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 Εργαζόμενοι Κοινωφελούς Εργασίας Μποδοσάκειου:
«Θεωρούμε δίκαιο και αναγκαίο την μετατροπή των συ
...
Πηγή:

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 427.27 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εργαζόμενοι Κοινωφελούς Εργασίας
Μποδοσάκειου: «Θεωρούμε δίκαιο
και αναγκαίο την μετατροπή των
συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου»

Επιστολή με αποδέκτες τους
Βουλευτές του Νομού, τα
κόμματα του κοινοβουλί
ου, τον Περιφερειάρχη, τον
Δήμαρχο Εορδαίας και τους
φορείς του Δήμου Εορδαίας
απέστειλαν οι εργαζόμενοι
της κοινωφελούς εργασίας
στο Μποδοσάκειο Νοσοκο
μείο με την οποία τους κα
λούν να τοποθετηθούν απέ
ναντι στο πρόβλημα τους που
δεν είναι άλλο από την μετα
τροπή των συμβάσεων τους
σε αορίστου χρόνου και να
τους απαντήσουν ποια είναι
η θέση τους.

Αναλυτικά η επιστολή:
Προς:
Τον Περιφερειάρχη Δυτ.
Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γ.
Δήμαρχο Εορδαίας
κ. Πλακεντά Π.
Τους Βουλευτές
της Π.Ε. Κοζάνης
Τα κόμματα
του κοινοβουλίου

Όλους τους φορείς
του Δήμου Εορδαίας
Είμαστε εργαζόμενοι στο Γε
νικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» από
τις αρχές του 2017, με ειδικό
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Ερ
γαζόμαστε σαν νοσηλευτές,
βοηθοί νοσηλευτές, βοηθοί
θαλάμου, τραυματιοφορείς,
στην τεχνική υπηρεσία. Δί
νουμε την μάχη ενάντια στην
πανδημία μαζί με το μόνιμο
προσωπικό με ίσους όρους,
στα ίδια πόστα, ίδιες βάρ
διες, ίδια δουλειά, χωρίς να
μας αναγνωρίζονται τα ίδια
μισθολογικά και άλλα δικαι
ώματα.
Συμπληρώνουμε φέτος τέσ
σερα χρόνια συνεχούς εργα
σίας χωρίς ούτε μια ώρα δια
κοπής της δουλειάς μας.
Θεωρούμε δίκαιο και ανα
γκαίο την μετατροπή των
συμβάσεων μας σε αορίστου
χρόνου.
Και αυτό γιατί η ετήσια ανα

νέωση των συμβάσεων πάνω
από 2.700 συμβασιούχων
που βρίσκονται στο πρόγραμ
μα μας καθίσταται αίολη,
βάζει κίνδυνο τον σχεδίασμά
των νοσοκομείων. Έχουμε
αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση στο αντικείμενο μας κα
θώς πολλοί από εμάς εργά
ζονται σε μονάδες COVID-19,
ΤΕΠ και άλλα τμήματα που
απαιτούν χρόνο εκπαίδευσης
και το προσωπικό δεν αντικα
θίσταται με ευκολία.
Σε περίπτωση λύσης των συμ
βάσεων μας θα διαταραχθεί
η λειτουργία των δομών υγεί
ας μεταξύ των οποίων και του
«Μποδοσάκειου» νοσοκομεί
ου με ότι αυτό συνεπάγεται
για την παροχή υγείας στους
ασθενείς καθώς σύμφωνα με
τη διοίκηση και την υπηρεσία
μας καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.
Δεν αρκεί απλώς να ανανε
ώνονται οι συμβάσεις μας
καθώς αυτό δεν αποτελεί
ουσιαστική λύση στο πρό
βλημα της στελέχωσης του
νοσοκομείου και είναι σε
αναντιστοιχία με τις πραγμα
τικές ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας.
Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με
στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι κε
νές οργανικές θέσεις στα νο
σοκομεία είναι 40.000, αλλά
και ο οργανισμός του «Μποδοσάκειου»
νοσοκομείου
έχει τεράστιες ελλείψεις.
Όπως αντιλαμβάνεστε είναι
επιβεβλημένη η παραμονή
μας στο σύστημα καθώς η πί
εση και λόγω της πανδημίας
είναι τεράστια.
Στηρίζουμε το δημόσιο και
δωρεάν σύστημα υγείας και
το ΕΣΥ, πιστεύουμε ότι χρειά
ζεται αναβάθμιση με σύγχρο
νες υπηρεσίες υγείας, θέλου
με να συμβάλουμε σε αυτό.
Με αυτή μας την επιστολή
σας καλούμε να τοποθετη
θείτε απέναντι στο πρόβλημα
μας και να μας απαντήσετε
ποια είναι η θέση σας.
Πτολεμαίδα 11/04/2021
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ Στον αγώνα για
την προστασία της Υγείας
Πηγή:
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Στον αγώνα για την προστασία της Υγείας
Αποσπάσματα από την κεντρική ομιλία στην πρόσφατη απεργιακή συγκέντρωση ενάντια στη μετατροπή
του «Θριάσιου» Νοσοκομείου αποκλειστικά σε «covid νοσοκομείο»
Με απεργία σε όλο το Θριάσιο
Πεδίο και μια μεγάλη συγκέντρωση
που πραγματοποίησαν σωματεία
την περασμένη Δευτέρα, απαίτησε
ο λαός της Δυτικής Αττικής να μη
γίνει το μοναδικό του νοσοκομείο,
το «θριάσιο», αποκλειστικά για
περιστατικά covid, υποβαθμίζοντας
ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες
Υγείας σε μια πολλαπλά επιβαρυμένη
περιοχή.
Η μαζική και δυναμική
συγκέντρωση και το συλλαλητήριο
που ακολούθησε στην Ελευσίνα,
αποτελούν παρακαταθήκη για την
κλιμάκωση της πάλης, για ενίσχυση
»
^
του Νοσοκομείου και των ΚΥ της
περιοχής, για επίταξη του ιδιωτικού
τομέα Υγείας και μέτρα προστασίας
στους χώρους δουλειάς.
Ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει
σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της
κεντρικής ομιλίας στη συγκέντρωση,
που έκανε ο Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο «Θριάσιο»
Νοσοκομείο.

