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 Κορωνοϊός - ΠΟΕΔΗΝ: 51 ασθενείς διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 256.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Κορωνοϊός - ΠΟΕΔΗΝ: 51 ασθενείς
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕ0
Συνολικά 51 ασθενείς με κορωνοϊό
βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Αττικής
σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ, Μάλιστα,
όπως επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, οι 25
εξ αυτών είναι διασωληνωμένοι πάνω
από δύο ημέρες έως 10 ημέρες, ενώ
και πολλοί νέοι είναι εκτός ΜΕΘ για
περισσότερο από ένα 24ωρο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ
ΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννύκο. Τα Αγία Όλγα
ξεκίνησε την εφημερία σήμερα με
Τρία κενά κρεβάτια και 17 ράντζα για
Περιστατικά κορωνοϊού. «Τα εφημερεύοντα νοσοκομεία γεμίζουν ράντζα
με γενικά περιστατικά λάγω έλλειψης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χώρου,. Πέραν των διασωληνωνένων
περιστατικών κορωνοϊού έχουμε και
γενικά διασωληνωμένα περιστατικά
εκτός ΜΕΘ. Για παράδειγμα τρεις
διασωληνωμένοι στο Γεννηματάς. Πού
είναι τα ιδιωτικά;», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος. Οι διασωληνωμένοι έκτος ΜΕΘ
στα νοσοκομεία της Αττικής, σύμφωνα
με την ΠΟΕΔΗΝ, έχει ως εξής:
Σ1ΣΜΑΝ0ΓΛΒ0 4
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 4
ΕΛΠΙΣ 3
ΕΡΥΘΡΟΣ 8
ΛΑΪΚΟ 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 7 σε λίστα αναμο
νής,
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 4

ΙΖΑΝΕΙ Ο 4
ΝΙΚΑΙΑ 15
Σε άτι αφορά στη Θεσσαλονίκη,
ο κ, Γίαννάκος επανέλαβε ότι η κα
τάσταση θυμίφι μέρες Νοεμβρίου,
Προχθές, Τρίτη εφημέρευε το
ΐΓτποκράτειο και επικουρικά ο Αγιος
Παύλος. Στο Ιπποκράτειο εισηχθησαν
55 περιστατικά κορωνοϊού και 20 ύπο
πτα και στον Αγιο Παύλο εισήχθησαν
19 περιστατικά κορωνοϊού και 5 ύπο
πτα. Σύνολο 74 περιστατικά κορωνο
και 25 ύποπτα. Οι ΜΕΘ γεμάτες με 8
διασωληνωμένους οτον Αγιο Παύλο
και 27 διασωληνωμένοι στο Ιπποκράτειο σε 30 κλίνες ΜΕΘ, καταλήγει ο
κ, Γιαννάκος,.
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 Σοβαρά ερωτήματα για εμβολιασμούς εκτός λίστας
σε μεγάλη βιομηχανία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 152.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σοβαρά ερωτήματα
για εμβολιασμούς
εκτός λίστας
σε μεγάλη βιομηχανία
Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από εκτός
λίστας εμβολιασμούς, στους οποίους φέρεται
να εμπλέκεται η μεγαλοεργοδοσία της ΑΠΣΙ
«Πίνδος» στα Γιάννενα. Η συγκεκριμένη επι
χείρηση, με μήνυμα στις 19 Μάρτη, καλούσε
τους εργαζόμενους να κλείσουν ραντεβού
στην πλατφόρμα (emvolio.gov.gr), ενημερώνοντάς τους ότι«άνοιξε η πλατφόρμα για τον
εμβολιασμό όλων των εργαζομένων μας». Ση
μειώνεται ότι στη συγκεκριμένη πλατφόρμα γί
νονται δεκτοί μόνο όσοι πληρούν τα ηλικιακό
κριτήρια (άνω των 60) και όσοι ανήκουν σε ευ
παθείς ομάδες, σύμφωνα με τον κρατικό εμβολιαστικό σχεδίασμά. Κι όμως, μπαίνοντας
οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης εταιρείας
στην πλατφόρμα διαπίστωναν ότι μπορούσαν
να κλείνουν ραντεβού κανονικά. Μάλιστα, για
τμήμα εργαζομένων που δεν χειρίζονται δια
δικτυακά μέσα, το ραντεβού κλείστηκε από
εξουσιοδοτημένη υπάλληλο της εταιρείας.
Η εξέλιξη αυτή έχει κάνει άνω - κάτω τον
εμβολιαστικό σχεδίασμά στα Γιάννενα, αφού
χτες διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ενώ α
κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντε
βού, όσων τουλάχιστον δεν ανήκουν σε ευπα
θείς ομάδες. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων καλεί εργαζόμενους που εμβολιάστη
καν σε ένορκες καταθέσεις, λες και αυτοί έ
χουν την ευθύνη που εμβολιάστηκαν μετά α
πό εντολή της διεύθυνσης της εταιρείας τους!
Σημειώνεται ότι μετά το σάλο που προκλήθηκε στάλθηκε στους εργάτες της βιομηχανίας
ακυρωτικό μήνυμα πως «δυστυχώς δεν ανή
κετε ακόμα σε κάποια από τις τρέχουσες εμβολιαστικές ομάδες και το ραντεβού που λά
βατε εκ παραδρομής θα πρέπει να ακυρωθεί».
Προφανώς, τα ερωτήματα είναι πολλά, όπως:
Πώς εξασφαλίστηκε «προτεραιότητα» από τη
συγκεκριμένη εταιρεία για το προσωπικό της;
Είναι μεμονωμένο περιστατικό ή υπάρχουν κι
άλλες εταιρείες που «κάτω από το τραπέζι»
και στο έδαφος της έλλειψης εμβολίων αξιοποιούν «παραθυράκια», στο πλαίσιο του αντα
γωνισμού μεταξύ τους; Με ποια διαδικασία το
ψηφιακό σύστημα της κυβέρνησης επέτρεψε
τους εμβολιασμούς εκτός προτεραιότητας;
Το γεγονός ότι καμία επίσημη τοποθέτη
ση δεν έχει υπάρξει από το υπουργείο Υγεί
ας, την Πολιτική Προστασία, ή την Εθνική Ε
πιτροπή Εμβολιασμών εντείνει μια σεναριολογία που διακινείται για ...χάκερ που παρα
βίασαν το σύστημα, αποπροσανατολίζοντας
από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να α
παντηθούν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2

 Διεκδικούν την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας και
του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς Δυναμική
συγκ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 261.29 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Διεκδικούν την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας
και του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

Δ

παθείς ομάδες της περιοχής, οικονομικούς μετα
νάστες, πρόσφυγες και Ρομά με ειδικά ενημερωτι
κά - διαγνωστικά συνεργεία στις περιοχές που μέ
νουν και στους χώρους που συχνάζουν, δωρεάν, μα
ζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, στοχευμένα ιδιαίτερα
στους μεγάλους χώρους δουλειάς.

κού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Α
γιοι Ανάργυροι» σε νοσοκομείο

Συνεχίζεται ο αγώνας
για να επαναλειτουργήσει
το «Θριάσιο»
ως γενικό νοσοκομείο

υναμική συγκέντρωση δια
μαρτυρίας πραγματοποίησαν
χτες Σωματεία και Φορείς
του Μενιδίου έξω από την πύλη

του Κέντρου Υγείας Αχαρνών
στο Ολυμπιακό Χωριό, καταγγέλ
λοντας τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή του, όπως και τα σχέδια με
τατροπής του Γενικού Ογκολογι-

μιας νόσου. Οι εργαζόμενοι μοί
ρασαν την ανακοίνωσή τους και
ενημέρωναν συναδέλφους τους
που πήγαιναν στο Κέντρο για τις
εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, που εν μέ
σω πανδημίας αφήνει υποστελεχωμένες τις δημό
σιες δομές Υγείας και ενισχύει ποικιλόμορφα τους
εμπόρους της Υγείας, όπως συμβαίνει και στο συ
γκεκριμένο ΚΥ, που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με
την πολυκλινική της Ανώνυμης Εταιρείας Μονά
δων Υγείας (ΑΕΜΥ), με την κάλυψη των λεγάμενων
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Την άθλια αυτή πραγματικότητα κατήγγειλε και
ο Βασίλης Τοπαλιανίδης, πνευμονολόγος εργαζό
μενος στο Κέντρο Υγείας και επικεφαλής της «Λαϊ
κής Συσπείρωσης» Μενιδίου, που απήθυνε σύντομο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο μεταξύ, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την
χαιρετισμό στη συγκέντρωση. Εκ μέρους των φορέ
ων που διοργάνωσαν τη διαμαρτυρία μίλησε ο Μάρ
κος Αλεξίου, ενώ χαιρέτισε και η Μαρία Σφυρή, α
ντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτο
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής «Σωκράτης».
Οι φορείς που διοργάνωσαν τη συγκέντρωση δια
τύπωσαν τις διεκδικήσεις τους για επίταξη των ιδιω
τικών δομών Υγείας χωρίς αποζημίωση, στελέχωση
του ΚΥ και να περάσει η Πολυκλινική άμεσα στο Ε
ΣΥ, αναβάθμιση της συγκοινωνιακής σύνδεσης του
δήμου με το Κέντρο Υγείας, ένταση των ρυθμών εμ
βολιασμού. Επίσης, ειδική φροντίδα για τις πιο ευ

