Β) Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Ερ
γαστηρίων: 10.
Γ) Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών: 7.
Δ) Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας: 2.
Το τελευταίο 2μηνο έχει μεταστραφεί το κλίμα υπέρ
των εμβολιασμών με αποτέλεσμα οι εμβολιασθέντες
αυτού του χρονικού διαστήματος να αγγίζουν τον
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αριθμό 200. Τονίζεται ότι το τελευταίο 12 ήμερο, εμ
βολιάστηκαν 77 υπάλληλοι.

Τον Ιανουάριο 2021, εμβολιάστηκαν
421 υπάλληλοι
Έκκληση σε όλους τους συνειδητοποιημένους επαγγελματίες υγείας, να ξεπεράσουν όλες τις επιφυλάξεις
και να εμβολιαστούν, απευθύνει ο Ηλίας Β. Τογκουσίδης Ph.D βιοχημικός στο Νοσοκομείο του Βόλου,
διδάκτωρ Ιατρικής, Τομέας Παθολογίας.
«Είναι εγωιστικό και προσβλητικό απέναντι στους
υπόλοιπους εμβολιασμένους συνάδελφους, να αρνούνται χωρίς κανένα επιστημονικό επιχείρημα. Κανέ
να κίνδυνο δεν διατρέχουν, από γονιδιακή μετάλλαξη,
για τον απλούστατο λόγο οτι τα RNA εμβόλια έχουν
μόνο μια εντολή, την παραγωγή μιας πρωτεΐνης - αντί
σωμα και την περαιτέρω καταστροφή του. Συνεπώς
δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός παρέμβασης στο
DNA.
Παρακαλώ λοιπόν όλους τους μέχρι τώρα αρνητές, να
δείξουν εμπιστοσύνη στην επιστήμη και να βοηθήσουν
ουσιαστικά με τα απαιτούμενα όπλα, ώστε να βγούμε
νικητές σε αυτόν τον πόλεμο...», είπε.
Πάντως χθες από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν στη Μα
γνησία 66 νέα κρούσματα κορωνοϊού.

Μείωση 7% στο ιικό φορτίο στα λύματα
Στο μεταξύ, μικρή μείωση καταγράφηκετην περασμέ
νη εβδομάδα στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα του
Βόλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστη
ριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας
Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού
SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί
υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΥ, στον Βόλο η ποσοστι
αία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του
ιικού φορτίου ήταν - 7% την εβδομάδα 5-11 Απριλίου
σε σχέση με την εβδομάδα 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου
2021. Συμπεραίνεται έτσι ότι το ιικό φορτίο στα αστικά
λύματα παραμένει ουσιαστικά σταθερό.

19,57%, στη Φωκίδα το 13,58%, στην Ευρυτανία το
12,40% και στις Σποράδες το 14,18%. Στη Μαγνησία,
το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού
βάσει της απογραφής του 2011, πλησιάζει το 16,00%,
ξεπερνώντας ακόμα και την Περιφερειακή Ενότητα
της Λάρισας, η οποία ξεκίνησε τους εμβολιασμούς 4
ημέρες νωρίτερα.
Στη Μαγνησία με την α' δόση έχουν εμβολιαστεί
20.236 και με τη β' δόση 9.645, σε πληθυσμό 188.336
κατοίκων.
Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου έχει συμβάλλει καθο
ριστικά σε αυτήν την εξέλιξη, με την εκπαίδευση του
προσωπικού των λοιπών εμβολιαστικών κέντρων Ν.
Μαγνησίας (Κ.Υ. Αργαλαστής, Βόλου, Σκιάθου, Αλμυ
ρού, Βελεστίνου, Ζαγοράς, αλλά και με τη δημιουργία
τριών εμβολιαστικών γραμμών (2 της Pfizer και 1 της
Astrazeneca).
Όλοι οι εμβολιαζόμενοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι
από το επιτελείο (ιατρικό και νοσηλευτικό) των δυο
εμβολιαστικών κέντρων του Γενικού Νοσοκομείου
Βόλου (Pfizer και Astrazeneca), για τον υποδειγματικό
τρόπο οργάνωσης και εξυπηρέτησης και εκφράζουν
την απόλυτη εμπιστοσύνη τους. Σημειωτέον ότι, δεν
έχει παρατηρηθεί καμία παρενέργεια μέχρι σήμερα.
Επίσης είναι η δεύτερη φορά που η Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας υπερβαίνει το ψυχολογικό φράγ
μα των 800 εμβολιασμών η μερησίως, φθάνοντας τους
846 εμβολιασμούς στις 12-4-2021.
Το όριο των 1.000 εμβολιασμών ημερησίως, είναι
αντικειμενικά πλέον, ένα προσιτό και εφικτό όριο.
Επίσης είναι η δεύτερη φορά, που το Γενικό Νοσο
κομείο Βόλου με τα δυο εμβολιαστικά κέντρα (Pfizer
και Astrazeneca), ξεπερνά το ψυχολογικό φράγμα
των 200 εμβολιασμών ημερησίως, φθάνοντας τους
288 εμβολιασμούς (12-4-2021), ήτοι 246 της Pfizer
και 42 της Astrazeneca.
Το όριο των 300 εμβολισμών ημερησίως, είναι αντι
κειμενικά πλέον, ένα προσιτό και εφικτό όριο για το
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Εμβολιάζονται καθημερινά 844 πολίτες
Η Μαγνησία από την τελευταία θέση της εμβολιαστικής κατάταξης πριν από έναν μήνα, όπως προκύπτει
από σχετική έρευνα, σήμερα βρίσκεται στη μέση της
βαθμολογικής κατάταξης της 5ης Υγειονομικής Πε
ριφέρειας.
Στη Λάρισα έχει εμβολιαστεί το 15,38% του πλη
θυσμού, στην Εύβοια το 18,29%, στη Μαγνησία το
15,87%, στα Τρίκαλα το 19,23%, στη Φθιώτιδα το
15,96%, στην Καρδίτσα το 20,03%, στη Βοιωτία το

Η ΜΕΘ
Στο μεταξύ, «έκλεισε» με 8 ασθενείς που βρίσκονται
στη διασωλήνωση η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου.
Στους θαλάμους αρνητικής πίεσης νοσηλεύονται τέσ
σερις ασθενείς ηλικίας 27,53,65 και 70 ετών. Στην Α'
Κλινική covid νοσηλεύονται 23 ασθενείς και στη Β’ 25
ασθενείς. Η προσέλευση ασθενών με συμπτώματα
κορωνοϊού στα Επείγοντα του Νοσοκομείου αυτό το
διάστημα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
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Τα σωματεία παίρνουν στα χέρια τους
την απεργιακή προετοιμασία
Μαζική διαδικτυακή σύσκεψη χτες στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες
πρωτοβουλίες από συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα
ε ρυθμούς απεργιακής προετοιμασίας μπροστά στην Πρω
τομαγιά κινούνται Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέ
ντρα. Μετά την πλατιά συνδικαλιστική σύσκεψη που έγι
νε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα και τις συσκέ
ψεις σε Πειραιά και Λαύριο, χτες τη σκυτάλη πήραν τα σωμα

Σ

τεία της Θεσσαλονίκης.

Η σύσκεψη, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει σε
υπαίθριο χώρο στη νέα παραλία, τελικά λόγω καιρού πραγμα
τοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που
ανακοινώθηκαν στην πορεία κλιμάκωσης του αγώνα είναι οι

σημερινές κινητοποιήσεις για την ασφαλή επαναλειτουρ
γία των σχολείων σε Λευκό Πύργο και Εταυρούπολη, και οι
μέρες πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στον κλάδο
του Επισιτισμού - Τουρισμού στις 20 Απρίλη και των εργα
ζομένων στο Εμπόριο στις 22 Απρίλη.
Εισηγητικά ο Κυριάκος Τσιαούσης, πρόεδρος του Συνδι
κάτου Εργαζομένων Τουριστικών - Επισιτιστικών Επιχειρήσε
ων Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκιδικής (ΣΕΤΕΠΕ), αναφέρ
θηκε στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και στην απάντηση
που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν και πήραν τον λόγο εκπρόσωποι
από δεκάδες σωματεία. Ανάμεσά τους από το Σωματείο Ερ
γαζομένων Σίτισης στη Λέσχη του ΑΠΘ, που με τον αγώνα τους έδω
σαν απάντηση στα ιδεολογήματα περί «αναποτελεσματικότητας του
αγώνα», βγαίνοντας νικητές σε όσες μάχες έδωσαν μέχρι τώρα για τη
δουλειά τους.
Επίσης από το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλείων και Λα
τομείων Βορείου Ελλάδας, που με τη στάση και τη δράση του απέ
τρεψε τα σχέδια της εργοδοσίας στα μεταλλεία της Χαλκιδικής να δι
αλύσει το Συνδικάτο, να επιβάλει περιοριστικά μέτρα έτσι ώστε να
μην μπορούν οι εργαζόμενοι να δραστηριοποιούνται μέσα από αυτό.
Μέσα από τις παρεμβάσεις τους, παρουσίασαν πτυχές της επίθε
σης που ήδη εξελίσσεται στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στον κλά
δο του Επισιτισμού - Τουρισμού, με τους διανομείς να «λιανίζονται»,
θέτοντας καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Ή στον κλάδο του Φαρμάκου - Καλλυντικού, όπου μόλις προχτές η
μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακαποθήκη στη Βόρεια Ελλάδα και μία από
τις πρώτες 10 πανελλαδικά, με πάνω από 200 εργαζόμενους και τζίρο
πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ (στοιχεία 2019), απέλυσε δύο εργα

ζόμενους επειδή δεν δέχονται να δουλεύουν υπερωρίες, που θέλει
να τους πληρώνει έναντι κουπονιών για 4ευρώ την ώρα.

Χωρίς καθυστέρηση στη μάχη
Ο Κ. Ηλιου, από την Επιτροπή Αγώνα ΟΑΣΘ, αναφέρθηκε στην ε
πίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι με τις περικοπές σε μισθούς και
ρεπό, αλλά και στην ανάγκη να γίνει υπόθεση κοινής πάλης η διεκδί
κηση φθηνών, ποιοτικών συγκοινωνιών για το λαό, με ανανέωση του
στόλου των οχημάτων με καινούργια, κατάλληλα λεωφορεία, με προ
σλήψεις προσωπικού κ.λπ.
Ο Κ. Κατσιμένης, από το Σωματείο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών
Κεντρικής Μακεδονίας, ανέφερε ότι πριν προλάβει η κυβέρνηση να
φέρει το νομοσχέδιο - έκτρωμα στη Βουλή, ήδη ένας μονοπωλιακός
όμιλος στην περιοχή προσπαθεί να επιβάλει στους εργαζόμενους να
υπογράψουν «διευθέτηση» χρόνου εργασίας, δουλειά τα Σαββατοκύ
ριακα, καταργεί ειδικότητες.
Τον λόγο πήραν επίσης σπουδαστές των ΕΠΑΣ και των δημόσι
ων ΙΕΚ, που με τη σειρά τους αναφέρθηκαν στην επίθεση που δέ
χονται στα μορφωτικά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, με στό
χο να βγουν στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτοι και ακόμη πιο
φθηνοί εργάτες.
Στην κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία αναφέρθη
κε ο θ. Τασιούδης, από το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Την απόφαση των εργαζομένων του κλάδου των Ταχυμεταφορών, που ήδη βιώνουν ΙΟωρα και 12ωρα εργασίας 6 και 7 μέ
ρες τη βδομάδα, να οργανωθούν και να παλέψουν για να βάλουν φρέ
νο στα σχέδια της κυβέρνησης, μετέφερε ο Μπ. Τσαμπαζλής, πρόε
δρος του σωματείου της «Speedex» στη Θεσσαλονίκη.
Ο Η. Τζιώνας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχει
ρήσεις του ομίλου «Σκλαβενίτη» στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε
στην εντατικοποίηση και στα εξαντλητικά ωράρια, στους 2 νεκρούς συ
ναδέλφους που μετράνε στον κλάδο στη Βόρεια Ελλάδα, στους δεκά
δες που χρειάστηκαν νοσηλεία στα νοσοκομεία και στους εκατοντά
δες που νόσησαν ελαφρύτερα, αφού παρά τα εκατομμύρια των κερ
δών των σούπερ μάρκετ, τα μέτρα περιορίζονται στη χρήση μάσκας,
αντισηπτικού και plexiglass στα ταμεία, κι αυτά κάτω από την πίεση
των εργαζομένων.
Στην πείρα από τους αγώνες ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρ
νησης στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τον νόμο
Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη, αλλά και για την ασφαλή διά ζώσης επανα
λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων, αναφέρθηκαν εκπρόσωποι
ίων εργαζομένων στο ΑΠΘ, εκπαιδευτικοί. Τον λόγο πήραν και εκ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πρόσωποι των συνταξιούχων, αλλά και κλάδων όπως το Μέταλλο, οι

Κατασκευές, οι Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική κ.ά.

Στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις
Με τη συμμετοχή συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία, πραγματο
ποιήθηκε χτες η σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας για την προ
ετοιμασία του απεργιακού εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Στην εισήγη
ση ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του ΕΚΛ, στάθηκε στην ανάγκη μπρο
στά στην 1η Μάη να αναπτυχθεί μια πλατιά ενημερωτική και οργανωτι
κή δουλειά σε κλάδους και χώρους δουλειάς, να πορθούν απεργιακές
αποφάσεις συμμετοχής στον αγωνιστικό εορτασμό.
Σύσκεψη οργανώνουν επίσης σωματεία και φορείς του νομού Πιε
ρίας το Σάββατο 17 Απρίλη στις 6.30 μ.μ., στον χώρο πίσω από το πα
λιό Νοσοκομείο Κατερίνης. Κάλεσμα απευθύνουν τα Σωματεία Ιδιωτι
κών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας, Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας, Συνταξιούχων
Λιτόχωρου και η Ομάδα Γυναικών Λιτόχωρου (μέλος της ΟΓΕ).
Τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα οι εξής συσκέψεις:
• Το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Νομού Μεσσηνίας καλεί σωματεία σήμερα Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στον αίθριο χώρο της Περι
φέρειας (πρώην νομαρχία).
• Σωματεία της Μαγνησίας καλούν στον Βόλο, σήμερα, στις 6 μ.μ.,
στον προαύλιο χώρο του Μεταξουργείου.
• Το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης καλεί σωματεία και φο
ρείς επίσης σήμερα στις 6 μ.μ., στον αίθριο χώρο στα γραφεία του.
• Σωματεία του Ηρακλείου πραγματοποιούν σύσκεψη αύριο Πέμπτη,
στις 6.30 μ.μ., στην είσοδο του Κηποθέατρου «Καζαντζάκη».
• Το Σωματείο Επισιτισμού Νομού Χανιών καλεί τα πρωτοβάθμια σω
ματεία σε πλατιά σύσκεψη την Παρασκευή 16 Απρίλη, στις 6 μ.μ., στο
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.
Τέλος, κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που διοργανώνει την Παρασκευή 16 Απρίλη στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας της
Λαμίας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης της υγείας των εργαζομένων και του
λαού, απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Παράλληλα καλεί σε ετοιμό
τητα για την οργάνωση της πρωτομαγιάτικης απεργιακής κινητοποίησης,
απέναντι και στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
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 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,24

Επιφάνεια 1069.72
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2021

Κυκλοφορία:

2870

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Σελ.:

1,24

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-04-2021

ΠΟΕΔΗΝ: "48
διασωληνωμένοι
ασθενείς με
κορωνοϊό
εκτός ΜΕΘ"
Δύσκολη παραμένει η κατάστα
ση στα νοσοκομεία της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης, καθώς το
τρίτο κύμα της πανδημίας του
κορωνοϊού συνεχίζει να πιέζει α
σφυκτικά το ΕΣΥ.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος,
παρά τη δημιουργία προσωρι
νών και αυτοσχέδιων ΜΕΘ, "που
λειτούργησαν χωρίς να πληρούν
τους κανόνες ασφαλείας", χθες
στην Αττική είχαμε 48 διασωληνωμένους ασθενείς με κορωνοϊό
εκτός ΜΕΘ.
"Δυστυχώς, έχουμε και νέους σε
ηλικία. Πολλούς τους ξεγράφει
το σύστημα, αφού ποτέ δεν έρ
χεται η σειρά τους για εισαγωγή
σε ΜΕΘ. Καταλήγουν διασωληνωμένοι στις κλινικές μετά από
πολλές ημέρες", σχολιάζει ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αθηνά Λινού για το σκεύασμα της Johnson & Johnson:

"Ποιοι δεν πρέπει να εμβολιαστούν"
ετά την αναστολή εμβολιασμών
με το σκεύασμα της Johnson &
Johnson που συστήνουν οι ΗΠΑ
λόγω θρομβώσεων, η καθηγήτρια
μιολογίας ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού, μιλώντας
στο Sputnik επισημαίνει ότι πρέπει να ε
ξεταστούν οι ηλικίες και το φύλο των αν
θρώπων, στους οποίους θα δοθεί.
Οι εμβολιασμοί με το σκεύασμα της
Johnson & Johnson ξεκινούν στην Ελ
λάδα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, ό
πως έχει γίνει ήδη γνωστό, ενώ 33.600
δόσεις του εμβολίου παραδίδονται
στην χώρα μας, σήμερα, Τετάρτη 14
Απριλίου. Εξάλλου, το Βέλγιο, παρέ
λαβε ήδη τις πρώτες 36.000 δόσεις
του εμβολίου.
Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ συστήνουν ανα
στολή εμβολιασμών με το μονοδοσικό
εμβόλιο της Johnson & Johnson για να ερευνηθούν τα έξι περιστατικά θρομβώ
σεων και ο μειωμένος αριθμός αιμοπετα
λίων, που παρουσίασαν γυναίκες, λίγες
μέρες αφότου είχαν εμβολιαστεί.
Σε κοινή ανακοίνωση της αναπληρώτριας διευθύντριας του CDC, Αν Σούσατ και του διευθυντή του κέντρου βιο
λογικής αξιολόγησης και έρευνας του
FDA Πέτερ Μαρκς, αναφέρεται ότι "έ
ως να ολοκληρωθεί η διαδικασία, συ
στήνουμε την παύση της χρήσης του
συγκεκριμένου εμβολίου για περισσό
τερη πρόληψη",
Η καθηγήτρια, επισημαίνει ότι “πρέπει να
εξεταστούν οι ηλικίες και το φύλο των
ανθρώπων, στους οποίους θα δοθεί, α
φού φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση
αντισυλληπτικών χαπιών".
Η ίδια υπογραμμίζει εξάλλου ότι χρειάζε
ται να επανεξεταστεί στη χώρα μας η χο
ρήγηση του εμβολίου.

Μ

4.033 νέα κρούσματα, 93 θάνα
τοι και 802 διασωληνωμένοι
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
εκτόξευση σημείωσαν,
χθες, τα κρούσματα του κο- 93, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έ
ρωνοϊού στην Ελλάδα, με τις χουν καταγραφεί συνολικά 9.054 θάνατοι.
μολύνσεις να ξεπερνούν και Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο
πάλι τις 4.000. Την ίδια στιγ νται διασωληνωμένοι είναι 802 (63.2% άν
δρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη.
μή, οι διασωληνωμένοι κατέγραψαν
αρνη
Το 83.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και η
τικό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας,
ενώ οι θάνατοι αρνητικό ρεκόρ για το λικία 70 ετών και άνω. Οι εισαγωγές νέων
2021. Σημειώνεται ότι τα 4.033 κρούσμα ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της ε
τα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ προκύπτουν πικράτειας είναι 458 (ημερήσια μεταβολή
από 76.070 τεστ, με τον δείκτη θετικότη- -15.03%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του ε
πταημέρου είναι 520 ασθενείς.
τας να βρίσκεται στο 5.3%.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα Την αρνητική πρωτιά της κατανομής των
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν κρουσμάτων και χθες είχε η Αττική, με
1.812 κρούσματα, ενώ στη συμπρωτεύου
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.033, εκ των
οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων σα καταγράφηκαν 554.
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολι Στην Λάρισα 139, στην Κοζάνη 112, ενώ
κός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στην Αχαΐα 95.
Η κατανομή στην Αττική: Κεντρικός Τομέ
σε 301.103 (ημερήσια μεταβολή +1.4%),
ας Αθηνών 559, Πειραιάς 287, Δυτικός Το
εκ των οποίων 51.3% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των μέας Αθηνών 219, Βόρειος Τομέας Αθη
τελευταίων επτά ημερών, 55 θεωρούνται σχε- νών 210, Ανατολική Αττική 192, Δυτική Ατ
τική 172, Νότιος Τομέας Αθηνών 154, Νη
τιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.401
σιά του Αργοσαρωνικού 19.
είναι σχεπζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
έα

Ν
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"Είναι ανησυχητικό, πρέπει η Επιτροπή
Εμβολιασμού να το επανεξετάσει" δη
λώνει. Η ίδια πιστεύει, επίσης, ότι "προς
Επιδη
το παρόν δεν πρέπει να εμβολιαστούν
νεαρές γυναίκες, ηλικίας 40 ετών και
κάτω" με το εμβόλιο της Johnson &
Johnson. Αντίθετα, θεωρεί πως οι νεα
ρές γυναίκες "πρέπει να εμβολιαστούν
με κάποιο από τα άλλα εμβόλια".
Οι Βρυξέλλες απαιτούν εξηγήσεις
για την καθυστέρηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά διευκρινί
σεις από την εταιρεία Johnson & John
son για την “απολύτως αναπάντεχη" ανα
κοίνωσή της ότι θα καθυστερήσει τις πα
ραδόσεις των εμβολίων Covid-19 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ευρωπαίος
αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.
Η αμερικανική εταιρεία είχε ανακοινώ
σει λίγο νωρίτερα ότι αναβάλει προσω
ρινά τις παραδόσεις στην ΕΕ μετά την
απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν τη
χρήση του εμβολίου mRNA λόγω της
εμφάνισης θρόμβωσης σε έξι γυναίκες
μέσης ηλικίας.
Η πηγή του Reuters υπενθύμισε ότι η ε
ταιρεία είχε επιβεβαιώσει την περασμέ
νη Παρασκευή ότι σκόπευε να παραδώσει στην ΕΕ 55 εκατομμύρια δόσεις μέ
χρι τα τέλη Ιουνίου, όπως προβλέπει η
σύμβασή της.
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε
επαφές με την εταιρεία" για να λάβει
διευκρινίσεις πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομα
στεί επειδή οι συζητήσεις αυτές είναι
εμπιστευτικές.
Εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η Επι
τροπή εξετάζει το ζήτημα αλλά δεν μπο
ρούσε να προβεί σε κάποιο άλλο σχόλιο
στην παρούσα φάση.
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 Σήμερα η κινητοποίηση στη 2η ΥΠΕ για την ενίσχυση
της ΠΦΥ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 143.13 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Σήμερα η κινητοποίηση
στη 2η ΥΠΕ για την ενίσχυση
της ΠΦΥ
Κινητοποίηση σήμερα, Τετάρτη, στις 7 μ.μ.
έξω από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης) πραγματοποι
ούν σωματεία και μαζικοί φορείς της Δυτικής
Αθήνας και του Πειραιά, απαιτώντας την ά
μεση ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Στην κινητοποίηση καλεί και το Εργα
τικό Κέντρο Πειραιά.
Η κινητοποίηση είναι συνέχεια προηγού
μενων αγωνιστικών παρεμβάσεων, που αναδεικνύουν τα τεράστια προβλήματα του δη
μόσιου συστήματος Υγείας, απαιτούν την ά
μεση ενίσχυσή του, προβάλλουν την ανάγκη
για άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών Υγεί
ας χωρίς αποζημίωση.