Σήμερα η σύσκεψη για
την κλιμάκωση του αγώνα
Πρόσκληση σε ανοιχτή σύσκεψη για την κλιυάκωσπ τοιι
ΑΣΙΟ» nrir 0171 σ.υνεχ,ζόΜενη λειτουργία του ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ως νοσοκομείου αποκλειστικά για COVID απεπθιϊ
λ«τπκί,ΣωμαΤε °· Εργαζ°ύένων προς τιςΥδιοικήσεις συνδικα
λιστικών οργανώσεων και μαγκών φορέων της Δυτικόε ΑτffiS XSGT
"Ρ^ϋουΛ,ών του τε-
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τικής Αττικής (Χαρίλαου 28) με θέμα: «Σχεδιασυόε δοόσησ
απλή και επιβεβαιώνεται
για τη διεκδίκηση επαναλειτουργίας του ΓΝΕ "ΘΡΙΑΣΙΟ" ωε
ακόμα και από τα επίσημα
Γενικού Νοσοκομείου κα, την ενίσχυσή του, καθώς ™ των
στοιχεία του ίδιου του υ
KSS4™*'™* * επείγουσες υροολήπουργείου Υγείας. Τη μέ
ρα που ανακοινώθηκε η
μετατροπή του «Θριάσιου», από τις 156 κλίνες ι
χωρησουμε σε τετοιες μορφές.
διωτικών κλινικών που έ
Ξεκαθαρίζουμε ότι για να αγωνιστούμε μαζί, δεν ζητά
χουν ενοικιαστεί για νο
με ως προαπαιτούμενο από κανέναν εργαζόμενο ή κά
σηλεία ασθενών με Covid
τοικο να συμφωνήσει σε όλα μαζί μας, του ζητάμε όμως
στην Αττική, είναι καλυμ
να μη δεχτεί να θυσιάσει την υγεία του, την υγεία των
μένες μόνο οι 62, αν και οι
παιδιών του, την υγεία συνολικά των λαϊκών οικογενει
κλινικάρχες αποζημιώνο
ΉΙΪΚΟΥ
ών για να αυξηθούν τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών,
νται πλουσιοπάροχα και για
διαγνωστικών
κέντρων, ασφαλιστικών εταιρειών και συ
τις 156! Και φυσικό υπάρ
νολικά των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτή είναι η
χουν και εκατοντάδες άλ
βασική
αιτία
που
το «Θριάσιο» Νοσοκομείο και συνολι
λες που παραμένουν ανα
κά το δημόσιο σύστημα ήταν και παραμένει υποστελε
ξιοποίητες, την ίδια στιγμή
χωμένο
και
αδυνατούσε
να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες,
που συνάνθρωποί μας τις
τόσο στις λεγάμενες κανονικές περιόδους και πολύ πε
έχουν ανάγκη για να σω
ρισσότερο
στην
περίοδο
της επιδημίας.
θεί η ζωή τους.
ΓΓ αυτό αντί να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου
Ρωτάμε: Αν ένα κυβερ
προσωπικού, με επείγουσες διαδικασίες, μειώθηκε ο α
νητικό στέλεχος ή πολύ περισσότερο αν ένας μεγαλοριθμός των μόνιμων εργαζομένων στην Υγεία κατά 1.680
μέτοχος πολυεθνικής ήταν διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ,
άτομα μέσα στο 2020 που ήταν χρονιά επιδημίας. Για
με ακατάλληλο αναπνευστήρα χωρίς την αναγκαία συ
αυτό μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση για τις δημό
νεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, θα «γύρσιες μονάδες, μέσα στην επιδημία, κατά 22 εκατ. ευρώ,
ναγαν τον κόσμο ανάποδα» για να του βρουν κρεβάτι σε
ενώ αυξήθηκαν οι δικές μας ασφαλιστικές εισφορές για
ιδιωτική ΜΕΘ ή όχι: Και γιατί τώρα δεν κάνουν το ίδιο
υγειονομική περίθαλψη κατά 219 εκατ. ευρώ. Για να ε
για τους δεκάδες διασωληνωμένους, εκτός ΜΕΘ, συναν
ξοικονομηθούν τα 120 εκατ. ευρώ, που μαζί κυβέρνηση,
θρώπους μας πανελλαδικά; Μήπως γιατί αυτοί δεν είναι
αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της
μεγαλομέτοχοι επιχειρηματικών ομίλων αλλά συνταξι
άρχουσας τάξης ψήφισαν να δοθούν στην «Aegean», για
ούχοι, εργαζόμενοι ή και άνεργοι; Η απάντηση είναι ότι
να εξοικονομηθούν τα 79 εκατ. που δίνονται στους εφο
αντί για την επίταξη μεγάλων ιδιωτικών κλινικών με ό
πλιστές και ο κατάλογος επιδοτήσεων και φοροαπαλλα
λες τις υποδομές τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής
γών στους επιχειρηματικούς ομίλους δεν έχει τέλος...
νοσηλεία των δεκάδων διασωληνωμένων ασθενών και
η αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους
εκατοντάδες ασθενείς με Covid, που, όπως περιγράψαμε, νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες, η κυβέρνη
ση της ΝΔ μετέτρεψε το μοναδικό νοσοκομείο της Δυ
τικής Αττικής σε νοσοκομείο αποκλειστικά για Covid, α
Η αλήθεια είναι ότι η απαράδεκτη κατάσταση στις δη
φήνοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους
μόσιες μονάδες Υγείας οφείλεται στην εφαρμογή από
της περιοχής χωρίς ούτε μια διαθέσιμη κλίνη για τη νο
όλες τις κυβερνήσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής
σηλεία ασθενών με άλλες παθήσεις.
Αξιοποιούν την επιδημία για να ενισχύσουν την κερ
Ενωσης, σύμφωνα με την οποία η υγεία είναι ατομική
ευθύνη και η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα
δοφορία των ιδιωτικών κλινικών, εξασφαλίζοντας τους
που πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Η ί
σίγουρη πελατεία με τη μετατροπή δημόσιων νοσοκο
δια πολιτική ευθύνεται για το ότι αφήνουν ανενόχλη
μείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Οπως ήδη έγινε με τη
τους τους εργοδότες να μην παίρνουν τα αναγκαία μέ
μεταφορά δεκάδων ασθενών με άλλες παθήσεις που νο
τρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των ερ
σηλεύονται στο «Θριάσιο» νοσοκομείο και μεταφέρθη
γαζομένων, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για την πρό
καν σε ιδιωτικές κλινικές.
ληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται στο «Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οι
κονομίας» (Εκθεση επιτροπής Πισσαρίδη), που αποτελεί
τη βάση για τα νέα «μνημόνια» και στο οποίο περιλαμ
βάνεται η μετατροπή των νοσοκομείων σε «αυτοτελείς
επιχειρηματικές μονάδες», που θα λειτουργούν με ιδι
ωτικοοικονομικά κριτήρια, καθώς και η επέκταση των
ιδιωτικοποιήσεων και των κάθε μορφής ΣΔΙΤ (με βάση
Απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, δε
το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.)
σμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνά
μεις τον αγώνα για να ανακληθεί, όσο γίνεται πιο γρή
Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι απέναντι μας
γορα, η απαράδεκτη απόφαση για μετατροπή σε νοσο
εκτός από τον αόρατο εχθρό, την επιδημία, έχουμε την
κομείο Covid, να επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Να
πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αξιοποιεί ακόμη και την επιδημία για να προωθηθούν α
ενισχυθούν με επείγουσες προσλήψεις μόνιμου προ
ντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που «εκκρεμούσαν». Κυρίως
σωπικού το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας της περι
οχής και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ε
όμως έχουμε τον ορατό εχθρό, τους μεγάλους επιχειρη
ματικούς ομίλους που τα συμφέροντα τους υπηρετεί η
λαστικές εργασιακές σχέσεις. Να δημιουργηθεί Κέντρο
πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας. Με αυτόν τον
Υγείας στη Μάνδρα και να πορθούν τα αναγκαία μέτρα
εχθρό χρειάζεται να συγκρουστούμε και να ανατρέψου
για την προστασία της υγείας σε χώρους δουλειάς, Μέ
με την εξουσία του, για να προστατέψουμε την υγεία
σα Μαζικής Μεταφοράς και σχολεία.
και τα δικαιώματά μας και να διεκδικήσουμε ένα καλύ
Ξέρουμε ότι ο αγώνας θα είναι σκληρός και δύσκο
τερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
λος. Επαναλαμβάνουμε ότι για να μπορέσουμε να έχου
Σας καλούμε τώρα όλους να διαδηλώσουμε μαζί, για
με αποτελέσματα, χρειάζεται η συμμετοχή όσων περισ
να ακουστεί σε όλη την Ελευσίνα «Κάτω τα χέρια από
σότερων κατοίκων και εργαζομένων της ευρύτερης πε
το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο το πλήρωσε ο λαός και
ριοχής. Αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης. Με πολύ
δεν το παζαρεύουμε για χάρη κανενός». Και σύντομα
μορφες κινητοποιήσεις, από την πιο απλή που μπορεί να
θα γίνουν πράξη οι στίχοι του τραγουδιού: «Μέγαρα και
είναι η συλλογή υπογραφών μέχρι τις πιο προχωρημέ
Ελευσίνα κατεβαίνουν στην Αθήνα».
νες και δυναμικές μορφές. Και είμαστε έτοιμοι να προ-
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Μέρος της υποβάθμισης
η μετατροπή του νοσοκομείου
σε «Covid»
Μάταια οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές προσπαθούν
να μας καθησυχάσουν ότι η μετατροπή είναι για μικρό
διάστημα και ότι εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου
κυβερνητικού σχεδιασμού. Τους ρωτάμε και απαιτούμε
να μας απαντήσουν: Τι περιλαμβάνει αυτός ο κυβερνη
τικός σχεδιασμός για το «Θριάσιο» Νοσοκομείο; Αλη
θεύει ότι το «Θριάσιο» θα παραμείνει μόνο για Covid ό
λο το καλοκαίρι για να νοσηλεύει τα περιστατικά από τα
νησιά του Αιγαίου, που αναμένεται να εκτοξευθούν με
την απελευθέρωση του τουρισμού, χωρίς τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων, όπως έγινε και πέρυσι; Αληθεύει ό
τι η μετατροπή θα αξιοποιηθεί για να προχωρήσει η υποβάθμιση του νοσοκομείου, με τη μετακίνηση ή κλεί
σιμο κλινικών και τμημάτων ή για λειτουργία του νοσο
κομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια;
Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι ο κυβερνητι
κός σχεδιασμός, εμείς δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε
με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα μας. Το χρωστάμε
στον Μιχαήλο και τον Σημαντηράκη, στους εκατοντά
δες εργαζόμενους που αγωνίστηκαν και πρόσφεραν το
μεροκάματό τους για τη δημιουργία του νοσοκομείου.
Το χρωστάμε στους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους που η
υγεία μας επιβαρύνεται από τη συνεχιζόμενη παραμο
νή του ΧΥΤΑ Φυλής και την υπερσυγκέντρωση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. (...) Το χρωστά
με στους χιλιάδες εργαζόμενους στη βιομηχανική περι
οχή του Θριάσιου Πεδίου, όπου τα εργατικά «ατυχήμα
τα» είναι σχεδόν καθημερινά και τα μέτρα για την προ
στασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων α
πό ανεπαρκή έως ανύπαρκτα. Το χρωστάμε στους δε
κάδες ασθενείς με σοβαρότατες παθήσεις (π.χ. κακοήθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ.) που κάνουν θερα
πείες σε κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου, καθώς
και στους περισσότερους από 1.000 ασθενείς που περι
μένουν στη λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση.
Χρωστάμε τη συνέχιση, πρώτα από όλους, όμως, στα
παιδιά μας, να τους παραδώσουμε ένα νοσοκομείο ανα
βαθμισμένο, που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των λαϊ
κών οικογενειών. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι πριν την πρόσφα
τη απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση, το «Θριάσιο» Νο
σοκομείο, λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης από όλες τις κυβερνήσεις, δεν μπορούσε
να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων κατοίκων και ερ
γαζομένων της ευρύτερης περιοχής, με αποτελέσματα
να ταλαιπωρούνται, να κινδυνεύει η υγεία τους ή να α
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ναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα
για υπηρεσίες Υγείας, που έχουν ανάγκη και δικαιούνται.
Το χρωστάμε όμως και στους δεκάδες συνανθρώπους
- ασθενείς με Covid, που νοσηλεύονται σε επικίνδυνες
συνθήκες στις κλινικές και ΜΕΘ του «Θριάσιου» Νοσο
κομείου, όπου παραβιάζονται τα υγειονομικά πρωτόκολ
λα και υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Συν
θήκες για τις οποίες το Σωματείο μας και η Ομοσπονδία
Νοσοκομειακών Γιατρών έχουμε ήδη καταθέσει σχετικές
αναφορές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ανα
μένουμε να ξεκινήσει η εισαγγελική έρευνα. Συνθήκες
που είναι σίγουρο ότι θα χειροτερέψουν αφού, αν και
παραμένουν κενές 250 οργανικές θέσεις προσωπικού ό
λων των ειδικοτήτων, η ανακοίνωση για αύξηση του α
ριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών από 129 που είναι
σήμερα, σε 213 δεν συνοδεύεται ούτε καν από υπόσχε
ση για αντίστοιχη ενίσχυση με προσωπικό.