Τετάρτη 21 Απρίλη στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία
Συντάγματος στην Αθήνα, συνεχίζεται ο αγώ
νας του Σωματείου του «θριάσιου» Νοσοκομεί
ου, συνδικάτων και φορέων της Δυτικής Αττικής
για την επαναλειτουργία του ΓΝΕ «θριάσιου» ως
Γενικού Νοσοκομείου, την ενίσχυσή του, καθώς
και των Κέντρων Υγείας της Δυτικής Αττικής, με
επείγουσες προσλήψεις προσωπικού. Η νέα κι
νητοποίηση, σε συνέχεια της απεργίας που πραγ
ματοποιήθηκε στο θριάσιο Πεδίο την περασμένη
Δευτέρα, αποφασίστηκε σε σύσκεψη σωματεί
ων που πραγματοποιήθηκε χτες στην Ελευσίνα.
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 «Γολγοθάς» για υγειονομικούς και ασθενείς η
μετατροπή τους σε μιας νόσου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 956.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

«Γολγοθάς» για υγειονομικούς και ασθενείς
η μετατροπή τους σε μιας νόσου
ια πολλοστή βδομάδα δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς - χτες το μεσημέρι ή
ταν 88 - μένουν εκτός ΜΕΘ, συμπληρώ
νοντας ακόμα και 3 βδομάδες αναμένο
ντας στην ντροπιαστική λίστα αναμονής. Μό
νο χτες έγιναν 526 νέες εισαγωγές περιστα
τικών Covid στα δημόσια νοσοκομεία της
χώρας. Στην Αττική, διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ είναι διάσπαρτοι σχεδόν σε όλα τα νο
σοκομεία που παραμένουν φρακαρισμένα.
Στα Νοσοκομεία Νίκαιας και «Ευαγγελι
σμός» τα κρεβάτια έχουν μονίμως πληρότη
τα που φτάνει στο 100%, το ίδιο και ο «Ερυ
θρός Σταυρός» και το Σισμανόγλειο.

Γ

Τις συνέπειες της νοσηλείας διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, που επιβεβαιώθηκαν
με το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στον
«Ερυθρό Σταυρό», όπου διασωληνωμένος
ασθενής σε κοινό θάλαμο πέθανε μετά από
απενεργοποίηση του αναπνευστήρα, αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ. «Είναι
σαφέστατο πως το τραγικό συμβάν (πιθανή
εγκληματική ενέργεια) θα είχε αποφευχθεί
αν ο ασθενής νοσηλευόταν σε ΜΕΘ και ό
χι σε κοινό θάλαμο. Δεν έχει την παραμικρή
σχέση με την πραγματικότητα οτιδήποτε άλ
λο έχει ειπωθεί σε ΜΜΕ για το τραγικό συμβάν από αν
θρώπους που δεν ήταν καν παρόντες ή και που δεν έ
χουν καν σχέση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι
κό του νοσοκομείου αλλά εξυπηρετούν άλλες σκοπιμό
τητες», σχολιάζει η ΕΙΝΑΠ.
Ενώ με άλλη της ανακοίνωση απαιτεί την άμεση επίτα
ξη ιδιωτικών θεραπευτηρίων και την πρόσληψη προσω
πικού με κατεπείγουσες διαδικασίες. Σημειώνει την ανά
γκη για άμεση στελέχωση και λειτουργία ικανού αριθμού
νέων κλινών ΜΕΘ, τονίζοντας ότι «η μετατροπή των κλι
νών ΜΕΘ Γενικής Μονάδος σε κλίνες ΜΕΘ Covid δεν α
ποτελεί λύση. Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί λύση αλ
λά είναι επικίνδυνη πρακτική να βαφτίζονται ΜΕΘ κλίνες
που δεν είναι ΜΕΘ (Καρδιοχειρουργικές Ανανήψεις, Μο
νάδες Εμφραγμάτων, χειρουργικές αίθουσες κ.λπ.)». Επι
σημαίνει ότι «οι αναμονές είναι μεγάλες! Καθημερινά πολ
λές δεκάδες ασθενείς στην Αττική νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους. Οι γιατροί
διασωληνώνουν τους ασθενείς όταν χρειάζεται με καθα
ρά ιατρικά κριτήρια χωρίς επιλογή. Αμέσως μετά τη δια
σωλήνωση καταχωρούν on line προς τους αρμοδίους αί
τημα για διακομιδή του ασθενούς σε ΜΕΘ. Από εκεί και
πέρα η διακίνηση των ασθενών στις ΜΕΘ είναι θέμα των
αρμοδίων και όχι των γιατρών».

Εκλεισε η καθημερινή ορθοπεδική
εφημερία στο μοναδικό δημόσιο
νοσοκομείο των νότιων προαστίων
Στο Ασκληπιείο Βούλας, το μοναδικό δημόσιο νοσοκο
μείο στα νότια προάστια, «μετά από 50 χρόνια καθημε
ρινής ορθοπεδικής εφημερίας κλείνει την πύλη του κα
θημερινά στις 15.00 και εφημερεύει κάθε 4η μέρα. Ετσι
αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σε
συνεργασία με τη διοίκηση της 2ης ΥΠΕ», καταγγέλλει το
Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Και σημειώνει:
Στην καθημερινή ορθοπεδική εφημερία του Ασκληπιεί
ου εξετάζονται κατά μέσο όρο 81 ασθενείς. Το 2019 έγι

ναν 2.180 έκτακτα ορθοπεδικά χειρουργεία, το 2020 έ
γιναν 1.750 έκτακτα ορθοπεδικά χειρουργεία. «Δεν ξέ
ρουμε πότε αποφασίστηκε αυτή η αθλιότητα σε βάρος
των κατοίκων της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ξέρουμε ό
μως ότι το προσωπικό του νοσοκομείου μας το ανακάλυ
ψε τυχαία, αφού δεν περισσεύει σεβασμός από τους κυ
βερνώντας για την ενημέρωση των υγειονομικών του Α
σκληπιείου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα».
Από τη μεριά της, η διοίκηση του νοσοκομείου κάνει την
ανήξερη για το «μέτρο ενίσχυσης» και παράλληλα «μας ζη
τάει να κάνουμε υπομονή και να το (...) δοκιμάσουμε, ενώ
προσπαθεί να μας πείσει με αστήρικτα επιχειρήματα του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τύπου "επιβαρύνεται σημαντικά το Ασκληπιείο λόγω της
μετατροπής του «θριασίου» και του «Ερυθρού» σε νοσο
κομεία Covid, δεν έχουμε επάρκεια σε προσωπικό, οπό
τε το κλείσαμε"»...
«Την ώρα που μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έχουν
κλείσει την πόρτα σε ασθενείς άλλων νοσηροτήτων ("θριάσιο", "Ερυθρός", Σισμανόγλειο, Τζάνειο, "Σωτηρία"), την
ώρα που η κυβέρνηση ανοίγει τα καταστήματα και τα Λύ
κεια αυξάνοντας έτσι την κίνηση στις μεγάλες οδικές αρ
τηρίες, η αναστολή της ορθοπεδικής εφημερίας του Α

σκληπιείου έχει ως αποτέλεσμα να μένει σε ολόκληρη
την Αττική μόνο το ΚΑΤ για την αντιμετώπιση του επεί
γοντος ορθοπεδικού περιστατικού».
Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στο ανοιγοκλείσιμο «100 και πλέον κλινών Covid χωρίς καμία ενίσχυση
σε γιατρούς και νοσηλευτές. Ανοιγοκλείνετε τη Ρευματο
λογική κλινική, μειώσατε τα τακτικά χειρουργεία. Και τώ
ρα, επιχειρείτε άλλο ένα χτύπημα στο αδιαπραγμάτευτο
κοινωνικό αγαθό της υγείας και της ζωής», επισημαίνουν
οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και απαιτούν την άμεση
άρση της απόφασης για το κλείσιμο της καθημερινής ορ
θοπεδικής εφημερίας.
Το Σωματείο απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της

Νοτιοανατολικής Αττικής, σε σωματεία εργαζομένων, σε
συλλόγους και φορείς για συμμετοχή στην κινητοποίηση
που έχει αποφασίσει για την Τετάρτη 21 Απρίλη, στις 7
μ.μ., έξω από την πύλη του Ασκληπιείου. Σημειώνεται ότι
η κινητοποίηση ανακοινώθηκε χτες κατά τη διάρκεια συ
νέντευξης Τύπου του Σωματείου, που έγινε έξω από το
νοσοκομείο, επειδή ο διοικητής δεν επέτρεψε την είσοδο
δημοσιογράφων στο αμφιθέατρο για λόγους ...ασφαλείας,
αν και είχαν παρθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Κλίνες ΜΕΘ αραχνιάζουν λόγω έλλειψης
προσωπικού στη Στερεά Ελλάδα
Την ώρα που οι υγειονομικοί εδώ και ένα χρόνο φω
νάζουν «δώστε μας όπλα» και που δεκάδες ασθενείς