Σε Νέα Ιωνία και Μενίδι
Σωματεία και φορείς του Μενιδίου διοργανώνουν αύριο, Πέμπτη 15 Απρίλη, στις 10
π.μ., συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κέντρο
Υγείας Αχαρνών (Κύμης & Επταλόφου 3, Ολυ
μπιακό Χωριό) ενάντια στην υποβάθμισή του
και στα σχέδια μετατροπής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Αγιοι Ανάρ
γυροι» σε νοσοκομείο μιας νόσου.
Στη Νέα Ιωνία, σωματεία και φορείς της πό
λης οργανώνουν το Σάββατο 17 Απρίλη δια
μαρτυρία με μουσικά δρώμενα, που θα ξεκι
νήσει στις 11 π.μ. από τη λαϊκή αγορά του Πε
ρισσού και θα καταλήξει στις 12 μ. στο πάρκο
της οδού Πάρσης. Η πρωτοβουλία αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε με τη συμμε
τοχή εκπροσώπων σωματείων και φορέων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δεκάδες διασωΟηνωμενοι ψάχνουν ΜΕΟ επί μέρες
ft
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 513.97 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ην οριακή κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το
σύστημα υγείας ιδιαίτε

Τ

ρα στα νοσοκομεία του λεκανο

πεδίου περιγράφει ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας ότι 55 ασθενείς
με κορωνοϊό βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, με τους 30
από αυτούς να είναι σε αυτή την
κατάσταση για τουλάχιστον 3 ημέ
ρες. Ο ιός επιτίθεται με σφοδρότητα, οι αντοχές του συστήματος
εξαντλήθηκαν καθώς επίσης και
οι εφεδρείες του.
Η εντύπωση που δίδεται της
σταθεροποίησης, το Πάσχα στο
χωριό χωρίς μαζικούς προληπτι
κούς ελέγχους με μοριακό τεστ
δωρεάν είναι επικίνδυνο μήνυμα
στη κοινωνία»», τονίζει ο Μ. Γιαννάκος. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρ
νηση ανοίγει σταδιακά τις δραστη
ριότητες με ατομική και ευθύνη,
βασιζόμενη αποκλειστικά στα self
tets. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με
το πρώτο άνοιγμα των σχολείων
613 μαθητές και καθηγητές βρέ
θηκαν θετικοί στον κορωνιό μετά
τη διενέργεια self tests.

Τραγωδία
Σύμφωνα με τον Μ. Γιαννάκο
την Κυριακή, στο Ιπποκράτειο το
οποίο εφημέρευε εισήχθησαν 75
περιστατικά κορωνοϊού 45 με 60
ετών -τα περισσότερα από κάθε
εφημερία- με βαριά συμπτωμα
τολογία. Παράλληλα, ο πρόεδρος

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΠΟΕΔΗΝ

Δεκάδες διασωΟηνωμενοι
ψάχνουν ΜΕΟ επί μέρες
ft

της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτει ότι άνοι
Η κυβέρνηση μπορεί
ξαν ακόμη οκτώ κλίνες ΜΕΘ σε
να εκφράζει την
χειρουργικές αίθουσες φτάνοντας
τις 24 κλίνες ΜΕΘ οι οποίες όμως·» .αισιοδοξία της για την
γέμισαν αμέσως.
πορεία της πανδημίας
Παράλληλα, υπογράμμισε σε
ωστόσο οι αριθμοί την
ό,τι αφορά στο νοσοκομείο της
Νίκαιας, ότι δεν διαθέτει ούτε μία
κλίνη ΜΕΘ κορωνοϊού. Τα νοσο
κομεία με ΜΕΘ εξυπηρετούν δικά

διαψεύδουν με τραγικό
τρόπο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νοσήλευε 220, ενώ οι ΜΕΘ είναι
γεμάτες με 30 διασωληνωμένους
ασθενείς. Καταλήγοντας, ο Μιχά
λης Γιαννάκος χαρακτηρίζει επι
κίνδυνο για την κοινωνία το μήνυ
μα που στέλνεται για το «Πάσχα
στο χωριό» χωρίς δωρεάν μαζι
κούς προληπτικούς ελέγχους με
μοριακό τεστ. Σύμφωνα με στοι
χεία της ΠΟΕΔΗΝ οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στα νοσοκο
μεία της Αττικής έχουν ως εξής:

τους περιστατικά με προτεραιό
τητα, ενώ κάνει λόγο για τραγω
δία για όποιο ασθενή τύχει να
νοσηλευτεί στη Νίκαια - στο οποίο
νοσηλεύονται 160 περιστατικά
κορωνοϊού- και χρειαστεί δια
σωλήνωση, αφού παραμένει επί
μέρες σε θάλαμο. Στη Θεσσαλονί
κη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της

ού και έγιναν 75 εισαγωγές. Στο
ΑΧΕΠΑ νοσηλεύει 185 περιστα
τικά κορωνοϊού και τον Νοέμβριο

ΠΟΕΔΗΝ, η κατάσταση θυμίζει
ημέρες Νοεμβρίου καθώς κατά την
εφημερία του ΑΧΕΠΑ προσήλθαν
200 θετικά κρούσματα κορωνοϊ-

•
•
•
•
•
•
•

Νίκαια: 17
Τζάνειο: 4
Ασκληπιείο: 2
Σισμανόγλειο: 6
Ερυθρός Σταυρός: 6
Γεννηματάς: 5
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκο

μείο Κηφισιάς «Οι Αγιοι Ανάρ
γυροι»: 2
• Λαϊκό: 2
• Αλεξάνδρας: 9 σε λίστα ανα
μονής
• Ελπίς: 4 σε αυτοσχέδιο θάλα
μο ΜΑΦ.

«Εκτόξευση» με 4.033
κρούσματα
Ημέρα αρνητικών ρεκόρ σε διασωληνωμένους και νεκρούς λόγω
κορωνοϊού η χθεσινή.
Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά
οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους
802, ενώ σημειώθηκαν οι περισ
σότεροι θάνατοι για το 2021 καθώς
93 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Παράλληλα καταγράφηκε μεγάλη
αύξηση στα κρούσματα με 4.033
νέες μολύνσεις.
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93 θάνατοι και 802 διασωλιτ
■ 9.054 τα συνολικά θύματα
του κορονοϊού στη χώρα, ενώ
χθεε ανακοινώθηκαν 4.033
κρούσματα σε 76.070 τεστ

πανδημία συνεχίζει να επελαύνει σιη χώρα με... σπασμένα τα
φρένα. Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
4.033 κρούσματα σε 76.070 τεστ,
την ώρα που έσπασε το φράγμα
των 800 διασωληνωμένων, καθώς 802 ασθενείς
νοσηλεύονται με μηχανική υποστήριξη. Πάνω
από 9.000 έφτασαν τα θύματα του κορονοϊού
στη χώρα, μετά τους 93 νέους θανάτους. Και
όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση πουλάει
ελπίδες και... τρέλα για να καλύψει τα λάθη της,
ασχολούμενη μόνο με πς πασχαλινές διακοπές.
Στην Ατπκή εντοπίστηκαν 1.812 μολύνσεις,
στη Θεσσαλονίκη 554, στη Λάρισα 139 και την
Κοζάνη 112. Στο λεκανοπέδιο η διασπορά έχει
ως εξής: Ανατολική Ατπκή (192), Βόρειος Τομέ
ας Αθηνών (210), Δυηκή Ατπκή (172), Δυηκός
Τομέας Αθηνών (219), Κεντρικός Τομέας Αθη
νών (559), Νήσοι (19), Νόπος Τομέας Αθηνών
(154) και Πειραιάς (287). Διψήφιο αριθμό κρου
σμάτων είχαμε σε Αιτωλοακαρνανία (26), Αρ
γολίδα (30), Αρκαδία (25), Αχαΐα (95), Βοιωπ'α
(44), Γρεβενά (11), Δράμα (18), Εβρος (34), Εύ
βοια (51), Ζάκυνθο (12), Ηλεία (31), Ημαθία (17),
Ηράκλειο (93), Ιωάννινα (31), Καβάλα (53), Κά
λυμνο (15), Καρδίτσα (26), Καστοριά (25), Κέρκυ
ρα (11), Κιλκίς (47), Κορινθία (41), Κω (11), Λα
κωνία (11), Λασίθι (18), Μαγνησία (66), Μεσ
σηνία (12), Ξάνθη (21), Πέλλα (78), Πιερία (22),
Ρέθυμνο (36), Ροδόπη (23), Σέρρες (60), Τρίκα
χαμοτγελαατόςονφν™
λα (10), Φθιώυδα (18), Χαλκιδική (26), Χανιά
(23) και Χίο (10).

Η

επίσκεψη τον Μ m

Θεηκότητα 5,33%
Τα κρούσματα προέκυψαν από 24.958 μοριακά
τεστ και ρεκόρ με 51.112 rapid tests. Βάσει του
συνόλου των 76.070 τεστ, η θεπκότητα ανέρχε
ται σε 5,33%. Από τα 4.033 νέα κρούσματα, 15
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων σης πύλες εισό
δου της χώρας. 0 συνολικός αριθμός των κρου
σμάτων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχε
ται σε 301.103 (ημερήσια μεταβολή +1,4%), εκ
των οποίων το 51,3% αφορά άνδρες. Με βά
ση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταί
ων επτά ημερών, 55 θεωρούνται σχεπζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.401 είναι σχεπζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι 93 νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19
ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων
σε 9.054, από τα οποία το 95,6% είχε υποκείμε
νο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 802 ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι (63,2% άνδρες) εί
ναι τα 67 έτη και το 83,4% έχει υποκείμενο νό
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρ
χή της πανδημίας έχουν εξέλθει από πς ΜΕΘ
1.901 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
458 (ημερήσια μεταβολή -15.03%).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

^Φτροτοννομ

Νεκρόβ 75xpovos που περΐμενε πέντε μέρες για ΜΕΘ
ΟΛΟ ΚΑΙ μεγαλύτερη είναι η πίεση
που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας από τη σταθερή ροή κρουσμάτων
και διασωληνωμένων ασθενών.
Χαρακτηρισπκά είναι τα λόγια συντονίστριας της εφημερίας και υπεύ
θυνης τωνΤΕΠ στο Γενικό Κρατικό Νί
καιας Ζωής Γεωργοπούλου, που ανέ
φερε όπ η εφημερία της Δευτέρας ήταν
από πς πιο δύσκολες, καθώς σημειώ
θηκε ρεκόρ με 77 θετικά κρούσματα
και 88 ύποπτα.
«Μέχρι σπγμής, έχουν γίνει 32 ει
σαγωγές και εκκρεμούν άλλες 25 που
θα παραμείνουν στη βραχεία νοση
λεία, μέχρι να μπορέσουμε να τους τα
κτοποιήσουμε» τόνισε η κυρία Γεωργοπούλου σε τηλεοπτική εκπομπή, υπο
γραμμίζοντας όπ οι ασθενείς φτάνουν
σε πιο βαριά κατάσταση στο νοσοκο
μείο απ’ ό,π στην αρχή της πανδημίας.