Και η ...«ασυλία» στον
ιδιωτικό τομέα συνεχίζεται
Ξαναρωτάμε, γιατί απάντηση δεν τολμούν να μας δώ
σουν: Θα δεχόταν ο υπουργός Υγείας ή ο πρωθυπουρ
γός αν δικός τους άνθρωπος νοσούσε με Covid να εί
χε την ευθύνη του ένας ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, μία
ειδικευόμενη Γυναικολογίας ή ένας ειδικευόμενος Ορ
θοπεδικής, γιατί αυτό συμβαίνει στην Πνευμονολογική
και τις Παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας; Θα
δεχόταν να νοσηλευθεί σε μια κλινική όπου 2 ή 3 νο
σηλευτές ανά βάρδια έχουν την ευθύνη για περισσότε
ρους από 30 ασθενείς και είναι στα πρόθυρα σωματι
κής και ψυχικής εξάντλησης; ' Η που στις κλινικές και
ΜΕΘ Covid αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες ντυ
μένοι με τις ολόσωμες προστατευτικές στολές, μούσκε
μα στον ίδρωτα και χωρίς να μπορούν να πιούν ούτε νε
ρό ή να πάνε τουαλέτα...
Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις στις υπόλοιπες υπηρεσί
ες και τμήματα του νοσοκομείου καθώς και στα Κέντρα
Υγείας της περιοχής. Στη Μάνδρα λειτουργεί μόνο περι
φερειακό ιατρείο για δύο πρωινά τη βδομάδα. Στο Κέ
ντρο Υγείας Ασπρόπυργου δεν υπάρχει ούτε ορθοπεδι
κός ούτε χειρουργός ούτε παιδίατρος. Στο Κέντρο Υγεί
ας Ελευσίνας παραμένουν κενές περισσότερες από 46
θέσεις προσωπικού και γιατρών βασικών ειδικοτήτων.
Στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, αντί για 11 γενικούς για
τρούς υπάρχουν μόνο 2 μόνιμοι και 1 συμβασιούχος και
κινδυνεύει με διακοπή λειτουργίας.
Μας ρωτάνε ορισμένοι: Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλ
λο για να «σωθεί» το «Θριάσιο» ή η μετατροπή σε νο
σοκομείο Covid είναι αναπόφευκτη; Η απάντηση είναι