περιμένουν να αδειάσει ένα κρεβάτι ΜΕΘ,
η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται την επίταξη
του ιδιωτικού τομέα Υγείας, αλλά δεν προχωρά ούτε στην αξιοποίηση υφιστάμενων υ
ποδομών και εξοπλισμού, που σε ορισμένες
περιπτώσεις αραχνιάζει στις αποθήκες δη
μόσιων νοσοκομείων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η Στερεά Ελλάδα. Σε μια Περιφέρεια με
550.000 περίπου πληθυσμό λειτουργούν
μόλις 24 κλίνες ΜΕΘ για τις ανάγκες ασθε
νών με Covid-19 στα Νοσοκομεία Λαμίας και
Χαλκίδας και άλλες 8 στη Λαμία για τις υπό
λοιπες παθήσεις, αν και υπάρχουν οι δυνα
τότητες για τη λειτουργία ακόμη περισσό
τερων. Αρκεί βέβαια να γίνουν οι απαραίτη
τες προσλήψεις γιατρών σε ειδικότητες που
μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία Μονά
δων Εντατικής θεραπείας.
Στο Νοσοκομείο Λαμίας υπάρχει εξοπλι
σμός για ανάπτυξη τουλάχιστον 7 κλινών
ΜΕΘ ή και ακόμη περισσότερων, αν λάβει
κανείς υπόψη τα όσα δήλωνε ο υπουργός
Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή την παράδο
ση εξοπλισμού γι’ αυτές από το ίδρυμα «Στ.
Νιάρχος» στις αρχές Φλεβάρη. Ο υπουργός έλεγε τό
τε ότι «το επόμενο στοίχημα που καλούμαστε να κερ
δίσουμε είναι η στελέχωση του νοσοκομείου και των
κλινών με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό». Ανα
κοίνωσε ότι «δρομολογείται η προκήρυξη» 14 θέσεων
μόνιμου ιατρικού και 33 θέσεων επικουρικού παραϊατρικού, όμως, σήμερα, δυόμιση μήνες μετά, οι 7 κλί
νες ΜΕΘ παραμένουν ανενεργές. Την ίδια στιγμή, προς
...διερεύνηση παραμένει από πού προκύπτει ο αριθμός
των 28 διαμορφωμένων κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο
Λαμίας, που είχε αναφέρει τότε ο υπουργός, όταν οι
κλίνες ΜΕΘ Covid ανέρχονται στις 12 και στις 8 για τα
υπόλοιπα περιστατικά. Το ερώτημα που προκύπτει εί
ναι προφανές: Μήπως υπάρχει εξοπλισμός για 8 ακό
μη και δεν λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό;
Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Θήβας υπάρχει εξο
πλισμός για 4 κλίνες ΜΕΘ και 4 ακόμη ΜΑΦ που επί
σης δεν λειτουργούν εξαιτίας έλλειψης γιατρών. Α
ντίστοιχα και στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς υπάρχει εξο
πλισμός για ανάπτυξη 3 κλινών ΜΑΦ, αλλά δεν υπάρ
χει ιατρικό προσωπικό.
Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας υπάρχει χώρος που προο
ριζόταν για ανάπτυξη κλινών μεταχειρουργικής ΜΕΘ, που
όμως ουδέποτε εξοπλίστηκε, ενώ ορισμένα όργανα που
υπήρχαν, όπως μόνιτορ, διατέθηκαν για άλλες ανάγκες.
Στην εικόνα αυτή αξίζει κανείς να προσθέσει τα Νο
σοκομεία Αμφισσας και Καρπενησιού, όπου από δω
ρεές ιδιωτών - καθώς η κυβέρνηση δεν διέθεσε ούτε τις
λίγες χιλιάδες ευρώ που κοστίζουν - εξοπλίστηκαν με
συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (High Flow Oxygen),
όμως ελάχιστα αξιοποιήθηκαν, εξαιτίας επίσης της έλ
λειψης ιατρικού προσωπικού.
Η αξιοποίηση των παραπάνω υποδομών και εξοπλι
σμού θα μπορούσε να συνεισφέρει μεγάλες υπηρεσίες,
να σώσει ζωές, ακόμη και να συμβάλει στην αποσυμφό
ρηση των νοσοκομείων της Αττικής, αλλά και νοσοκο
μείων στη Θεσσαλία και το Ρίο, όπου διακομίζονται α
σθενείς με κορονοϊό από τη Στερεά Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Πάνω από 100 οι νεκροί χτες, 819 οι διασωληνωμένοι
3.833 νέα κρούσματα και 104
θάνατοι καταγράφηκαν χτες, ε
κτοξεύοντας τον τραγικό απολογι
σμό των θυμάτων στα 9.239. Ο α
ριθμός των ασθενών που νοσηλεύ
ονται διασωληνωμένοι σκαρφάλω
σε στους 819. Από τα 3.833 νέα

κρούσματα, 1.861 ανιχνεύθηκαν
στην Αττική, 521 στη Θεσσαλο
νίκη, 127 στη Λάρισα, 83 στην Αχαΐα, 80 στο Κιλκίς, 73 στις Σέρ
ρες και 85 είναι υπό διερεύνηση.
Επίσης, από 3/2 μέχρι 3/4 βρέθη
καν 957 στελέχη μεταλλάξεων και

άλλα 140 στελέχη υπό διερεύνηση. Στα 7.954 συνολικά δείγματα, οι
τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που
έχουν απομονωθεί είναι η Β117 με
ποσοστό 62,3%, η Β11318 με πο
σοστό 3,9% και η Β1351 με ποσο
στό 0,8%.
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 «Η γραφειοκρατία αποδεικνύεται μοιραία»
Πηγή:

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 174.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

■ «Η γραφειοκρατία αποδεικνύεται
μοιραία»
Το τραγικό ατύχημα που έγινε στη Γαύδο προ ημερών όπου
έχασε τη ζωή της μια 27χρονη κοπέλα, φέρνει στην επικαιρότητα ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει η Κρήτη και που
θα πρέπει να απασχολήσει τους φορείς. Ο θάνατος της νε
αρής φοιτήτριας οφείλεται στην καθυστέρηση παροχής ια
τρικής βοήθειας και μεταφοράς της σε νοσοκομείο.
Και ναι μεν η Γαύδος είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτω
ση απομονωμένης και αποκομμένης περιοχής, που σε ένα
σοβαρό ατύχημα ή σε μια σοβαρή ασθένεια αν δεν υπάρ
ξει γρήγορη αερομεταφορά του ασθενή θα χάσει τη ζωή
του, δεν είναι όμως η μοναδική. Υπάρχουν κι άλλες περι
οχές, δύσβατες και σε μεγάλη απόσταση από νοσοκομείο
όπου μπορεί να χρειαστεί μεταφορά ανθρώπου με ελικό
πτερο σε υγειονομική μονάδα.
Θα ξεχάσουμε τον θάνατο του άτυχου 20χρονου Ρεθεμνιώτη φαντάρου Γιώργου Φωναζάκη στην Αγιά Ρουμέλη το
2002, που έφυγε από τη ζωή στη διάρκεια πορείας, επει
δή καθυστέρησε να πετάξει ελικόπτερο Super Puma να τον
παραλάβει και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο;
Είναι απαράδεκτο να χάνονται ζωές επειδή για να συνεννοηθούν αρμόδιες αρχές είτε είναι στρατός είτε υπουργεία,
πρέπει να περάσουν 8 ώρες ή και 18 για να δώσουν εντολή
να σηκωθεί ελικόπτερο.
Στη Γαύδο και στην κάθε Γαύδο κατ' αρχήν κατοικούν άν
θρωποι έστω και λίγοι ενώ μπορεί να βρεθεί και οποιοσδή
ποτε πολίτης είτε για δουλειά είτε για διακοπές. Η πιθανότη
τα ατυχήματος ή αιφνίδιας σοβαρής ασθένειας είναι υπαρ
κτή και μεγάλη. Η Κρήτη δικαιούται γι'αυτούς τους λόγους
να έχει στη διάθεση της ελικόπτερο.
Αυτά που λέει ο ιατροδικαστής που ανέλαβε την υπόθε
ση της άτυχης φοιτήτριας είναι πολύ σημαντικά και δεν θα
πρέπει να πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων από τους
φορείς της Κρήτης: «Σε τέτοια ατυχήματα πρέπει να παίζου
με με τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά, όχι με τις ώρες. Το κορί
τσι δεν είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε τέτοιες περιπτώ
σεις σαν τη δική της, και μισή, ακόμα και μία ώρα αναμονής εί
ναι μια καθοριστική ώρα επιβίωσης. Η Κρήτη πρέπει να έχει
το δικό της ελικόπτερο για τέτοια συμβάντα και όχι να πε
ριμένει από την Πολεμική Αεροπορία να συνεννοηθεί με
όλα τα υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους για το πότε θα
σηκωθεί ένα ελικόπτερο και αν τελικά θα μας στείλουν
ελικόπτερο από Ηράκλειο ή Αθήνα ή super puma. Η γρα
φειοκρατία αποδεικνύεται μοιραία. Δυστυχήματα σαν και
αυτό βλέπω συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, ας μην ασχολούμα
στε με το πόσην ώρα είχε το κορίτσι τις αισθήσεις του και μι
λούσε, ας ασχοληθούμε με το πως μπορεί να γλιτώσει από όλα
αυτά το νησί. Χθες ήταν η Κορίνα, πριν από κάποιους μήνες κά
ποιος άλλος, αύριο ένας επόμενος».
Αυτά τονίζει ο ιατροδικαστής Κρήτης Σταμάτης Μπελιβάνης. Για όσους θέλουν να ακούσουν και να καταλάβει τι
λέει...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18-19

Επιφάνεια 2071.91
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΠΟΕΔΗΝ
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Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021
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COVID-19 4-

ΖΩΗ

ΑΤΕΑΕΙΟΤΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗ!