Είναι πλέον σαφές όπ τα νοσοκο
μεία της Αττικής βρίσκονται στο επίκε
ντρο της πανδημίας, αφού στο λεκα
νοπέδιο καταγράφεται η πλειονότητα
των εισαγωγών για απλές νοσηλείες,
αλλά και σε ΜΕΘ. Μάλιστα, σύμφωνα
με την ΠΟΕΔΗΝ, χθες 48 ασθενείς με
κορονοϊό παρέμειναν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Ατ
τικής, «παρά πς προσωρινές και αυτο
σχέδιες ΜΕΘ που λειτούργησαν, χωρίς
να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας».
«Τη Δευτέρα είχαμε τον θάνατο
ενός ακόμη διασωληνωμένου ασθε
νή, ενός 75χρονου, ο οποίος νοσηλευ
όταν στο Ασκληπιείο Βούλας και βρι
σκόταν πέμπτη ημέρα εκτός ΜΕΘ, σε
λίστα αναμονής!» ανέφερε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.
Το πρόβλημα, επίσης, εντοπίζεται
και σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι

αναμένουν για μία κενή κλίνη ΜΕΘ.
Και όταν αυτή βρεθεί, στην πλειονό
τητα των περιπτώσεων, σημαίνει ότι
άδειασε επειδή ένας ασθενής κατέ
ληξε...
«Δυστυχώς, έχουμε και νέους σε
ηλικία. Πολλούς τους ξεγράφει το σύ
στημα, αφού ποτέ δεν έρχεται η σει
ρά τους για εισαγωγή σε ΜΕΘ. Κατα
λήγουν διασωληνωμένοι σης κλινικές
μετά από πολλές ημέρες» προσθέτει ο
κ. Γιαννάκος.
Μόνο την Τρίτη βρίσκονταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ τέσσερις ασθε
νείς στο Σισμανόγλειο, οκτώ στον Ερυ
θρό Σταυρό, τρεις στο «Γ. Γεννηματάς»,
δύο στο Λαϊκό, δύο στο Ελπίς, τέσσε
ρις στο Τζάνειο, 13 στο Γενικό Κραπκό Νίκαιας, τρεις στο Ασκληπιείο Βού
λας, δύο στο ΓΟΝΚ και δύο στο «Αλε
ξάνδρα».
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ιτωμένοι αλλά... πέρα βρέχει!
«Εσβησε» 65xpovos που οι γιατροί
ιού συνέστηναν να παραμείνει σπίτι
θώς είχε ήπια συμπτώματα και του έδω
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ όσο περνούν οι ώρες η
σαν και αναβίωση. Λίγες ημέρες μετά,
μαύρη λίστα με ία θύματα του κορονοσύμφωνα με το αδελφό του, παρουσία
ϊού στη Μαλεσίνα, που ήδη έφτασαν τα
σε υψηλό πυρετό και έντονο βήχα. Σε
19, αφού έφυγαν από τη ζωή άλλες δύο
επικοινωνία του τόσο με το Βενιζέλειο
γυναίκες, μια 75χρονη και μία 73χρονη.
όσο και με το Πανεπιστη
Η πρώτη είχε διασωμιακό Νοσοκομείο Ηρα
ληνωθεΐ σπς 19 Μαρτίου
κλείου οι γιατροί επανέστο Νοσοκομείο Τρικά
λαβαν όπ πρέπει να παλων, επειδή δεν υπήρ
ραμείνει στο σπίπ. Ωστό
χαν διαθέσιμα κρεβάτια
σο, πριν από λίγες μέρες
στη ΜΕΘ του Νοσοκο
ο 65χρονος λιποθύμη
μείου Λαμίας. Η 73χροσε και άφησε την τελευ
νη νοσηλευόταν διαταία του πνοή ύστερα
σωληνωμένη στη ΜΕΘ
από καρδιακό επεισόδιο.
Λαμίας από τις 6 Μαρ
Σύμφωνα με τον αδελ
τίου. Δύο ημέρες αρ
φό του, δεν έπασχε από
γότερα πέθανε ο σύζυ
υποκείμενα νοσήματα.
γός της, ο οποίος επί
Μάχη με τον ιό δί
σης νοσηλευόταν στο
ΟΜιχάλης Τρεμόπονλος
νει στη ΜΕΘ του Νοσο
ίδιο νοσοκομείο. Η γυ
κομείου «Παπανικολάου»
ναίκα πάλεψε με τον ιό
στη Θεσσαλονίκη ο επι
και τη Δευτέρα βρέθηκε
Θρηνεί άλλους δύο
κεφαλής της δημοτικής
αρνητική σε έλεγχο. Αν
νεκρούς
η
Μαλεσίνα!
παράταξης «Οικολογία και βγήκε από την κλι
Στην Εντατική
Αλληλεγγύη» Μιχάλης
νική Covid, δεν μπόρεσε
να κρατηθεί στη ζωή και
του «Παπανικολάου» Τρεμόπουλος, όπως έγι
άφησε την τελευταία της
νε γνωστό κατά τη διάρ
ο Mix. Τρεμόπουλος
πνοή. Να σημειωθεί πως
κεια του δημοηκού συμστον Δήμο Λοκρών, στον
,βουλίου τη Δευτέρα. 0
οποίο ανήκει η Μαλεσί
επικεφαλής της παράτα
να, έχουν χαθεί από τον ιό 30 άτομα
ξης διαγνώστηκε με τον ιό την περα
κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος
σμένη εβδομάδα και το μεσημέρι της
της πανδημίας.
Κυριακής χρειάστηκε να διασωληνωθεί.
Τραγικό τέλος είχε ένας 65χρονος
Τέλος, από κορονοϊό νοσεί ο μητρο
στο Ηράκλειο, ο οποίος βρέθηκε θετι
πολίτης Καρπενησιού Γεώργιος, ο οποί
κός στον ιό σπς 30 Μαρη'ου. Οι γιατροί
ος είχε πυρετό και υποβλήθηκε σε rapid
του νοσοκομείου που επισκέφτηκε του
test Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, πα
είπαν να παραμείνει στο σπίπ του, καραμένει κατ’ οίκον για 14 ημέρες.

Γεμίζουν πλέον τα νοσοκομεία ms Θεσσαλονίκηβ
ΟΛΕΣ 01 κλίνες είναι πλέον γεμάτες στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, που ολοκλήρωσε μια δύσκο
λη εφημερία, ενώ η πίεση στα νοσοκομεία της πόλης αυξά
νεται συνεχώς και αποτυπώνεται καθημερινά στις εφημερί
ες που δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο.
Οι 20 διαθέσιμες κλίνες στη ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου»
είναι πλέον γεμάτες με ασθενείς με κορονοϊό, ενώ έγιναν 54
εισαγωγές ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί. 152 ασθενείς
νοσηλεύονται με Covid-19 στις απλές κλίνες.
Το Ιπποκράτειο άρχισε εφημερία με διαθέσιμες τρεις κλί
νες ΜΕΘ από τις 30 που διαθέτει συνολικά, ενώ σε απλές
κλίνες νοσηλεύονται περίπου 105 άτομα και έτσι βρίσκε
ται πλέον στο 90°/ο η πληρότητα των ΜΕΘ στη Θεσσαλονί
κη, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των
γιατρών από ιδιωτικές κλινικές και από τις Ενοπλες Δυνά
μεις, αφού αυξήθηκαν τα ενεργά κρούσματα και μειώθηκαν
οι νοσηλείες.
Η εξέλιξη της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη δεν αφήνει
περιθώρια εφησυχασμού, όμως φαίνεται πλέον όη έχει επι
τευχθεί μια σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά ης εισαγωγές στα
νοσοκομεία, που είναι κρίσιμη παράμετρος για το επόμενο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διάστημα. Τα Σαββατοκύριακα οι εικόνες έξω από καφέ μπαρ,
ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προβληματίζουν, κα
θώς θεωρείται ότι ο καφές και το ποτό στο πεζοδρόμιο επι
βαρύνουν την κατάσταση και ένα ελεγχόμενο άνοιγμα των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με χρήση των
εξωτερικών χώρων με όρους και κανόνες, μπορεί να εκτονώ
σει ης συγκεντρώσεις και να περιορίσει τους συγχρωυσμούς.
Σε επίπεδο στοιχείων ανά δήμο, στην Καλαμαριά το πο
σοστό αύξησης των ενεργών κρουσμάτων είναι το μεγαλύτε
ρο, φτάνοντας στο 60%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδο
μάδα, παρόη στον δήμο γίνονται διαρκώς πολλά τεστ στη δι
άρκεια κάθε εβδομάδας. Αύξηση έχουν και οι περισσότεροι
άλλοι δήμοι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, με το ποσοστό πά
ντως να κυμαίνεται κάτω από το 35% σε κάθε δήμο.
Στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης είναι αυξημένα
τα ενεργά κρούσματα, που έφτασαν στα 77, με τους νοση
λευόμενους όμως να είναι ελαφρώς μειωμένοι (16) και για
την άλλη περιοχή της Μακεδονίας που έχει πρόβλημα, την
Κοζάνη, υπεγράφησαν συμβάσεις με ιδιωτικές κλινικές προς
αποσυμφόρηση από μη Covid περισταυκά των δύο νοσοκο
μείων του νομού, Μαμάτσειου και Μποδοσάκειου.

Αναξιόπιστα
τα self tests; λέει
καθπγητήε
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ για την αξιοπιστία των
self tests εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος (φωτό), την ώρα που η κυβέρνηση
επιχειρεί με το συγκεκριμένο μέτρο να
ανοίξει όλες τις δραστηριότητες. Μάλι
στα, ξεκαθάρισε ότι ακόμα και ένα αρ
νητικό self test δεν εξασφαλίζει σε τί
ποτα τον πολίτη που το έκανε, ο οποίος
πρέπει να συνεχίσει να τηρεί στο ακέ
ραιο τα μέτρα. 0 καθηγητής Πνευμονολογίας εξήγησε μιλώντας στο Open ότι
το πιο αξιόπιστο τεστ για την ανίχνευ
ση του κορονοϊού είναι το μοριακό, δη
λαδή το PCR, λέγοντας πως το self test
«έχει πιθανότητα 40% με 50% να βγει
ψευδώς αρνητικό» και άρα «δεν αθωώ
νει τους αρνητικούς».
«θα πρέπει, λοιπόν, αυτός που το κά
νει να μην επαναπαυθεί και να συνεχί
σει να τηρεί τα μέτρα και να φορά μά
σκα» συνέστησε ο κ. Βασιλακόπουλος,
υπογραμμίζοντας ότι, αντιθέτως, «ένα
θετικό self test έχει μεγάλες πιθανότητες
να είναι πράγ
ματι θεπκό».
«Το self
test είναι χρή
σιμο εργαλείο,
αλλά όχι πα
νάκεια. Το αρ
νητικό self test
δεν μας εξα
σφαλίζει σε
τίποτα. Αυτό
ισχύει και με
τα rapid tests.
Το πιο αξιόπι
στο απ’ όλα τα τεστ είναι το μοριακό, που
έχει 30% πιθανότητα ψευδούς αποτε
λέσματος» ανέλυσε, επίσης, ο καθηγη
τής Πνευμονολογίας και προειδοποίη
σε: «Δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Τα κρούσματα είναι πολλά, αλλά
όχι επιθετικώς αυξανόμενα».
Ωστόσο, η μέθοδος των self tests
έχει ορισμένα θετικά στοιχεία, παρότι
δεν είναι επισφαλές, συμπλήρωσε ο κ.
Βασιλακόπουλος.
«Με το self test θα βρούμε πάρα πολ
λούς απ’ αυτούς που έχουν λοίμωξη με
υψηλή συγκέντρωση, που είναι πολύ
μεταδοτικοί, θα χάσουμε και κάποιους
αρνητικούς δηλαδή, που έχουν τη νό
σο, και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Αν υπήρχε λύση να
βρίσκαμε όλους τους θετικούς και τους
αρνητικούς, θα είχαμε λύσει το θέμα παγκοσμίως και θα είχε τελειώσει η παν
δημία» κατέληξε.
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 Νέα δεδομένα στον δρόμο για την ανοσία Ξεπέρασαν τους 800 οι διασωληνωμένοι
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1553.22
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ρεκόρ
V Αρνητικό
με 802 διασωληνωμένους
Η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ
V COVID
στην επικράτεια
είναι στο 85% και των απλών
κλινών στο 59%