Να συγκρουστούμε
με τον ορατό εχθρό

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις
στον αγώνα για την υγεία
του λαού

2

 Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 275.18 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Με κινητοποίηση στη 2η ΥΠΕ συνεχίστηκε η δράση για την προστασία
της υγείας και της ζωής των εργαζομένων
αζική συγκέντρωση έξω από τη 2η ΥΓΊΕ στου Ρέντη πραγ
ματοποίησαν χτες το απόγευμα συνδικάτα και μαζικοί φο
ρείς από τους δήμους του Πειραιά και της Δυτικής Αθή
νας προβάλλοντας την απαίτηση άμεσης ενίσχυσης των δο
μών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και γενικότερα
του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Το αρχικό ραντεβού ήταν στον Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος»
και ακολούθησε μαζική πορεία έως το κτίριο της 2ης ΥΠΕ.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργατικά συνδικάτα από διά
φορους κλάδους, Σύλλογοι Γυναικών, μαθητές, αυτοαπασχο
λούμενοι, συνταξιούχοι κ.ά., ο καθένας με δικά του μπλοκ και
πανό. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πάρης Αναγνώστου, από το
Παράρτημα Περιστεριού του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθή
τοποίηση είναι μέρος των αγωνιστικών δράσεων που ξεδιπλώ
νας, η Ζωή Πάλμου, πρόεδρος του Παραρτήματος Πετρού
νουν όλη αυτήν την περίοδο συνδικάτα και φορείς για τα ζητή
πολης - Ιλίου - Αγίων Αναργύρων και Καματερού του Συλ
ματα της Υγείας, ενώ αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντι
λόγου Εμποροϋπαλλήλων, η Αννα Ψαρού, από το Σωματείο
μετωπίζουν τα Κέντρα Υγείας δήμων του Πειραιά.
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν», και ο Νόσος ΓεροΗ κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με τον Νίκο Ξουράφη, πρό
παναγιώτης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πει
εδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, να καταγγέλλει τη διεύ
ραιά και πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
θυνση της 2ης ΥΠΕ, που απούσιαζε, ενώ γνώριζε για την κι
Εργαζομένων στο Εμπόριο Πειραιά.
νητοποίηση και της είχε ζητηθεί συνάντηση. Κάλεσε σε συνέ
Κοινός τόπος στις ομιλίες ήταν η τραγική κατάσταση στο δη
χιση του αγώνα στις γειτονιές και τους χώρους δουλειάς και
μόσιο σύστημα Υγείας και η απουσία μέτρων για την προστα
σε ένταση της μάχης για την προετοιμασία της Πρωτομαγιά
σία της υγείας στους χώρους δουλειάς.
τικης απεργίας.
Η Αννα Ψαρού, αναδεικνύοντας την κατάσταση που επικρα
τεί στα νοσοκομεία από την τακτική της κυβέρνησης να προ
σπαθεί με μπαλώματα να κουκουλώσει τις ελλείψεις, σημεί
Σε Νέα Ιωνία και Μενίδι
ωσε χαρακτηριστικά για το «Αττικόν» πως «είναι λίγο από Κέ
ντρο Υγείας, λίγο από εμβολιαστικό κέντρο, λίγο από νοσοκο
Σήμερα Πέμπτη, σωματεία και φορείς του Μενιδίου διμείο μιας νόσου».
οργανώνουν στις 10 π.μ., συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Ο Πάρης Αναγνώστου μίλησε για την αντεργατική επίθεση
Κέντρο Υγείας Αχαρνών (Κύμης & Επταλόφου 3, Ολυμπια
που εξαπολύει η κυβέρνηση και κάλεσε στην Πρωτομαγιάτι
κό Χωριό) ενάντια στην υποβάθμισή του και στα σχέδια με
κη απεργιακή συγκέντρωση στις 6 Μάη.
τατροπής του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς
Η Ζωή Πάλμου αναφέρθηκε στα μέτρα θωράκισης της κερ
«Αγιοι Ανάργυροι» σε νοσοκομείο μιας νόσου.
δοφορίας που παίρνουν οι εργοδότες, παίζοντας στα ζάρια την
Το Σάββατο 17 Απρίλη, στη Νέα Ιωνία, σωματεία και φο
υγεία των εργαζομένων, μεταφέροντος προσωπικό από το ένα
ρείς οργανώνουν διαμαρτυρία με μουσικά δρώμενα, που θα
κατάστημα στο άλλο, κρύβοντας κρούσματα κ.ά.
ξεκινήσει στις 11 π.μ. από τη λαϊκή αγορά του Περισσού
Ο Νάσος Γεροπαναγιώτης υπογράμμισε πως η χτεσινή κινη
και θα καταλήξει στις 12 μ. στο πάρκο της οδού Πάρσης.