φρίκη! 104 νεκροί, 819 διασωλι
■ Νέο θλιβερό ρεκόρ oxous
θανάτουε και στουε ασθενεΐε
τωνΜΕΘ. Παραμένει στο
«κόκκινο» ο νομόε Αττικήε

πιστροφή σε τριψήφια νούμε
ρα θανάτων είχαμε χθες, καθώς
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 104 θύματα
της πανδημίας. Νέο αρνητικό ρε
κόρ καταγράφηκε και στους διασωληνωμένους με 819 ασθενείς, ενώ τα
κρούσματα έφτασαν τα 3.833 ύστερα από
64.998 τεστ.
Στην Απική εντοπίστηκαν 1.861 μολύν
σεις, στη Θεσσαλονίκη 521 και στη Λάρισα
127. Η διασπορά στο λεκανοπέδιο έχει ως
εξής: Ανατολική Απική (260), Βόρειος Τομέ
ας Αθηνών (201), Δυτική Απική (118), Δυτι
κός Τομέας Αθηνών (243), Κεντρικός Τομέ
ας Αθηνών (555), Νήσοι (16), Νότιος Τομέας
Αθηνών (185) και Πειραιάς (283).
Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε σε
Αιτωλοακαρνανία (15), Αργολίδα (26), Αρ
καδία (17), Αχαΐα (83), Βοιωτία (40), Δράμα
(21), Εβρο (44), Εύβοια (41), Ηλεία (23), Ημα
θία (25), Ηράκλειο (68), Ιωάννινα (23), Κα
βάλα (52), Κάλυμνο (28), Καρδίτσα (34), Κα
στοριά (22), Κέρκυρα (11), Κιλκίς (80), Κοζά
νη (53), Κορινθία (35), Λακωνία (15), Λασίθι
(10), Μαγνησία (52), Ξάνθη (18), Πέλλα (56),
Πιερία (19), Ρέθυμνο (19), Ροδόπη (19), Σά
μο (12), Σέρρες (73), Τρίκαλα (24), Φθιώτιδα
(28), Χαλκιδική (27) και Χανιά (23).
Τα τεστ προέκυψαν από 44.184 rapid
tests και 20.814 μοριακούς ελέγχους. Σε σύ
νολο 64.998 τεστ η θετικότητα διαμορφώθη
κε σε 5,9%.

Ε

Ιχνηλάτηση
Από τα 3.833 νέα κρούσματα 16 εντοπί
στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό
δου της χώρας. Τα συνολικά κρούσματα από
την έναρξη της πανδημίας ανέρχονται σε
308.006 (ημερήσια μεταβολή + 1,3°/ο), εκ των
οποίων το 51,3°/ο αφορά άνδρες. Με βάση
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταί
ων επτά ημερών, 60 θεωρούνται σχεπζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.636 σχε
τίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι 104 νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19
ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θυμά
των στα 9.239, από τα οποία το 95,5°/ο εί
χε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών
και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 819 ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι (62,9°/ο άν
δρες) είναι τα 68 έτη και το 84,9°/ο έχει υπο
κείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.925 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 526 (ημε
ρήσια μεταβολή -6,41°/ο). 0 μέσος όρος εισα
γωγών του επταημέρου είναι 515 ασθενείς.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βύλοε: Ανησυχία για τα κρούσματα Covid σε δύο λύκεια
ΤΗΝ τελευταία της πνοή
από επιπλοκές του κορονοϊού άφησε στο Νοσοκομείο
του Βόλου μια 35χρονη μη
τέρα, η οποία, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία, είναι το
νεαρότερο θύμα του ιού στη
Μαγνησία.
Τοπικά μέσα αναφέρουν
ότι η άτυχη 35χρονη είχε
πυρετό εδώ και μία εβδομά
δα και παρουσίαζε και άλλα
συμπτώματα του ιού. Ομως,
παρά την επιβαρυμένη κα
τάστασή της και το γεγονός
ότι έπασχε από υποκείμενο
νόσημα, δεν πήγε σε νοσο
κομείο.
Το βράδυ της Τρίτης η
κατάστασή της χειροτέρεψε
και μεταφέρθηκε στα επεί

γοντα του Νοσοκομείου Βό
λου. Η γυναίκα έδωσε αγώ
να να κρατηθεί στη ζωή,
όμως έπειτα από λίγες ώρες
και παρά τις προσπάθειες
των γιατρών έχασε τη μάχη
που έδινε για τη ζωή της.
0 χαμός της έχει σοκά
ρει την τοπική κοινωνία αλ
λά και τον διευθυντή κλι
νικών Covid του νοσοκο
μείου Χαράλαμπο Μάνδρο,
που επισήμανε ότι οι ασθε
νείς με κορονοϊό δεν πρέπει
να υποπμούν τη νόσο και να
μην πηγαίνουν στα νοσοκο
μεία.
Συναγερμός έχει σημάνει στο Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μετανα
στών στον Κατσικά Ιωαννί-

νων, μετά τα 16 κρούσματα
που έχουν επιβεβαιωθεί.
Την Τρίτη είχαν εντο
πιστεί οι πρώτες πέντε πε
ριπτώσεις και την αμέσως
επόμενη μέρα, έπειτα από
rapid tests που διενεργήθηκαν, βρέθηκε ότι νοσούσαν
ακόμα 11 άτομα.
Σε καραντίνα έχουν τε
θεί συνολικά 50 άτομα, ενώ
για τα μέτρα προστασίας έχει
ενημερωθεί το σύνολο των
προσφύγων και των μετανα
στών της δομής, στην οποία
φιλοξενούνται περισσότεροι
από 1.000 αλλοδαποί.
Προτού ανοίξουν κα
λά καλά βάζουν λουκέτο το
4ο και το 5ο Γενικό Λύκειο
Βόλου! Ενας επιστάτης και

ένας μαθητής είχαν βρεθεί
αρνητικοί στα τεστ που έκα
ναν τις δύο πρώτες μέρες
λειτουργίας των σχολείων.
Ωστόσο, την Τετάρτη είχαν
και οι δύο συμπτώματα και
υποβλήθηκαν σε rapid tests,
από τα οποία διαπιστώθηκε
όπ ήταν θετικοί.
Οταν μαθεύτηκε ότι νο
σούν, προκλήθηκε αναστά
τωση στα δύο σχολεία, γιατί
ο επιστάτης έχει πρόσβαση
σε όλους τους χώρους και ο
μαθητής ήρθε σε επαφή με
διαφορετικούς καθηγητές
και μαθητές. Τα δύο σχολεία
θα παραμείνουν κλειστά έως
ης 27 Απριλίου και τα μαθή
ματα θα συνεχιστούν μέσω
τηλεκπαίδευσης.

Γιατρός σε Εντα
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1

Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

ηνωμένοι, 3.833 νέα κρούσματα
Ειοαγγελική παρέμβαση για xous skios
oeipas εμβολιασμοί^ στα Ιωάννινα
ΣΑΛΟΣ έχει ξεσπάσει για τα
νέα περισταυκά εμβολιασμών
εκτός σειράς, αυτή τη φορά
σια Ιωάννινα. Μάλιστα, ύστε
ρα από επώνυμες καταγγελί
ες που είδαν το φως τπς δημοσιότπτας σια τοπικά μέσα,
άρχισαν οι διαδικασίες για εισαγγελική παρέμβασπ.
Οπως αναφέρουν τα δπμοσιεύματα, τις τελευταίες
πμέρες έγιναν δεκάδες εμ
βολιασμοί εκτός σειράς σε
συγκεκριμένα εμβολιασχικά κέντρα της πόλης, με άτο
μα τα οποία δεν ανήκουν σε
καμία ομάδα που έχει δικαί
ωμα στον εμβολιασμό! Σύμ
φωνα με τις καταγγελίες, πε
ρισσότερα από 20 άτομα κατάφεραν να παρακάμψουν τη
σειρά και να εμβολιαστούν το
τελευταίο διάστημα στα δύο
νοσοκομεία των Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με πληροφορί
ες, δηλώθηκαν στο σύστημα
ως... υγειονομικοί, χωρίς βέ
βαια να είναι!
«Δεν είχαν δικαίωμα εμ
βολιασμού, ούτε η ηλικία
τους ήταν η ενδεδειγμένη»
δήλωσε στη δημόσια τηλε
όραση στέλεχος του νοσο
κομείου που αποκάλυψε το
συμβάν, το οποίο θα ερευνηθεί πλέον από τη Δικαιοσύνη.
Ολα άρχισαν όταν υγειο
νομικοί στο ένα από τα δύο
νοσοκομεία της πόλης διαπί