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νέα δεδομένα στον δρόμο για την ανοσία - Ξεπέρασαν τους 800 οι
διασωληνωμένοι
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-04-2021

Νέα δεδομένα στον δρόμο για την ανοσία
Προληπτική αναστολή χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ - Σήμερα οι πρώτες δόσεις στην Ελλάδα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Νέα δεδομένα που ενδεχομένου να

τροποποιήσουν τον βηματισμό τηε
χώραε μαε στον δρόμο για την
επίτευξη τηε συλλογηαίε ανοσίαε
έναντι τηε COVID-19, θέτουν οι
εξελίξετε από ττε ΗΠΑ όπου υγετονομτκέε αρχέε προχωρούν στην
προληπτική αναστολή χορήγησηε
του εμβολίου Ιοήηεοη & Ιοήηεοη,
προκειμένου να εξεταστεί εάν αυτό
σχετίζεται με περιστατικά θρομβώ
σεων που έχουν εντοπιστεί μεταξύ
των εμβολιασμένων.
Τιε εξελίξετε παρακολουθεί κατ
η Εθντκή Επττροπή Εμβολιασμών
που στην περίπτωση του συγκεκρτμένου εμβολίου θα έχει τη δυ
νατότητα να εξετάσει τα δεδομένα
κατ να προχωρήσετ εφόσον χρεταστεί σε συγκεκρτμένεε συστάσετε
πρτν από την έναρξη των εμβολτασμών με αυτό.
Στη χώρα μαε στ πρώτεε 33.600
δόσετε του εμβολίου αναμένονται
σήμερα, προκετμένου να αρχίσουν
να χορηγούντατ από την προσε
χή Δευτέρα. Οπωε ανέφεραν στην
«Κ» στελέχη του υπουργείου Υγείαε, στ παραδόσετε τουλάχιστον αυ
τών των πρώτων δόσεων από την
Ιοήηεοη & Ιοήηεοη θα γίνουν κα
νονικά. Μένει να φανεί ττ θα γτνετ στη συνέχετα. Σύμφωνα με τον
σχεδίασμά, έωε το τέλοε Ιουνίου
θα έχουμε παραλάβετ συνολτκά
1.200.000 δόσετε που θα σημαίνει
τσάρτθμουε πολίτεε εμβολτασμένουε, αφού το συγκεκρτμένο εμβό
λιο είναι μονοδοστκό. Κατ αξίζετ να
τοντσθεί όττ σε αυτό το εμβόλιο βασίζοντατ στ υγετονομτκέε αρχέε γτα
την επιτάχυνση τηε εξέλτξηε του
προγράμματοε εμβολιασμού και
την πολύ θεττκή προοπττκή να ξεκτνήσετ ο εμβολτασμόε ένανττ τηε
COVID-19 των ατόμων ηλτκίαε κά
τω των 50 ετών εντόε του Ιουνίου.

Αλλωστε, μετά ττε ανακοτνώσετε
γτα την επικείμενη ενεργοποίηση
τηε πλατφόρμαε emvolio.gov.gr
γτα τον προγραμματτσμό των ρα
ντεβού περίπου 2,5 εκατομμυρί
ων πολττών (άτομα με υποκείμε
να νοσήματα, εκπατδευττκοί, στ
55 έωε 59 ετών και οτ 50 έωε 54
ετών), χθεε ο γεντκόε γραμματέαε
Πρωτοβάθμταε Φροντίδαε Υγείαε
Μάρτοε Θεμτστοκλέουε ανέφερε
όττ εντόε του Μάίου θα έχουν τη
δυνατότητα να κλείσουν ραντε
βού γτα τον Ιούντο γτα εμβολιασμό
ένανττ τηε COVID-19 κατ τα άτομα
ηλτκίαε κάτω των 50 ετών.

Παραδόσειβ
Αυτό που έφερε τη χώρα κοντά

Στο συγκεκριμένο
μονοδοσικό σκεύασμα
βασίζονται οι υγειονομι
κές αρχές για την επιτά
χυνση του εμβολιαστικού προγράμματος
στη χώρα μας.
στον εμβολιασμό των νεότερων
ηλικιών είναι κυρίωε οι αυξημένεε παραδόσετε των εμβολίων γτα
τουε επόμενουε δύο μήνεε. Σύμ
φωνα με τα όσα ανέφερε χθεε ο
γεντκόε γραμματέαε Πρωτοβάθμταε Φροντίδαε Υγείαε Μάρτοε Θε
μτστοκλέουε, εκτόε από τα εμβό
λια τηε Ιοήηεοη & Ιοήηεοη είνατ
επιβεβαιωμένο όττ η Ελλάδα θα
παραλάβετ από την Pfizer περί
που 1.500.000 δόσετε του εμβολί
ου τον Μότο κατ περίπου 1.800.000
δόσετε τον Ιούντο. Η A8traZeneca
έχει δεσμευθετ να παραδίδετ μηντατωε 450.000 δόσετε γτα το τρί
μηνο Απριλίου - Μάίου - Ιουνίου.

Η συμμετοχή των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κινείται στο ίδιο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι 60%.
Σε πολύ χαμηλότερουε αρτθμούε
κτνούντατ οι παραδόσετε του εμ
βολίου τηε Modema, η οποία προε
το παρόν έχει αναφέρει όττ θα παραδώσετ 150.000 δόσετε έωε ττε
αρχέε Μάίου.

Ποσοστό συμμετοχήε
Εναε άλλοε παράγονταε που
ρυθμίζετ το πότε θα προχωράετ ο
εμβολτασμόε στην επόμενη ομάδα
είνατ το ποσοστό συμμετοχήε των
πολττών. Οπωε ανέφερε στην «Κ»
ο κ. Θεμτστοκλέουε, η συμμετοχή
των πολττών δεν είνατ πολύ χαμη
λή και κτνείτατ στο ίδιο επίπεδο
του ευρωπαϊκού μέσου όρου που

είνατ 60%. Ετδτκότερα, στα άτομα
ηλτκίαε 70 ετών κατ άνω το ποσο
στό συμμετοχήε κυμαίνετατ από
65% έωε 75% (το υψηλότερο πο
σοστό αφορά ττε ηλτκίεε 75 έωε 79
ετών). Στην ομάδα 65 έωε 69 ετών
που είναι και η τελευταία χροντκά για την οποία άνοτξε η πλατ
φόρμα έωε το περασμένο Σάββα
το, το ποσοστό συμμετοχήε ήταν
50% κατ στην ηλτκτακή ομάδα 60
έωε 64 ετών 47%. Η συγκεκρτμένη ομάδα έωε πρόσφατα είχε τη
δυνατότητα να κάνει μόνο το εμ
βόλιο τηε A8traZeneca, απένανττ
στο οποίο πολλοί πολίτεε εμφανί
ζονται διατακτικοί.

Ξεπέρασαν τους 800 οι διασωληνωμένοι
Νέα αύξηση του αριθμού των δτα-

σωληνωμένων ασθενών με
COVID-19, που ξεπέρασαν πλέ
ον τουε 800, καταγράφηκε χθεε,
μία ημέρα που ο αρτθμόε των θα
νάτων λόγω τηε νόσου θύμτσε
ττε πολύ δυσάρεστεε ημέρεε τηε
πανδημίαε του περασμένου Νο
εμβρίου κατ Δεκεμβρίου. Ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 4.033 νέα κρούσμα
τα τηε COVID-19 στη χώρα μαε,
με τον συνολτκά αρτθμό των πε
ριστατικών που έχουν επιβεβαι
ωθεί εργαστηριακά στην Ελλάδα
από την αρχή τηε πανδημίαε να
ξεπερνάετ ττε 300.000 (301.103).
Τα εργαστηριακά τεστ που δη
λώθηκαν χθεε στον ΕΟΔΥ ξεπέ
ρασαν ττε 76.000. Οτ νέοι θάνα
τοι ασθενών με COVID-19 είναι
93, ενώ τα θύματα τηε νόσου στη
χώρα μαε είνατ συνολτκά 9.054.
Δτασωληνωμένοτ νοσηλεύονταν
χθεε το μεσημέρι 802 ασθενείε
(21 περτσσότεροτ από προχθέε),
ενώ στο ΕΚΑΒ δηλώθηκαν 458 νέεε ετσαγωγέε στα νοσοκομεία. Η
κάλυψη των κλτνών ΜΕΘ COVID
στην επτκράτετα είνατ στο 85%
κατ των απλών κλτνών στο 59%.
Οσον αφορά τη γεωγραφική
κατανομή των νέων κρουσμάτων,
1.812 εντοπίστηκαν στην Αττική,
554 στη Θεσσαλονίκη, 139 στη Λά
ρισα, 112 στην Κοζάνη κατ 95 στην
Αχαΐα. Πολύ επιβαρυμένη επτδημτολογτκά, σε ό,ττ αφορά την ανα
λογία κρουσμάτων με κατοίκουε,
ήταν η χθεσινή ετκόνα τηε Δυττκήε Ατττκήε με 106,8 κρούσματα
ανά 100.000 κατοίκουε, η Κοζάνη
με 74,6 ανά 100.000 κατοίκουε κατ
ο Πετρατάε με 63,9 κρούσματα ανά
100.000 κατοίκουε.
Στα νοσοκομεία τηε Ατττκήε,
παρά την περαττέρω αύξηση του
αριθμού των κλτνών ενταττκήε
COVID με την ανάπτυξη των πολυ
δύναμων κλτνών σε χώρουε όπωε
χειρουργεία, μονάδεε αρνηττκήε
πτεσηε κατ άλλουε με ανττστοτχεε
υποδομέε (συνολικά τα νοσοκο
μεία του λεκανοπεδίου διαθέτουν
πλέον για τη νοσηλεία ασθενών
με κορώνο'ίό 445 κλίνεε ενταττκήε), η λίστα με τουε δτασωληνωμένουε ασθενείε εκτόε ΜΕΘ
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παραμένετ μεγάλη. Σύμφωνα με
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων Δημόστων Νοσοκομεί
ων, χθεε το μεσημέρτ τουλάχτστον
48 ασθενείε ήταν δτασωληνωμένοτ
σε απλούε θαλάμουε νοσοκομείων
τηε Ατττκήε. Πίεση όμωε υπάρχετ
και στα νοσοκομεία τηε Δυτικήε
Μακεδονίαε. Στο νοσοκομείο τηε
Κοζάνηε χθεε το μεσημέρτ νοση
λεύονταν 78 ασθενείε με κορωνοϊό
σττε κλτντκέε και πέντε στη ΜΕΘ,

Τάση μείωσης του ιικού
φορτίου στην Αττική
καταδεικνύει
η ανάλυση των λυμάτων
του λεκανοπεδίου.
κατ στο νοσοκομείο Πτολεμάΐδαε
54 κατ έξτ αντίστοιχα.
Πάντωε, τάση μείωσηε του πκού φορτίου στην Ατττκή -μετά
ένα πολύ μεγάλο δτάστημα κατά
το οποίο αυτό ήταν σταθερά υψη
λό- καταδετκνύετ η ανάλυση των
λυμάτων του λεκανοπεδίου. Σύμ
φωνα με τα τελευταία δεδομένα
των εργαστηριακών ελέγχων του
Εθντκού Δτκτύου Επιδημιολογιαε Λυμάτων, την προηγούμενη
εβδομάδα παρατηρήθηκε μείωση
τηε τάξηε του 33% στο ηκό φορ
τίο των λυμάτων, σε σχέση με μία
εβδομάδα πριν. Μείωση παρατη
ρήθηκε κατ στα ασττκά λύματα
του Αγίου Νικολάου Κρήτηε. Στον
αντίποδα, σημανττκή αύξηση του
ιικού φορτίου εντοπίστηκε στην
Ξάνθη (αύξηση κατά 196%), στο
Ηράκλετο Κρήτηε (+122%), στο
Ρέθυμνο (+74%) κατ στα Χαντά
(+50%). Ορτακέε θεωρούνται οτ
αυξήσετε στην Αλεξανδρούπολη
(+20%) και στη Λάρτσα (+21%),
αφού σύμφωνα με τουε ερευνητέε οτ μεταβολέε αυτού του μεγέθουε εμπίπτουν στα όρια τηε εργαστηρτακήε αβεβατότηταε, ενώ
σταθερό παραμένετ το τικό φορ
τίο στην Πάτρα, στη Θεσσαλονί
κη κατ στον Βόλο.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η κάλυψη των κλινών ΜΕΘ C0VID στην επικράτεια είναι στο 85% και των
απλών κλινών στο 59%. Χθες ανακοινώθηκαν 4.033 νέα κρούσματα της
C0VID-19 και 93 θάνατοι.