Μ
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 Εφημερίες της κολάσεως στη Θεσσαλονίκη
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 274.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1
15-04-2021
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Εφημερίεβ ms κολάσεωβ στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι δύσκολες εφημερίες στα νοσοκο τις έξι, στην κλινική αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι
μεία της Θεσσαλονίκης που δέχονται καθημερινή πίε γεμάτες και οι επτά κλίνες, ενώ στη Β' ΜΕΘ μετατράπη
ση, όπως το Ιπποκράτειο που ολοκλήρωσε την εφημερία καν μόνο τέσσερις κλίνες για κορονοϊό από τις 12, ώστε
του με τις 30 κλίνες ΜΕΘ γεμάτες, εκ των οποίων σης 27 να νοσηλεύονται ασθενείς και με άλλες παθήσεις. Ωστό
νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό και σπς τρεις ασθε σο, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να δοθούν ακόμα
τέσσερις κλίνες για Covid-19 και να απομείνουν τέσσε
νείς με λοιπή νοσηρότητα.
Οι γιατροί του νοσοκομείου έχουν αποφασίσει πως, ρις για τη λοιπή νοσηρότητα.
εάν χρειαστούν νέες διασωληνώσεις,
Η αύξηση των εισαγωγών και ο βαθ
ίσως να προχωρήσουν σε μετατροπή
μός πληρότητας σης ΜΕΘ της Θεσσαλο
των κλινών ΜΑΘ σε ΜΕΘ, τη στιγμή Κλιμάκιο του υπουργείου νίκης ανησυχούν τις υγειονομικές Αρ
Υγείας στην πόλη για
που οι υγειονομικοί βλέπουν σταθε
χές, γι’ αυτό σήμερα αναμένεται κλιμά
ροποίηση στις εισαγωγές, συγκριτικά
κιο από το υπουργείο Υγείας στην πόλη,
συσκέψεις με θέμα
με την προηγούμενη εφημερία, κα
για να πάρει μέρος σε συσκέψεις με δι
την αποσυμφόρηση
θώς τελείωσε με 57 εισαγωγές.
οικητές νοσοκομείων και κύριο θέμα την
Την ίδια ώρα, όμως, άρχισε μια
των νοσοκομείων
αποσυμφόρησή τους.
επίσης δύσκολη εφημερία στο Νο
θυμίζουμε ότι στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύ
σοκομείο «Παπανικολάου», για την
ονται 31 άτομα σε ΜΕΘ, αλλά το νοσοκο
οποία έκαναν προετοιμασία από χθες και για να μπορέ μείο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερες κλί
σουν να αντεπεξέλθουν θα μεταφέρουν ασθενείς στην νες, και σε απλές κλινικές Covid-19 νοσηλεύονται πε
ιδιωτική κλινική «Αρωγή», ενώ αναμένεται να ανοίξουν ρίπου 170 άτομα.
και νέα κλινική για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό.
Στο «Γεννηματάς» γεμάτες είναι και οι 14 ΜΕΘ, ενώ
Η εφημερία άρχισε με 33 ασθενείς σε κλίνες ΜΕΘ. σε απλές κλίνες νοσηλεύονται 20 ασθενείς, αλλά γενικά
Συγκεκριμένα στην Α’ ΜΕΘ και οι 18 κλίνες είναι γεμά η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκαλεί ανησυχία στους
τες, στη ΜΕΘ εγκαυμάτων γεμάτες είναι οι τέσσερις από ιατρούς και στους νοσηλευτές.
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 Pfizer: Στέλνει 50.000.000 έξτρα δόσεις!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

Επιφάνεια 524.0 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-04-2021

Κυκλοφορία:
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Pfizer: Στέλνει 50.000.000 έξιρα δόσειε!

■ Η φαρμακοβιομηχανία μετά ns μεγάλεε
καθυστερήσει επισπεύδει την παράδοση
των εμβολίων npos την Ευρωπαϊκή Ενωση

πειτα από πολύ καιρό και
αφού καταγράφηκαν με
γάλες καθυστερήσεις συς
παραδόσεις εμβολίων -με
ευθύνη τόσο των εταιριών
όσο όμως και της Ε.Ε. που διαπραγ
ματεύτηκε μαζί τους- ήρθαν και τα
καλά νέα. Οπως έγινε γνωστό χθες,
σε κορυφαίο επίπεδο, επισπεύδεται
ασμών του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμ
Η εταιρία λοιπόν, που θα παρέδι
βολίων της Pfizer/BioNTech.
δε τα εν λόγω εμβόλια το τέταρτο τρί
Τη σχεηκή ανακοίνωση μάλιστα
μηνο του 2021, τελικά θα τα παραέκανε την Τετάρτη η ίδια η πρόεδρος
δώσει στην Ε.Ε. το δεύτερο τρίμηνο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουτου έτους (το οποίο άρχισε τον Απρί
λα φον ντερ Λάιεν, η οποία το προη
λιο), όπως τόνισε η Φον ντερ Λάι
γούμενο διάστημα -όχι άδικα- έγινε
εν, η οποία υπογράμμισε συγχρόνως
αποδέκτης της σκληρής κριτικής για
πως χθες οι εμβολιασμοί στην Ε.Ε.
την έλλειψη εμβολίων στη γηραιά
έφτασαν τα 100.000.000.
ήπειρο και άρα για τις καθυστερή
Την ίδια στιγμή, χθες, ο Αλ
σεις στο πρόγραμμα μαζικών εμβολι
βέρτος Μπουρλά, επικεφαλής της

Ε
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Pfizer, ανακοίνωνε πως η αμερικανι
κή φαρμακευτική βιομηχανία «επι
τάχυνε την παραγωγή» του εμβολί
ου της για τον νέο κορονοϊό και ως
εκ τούτου θα μπορέσει να παραδώσει στις ΕΙΠΑ μέχρι τα τέλη του Μαΐου 10% περισσότερες δόσεις από ό,τι
προβλεπόταν μέχρι σήμερα.
ΕΙ εταιρία, που ανέπτυξε το εμβό
λιο μαζί με τη γερμανική BioNTech,
θα μπορέσει επίσης «να παραδώσει το σύνολο των 300.000.000 (δό

σεων), όπως ήταν η συμβατική της
υποχρέωση, έως τα τέλη Ιουλίου,
δύο εβδομάδες νωρίτερα» από την
καθορισμένη προθεσμία, πρόσθεσε
ο Μπουρλά.
«Τα αποθέματα εμβολίων γίνο
νται σιγά σιγά άφθονα» επιβεβαίω
σε και ο Πίτερ Μαρκς, στέλεχος του
ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμά
κων (FDA) των ΗΠΑ, στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου.
Πέρα από τις 300.000.000 δόσεις
του εμβολίου των Pfizer/BioNTech
έως τα τέλη του Ιουνίου η αμερικα
νική κυβέρνηση έχει παραγγείλει
300.000.000 δόσεις του εμβολίου
της Modema με την ίδια προθεσμία
παράδοσης. Η Ουάσινγκτον έχει επί
σης παραγγείλει 100.000.000 δόσεις
του εμβολίου της JEtJ.
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 Εχει μαλώσει με την αλήθεια
Πηγή:

ONE VOICE

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 258.44 cm² Κυκλοφορία:
:

15-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

\Εχει μαλώσει
^ με την αλήθεια
Εδώ και καιρό, η
κυβέρνηση, από ιον
πρωθυπουργό μέχρι xous
υπουργούε και xous απλούε
βουλευτέε, έχει αποδυθεί
σε μία απέλπιδα προσπάθεια
βομβαρδισμού των πολιτών με
ψέματα.
Ήταν ο Κυριάκοε
Μητσοτάκηε που αποκαλούσε
ψεύτη τον Αλέξη Τσίπρα,
υποστηρίζονταε πωε ο ίδιοε
θα λέει μόνο αλήθειεε. Μόνο
που όπωε αποδεικνύεται,
ο κ. Μητσοτάκηε όχι μόνο
λέει ψέματα, αλλά είναι...
μαλωμένοε με την αλήθεια.