νη της Εισαγγελίας ζήτησε
στωσαν όη στη σειρά των εμ
να εξεταστεί σε πρώτη φάση
βολιασμών των προηγούμε
πώς παραβιάστηκε το σύ
νων ημερών εμφανίστηκαν
στημα των ραντεβού και να
άτομα τα οποία ούτε ανή
ερευνηθεί αν έχει τελεστεί το
κουν στην ηλικιακή κατηγο
αδίκημα της παράβασης κα
ρία όσων έχουν δικαίωμα να
θήκοντος, ή όποια άλλα αδι
εμβολιαστούν ούτε σης ευπα
κήματα προκόψουν κατά τη
θείς ομάδες ούτε όμως και σε
διάρκεια της έρευνας.
κατηγορίες σας οποίες διαήΓια την καταγγελία ενη
θενται τα αδιάθετα εμβόλια,
μερώθηκε εγγράφως και το
όπως είναι οι αστυνομικοί.
υπουργείο Υγείας, ενώ το
Αντίθετα, ήταν υπάλλη
όλο θέμα ερευνά και η Κρα
λοι ιδιωτικής εταιρίας, όπως
τική Ασφάλεια. Ωστόσο, αυ
φέρεται ότι παραδέχτηκαν οι
τή δεν είναι η πρώτη φορά
ίδιοι όταν ρωτήθηκαν. Την
που παρατηρείίδια ώρα, φηται το φαινόμε
μολογείται ότι
Παριστάνουν
νο των εμβο
το σύστημα
λιασμών εκτός
άνοιξε ώστε
ακόμα και τους
σειράς. Συγκε
να γίνει κα
υγειονομικούς
κριμένα, στο
ταχώριση των
παίρνοντας
ίδρυμα «Αγιος
ΑΜΚΑ και να
προχωρήσει ο τη σειρά από ΑμεΑ Παντελεήμοεμβολιασμός,
νας» της Θεσ
σαλονίκης ο
πράγμα που
μπορεί να γίνει μόνο από τα
πρόεδρος του δημοτικού
κεντρικά.
συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Οι καταγγελίες οδήγη
Δρόσος Τσαβλής και η ανησαν χθες το μεσημέρι την
δήμαρχος Παιδείας Δήμη
προϊσταμένη της Εισαγγε
τρα Ακρντίδου κατηγορήθηλίας Πρωτοδικών Ιωαννί
καν όη παρέκαμψαν τη σειρά
νων να διατάξει κατεπείγουγια τους ίδιους ή συγγενικά
σα προκαταρκτική εξέταση.
τους πρόσωπα στερώντας το
Σύμφωνα με πληροφορίες,
εμβόλιο από ΑμεΑ. Υστερα
η εντολή διαβιβάστηκε στην
από αυτή την αποκάλυψη
Αστυνομία και την έρευνα
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
αναλαμβάνει η Υποδιεύθυν
Κωνσταντίνος Ζέρβας είχε
ση Ασφάλειας. Με την πα
ζητήσει την παραίτηση των
ραγγελία της η προϊσταμέδύο στελεχών.

Σχα όρια του «κραχ» όλα τα νοσοκομεία ms Ελλάδαβ

τική Μονάδα

ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ οι δυνάμεις στα νοσο
κομεία, ειδικά του λεκανοπεδίου της
Αττικής, καθώς δέχονται καθημερινά
εκατοντάδες νέους ασθενείς και η πίε
ση εξακολουθεί αμείωτη. Παράλληλα,
αυξάνονται δραμαηκά οι διασωληνωμένοι, την ώρα που υπάρχουν δεκάδες
ασθενείς με μηχανική υποστήριξη, αλ
λά εκτός ΜΕΘ...
Εκτός από την Ατηκή, όπου εντο
πίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, τρα
γικές είναι οι συνθήκες και στη δυ
τική Ελλάδα. Το Νοσοκομείο του Ρίου ανέπτυξε 26 ΜΕΘ για κορονοϊό, οι
οποίες γέμισαν, ενώ ο «Αγιος Ανδρέας»
στην Πάτρα ανέπτυξε 17 κλίνες, επτά
για γενικά περιστατικά, που είναι γεμά
τες, και 10 για κορονοϊό, από ης οποίες
οι εννέα είναι κατειλημμένες. Επίσης,
σε Πύργο, Αγρίνιο και Ζάκυνθο υπάρ
χουν μόλις τέσσερις κενές κλίνες ΜΕΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για κορονοϊό. Αυτές είναι όλες κι όλες
οι κλίνες ΜΕΘ στη δυτική Ελλάδα, γι’
αυτό και υπάρχουν διασωληνωμένοι
εκτός Εντατικής. Μάλιστα, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη
Γιαννάκο, στην Κεφαλλοντά δεν υπάρ
χει ούτε μία διαθέσιμη ΜΕΘ!
Χαρακτηριστικά είναι τα χθεσι
νά επιδημιολογικά δεδομένα. Οι ει
σαγωγές νέων ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας έφτασαν
τις 526, αριθμός μεγαλύτερος από τον
μέσο όρο εισαγωγών του επταημέρου,
που είναι 515. Την ίδια ώρα έσπασε
για ακόμα μία ημέρα το αρνηυκό ρεκόρ
των διασωληνωμένων, με ης προβλέ
ψεις να μοιάζουν εφιαλτικές...
Την εκημηση ότι στις 26-27 Απρι
λίου δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη
και 900 ασθενείς διασωληνωμένους
εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολο-

γίας, διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ηρα
κλείου και αντιπρόεδρος της Ελληνι
κής Πνευμονολογτκής Εταιρείας Νίκος
Τζανάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνική
εκπομπή. Ωστόσο, εκτίμησε ότι παρατηρείται μία επιπεδοποίηση του κύμα
τος, ίσως και να σημειώνεται ήδη μία
ελαφρά και αργή αποκλιμάκωση.
Χαρακτηριστικό της εικόνας που
επικρατεί είναι οι αναθεωρημένοι χάρ
τες του ECDC, οι οποίοι χρωματίζουν
την Ελλάδα με κόκκινο, εκτός από δύο
περιοχές, τη δυηκή Μακεδονία και την
Ατηκή, οι οποίες βρίσκονται σε βαθύ
κόκκινο. Στους χάρτες που δημοσιεύ
τηκαν χθες αποτυπώνονται δεδομένα
που αφορούν τον συνδυασηκό δείκτη
τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δείκτη
θεπκότητας για το χρονικό διάστημα
9-14 Απριλίου.

Μαρτυρικές
οι εφημερίες στο
«Παπανικολάου»
Μεταφέρουν ασθενείε
σε ιδιωτική κλινική
ΠΟΛΥ δύσκολη είναι πλέον η κατά
σταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλο
νίκης, αφού γεμίζουν οι κλίνες ΜΕΘ
και η ανάγκη για επέκταση είναι πλέ
ον μεγάλη, γι’ αυτό και αποφασίζεται,
σχεδόν καθημερινά, το άνοιγμα νέων
κλινικών για ασθενείς με κορονοϊό.
Το Νοσοκομείο «Παπανικολάου»
ολοκλήρωσε μία πολύ δύσκολη εφη
μερία, με 73 εισαγωγές, ενώ συνολι
κά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο 135
άτομα σε απλές κλίνες κορονοϊού και
πλέον χρειάστηκε να γίνει μεταφορά
ασθενών στη ιδιωηκή κλινική Αρω
γή. Εκεί επρόκειτο να μεταφερθούν
18 ασθενείς με ήπια συμπτώματα, αλ
λά τελικά μεταφέρθηκαν οκτώ άτομα,
καθώς η κλινική δεν μπορούσε να
δεχτεί περισσότερα λόγω πληρότητας.
Η εφημερία στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» άρχισε με 33 κλίνες
ΜΕΘ γεμάτες και χρειάστηκε να τις
επεκτείνουν σε 43. Οταν ολοκληρώ
θηκε η εφημερία, οι 39 κλίνες ήταν
κατειλημμένες από ασθενείς με κορονοϊό, ενώ και στη Β' ΜΕΘ του νο
σοκομείου υπάρχουν οκτώ ασθενείς
με κορονοϊό, με ης διαθέσιμες κλίνες
για Covid-19 να είναι μόλις τέσσερις,
κάη που προκαλεί έντονη ανησυχία.