Καταλήψεις και συλλαλητήρια
Με λιγοστές καταλήψετε σχολτκών

μονάδων ξεκίνησε η δτά ζώσηε
λεττουργία των λυκείων, με εκεί
νη του 4ου Λυκείου Πετρούποληε
να κερδίζετ ττε εντυπώσετε λόγω
του αττήματοε.
Συγκεκριμένα, μαθητέε του λυ
κείου στην Πετρούπολη διαμαρτύ
ρονται γτα ττε συνθήκεε έναρξηε
των σχολείων, δηλώνονταε όττ ενόψετ των Πανελλαδτκών Εξετάσε
ων είνατ προττμότερο να ανοίξουν
τα φρονττστήρτα. Από την άλλη,
η Συντοντσττκή Επττροπή Μαθη
τών Αθήναε (φέρεται φίλα προ
σκείμενη στη Νεολαία του ΚΚΕ)
έχετ προγραμματίσει ανοτχτή συ
νεδρίαση στο σχολτκό συγκρότη
μα τηε Γκράβαε την Κυριακή 25
Απριλίου. Ζητεί να αυστηροποτηθούν τα μέτρα πρόληψηε γτα μα

θητέε και εκπαιδευττκούε όσον
αφορά το άνοτγμα των σχολείων.
Μαζί με τουε μαθητέε, η Δτδασκαλτκή Ομοσπονδία -με αιτήματα γτα
«ουστασττκά μέτρα υγτετνήε και
ασφάλεταε στα σχολεία, ολοκλη
ρωμένο σχέδτο ανττμετώτπσηε των
μαθηστακών κατ ψυχοκοτνωντκών
προβλημάτων που δημιούργησε
ή όξυνε η πανδημία»- μετέχετ σε
πορεία σήμερα σττε 6.30 μ.μ. από
τα Προπύλαια προε τη Βουλή. Γτα
αύρτο προγραμματίζονται εκπατδευττκά συλλαλητήρια σε όλη τη
χώρα - στην Αθήνα από τα Προπύλατα στη 1 μ.μ. Από την πλευ
ρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να μην
εφαρμοστεί η ελάχιστη βάσηε ετσαγωγήε όπωε έχετ εξαγγελθεί γτα
ττε προσεχείε Πανελλαδτκέε Εξετά
σετε ετσαγωγήε στα ΑΕΙ.

Εθελοντής
μακράς διάρκειας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στις S Απριλίου 2020 του χορήγησαν

σε ερευνητικό κέντρο στο Στάτλ
με μια μικρή ένεση στο αριστερό
μπράτσο δόση 250 μικρογραμμαρτων μταε πετραματτκήε τότε
ουσίαε, ελπίζονταε όττ θα αποτελέσετ τη βάση γτα τη δημτουργία
αποτελεσματτκού εμβολίου κατά
τηε νόσου COVID-19. Σττε 6 Μάτου 2020 έλαβε τη δεύτερη δόση.
Ο βτοχημτκόε Ιαν Χέτντον ήταν
έναε από τουε πρώτουε 45 εθελοντέε στην κλτντκή μελέτη τηε
ετατρείαε Moderna. Η συμμετοχή
του δεν περιορίστηκε εκεί. Την 1η
Απρτλίου 2021, ενώ αρκετέε χώρεε
προσπαθούν να λύσουν προβλή
ματα στην προμηθευττκή αλυσί
δα εγκεκριμένων πλέον εμβολίων
κατ να επισπεύσουν τη χορήγησή
τουε, ο 29χρονοε Αμερτκανόε έλα
βε κατ τρίτη δόση. Είναι έναε από
τουε εθελοντέε μακράε δταρκείαε.
Ο Χέτντον παίρνει μέροε σε νέα
κλινική μελέτη τηε ετατρείαε βτοτεχνολογίαε Moderna. Βρίσκεται
μεταξύ των εθελοντών οτ οποίοι
συμμετείχαν πριν από ένα χρόνο
στην πρώτη δοκιμή του εμβολί
ου με την ονομασία mRNA-1273
κατ αυτό το διάστημα λαμβάνουν
μτα επαναληπττκή τρίτη δόση
(ήοοεΐετ). «Σκοπόε, όπωε κατ κα
τά την αρχτκή συμμετοχή μου,
είναι να δταπτστωθεί σε αυτή τη
φάση η ασφάλεια κατ όχτ απαραί
τητα η αποτελεσματικότητα τηε
χορήγησηε τρίτηε δόσηε σε κά
ποιον που είχε ήδη εμβολταστεί,
σε περίπτωση που χρειάζεται ανά
έτοε να επαναλαμβάνεται το εμβόλτο γτα την ανττμετώπτση μεταλ
λάξεων», λέει ο Χέτντον σε τηλε
φωνική του συνομιλία με την «Κ».
Το Εθντκό Ινστιτούτο Αλλεργτών κατ Λοτμωδών Νόσων των
ΗΠΑ πραγματοποιεί αυτή τη με
λέτη σε συνεργασία με την ετατρεία βτοτεχνολογταε Moderna
προκετμένου να προετοτμαστετ
γτα το ενδεχόμενο πτθανήε χορή
γησηε επαναληπττκού εμβολίου
κατ εφόσον προκύψετ η ανάγκη
κάλυψηε μεταλλάξεων του τού,
όπωε συμβαίνει κατ με τα εμβό
λια κατά τηε γρίπηε. Η νέα δόση
που έχει χορηγηθεί στον εθελο
ντή εξετάζεται εάν μπορεί να επι
μηκύνει την ανοσία κατ κατά τηε
νοττοαφρτκαντκήε μετάλλαξηε του
τού SARS-CoV-2. Στη δοκιμή λαμ
βάνουν μέροε συνολτκά 210 εθε
λοντέε εκ των οποίων στ 60 είχαν
προηγουμένωε εμβολιαστεί κατά
τηε COVID-19, ενώ οτ υπόλοτποτ
είνατ ανεμβολίαστοτ.
Ο Χέτντον είχε μτλήσετ στην
«Κ» πρώτη φορά κατά το πρώ
το κύμα τηε πανδημίαε. Είχε περτγράψει λεπτομερώε τότε πώε
έπρεπε να παρακολουθεί την πο-

«Σκοπός είναι να διαπιστωθεί σε
αυτή τη φάση η ασφάλεια της χο
ρήγησης τρίτης δόσης σε κάποιον
που είχε ήδη εμβολιαστεί», λέει ο
Χέιντον στην «Κ».

Ο Ιαν Χέιντον
συμμετείχε πέρυσι
στη δοκιμή του εμ
βολίου της εταιρείας
Modema και φέτος
σε νέα μελέτη
για τις μεταλλάξεις
της COVID-19.
ρεία τηε υγείαε του μετά τον εμ
βολιασμό κατ όττ όλα είχαν κυ
λήσει ομαλά κατ με ασφάλετα. «Ο
ρόλοε μου σε όλη αυτή την τστορία είναι πολύ μτκρόε. Είμαι απλά
ένα άτομο, έναε από τουε 45 εθε
λοντέε σε αυτή τη δοκιμή», είχε
πει τότε. «Οι ομάδεε των επτστημόνων αξίζουν τα συγχαρητήρτά
μαε. Εργάζονται σε αυτό το πεδίο
εδώ κατ χρόντα για να μπορούν
γρήγορα να δημτουργήσουν ένα
εμβόλτο εφόσον εμφανιστεί μια
πανδημία. Σε αυτούε πρέπει να
είμαστε ευγνώμονεε».
Οπωε και πριν από ένα χρόνο
έτσι κατ τώρα κατά την τρίτη επα
ναληπττκή δόση έπρεπε γτα μτα
εβδομάδα να ελέγχει τη θερμοκρα
σία του κατ να καταγράφει σε ένα
ημερολόγιο τυχόν συμπτώματα.
Δεν υπήρξε τίποτα το ανησυχη
τικό. «Πλέον η κατάσταση είναι
τελείωε διαφορετική σε σχέση με
την αρχική συμμετοχή μου. Σήμε
ρα γνωρίζουμε όττ το εμβόλιο δουλεύετ, είνατ ασφαλέε κατ θέλουμε
να το χρησιμοποτήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο», λέει. «Η
πανδημία έχει επηρεάσετ τόσο
πολλούε ανθρώπουε. Επτστήμονεε σε όλο τον κόσμο εργάζονται
σκληρά για να παραγάγουν κατ να
διαθέσουν τα εμβόλια. Πλέον γτα
πολλούε πολίτεε ο εμβολτασμόε
δεν είνατ απλά κάττ μακρτνό, μτα
ιστορία σττε ετδήσετε, αλλά κάτι
πολύ προσωπικό που τουε αφο
ρά άμεσα».
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 Με την πλάτη στον τοίχο τα νοσοκομεία της πόλης
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,8-9

Επιφάνεια 1319.84
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με την πλόπη στον τοίχο
τα νοσοκομεία της πόλης
Απελευθερώνονται νέες κλίνες για τις ανάγκες των ασθενών
t'ui~

1

a

if*’

Η πίεση του τρίτου κύματος της πανδη
μίας στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον πολύ
μεγάλη, με τις εισαγωγές για νοσηλεία
να είναι σταθερά σε υψηλά νούμερα και
οι ΜΕΘ να εξαντλούνται με γοργούς
ρυθμούς. Όπως μας εξηγούν επιστήμο
νες της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε ένα
βήμα πριν από ένα «έκτακτο» σχέδιο
για την πόλη, όπου όπως το Νοέμβριο,
θα ανοίξουν νέες κλίνες για κορωνοϊό
για να καλυφθούν οι ανάγκες των πολι
τών. ΣΕΛ 8-9

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 93 ΘΥΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΓ Λ K-Q

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με την πλάτη στον τοίχο τα νοσοκομεία της πόλης
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-04-2021

Αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία της 0
Ανοίγουν έκτακτες κλίνες για να καλυφθούν οι ανάγκες
πίεση του τρίτου κύμα
τος της πανδημίας στη
Θεσσαλονίκη είναι πλέ
ον πολύ μεγάλη, με τις
εισαγωγές για νοσηλεία
να είναι σταθερά σε υψηλά νούμερα
και οι ΜΕΘ να εξαντλούνται με γορ
γούς ρυθμούς. Όπως μας εξηγούν επι
στήμονες της Θεσσαλονίκης, βρισκό
μαστε ένα βήμα πριν από ένα «έκτα
κτο» σχέδιο για την πόλη, όπου όπως
το Νοέμβριο, θα ανοίξουν νέες κλίνες
για κορωνοίο για να καλυφθούν οι
ανάγκες των πολιτών.
«Ήδη εφαρμόζουμε το τελευταίο
έκτακτο σχέδιο τύπου Νοεμβρίου στο
νοσοκομείο, όπου είναι αφόρητη η πίε
ση που δεχόμαστε, με αποτέλεσμα να
μετατραπούν νέες μονάδες σε αποκλει
στικές Covid», εξηγεί στον «Τύπο Θεσ
σαλονίκης» ο Νίκος Καπραβέλος, διευ
θυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
«Το τρίτο κύμα βρίσκεται σε έξαρση
και οι ανάγκες είναι τεράστιες. Η νοση
ρότητα είναι πολύ μεγάλη στις ηλικίες
40-65 και η κάλυψη του συστήματος
υγείας της πόλης, αυτή τη στιγμή είναι
σε επίπεδα Νοεμβρίου», προσθέτει,
αναφέροντας ότι στο νοσοκομείο δεν
υπάρχει αυτή τη στιγμή κενή θέση
ΜΕΘ, ενώ νοσηλεύονται ήδη περίπου
τως η πίεση είναι μεγάλη. «Έχουμε 1
150 άτομα.
κρεβάτι διαθέσιμο στις ΜΕΘ προς το
Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα
παρόν και αυτή τη στιγμή νοσηλεύον
στο ΑΧΕΠΑ, όπου όπως μας εξηγεί ο
ται 170 ασθενείς. Προς το παρόν όμως,
πρόεδρος των εργαζομένων Χαράλαμ
δεν έχουμε φτάσει κοντά σε εικόνες
πος Κοροξένος, η κατάσταση στις νο
που είδαμε το Νοέμβριο στην πόλη κα
σηλείες και στις ΜΕΘ έχει σταθεροποι
θώς δίνουμε και αρκετά εξιτήρια κάθε
ηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, παρότι όν

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μέρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολ
λές μακροχρόνιες νοσηλίες, ενώ υπάρ
χει δυνατότητα για να ανοίξουν άμεσα
και νέα κρεβάτια, αν χρειαστεί».
Περίπου ίδια κατάσταση επικρατεί
και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου,
όπου νοσηλεύονται περίπου 150 ασθε

νείς και δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα
κρεβάτια για ΜΕΘ. «Όντως πιεζόμαστε
πολύ αυτές τις μέρες, όμως το σύστημα
υγεία της πόλης έχει ακόμη περιθώρια.
Σκεφτείτε ότι το Νοέμβριο είχαμε δια
θέσει ακόμη 20 περίπου κρεβάτια για
ΜΕΘ και πάνω από κρεβάτια για νοση

λεία. Οπότε πρέπει να προσέξουμε,
όμως δεν χρειάζεται πανικός γιατί
υπάρχει ακόμα περιθώριο», αναφέρει ο
Παναγιώτης Τουχτίδης, πρόεδρος εργα
ζομένων στο Παπαγεωργίου.
Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ
χθες τα αποτελέσματα των εργαστηρια
κών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επι
δημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2
σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί
υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα απο
τελέσματα αφορούν την περίοδο από 5
έως 11 Απριλίου 2021.
Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 5-11
Απριλίου 2021 παρατηρήθηκαν καθαρά
αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδο
μάδα 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2021
στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα
αστικά λύματα των 4 από τις 11 περιο
χές που ελέγχονται από το Εθνικό Δί
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟ
ΔΥ. Οι αυξητικές τάσεις κυμαίνονται
από +50% στα Χανιά μέχρι +196%
στην Ξάνθη.
Επισημαίνεται ότι οριακές θεωρούν
ται οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν
στην Αλεξανδρούπολη (+20%) και στη
Λάρισα (+21%) καθώς στις δύο αυτές
περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα
όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.
Αντίθετα, πτωτικές τάσεις παρατηρήθη
καν σε 2 από τις 11 περιοχές που ελέγ
χονται από το Εθνικό Δίκτυο Λυμάτων
του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στην Πε
ριφέρεια Αττικής (-33%) και στον Άγιο
Νικόλαο (-37%).
Επισημαίνεται, τέλος, ότι το ιικό
φορτίο στα αστικά λύματα της Πά-
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 Με την πλάτη στον τοίχο τα νοσοκομεία της πόλης
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

14-04-2021

►εσσαλονίκης
τρας (+7%), της Θεσσαλονίκης (-5%)
και του Βόλου (-7%) παραμένει ου
σιαστικά σταθερό. Παρακάτω δίνονται
περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με
τα αποτελέσματα της εβδομάδας 511/4/2021 ανά περιοχή:
Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία
εβδομάδα, 5-11/4/21, παρατηρήθηκε
μείωση (-33%) στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων της Αττικής σε σχέση
με την προηγούμενη εβδομάδα, 29/34/4/21. Το ιικό φορτίο παραμένει σε
υψηλά επίπεδα αλλά παρουσιάζει τάση
μείωσης.
Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδο
μάδα, 5-11/4/21, στη Θεσσαλονίκη
δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη με
ταβολή (-5%) στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων, σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα, 29/34/4/2021. Το ιικό φορτίο στα αστικά
λύματα διατηρείται σε υψηλά επίπε
δα.
Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα
5-11/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση
(+122%) στο ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων του Ηρακλείου σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα, 29/34/4/21. Έπειτα από τη μείωση που πα
ρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομά
δα (29/3-4/4/2021, το ιικό φορτίο των
λυμάτων επανήλθε σε πρότερα επίπεδα
παραμένοντας υψηλό.
Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα 511/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση
(+50%) στο ιικό φορτίο των αστικών
λυμάτων των Χανίων σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα, 29/3-4/4/2021.
Έπειτα από τη μείωση που παρατηρή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θηκε την προηγούμενη εβδομάδα (29/34/4/2021), το ιικό φορτίο των λυμάτων
επανήλθε σε πρότερα επίπεδα παραμέ
νοντας υψηλό.
Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα,
5-11/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση
(+74%) σε σχέση με την εβδομάδα
29/3-4/4/2021 στο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων του Ρεθύμνου. Έπει
τα από τη μείωση που παρατηρήθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα (29/34/4/2021), το ιικό φορτίο των λυμάτων
επανήλθε σε πρότερα επίπεδα.
Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 511/4/21, παρατηρήθηκε αύξηση
(+196%) του ιικού φορτίου στα αστικά
λύματα της Ξάνθης σε σχέση με την
προηγούμενη εβδομάδα, 29/3-4/4/21.
Παρά την αύξηση, τα επίπεδα του ιικού
φορτίου στα λύματα της Ξάνθης παρα
μένουν χαμηλότερα σε σχέση με άλλες
πόλεις που ελέγχονται από το δίκτυο
επιδημιολογίας λυμάτων του ΕΟΔΥ
(π.χ. Λάρισα, Βόλος).

Πάνω από 800 διασωληνωμένοι
και 93 νέα θύματα
του κορωνοΐού
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα ερ
γαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
κορωνοΐού που καταγράφηκαν χθες εί
ναι 4.033, εκ των οποίων 15 εντοπίστη
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό
δου της χώρας. Συγκεκριμένα, 1.812
κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττι
κή εκ των οποίων 559 στο κέντρο της
Αθήνας και 554 στη Θεσσαλονίκη.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά

των ανέρχεται σε 301.103 (ημερήσια
μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων
51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι
ωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 55 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.401
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 93, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο
λικά 9.054 θάνατοι. Το 95.6% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω.
Τόσο οι θάνατοι, όσο και ο αριθμός
των διασωληνωμένων κυμαίνονται σε
υψηλά επίπεδα, αποτυπώνουν ωστόσο
την επιδημιολογική κατάσταση πριν
από 10-15 ημέρες. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 802 (63.2% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το
83.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 1.901 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί
ναι 458 (ημερήσια μεταβολή 15.03%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 520 ασθενείς.Η διά
μεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η
διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
Να σημειωθεί, ότι το τελευταίο
24ωρο έγιναν 76.070 τεστ ανίχνευσης
του κορωνοΐού. Τα 24.958 ήταν μορια
κά και τα υπόλοιπα 51,112 rapid.
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 Πάτρα: ετοιμο το mega εμβολιαστικό κέντρο
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 163.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1

14-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πάιρα'Ετοιμο

Iomega
εμβοΑιασιικό
κέντρο

«Είναιόλα έτοιμα και ξεκινάει την
Πέμπτη η λειτουργία του νέου
mega εμβολιαστικού κέντρου της
Πολιτικής Προστασίας στις εγκα
ταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, στο νέο λιμάνι της
πόλης», δήλωσε χθες υφυπουρ
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς, ο οποίος πραγματο
ποίησε τηντελική αυτοψία στο
κτίριο. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, «την Πέμπτη θα λειτουργή
σουν οι οκτώ πρώτες εμβολιαστικές γραμμές και την προσεχή
Δευτέρα οι υπόλοιπες οκτώ».
Παράλληλα, ανέφερε ότι «το νέο
mega εμβολιαστικό κέντρο στην
Πάτρα, μαζί με τα υπόλοιπα τέσ
σερα σε όλη τη χώρα, στο Μαρού
σι, στο Περιστέρι, στο Ελληνικό
και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν 412
εμβολιαστικές γραμμές, δηλαδή
διενέργεια 1.650 εμβολιασμών
την ώρα και 22.000 την ημέρα».
«Έχουμε φθάσει τους 2.252.569
εμβολιασμούς και δύο στους τρεις
έχουν εμβολιασθεί με την πρώτη
δόση, ενώ ένας στους τρεις έχει
κάνει και τις δύο δόσεις. Η προ
σπάθεια που γίνεται είναι τερά
στια», επισήμανεο Νίκος Χαρδαλιάς και, αναφερόμενοςστην πο
ρεία των εμβολιασμών, τόνισε ότι
«στόχος είναι να ξεπεράσουμε τον
Μάιο τους 4 εκατ. εμβολιασμούς».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ψηλά οι σκληροί δείκτες, χαμηλότερα η θετικότητα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 707.3 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΝΑΤΩΝ · ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ψηλά οι σκληροί δείκτεβ,
χαμηλότερα η θετικότητα
άνω από 800 διασωληνωΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
μένοι και 93 θάνατοι χθες,
mgeorganta@e-typos.com
ρεκόρ και οι δύο αριθμοί για
ίο 2021, είναι τα «σκληρά» δεδομέ
και λίγες ημέρες ότι μπορεί η χώρα
να που αποδεικνύουν την «αντίστα
να βρίσκεται σε φάση κορύφωσης
ση» της πανδημίας στην Ελλάδα. Τα
του τρίτου κύματος, ωστόσο σε καμία
ημερήσια κρούσματα για τρίτη φορά
περίπτωση δεν προσφέρει ασφάλεια
ξεπέρασαν χθες τα 4.000 και ανήλκαθώς είναι γνωστό πόσο εύκολα η
θαν σε 4.033, αριθμός μειωμένος
πανδημία ξαναφουντώνει.
σε σχέση με την αντίστοιχη ημέρα
της προηγούμενης εβδομάδας, που
Στα νοσοκομεία
ενδεχομένως δείχνει ότι το τρίτο
Ειδικά από τη στιγμή που τα νο
επιδημικό κύμα βρίσκεται σε φάση
σοκομεία συνεχίζουν να πιέζονται
σταθεροποίησης.
αφόρητα και να μην έχουν περιθώριο
Οπως, όμως, έχουν τονίσει οι ειδι
για επιπλέον πίεση. Ο αριθμός των
κοί είναι πολύ εύκολο να αντιστραφεί
διασωληνωμένων ξεπέρασε τους
η κατάσταση και χωρίς την κατάλλη
800 και έφτασε χθες τους 802, ενώ
λη προσοχή να «τραβήξει» ξανά προς
οι νέες εισαγωγές στα νοσηλευτικά
τα πάνω η επιδημιολογική καμπύλη.
ιδρύματα ανέρχονται σε περισσότε
Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
ρες από 500 καθημερινά και ορισμέ
χθες 4.033 νέα περιστατικά κορονοϊνες ημέρες ξεπερνούν και τις 600.
ού, τα οποία αντιστοιχούν σε 76.070
Το «βάρος» έχει αρχίσει να μειώνεται
τεστ και ο δείκτης θετικότητας δια
στα νοσοκομεία της Αττικής, στη Βό
μορφώνεται σε 5,3%, χαμηλότερα σε
ρεια Ελλάδα όμως η πίεση εντείνεται.
σχέση με ό,τι καταγραφόταν τις τε
Στη Θεσσαλονίκη χθες εντοπίστηκαν
λευταίες εβδομάδες. Την αντίστοιχη
554 νέες μολύνσεις και στην Κοζάνη,
όπου επικρατεί επιδημιολογικός συ
ημέρα της περασμένης εβδομάδας,
την Τρίτη 6 Απριλίου, καταγράφηκαν
ναγερμός, Π 2. Η Αττική συγκέντρω
4.309 περιστατικά.
σε χθες 1.81 2 περιστατικά, από τα
οποία τα 559 στο κέντρο της Αθήνας,
Σύγκριση
τα 287 στον Πειραιά, τα 21 9 στον
Αντίστοιχα μειωμένα ήταν τα νέα
δυτικό τομέα Αθηνών.
περιστατικά και τις προηγούμενες
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ημέρες συγκριτικά με τις αντίστοιχες
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα νο
για μία εβδομάδα πριν. Το γεγονός
σοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας
αυτό αξιολογείται ως θετικό από
διαθέτουν μόνο 12 κλίνες ΜΕΘ, με
τους ειδικούς, που εκτιμούσαν εδώ
αποτέλεσμα αρκετοί διασωληνωμέ-