Την περασμένη
εβδομάδα, σε ένα
τηλεοπτικό κρεσέντο ψεμάτων,
παραπληροφόρησηε και
άθλιαε προπαγάνδαε, ο
Κυρ. Μητσοτάκηε είπε στη
σύζυγο του βουλευτή του,
του Ρουσόπουλου, ότι δεν
νοσηλεύονται ασθενείε με
κορονοϊό εκτόε ΜΕΘ.

Δεν πρόλαβε να
τελειώσει την κουβέντα του
ο πρωθυπουργόε και μετά
από λίγεε ώρεε είχαμε τον
τραγικό θάνατο ενόε ασθενή
που ήταν διασωληνωμένοε
εκτόε ΜΕΘ.Έναν θάνατο που
προήλθε επειδή έναε άλλοε
ασθενήε τράβηξε τα καλώδια
του διασωληνωμένου, γιατί
τον ενοχλούσε ο ήχοε των
μηχανημάτων.

Από τη συνέντευξη στη
γυναίκα του Ρουσόπουλου
και μετά, ο πρωθυπουργόε
ξεφτιλίζεται καθημερινά, όπωε
και σύσσωμη π κυβέρνησή
του. Τη Δευτέρα, μόνο
στην Αττική, 55 ασθενείε
με κορονοϊό βρίσκονταν
διασωληνωμένοι εκτόε ΜΕΘ,
30 εκ των οποίων πάνω από
τρειε ημέρεε.
Την περασμένη Κυριακή
εφημέρευε το Ιπποκράτειο και
εισήχθησαν 75 περιστατικά
κορονοϊού με βαριά
συμπτωματολογία, περισσότεροι
από κάθε εφημερία, όπωε
ανέφερε ο κ. Γιαννάκοε, ο
πρόεδροε τπε ΠΟΕΔΗΝ,
επισημαίνονταε πωε ήταν νέοι
άνθρωποι ηλικίαε 45 με 60
ετών. Ο ίδιοε προσθέτει ότι,
άνοιξαν ακόμη οκτώ κλίνεε
ΜΕΘ σε χειρουργικέε αίθουσεε,
φτάνονταε τιε 24 κλίνεε ΜΕΘ,
και γέμισαν αμέσωε. Σε ό,τι
αφορά στο νοσοκομείο τπε
Νίκαιαε, υπογραμμίζει πωε δεν
διαθέτει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ
κορονοϊού ελεύθερη.

Ίδια εικόνα στη
Θεσσαλονίκη. Την περασμένη
Κυριακή, που εφημέρευε
το ΑΧΕΠΑ, προσήλθαν σε
αυτό 200 θετικά περιστατικά
κορονοϊού και έγιναν 75
εισαγωγέε. Την ίδια ώρα, τα
έκτακτα γενικά περιστατικά
που πήγαιναν στο ΑΧΕΠΑ
διακομίζονταν στιε ιδιωτικέε
κλινικέε.

Σε μία κανονική χώρα, όχι
τπν Κολομβία του Μητσοτάκπ,
για το θέμα θα είχε επέμβει
ο εισαγγελέαε και θα είχε
απευθύνει βαριέε κατηγορίεε.
Όχι στον ψυχικά διαταραγμένο
που τράβηξε τα καλώδια, αλλά
σε όλουε όσοι ευθύνονται για
το γεγονόε ότι δεν υπάρχουν
ΜΕΘ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα γεγονότα μιλούν από
μόνα τουε. Και δεν φτάνει
που είναι μαλωμένοε με την
αλήθεια ο Κυρ. Μητσοτάκηε,
συγχρόνωε δεν παραλείπει
να εκτελεί την όποια αλήθεια
κυκλοφορεί ελεύθερη σε αυτή
τη χώρα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
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 Κλονίζειαι η εμπιστοσύνη για ία εμβόλια
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14-15

Επιφάνεια 1193.97
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-04-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

lilt

χρήσης του εμβολίου της J&J και η εταιρεία προα

Κλονίζειαι
η εμπιστοσύνη
για ία εμβόλια
Ανήσυχοι
οι επιστήμονες
μειάιονέο
φρένο στην
Johnson &
Johnson Δεν
θα ανανεώσει
η Κομισιόν
ία συμβόλαια
με AstraZeneca
και J&J

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νήγγειλε καθυστερήσεις στις παραδόσεις της στην
ΕΕ, η Δανία έγινε χθες η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που
σταματά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca,
ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. ΕΙ Γαλλία, από την
πλευρά της, ανακοίνωσε πως σκοπεύει να ξεκι
νήσει κανονικά τον εμβολιασμό με το σκεύασμα
της J&J, χορηγώντας το όμως μόνο σε πολίτες άνω
των 55 χρόνων, όπως κάνει και με το εμβόλιο της
AstraZeneca, ενώ η Σουηδία ανέστειλε τα αντίστοιχα
σχέδιά της, εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) την ερχό
μενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, ειδικοί προειδοποιούν
για τον κίνδυνο κλονισμού της εμπιστοσύνης των
πολιτών, και μάλιστα όχι μόνο σε αυτά τα δύο, αλλά
σε όλα τα εμβόλια κατά της Covid-19.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Οι
αμερικανικές Αρχές συνέστησαν αναστολή για λίγες
ΤΗΣ ΚΙΤΤΎΣ ΞΕΝΑΚΗ
τουλάχιστον ημέρες της χορήγησης του εμβολίου
της J&J μετά τον εντοπισμό έξι περιπτώσεων εγκε
ς ένα «ορόσημο για το οποίο μπορούμε
φαλικής φλεβικής θρόμβωσης, σε συνδυασμό με
να είμαστε υπερήφανοι» χαιρέτισε χθες η
θρομβοκυτταροπενία, σε έξι γυναίκες ηλικίας 18-48
πρόεδρος της Κομισιόν τη συμπλήρωση
χρόνων μέσα σε 6-13 ημέρες από τον εμβολιασμό
100 εκατομμυρίων εμβολιασμών κατά της Covid-19
τους, σε σύνολο 7,2 εκατομμυρίων δόσεων που
στην ΕΕ - κι ας έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία δόση
έχουν χορηγηθεί: η μία γυναίκα μάλιστα υπέκυψε.
εμβολίου μόλις στο 16,4% του ευρωπαϊκού πληθυ
Σύμφωνα με αξιωματούχο της FDA, είναι «ξεκάθαρο»
πως οι περιπτώσεις αυτές είναι «πολύ παρόμοιες» με
σμού, έναντι 36,6% στις ΗΠΑ, 47,5% στη Βρετανία
και 61,6% στο Ισραήλ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
εκείνες του εμβολίου της AstraZeneca (είναι άλλωστε
έσπευσε να ανακοινώσει παράλληλα και ένα καλό
εμβόλια παρόμοιας τεχνολογίας, ιικού φορέα, ενώ
νέο: οι Pfizer/BioNTech θα αυξήσουν κατά 50 εκα
τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna χρησιμοποι
ούν τεχνολογία αγγελιοφόρου mRNA) που έκαναν
τομμύρια δόσεις τις παραδόσεις του εμβολίου τους
τον ΕΜΑ να προσθέσει τις θρομβώσεις στις πολύ
στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, φτάνο
σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειές του και πολλές
ντας συνολικά τα 250 εκατομμύρια. Στον αντίποδα,
ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν τη χρήση του
βρίσκεται η ανησυχία για τα περιστατικά θρόμβων
σε ηλικίες άνω των 55, 60 ή και 65 χρόνων. Ολοι
αίματος με τα οποία συνδέθηκε και το νέο, μονοοι ειδικοί επισημαίνουν βέβαια πως τα οφέλη του
δοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, έπειτα από
εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων, οι δημοσκο
εκείνο της AstraZeneca.
πήσεις ωστόσο δείχνουν πτώση στον αριθμό των
Μία ημέρα αφότου οι αμερικανικές υγειονομικές
πολιτών που εκφράζουν εμπιστοσύνη σε αυτό: στη
Αρχές συνέστησαν την προσωρινή αναστολή της