ΟΚαπραβέλοβ
0 διευθυντής της Β' ΜΕΘ του «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος έκα
νε λόγο για «μαρτυρική» εφημερία στο
νοσοκομείο. «Τέλειωσε μια μαρτυρι
κή εφημερία στο “Παπανικολάου”, με
τη χειρότερη σταησυκή. Η εικόνα εί
ναι εφιαλτική, δεν λέει να κοπάσει,
φαίνεται όη έχει πάρει τεράσηες δι
αστάσεις. Εχουμε δώσει όλες ης κλί
νες Εντατικής, έχουμε κάλυψη 95°/ο,
δεν έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε άλλους ασθενείς. Πρέπει όλοι να
το λάβουν υπόψη τους στη χαλάρωση
των μέτρων. Δεν τελειώσαμε με την
πανδημία» είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο, οι
μεγάλες ηλικίες αρρωσταίνουν πλέον
λιγότερο και οι νέοι κολλάνε συχνό
τερα: «Είναι μικρότερες ηλικίες τώρα,
έχουμε χάσει τον έλεγχο για δεύτερη
φορά. Είναι μεγάλη η συμβολή των
εμβολίων. Δεν είναι τα περιορισηκά
μέτρα που θα ελέγξουν την πανδη
μία, αλλά η στόχευση στο κρούσμα».
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 Ντελιβεράς έκλεψε πέντε δόσεις Pfizer
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 81.9 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝτεΑιβεράς
έκλεψε πέντε
δόσεις Pfizer
ΕΝΑΣ 46ΧΡ0Ν0Σ νιελιβεράς βρι
σκόταν πίσω από τη μυστηριώδη αρ
παγή πέντε δόσεων εμβολίου για τον
κορωνοϊό από εμβολιαστικό κέντρο
στην Αγία Παρασκευή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 46χρονος
πήγε την περασμένη Τρίτη σε εμβολιαστικό κέντρο για να παραδώσει μια
παραγγελία στο νοσηλευτικό προ
σωπικό. Μόλις άφησε τους καφέδες,
ο 46χρονος ξεκίνησε συζήτηση με
τους γιατρούς για τα εμβόλια και τη
διαδικασία εμβολιασμού.
Στη συνέχεια ο 46χρονος αποχώρη
σε και λίγο αργότερα οι γιατροί είδαν
ότι έλειπε ένα ανοιγμένο μπουκαλάκι με πέντε δόσεις του εμβολίου της
Pfizer. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυ
νομία, η οποία συνέλαβε τον 46χρονο ντελιβερά
Στην κατοχή του δεν βρέθηκε το μπουκαλάκι, αλλά σε βάρος του σχηματί
στηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα. Ωστόσο προκαλεί έκπλη
ξη το κίνητρο της κλοπής, καθώς οι
συγκεκριμένες δόσεις εμβολίου δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν μεί
νουν για πολλή ώρα εκτός ψυγείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 145.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΟΜΟΡΦΗ
ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το «τιμόνι» του μεγαλύτερου εμβολιαστικού κέντρου της
Πάτρας ανέλαβε από χθες μια όμορφη υγειονομικός της
Πολεμικής Αεροπορίας, η επισμηναγός Μαρία Κουράκου. Είναι γνωστό ότι ο Στρατός συμμετέχει καθοριστικά
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας με ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και σε θέματα φύλαξης.
Στην Πάτρα, η νεαρή επισμηναγός θα είναι επικεφαλής
του μεγαλύτερου εμβολιαστικού κέντρου της πόλης, το
οποίο στελεχώνεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προ
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ρόλος θα είναι καθοριστικός, καθώς η επισμηναγός θα
έχει την ευθύνη προκειμένου να κυλήσουν ομαλά οι δι
αδικασίες του εμβολιασμού και να αντιμετωπίσει όποια
προβλήματα προκόψουν. Η συγκεκριμένη θέση χρειάζεται
στρατιωτική πειθαρχία και οργανωτικές ικανότητες. Ωστό
σο, η Μαρία Κουράκου θεωρείται βέβαιον ότι διαθέτει
και τα δύο και ανέλαβε τα καθήκοντά της με χαμόγελο.
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 ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ Νο 3
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

10-11

Επιφάνεια 1831.92
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

Κυκλοφορία:

8330

ΠΟΕΔΗΝ

16 κρούσματα σε
δομή qnflofevias
στα Ιωάννινα!
Την τελευταία της πνοή από επιπλο
κές του κορονόίού άφησε στο Νοσο
κομείο του Βόλου μια 35χρονη μητέρα,
η οποία, σύμφωνα με τα επίσημα στοι
χεία, είναι το νεαρότερο θύμα του ιού
στη Μαγνησία.
Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η άτυ
χη 35χρονη είχε πυρετό εδώ και μία
εβδομάδα και παρουσίαζε και άλλα συ
μπτώματα του ιού. Ομως, παρά την επι
βαρυμένη κατάστασή της και το γεγο
νός ότι έπασχε από υποκείμενο νόσημα,
δεν πήγε σε νοσοκομείο.

ΕφιαΑπκέε προβΑέψειε στα νοσοκομεία! Τζανάκαε: Είναι πιθανόν
«Στερεύουν» οι δυνάμεις στα νοσο
κομεία, ειδικά του λεκανοπεδίου της
Αττικής, καθώς δέχονται καθημερινά
εκατοντάδες νέους ασθενείς και η πίε
ση εξακολουθεί αμείωτη.
Παράλληλα, αυξάνονται δραμα
τικά οι διασωληνωμένοι, την ώρα που
υπάρχουν δεκάδες ασθενείς με μηχανι
κή υποστήριξη, αλλά εκτός ΜΕΘ
Εκτός από την Αττική, όπου εντο
πίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, τρα
γικές είναι οι συνθήκες και στη δυτική
Ελλάδα. Το νοσοκομείο του Ρίου ανέ
πτυξε 26 ΜΕΘ για κορονοϊό, οι οποίες

γέμισαν, ενώ ο «Αγιος Ανδρέας» στην
Πάτρα ανέπτυξε 17 κλίνες, επτά για γε
νικά περιστατικά που είναι γεμάτες και
δέκα για κορονοϊό, από τις οποίες οι
εννέα είναι κατειλημμένες.

Κενέε κλίνες ΜΕΘ
Επίσης, σε Πύργο, Αγρίνιο και Ζάκυν
θο υπάρχουν μόλις τέσσερις κενές κλί
νες ΜΕΘ για κορονοϊό. Αυτές είναι
όλες κι όλες οι κλίνες ΜΕΘ στη δυτική
Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός Εντατικής. Μάλιστα,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ-

Στα επείγοντα
Το βράδυ της Τρίτης η κατάστασή της
χειροτέρεψε και μεταφέρθηκε στα επεί
γοντα του Νοσοκομείου Βόλου. Εκεί η
γυναίκα έδωσε αγώνα να κρατηθεί στη
ζωή, γιατί δεν μπορούσε καν να αναπνεύσει.
Τελικά, ύστερα από λίγες ώρες και
παρά τις μεγάλες προσπάθειες των για
τρών έχασε τη μάχη που έδινε για τη
ζωή της. Ο χαμός της γυναίκας έχει σο
κάρει την τοπική κοινωνία αλλά και τον
διευθυντή κλινικών Covid του νοσοκο
μείου Χαράλαμπο Μάνδρο, που επισήμανε σε δηλώσεις του ότι οι ασθενείς με
κορονοϊό δεν θα πρέπει να υποτιμούν
τη νόσο αλλά να πηγαίνουν στα νοσο
κομεία.
Την ίδια στιγμή έχει σημάνει συνα
γερμός στο Κέντρο Φιλοξενίας Προ
σφύγων και Μεταναστών στον Κατσι
κά Ιωαννίνων, μετά τα 16 θετικά κρού
σματα που έχουν επιβεβαιωθεί. Την
Τρίτη είχαν εντοπιστεί οι πρώτες πέ
ντε περιπτώσεις και την αμέσως επόμε
νη μέρα, ύστερα από rapid tests που διενεργήθηκαν, βρέθηκε ότι νοσούσαν με
τον ιό ακόμα 11 άτομα.
Σε καραντίνα έχουν τεθεί συνολικά
50 άτομα, ενώ για τα μέτρα προστασί
ας έχει ενημερωθεί το σύνολο των προ
σφύγων και των μεταναστών της δο
μής, στην οποία φιλοξενούνται περισ
σότεροι από 1.000 αλλοδαποί.

«Λουκέτο»
Προτού ακόμα ανοίξουν, βάζουν «λου
κέτο» το 4ο και το 5ο Γενικό Λύκειο Βό
λου. Ενας επιστάτης και ένας μαθητής
είχαν βρεθεί αρνητικοί στα τεστ που
έκαναν τις δύο πρώτες μέρες λειτουρ
γίας των σχολείων.
Ωστόσο, την Τετάρτη ένιωσαν και οι
δύο συμπτώματα και πήγαν να κάνουν
rapid tests, από τα οποία διαπιστώθηκε
ότι ήταν θετικοί.
Οταν μαθεύτηκε ότι νοσούν, προκλήθηκε αναστάτωση στα δύο σχολεία,
γιατί ο επιστάτης έχει πρόσβαση σε
όλους τους χώρους και ο μαθητής ήρθε
σε επαφή με διαφορετικούς καθηγητές
και άλλους μαθητές. Τα δύο σχολεία θα
παραμείνουν κλειστά ως τις 27 Απριλί
ου και τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέ
σω τηλεκπαίδευσης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ.