Π
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□

νοι ασθενείς να νοσηλεύονται εκτός
Εντατικής ενώ και στην Αττική, σύμ
φωνα με τον ίδιο, χθες εκτός ΜΕΘ
ήταν διασωληνωμένοι 48 ασθενείς.
Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά
χθες μέσα στο 2021 καταγράφηκαν

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Φ 4.033 κρούσματα χθες
Φ 19 εισαγόμενα
Φ 1.812 στην Αττική
Φ 554 στη Θεσσαλονίκη
Φ 301.303 κρούσματα
συνολικά
Φ 93 θάνατοι χθες
Φ 9.054 θάνατοι συνολικά
Φ 802 διασωληνωμένοι
Φ 1.901 ασθενείς έχουν
εξέλθει από ΜΕΘ

93 θάνατοι σε ένα 24ωρο, με τον συ
νολικό αριθμό της τραγικής λίστας να
ανέρχεται σε 9.054.
Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατη
ρήθηκαν στο ιικό φορτίο των λυμά
των σε τέσσερις από τις 11 περιοχές
που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο
Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ

για την εβδομάδα 5-11 Απριλίου σε
σύγκριση με την εβδομάδα 29 Μαρτίου-4 Απριλίου 2021.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του
Εθνικού Δικτύου, οι αυξητικές τάσεις
κυμαίνονται από +50% στα Χανιά
μέχρι +196% στην Ξάνθη. Επισημαίνεται ότι οριακές θεωρούνται οι
αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στην
Αλεξανδρούπολη (+20%) και στη Λά
ρισα (+21%) καθώς στις δύο αυτές
περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα
όρια της εργαστηριακής αβεβαιότη
τας.

Και πτωτικές
Αντίθετα, πτωτικές τάσεις παρατη
ρήθηκαν σε δύο από τις 11 περιοχές
που ελέγχονται από
το Εθνικό Δίκτυο Λυμάτων του
ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στην Περι
φέρεια Αττικής (-33%) και στον Αγιο
Νικόλαο (-37%). Το ιικό φορτίο στα
αστικά λύματα της Πάτρας (+7%),
της Θεσσαλονίκης (-5%) και του
Βόλου (-7%) παραμένει ουσιαστικά
σταθερό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χθεσινή
επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ δεν
συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσμα
τα από τα τεστ επιβεβαίωσης όσων
μαθητών και εκπαιδευτικών βρέθη
καν θετικοί στα self tests. Λόγω της
διαδικασίας ελέγχου και έκδοσης
αποτελεσμάτων είναι πιθανό αυτά τα
δείγματα να ενσωματωθούν σήμερα
στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. ■

16

 Οι έμποροι των εθνών στο παζάρι των εμβολίων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

15-17

Επιφάνεια 1114.86
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διαπραγματεύσεις
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Covid-19

Πηγή:

1

Οι έμποροι των εθνών
στο παζάρι των εμβολίων
Η αρχή ελέγχου φαρμάκων των ΗΠΑ ζήτησε την άμεση διακοπή της χορήγησης του εμβολίου
της Johnson Johnson, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται την αγορά 900 εκατ. δόσεων
του εμβολίου της Pfizer / BioNTech προς 19,5 ευρώ τη δόση ή με άνοδο που ξεπερνά το 60%

Του

Η Άνγκελο
Μέρκελ τράβηξε
το «φρένο
κινδύνου» και
με την ψήφο τής
ομοσπονδιακής
Βουλής ανέλαβε
τη διαχείριση
της πανδημίας,
παραμερίζοντας
τις κυβερνήσεις
των κρατιδίων,
για να
παρατείνει
και να εντείνει
το lockdown

ΚομισιόνΈρικ Μάμερ προσπάθησε

ολόγησε στο Reuters τις απαιτήσεις
της Pfizer/ BioNTech υπογραμμίζο

σκανδαλώδεις απαιτήσεις της Pfizer

ντας ότι στη νέα τιμή των 19,5 ευρώ

ξήθηκε στα 15,5 και τώρα για το
2022 - 2023 υπογράφουν συμβό

/ BioNTech καιτην υποχωρητικότη-

θα συμπεριλαμβάνονται και τα εμ

τα της ευρωπαϊκής κυβέρνησης, το

βόλια εναντίον των μεταλλάξεων

λαια στα 19,5 ευρώ για 900 εκατ. δό
σεις» τόνισε ο Μπορίσοφ, ρίχνοντας
τησε την άμεση διακοπή
της χορήγησης του μονοδοσικού
λίγο
εμ
φως στις σκοτεινές διαπραγμα
βολίου της Johnson Johnsonτεύσεις
μετά της Κομισιόν και στα συμβό
λαια που υπογράφει με τις μεγάλες
την πρόκληση θρόμβωσης σε έξι γυ
φαρμακευτικές εταιρείες. Σύμφωνα
ναίκες μεταξύ 18 και 48 ετών, έκτων

νίζοντας ότι η τιμή των 12 ευρώ αφο

του ιού, ομολογώντας στην πράξη

ρούσε προπληρωμένη συμφωνία,

ότι η Κομισιόν αγοράζει... αέρα και

όταν ακόμη δεν είχαν κυκλοφορήσει

μάλιστα σε πολύ ακριβή τιμή.

Η

αμερικανική αρχή ελέγ
χου των τροφίμων και
των φαρμάκων FDA ζή

οποίων η μια έχασε τη ζωή της και η
άλλη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάστα
ση δύο εβδομάδες μετά τον εμβολια
σμό. Στις ΗΠΑ έχουν χορηγηθεί μέ
χρι σήμερα περίπου 7 εκατ. δόσεις
του εμβολίου της J&J, ενώ σήμερα
μια τεχνική συμβουλευτική επιτρο
πή θα αρχίσει πιο μεθοδική εξέταση
των παρενεργειών του εμβολίου,
σύμφωνα με την FDA. Το εμβόλιο
της J&J χρησιμοποιεί τον αδενοϊό
του χιμπατζή και αυτό της Astra
Zeneca του ανθρώπου, σε αντίθεση
με αυτά της Pfizer / BioNTech και
της Modema που χρησιμοποιούν το
αγγελιοφόρο mRNA.
Το νέο σκάνδαλο των εμβολίων,
με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε
στην επιφάνεια μετά τις αποκαλύ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ψεις του πρωθυπουργού της Βουλ
γαρίας Μπόικο Μπορίσοφ στο
Reuters. «Κόστιζε 12 ευρώ, μετά αυ

να περιορίσει τις αντιδράσεις από τις

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

με τον Μπορίσοφ, το νέο συμβόλαιο
με την Pfizer / BioNTech «θα κοστί

τα εμβόλια, ενώ αυτή τη φορά πρό
κειται για συμφωνία πώλησης.
Ευρωπαίος αξιωματούχους δικαι

Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και η
δημοσιοποίηση της τιμή αγοράς
του εμβολίου της Pfizer / BioNTech

σει τουλάχιστον 18 δισ.». Η Κομι
σιόν έχει αγοράσει ήδη προς 15,5
ευρώ 600 εκατ. δόσεις.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για
θέματα Υγείας Στέφαν ντε Κεερσμάεκερ παραδέχτηκε ότι η ευρωπαϊκή
κυβέρνηση διαπραγματεύεται ένα
«μάξι συμβόλαιο» με τη Pfizer /
BioNTech για την προμήθεια των
εμβολίων για τα επόμενα χρόνια,
που ανέρχονται «σχεδόν στα 2 δισ.
δόσεις», διαχωρίζοντας επιμελώς το
θέμα της τιμής τους, αλλά είναι εμ
φανές ότι η Pfizer / BioNTech θα εισπράξει περίπου 36 δισ. εάν καταφέ
ρει να πλασάρει 1,8 δισ. δόσεις στην
Κομισιόν.

στην τιμή των εμβολίων
Με αύξηση που ξεπερνά το 60% από την χιμή των 12 ευρώ η
δόση της πρώτης αγοράς διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την προμήθεια με εμβόλια την περίοδο 2022 2023, διατηρώντας την επιλογή της αγοράς άλλων 900 εκατ.
δόσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στα ταμεία της Pfizer /
BioNTech 36 δισ. ευρώ. Η τιμή του εμβολίου διαμορφώνεται
από την προσφορά και τη ζήτηση, διαμήνυσαν εμμέσως πλην
όμως σαφώς από τους αδιαφανείς διαδρόμους της
ευρωπαϊκής κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της
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προς 12 ευρώ, αυτού της Moderna
προς 18 ευρώ και των τιμών των άλ
λων εμβολίων οφείλεται σε διαρρο
ές, από το λάθος της αξιωματούχου
του βελγικού υπουργείου Οικονομι
κών Εύα ντε Μπλέεκερ, γιατί η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφύγει
επιμελώς να ενημερώσει με διαφά
νεια τους Ευρωπαίους πολίτες για
τις επιλογές της.
Έτσι μόνο μάθαμε ότι η δόση του
AstraZeneca κοστίζει 1,78 ευρώ,
παρ’ όλο που μετά αναφέρθηκε από
τη γενική διευθύντρια της Κομισιόν
για θέματα Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων Σάντρα Γκαλίνα ότι κοστί
ζει κάτι παραπάνω, ενώ αυτή της
Johnson &f Johnson κοστίζει 8,5 δο
λάρια, της Sanofi / Gsk 7,56 ευρώ και
της CureVac 10 ευρώ η δόση.
Η φτηνή τιμή του εμβολίου της
AstraZeneca ίσως μπορεί να μας εξη
γήσει σήμερα γιατί οι κυβερνήσεις σε
διεθνές επίπεδο μετατράπηκαν σε
εμποράκους των εθνών που αγόρα
σαν το εμβόλιό της, παζαρεύοντας
στην κυριολεξία τη φτηνή τιμή του,
για να δείξουν στους πολίτες τους ότι
εφοδιάστηκαν με εμβόλια, αδιαφο
ρώντας σχετικά για την ασφάλειάτου.
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