Ω
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 Κλονίζειαι η εμπιστοσύνη για ία εμβόλια
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
15-04-2021

Πτώση στον αριθμό των
πολιτών που εκφράζουν
εμπιστοσύνη στο
εμβόλιο δείχνουν οι
δημοσκοπήσειβ: στη
Γερμανία μειώθηκε τον
Μάρτιο σε 33% από 43%
τον Φεβρουάριο και στη
Γαλλία σε 22% από 33%

Ins αποθήκες μέχρι
νεωιέρας ίο εμβόλιο ins J&J
τάση αναμονής τηρούν το υπουργείο Υγείας
και το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με το
εμβόλιο της Johnson & Johnson, με τις πρώτες
33.600 δόσεις να βρίσκονται ήδη αποθηκευμένες
από χθες στην Αθήνα. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός
προέβλεπε ότι θα ενσωματωθούν και αυτές από την
ερχόμενη εβδομάδα στην εθνική προσπάθεια δημι
ουργίας «τείχους ανοσίας», προς το παρόν επικρατεί
αβεβαιότητα. «Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός δεν αλλά
ζει. Τηρούμε στάση αναμονής» ήταν η χθεσινή τοπο
θέτηση του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας
Μάριου Θεμιστοκλέους σε τηλεοπτική του συνέντευξη
(ΕΡΤ). Η κυβέρνηση και
οι ειδικοί αναμένουν
Β, KlKlAlilS: 1,2 EKQI,

Σ

τα συμπεράσματα του
σμοϋ Φαρμάκων αλλά

εΠιπλέθν 8oaeiS 10U
εμβολίου ms Pfizer σιην
Ελλάδα £(i)S IOV IOUVIO

και του Αμερικανικού
Οργανισμού Τροφίμων
και Φαρμάκων σε σχέση με τις πιθανές παρενέργειες
του εμβολίου. Εν τω μεταξύ με 1,2 εκατομμύρια επιπλέ
ον δόσεις του εμβολίου της Pfizer θα τροφοδοτηθεί η
χώρα μας έως τον Ιούνιο, όπως αποκάλυψε ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της συμφωνίας
της ΕΕ που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Τον Μάιο η χώρα αναμένει ακόμα 1,5 εκατομμύριο
δόσεις της συγκεκριμένης εταιρείας και τον Ιούνιο
1,7 εκατομμύρια δόσεις. Εξάλλου, όπως επισήμανε ο
υπουργός Υγείας, για τους Ελληνες έχουν δεσμευθεί
συνολικά 30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, υπερκα
λύπτοντας το σύνολο των εγχώριων αναγκοϊν.
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Γερμανία μειώθηκε από 43% τον Φεβρουάριο σε
33% έναν μήνα αργότερα, στη Γαλλία από 33% σε
22%. «Η ανησυχία μου είναι πως αυτό (η απόφαση
για αναστολή της χρήσης του εμβολίου της J&J από
τις αμερικανικές Αρχές) θα υπονομεύσει αχρείαστα
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο εμβόλιο, ενδεχο
μένως σε όλα τα εμβόλια. Γνωρίζει άραγε ο κόσμος
τις διαφορές;» αναρωτιόταν χθες ο Ζέκε Εμάνιουελ,
καθηγητής Διαχείρισης Υγείας στο Πανεπιστήμιο
της Πενσιλβάνια.
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Το βέβαιο είναι πως η ΕΕ γνω
ρίζει τις διαφορές. ΓΓ αυτό παραγγέλνει ολοένα και
περισσότερα εμβόλια από τις Pfizer/BioNTech, με την
ελπίδα να καταστήσει άκυρο τον υπολογισμό μιας
βρετανικής εταιρείας επιστημονικής ενημέρωσης και
ανάλυσης, της Airfinity, πως χωρίς το εμβόλιο της J&J
στο οπλοστάσιό της ο ευρωπαϊκός στόχος εμβολια
σμού του 75% των πολιτών θα μετατεθεί από τις 30
Σεπτεμβρίου στις 8 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα μάλιστα
με την ιταλική «La Stampa», η Κομισιόν αποφάσισε,
σε συμφωνία με