«Στοπ» στη συζήτηση για άρση των
περιορισμών στις μετακινήσεις από
νομό σε νομό την περίοδο του Πάσχα
για το σούβλισμα του οβελία επιχει
ρούν να βάλουν οι επιστήμονες, καθώς
τα επιδημιολογικά δεδομένα παραμέ
νουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα νοσο
κομεία ασφυκτιούν. Η στάση των ει
δικών έχει ως κριτήριο την κατάστα
ση που επικρατεί στο σύστημα υγείας
και τη μεγάλη πίεση που δέχονται τα
νοσοκομεία.

Ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ του Νοσοκο
μείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλο
νίκης Νίκος Καπραβέλος ήταν κατηγο
ρηματικός, εκφράζοντας την αντίθεσή
του στην πιθανή απελευθέρωση των με
τακινήσεων από νομό σε νομό τις μέρες
του Πάσχα. «Δεν συζητάω καν το Πά
σχα στο χωριό αν δεν πέσουν τα κρού
σματα. Με αυτά τα επιδημιολογικά δε
δομένα,η μετακίνηση από τη μια περιο
χή στην άλλη μπορεί να προκαλέσει τέ
τοια έκρηξη, που θα τη θυμόμαστε σε
ολόκληρη τη ζωή μας!» προειδοποίησε
μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή!
Ο κ. Καπραβέλος είπε ότι στα νο
σοκομεία γίνεται χαμός από τα κρού
σματα. ενώ πρόσθεσε με νόημα:
«Τα ανοίγματα πρέπει να γίνο
νται πιο προσεκτικά και, εν
μέσω θύελλας τρίτου κύμα
τος, κανονικά δεν πρέπει
να πάμε για ανοίγματα».
Παράλληλα, ο διευθυντής
της Β' ΜΕΘ του Νοσοκο
μείου «Παπανικολάου» της
Θεσσαλονίκης τονίζει ότι τις
Καπραβέλος
τελευταίες μέρες έχουμε νέα

Σαρηνιάννηε:
0α είναι αολΰ
μεγάλο ρίσκο
εάνοκΑσμοε
εκείνεετιεμέρεε
βγει εκτόβ νομού
ft

’W

νϋ

ιι Επιστήμονεε βάζουν τέλοε oris ουζητήοειε νιαόραη
των περιορισμών oris μετακινήσει την περίοδο τοοΠάοχα
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 ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ Νο 3
Πηγή:

ESPRESSO

1
Σελ.:

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

να αγγίξουμε και xous 900 διασωΟηνωμένουε ασθενεΰ
ΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, στην Κεφαλλονιά δεν υπάρχει ούτε μία διαθέσιμη
ΜΕΘ.

Αρνητικό ρεκόρ
Χαρακτηριστικά είναι τα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών με κορονόίό στα νο
σοκομεία της χώρας έφτασαν τις 526,
αριθμός μεγαλύτερος από τον μέσο
όρο εισαγωγών του επταημέρου, που
είναι 515.
Την ίδια ώρα, έσπασε ακόμα μία
ημέρα το αρνητικό ρεκόρ των δια-

σωληνωμένων, με τις προβλέψεις να
μοιάζουν εφιαλτικές.
Την εκτίμηση ότι στις 26-27 Απρι
λίου δεν αποκλείεται να δούμε ακό
μη και 900 ασθενείς διασωληνωμένους εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Ελ
ληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Νίκος Τζανάκης, μιλώντας σε ραδιο
φωνική εκπομπή.
Ωστόσο, εκτίμησε ότι παρατηρείται
μια εταπεδοποίηση του κύματος, ίσως

και να σημειώνεται ήδη μια ελαφρά
και αργή αποκλιμάκωση. Χαρακτηρι
στικό της εικόνας που επικρατεί είναι
οι αναθεωρημένοι χάρτες του ECDC,
οι οποίοι χρωματίζουν την Ελλάδα με
«κόκκινο», εκτός από δύο περιοχές, τη
δυτική Μακεδονία και την Αττική, οι
οποίες βρίσκονται σε «βαθύ κόκκινο».
Στους χάρτες που δημοσιεύτηκαν
χθες αποτυπώνονται δεδομένα που
αφορούν τον συνδυαστικό δείκτη
τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δεί
κτη θετικότητας για το χρονικό διά
στημα 9-14 Απριλίου.

έκρηξη κρουσμάτων και οι εφημε
ρίες για τους γιατρούς είναι δρα
ματικές. «Είχαμε μια μαρτυρική
εφημερία, με 62 εισαγωγές για
κορονόίό, κι ακόμη έρχονται
ασθενείς. Δεν έχουμε πού να
τους βάλουμε!» ανέφερε ο Νί
κος Καπραβέλος και επισήμανε σχετικά με τους εμβολιασμούς
πως φαίνεται ότι αρχίζουν να απο
φέρουν καρπούς. «Εχουμε περισσότε
ρους νέους με κορονόίό, στους μεγαλύ
τερους έχει κάνει δουλειά το εμβόλιο»
εξήγησε.

«Αποκλιμάκωση»
Στο ίδιο μήκος κύματος τοποθετήθηκε
και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μη
χανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος χαρακτήρισε μεγάλο
ρίσκο το ενδεχόμενο ανοίγματος των
μετακινήσεων την περίοδο του Πάσχα.
«Προβλέπω αποκλιμάκωση προς τα τέ
λη Απριλίου, αλλά θα ήταν μεγάλο το
ρίσκο τις μέρες του Πάσχα ο κόσμος να
μετακινηθεί εκτός νομού» προειδοποίη
σε ο κ. Σαρηγιάννης. Ο καθηγητής του
ΑΠΘ εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την πορεία των επιδημιολογικών δεδο
μένων, εκτιμώντας ότι «τα κρούσματα
θα μειωθούν στα 2500 περίπου σε ημε
ρήσια βάση». Ωστόσο προειδοποίησε
ότι αυτό δεν θα φανεί άμεσα στον αριθ
μό των διασωληνωμένων και, κατά συ
νέπεια, η πίεση στο σύστημα υγείας θα
παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Για τον
λόγο αυτό ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι
οι μετακινήσεις εν όψειτου Πάσχα απο
τελούν παρακινδυνευμένη απόφαση.

ιι ΚαπρπΡέλοε: Μπορεί ναπροκληθεί τέτοια έκρηξη
περιστατικών, που 8α τη δυρόραστε για ρια ζωή!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στους 104 οι νεκροί χθες και η κυβέρνηση
ονειρεύεται τουρίστες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 352.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-04-2021
6725

ΠΟΕΔΗΝ

819

διασωληνωμένοι
και 67 εκτός ΜΕΘ

104 νεκροί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13

 Στους 104 οι νεκροί χθες και η κυβέρνηση ονειρεύεται τουρίστες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-04-2021

Στους 104 οι νεκροί χθες και η κυβέρνηση ονειρεύεται τουρίστες
ΤΗΝ ΩΡΑ που η χώρα μετράει 819 διασωληνωμένους σε ΜΕΘ -νέο αρνητικό ρεκόρ από
τπν αρχή της πανδημίας- και 67 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ στην αναμονή για κρεβά
τι -40 Covid και 27 μη Covid-, η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να ανοίξει πιλοτικά τον τουρι
σμό από την ερχόμενη Δευτέρα 19 Απριλίου.
Το σχέδιό της για την υποδοχή τουριστών
-έστω και πιλοτικά- θα ανακοινώσει σήμερα
στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία
θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για ακόμα μία
προειλημμένη κυβερνητική απόφαση.
Οι ειδικοί επιστήμονες από τπν πλευρά
τους, μιλώντας στην «Εφ.Συν.», υπογραμ* μίζουν τις αφόρητες πιέσεις που δέχεται το
σύστημα υγείας από άκρη σε άκρη της χώ
ρας, με τις ΜΕΘ γεμάτες, τα απλά κρεβάτια
* γεμάτα και τον αριθμό των νεκρών να σκαρ
φαλώνει χθες στους 104, θυμίζοντάς μας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τον τραγικό Νοέμβριο του 2020.
Εκτός από τον τουρισμό, εξαιτίας των πι
έσεων που ασκεί και η Εκκλησία για άνοιγ
μα των ναών ενόψει του Πάσχα, αλλά και
με τους ανθρώπους που κλείστηκαν μέσα
για μεγάλο χρονικό διάστημα να θέλουν να
εκδράμουν στα νησιά και στα χωριά τους,
οι αποφάσεις θα είναι δύσκολες, μας λένε
μέλη της Επιτροπής. Την ώρα μάλιστα που
ο ιός συνεχίζει να δίνει αυξημένο αριθμό
διαγνώσεων - 3.833 χθες, σε 64.998 ελέγ
χους, με το ποσοστό θετικότητας στο αυξη
μένο 5,9%. Συγχρόνως ο εμβολιασμός του
πληθυσμού προχωράει με αργούς ρυθμούς,
με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να
τηρεί στάση αναμονής όσον αφορά το εμ
βόλιο της Johnson&Johnson, περιμένοντας
τπν απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΜΑ) προκειμένου και αυτή με