Αυξάνονται ΟΙ napa66oeiS
. . ,
— αλλά KOI η τιμή —
του

εμβολίου των Pfizer/
Ευρώπη

BioNTech σιην

τους Ευρωπαίους
ηγετες, να μην
ανανεώσει του
χρόνου τα συμ-

^staZeLca

και την Johnson
& Johnson. Η ίδια η Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε
απλώς χθες πως η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύ
σεις με τις Pfizer/BioNTech για ένα νέο συμβόλαιο
1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίου «δεύτερης
γενιάς», που θα παραδοθούν μέσα στο 2022 και το
2023. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βουλ
γαρίας, όμως, Μπόικο Μπορίσοφ αποκάλυψε την
Κυριακή πως σε αυτό το νέο συμβόλαιο η τιμή θα
είναι σημαντικά αυξημένη, 19,5 ευρώ, έναντι 15,5
ευρώ που φέρεται να αγοράζει επί του παρόντος η
ΕΕ τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι Pfizer/BioNTech θα αυξήσουν κατά
50 εκατομμύρια δόσειβ tis ηαραδόσειβ του
εμβολίου tous στην ΕΕ, ανακοίνωσε
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
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 Εκτός ΜΕΘ δεκάδες ασθενείς διασωληνωμένοι
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 166.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-04-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ποια καιάσιαση
επικρατεί σια
νοσοκομεία
Ekms ΜΕΘ
δεκάδεε ασθενεί^
διασωληνωμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνολικά 51 ασθενείε με κορωνοϊό βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτόε ΜΕΘ στα νοσοκομεία τηε Αττικήε,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ.
Όπωε επισημαίνεται, οι 25 εξ αυτών είναι διασωληνωμένοι πάνω από δύο ημέρεε έωε 10 ημέρεε, ενώ
και πολλοί νέοι είναι εκτόε ΜΕΘ για περισσότερο από
ένα 24ωρο. Τα εφημερεύοντα νοσοκομεία γεμίζουν
ράντζα με γενικά περιστατικά λόγω έλλειψηε χώρου.
Πέραν των διασωληνωμένων περιστατικών υπάρ
χουν και γενικά διασωληνωμένα περιστατικά εκτόε
ΜΕΘ. Για παράδειγμα, τρειε διασωληνωμένοι στο
«Γεννηματάε». Το νοσοκομείο «Αγία'Ολγα» ξεκίνη
σε την εφημερία στιε 14/1 /2021 με τρία κενά κρεβά
τια και 17 ράντζα για περιστατικά. Οι διασωληνωμένοι
εκτόε ΜΕΘ είναι: «Σισμανόγλειο» 4, «Γεννηματάε» 4.
«Ελπίε» 3. «Ερυθρόε» 8. «Λαϊκό» 2, «Αλεξάνδραε» 7.
«Ασκληπιείο» 4. «Τζάνειο» 4. «Νίκαιαε» 15.
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 Ασφυξία στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

6

Επιφάνεια 550.3 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-04-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ασφυξία στις ΜΕΘ
της Θεσσαλονίκης
Ακόμα μία δύσκολη εφημερία στα νοσοκομεία της πόλης, με μόνο θετικό,
σύμφωνα με τους γιατρούς, το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική
σταθεροποίηση στις νέες εισαγωγές, αν και
ο αριθμός τους παραμένει υψηλός

Της

διακομιδή ασθενών με ήπια συμπτώ
ματα και στο στάδιο της αποθεραπεί

νοσοκομείο μίας νόσου. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλό

ας στο ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασηςτης Euromedica «Αρωγή», όπου,

γου Κοζάνης, αυτά θα παρακολουθούνται από ιδιώτες γιατρούς και

σοκομείων της Θεσσαλο

σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη νο
σηλεύονται περί τους 150 ασθενείς με

νίκης, ενώ τη ν ίδια ώρα οι

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ
εσσαλονίκη: Ασφυξία επι

κορωνοίο. Το «Παπαγεωργίου» προ

προς στιγμήν από 11 παθολόγους
από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, 7 καρ
διολόγους, 3 νευρολόγους, 4 γα-

χθέςσυ
έκλεισε την εφημερία του με 152
εισαγωγές ασθενών με κορωνοίο
νεχίζουν να είναι πάνω απόάτομα
50 σενα νοσηλεύονται σε «κοβιντο-

στρεντερολόγους, 4 χειρουργούς και
2 αναισθησιολόγους της κλινικής.

κάθε εφημερία. «Δεν ζούμε ακόμη το

κλινικές», ενώ, επειδή οι ΜΕΘ ήταν

θρίλερτου Νοεμβρίου, αλλά δεν απέ

Στο μεταξύ, τοπικά ΜΜΕ μετέδιδαν
χθες, ότι, παρά τα self tests, ένας μα

χουμε πολύ από το να φθάσουμε εκεί»

γεμάτες, άνοιξε δύο επιπλέον κλίνες
σε άλλους χώρους.

δηλώνουν υγειονομικοί της πόλης.
Χθες το πρωί το «Ιπποκράτειο» νο

Επισήμως η πληρότητα στις ΜΕΘ
της Θεσσαλονίκης βρισκόταν χθες

σοκομείο έκλεισε την εφημερία του με

στο 90% και όσο οι εισαγωγές συνεχί
ζουν να διατηρούνται σε υψηλά νού
μερα και είναι λιγότερες από τα εξιτή

Θ

κρατεί στις ΜΕΘ των νο

57 νέες εισαγωγές ασθενών με Covid19 και άλλα 20 ύποπτα περιστατικά,
ενώ και οι 30 κλίνες ΜΕΘ ήταν γεμά
τες, εκ των οποίων μόλις τρεις με
ασθενείς non Covid. «Είχαμε ακόμα
μία δύσκολη εφημερία και το μόνο θε
τικό είναι ότι έχουμε μια σχετική στα
θεροποίηση στις νέες εισαγωγές, αν
και σε υψηλό αριθμό» δήλωσαν για
τροί του νοσοκομείου.
Την ώρα που το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» πήρε τη σκυτάλη των
εφημεριών, στις ΜΕΘ του ήταν δια-

ματος Υγείας. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, εντός των επόμενων ημερών
«επιστρατεύεται» εκ νέου και το 424
Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη μάχη
κατά του κορωνοϊού

Κοζάνη: Στην Euromedica
με εθελοντές γιατρούς

πτικά μία ημέρα μετά την έναρξη των
μαθημάτων.

Λάθος μήνυμα
το «Πάσχα στο χωριό»
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι επιδημιολόγοι και άλλοι ειδικοί επιστή
μονες στη Θεσσαλονίκη, και με δε
δομένη την ασφυξία στις ΜΕΘ και
την πίεση που δέχονται τα νοσοκο
μεία, εκφράζουν έντονο προβληματι

Σε κλινική του Ομίλου Euro
medica στην πολύπαθη Κοζάνη με

σμό για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αφορούν το άνοιγμα και
άλλων δραστηριοτήτων, ενώ θεω

το νοσοκομείο στην εφημερία και στις

ταφέρθηκαν περιστατικά non Covid
από το «Μαμάτσειο» νοσοκομείο,

συζήτηση για διαπεριφερειακές με

νέες εισαγωγές, προγραμματιζόταν

που ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε

τακινήσεις το Πάσχα.

σωληνωμένοι 33 ασθενείς με Covid19. Παράλληλα, για να ανταπεξέλθει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρια αυξάνεται και ο φόβος για νέο
«κρασάρισμα» του δημόσιου συστή

θητής της Γ’ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ
Πτολεμαΐδας διαγνώστηκε θετικός
στον κορωνοϊό και το τμήμα στο
οποίο φοιτούσε θα κλείσει προλη

ρούν «άστοχη» και «επιβλαβή» τη
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