*
Πιέσεις από την Εκκλησία για το
άνοιγμα των ναών το Πάσχα, ενώ
χθες εμβολιάστηκαν εκτός σειράς 50
εργαζόμενοι πτηνοτροφικής μονάδας
στα Ιωάννινα

τη σειρά της να συνεδριάσει και να αποφα
σίσει πώς θα κινηθεί π χώρα.
Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εμβόλιμοι
εμβολιασμοί, με 50 εργαζόμενους μεγάλης
πτηνοτροφικής μονάδας των Ιωαννίνων
να περνούν μπροστά από τους ανθρώπους
στους οποίους έχει δώσει προτεραιότητα
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Οι κατ’
εξαίρεση εμβολιασμοί αποδεικνύουν το δι

άτρητο της διαδικασίας, ενώ παραμένουν
αναπάντητες και αδιερεύνητες πλήθος κα
ταγγελίες για εμβόλιμους εμβολιασμούς
ημετέρων της κυβέρνησης που είχε αναδείξει η «Εφ.Συν.».
Στα Γιάννενα οι εμβολιασμοί των ερ
γαζομένων έγιναν με κανονικά ραντεβού
από το ηλεκτρονικό σύστημα και μάλιστα
μέσω της επιχείρησης, εξηγεί στην «Εφ.
Συν.» ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ. Οταν έγιναν αντιληπτοί από τους
υγειονομικούς των εμβολιαστικών κέντρων
λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, ενημε
ρώθηκαν οι διοικήσεις των νοσοκομείων οι
οποίες σταμάτησαν τους εμβολιασμούς και
αφού διαπίστωσαν ότι είχαν κλειστεί πάρα
πολλά ραντεβού από τπν εν λόγω επιχείρη
ση, έστειλαν την υπόθεση στον εισαγγελέα.
ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ
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 Νοσοκομεία μιας νόσου...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,27

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 550.12 cm² Κυκλοφορία:
:

16-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• Θεσσαλονίκη
SOS: οφθαλμίατροι
και δερματολόγοι
κυνηγούν...
τον κορονοϊό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νοσοκομεία μιας νόσου...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1
1,27

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ TOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΡΟΥΕΙ ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νοσοκομεία μιας νόσου...
«Τα νοσοκομεία ιης
πόλης μας μειαιρέπονιαι
σε μονοθεματικά για να
καλύψουν τις αυξανόμενες
ανάγκες ίων Covid ασθενών»,
αναφέρουν σε ανακοίνωσή
τους οι νοσοκομειακοί · Να
συνδράμουν αυτοβούλως
καλεί ιούς ιδιώτες γιατρούς
ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης · Στο 100%
η πληρότητα στις ΜΕΘ, 500
νέα κρούσματα χθες
►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ργά και με «ενημε
ρωτική σιγή ασυρ
μάτου» οι μονάδες
του ΕΣΥ στη Θεσ
σαλονίκη μετατρέπονται σε νοσοκο
μεία μιας νόσου,
καθώς οι ελλείψεις
σε γιατρούς και νο
σηλευτικό προσωπικό αναδεικνύονται καθημερινά, ενώ η πληρότητα
στις κλίνες ΜΕΘ αγγίζει το 100%.
Διόλου συμπτωματικά δυο ανακοι
νώσεις -από τον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) και από την
Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ)- επιβεβαιώ
νουν το μεγάλο πρόβλημα που ανα
κύπτει ανάγλυφα στην κορύφωση
του τρίτου κύματος της πανδημίας,
καθώς χθες ανακοινώθηκαν 500
κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γιατροί αναφέρονται σε «μαρτυρι
κές εφημερίες».
Μάλιστα η ανακοίνωση του
ΙΣΘ έχει χαρακτήρα τελεσιγράφου
προς τους γιατρούς της πόλης, τους
οποίους καλεί να προσέλθουν αυ
τοβούλως και να συνδράμουν, «σε

διαφορετική περίπτωση λόγω των
εκτάκτων υγειονομικών αναγκών
που προκύπτουν καθημερινά, από
την ερχόμενη εβδομάδα η επιστρά
τευση των ιδιωτών γιατρών θα εί
ναι αναπόφευκτη».
Οπως αναφέρει ο σύλλογος, «η

πίεση στο ΕΣΥ συνεχώς αυξάνε
ται, λόγω καθημερινών εισαγωγών
περιστατικών Covid-19, που δημι
ουργούν ανάγκες για περαιτέρω
ανάπτυξη κλινών για ασθενείς με
κορονοϊό. Αντίστοιχα αυξάνονται
και οι ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ»,

γι’ αυτό «καλούμαστε λοιπόν τώρα
όλοι οι ιδιώτες ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί να συνδράμουμε τους
συναδέλφους μας στο ΕΣΥ, όπως
κάναμε και στο δεύτερο κύμα της
πανδημίας».
Οπως διευκρινίζει, μάλιστα,
μπορούν να εργαστούν ως «με
ρικής ή πλήρους απασχόλησης
(8ωρο /5 μέρες την εβδομάδα), με
ή χωρίς εφημερίες και αποζημίω
ση 2.000 ευρώ για πλήρη απασχό
ληση, που θα αναπροσαρμόζεται
ανάλογα στην περίπτωση μερικής
απασχόλησης. Υπάρχει επίσης
δυνατότητα και απασχόλησης σε
εθελοντική βάση χωρίς αμοιβή. Η
συνεργασία με το ΕΣΥ με αυτούς
τους εθελοντικούς όρους δεν προ
ϋποθέτει διακοπή της άσκησης
ιδιωτικής ιατρικής». Προτεραιό
τητα δίνεται κυρίως στις ειδικότη
τες Παθολογίας, πνευμονολόγους,
Γενικής Ιατρικής, αναισθησιολόγους, χειρουργούς, καρδιολόγους
και ωτορινολαρυγγολόγους.
Η ΕΝΙΘ από την πλευρά της
αναφέρει ότι οι δημόσιες μονά
δες έχουν φτάσει στα όριά τους,
«τα νοσοκομεία της πόλης μας
μετατρέπονται σε μονοθεματικά,
για να καλύψουν τις αυξανόμενες
ανάγκες των Covid ασθενών», γε
γονός που έχει συνέπεια «δεκάδες
κλινικές, τακτικά χειρουργεία και
ιατρεία να αναστέλλουν τη λει
τουργία τους για τους non-Covid
ασθενείς».
Σύμφωνα με την ένωση, η λύση
που έχει επιλεγεί για κάλυψη των
κενών είναι «τα αυταρχικά “εντέλλεσθε” σε ειδικούς και ειδικευόμε
νους γιατρούς», κάποιοι μάλιστα,
όπως στην περίπτωση του νοσοκο
μείου Παπανικολάου, ορθοπεδικοί
και οφθαλμίατροι, κλήθηκαν «με
γνωστοποίηση το προηγούμενο
απόγευμα να πραγματοποιήσουν
πρόσθετες εφημερίες στις κλινικές
Covid», ενώ στο «Ιπποκράτειο» με
τακινήθηκαν «29 γιατροί ειδικοτή
των όπως δερματολογίας ή Παιδι
ατρικής».
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 Κόβουν τις ορθοπεδικές εφημερίες στο
«Ασκληπιείο»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 717.09 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

^ ΠΡΑ COVID

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Τέλος
οι ορθοπεδικές
εφημερίες
στο
«Ασκληπιείο»!
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 Κόβουν τις ορθοπεδικές εφημερίες στο «Ασκληπιείο»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

Κόβουν τις ορθοπεδικές
εφημερίες στο «Ασκληπιείο»
► Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ

λείνει την πύλη του στα ορθο
πεδικά περιστατικά ένα από τα
δύο εξειδικευμένα ορθοπεδικά
νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου,
που δεκαετίες τώρα εφημερεύ
ει καθημερινά για να τα φροντί
ζει. Το «Ασκληπιείο» της Βού
λας, το οποίο μαζί με το ΚΑΤ
καλύπτουν το Λεκανοπέδιο
-και όχι μόνο- πραγματοποιώ
ντας καθημερινά ορθοπεδική
εφημερία τα τελευταία 50 χρό
νια, αιφνιδιαστικά σταματάει
και εφημερεύει πλέον μόνο
κάθε τέσσερις μέρες για γενικά
περιστατικά.
Τα παραπάνω κατήγγειλαν
χθες οι εργαζόμενοι σε έκτακτη
συνέντευξη Τύπου που παρα
χώρησαν στην πύλη του μονα
δικού δημόσιου νοσοκομείου
στα νότια προάστια. «Η πύλη
του νοσοκομείου θα κλείνει
καθημερινά στις 3 το μεσημέ
ρι, αφήνοντας έξω τα ορθοπε
δικά περιστατικά που δεκαετίες
τώρα περιθάλπει. Ετσι απο
φάσισε η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, σε συνερ
γασία με τη διοίκηση της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας»,
φώναξαν οι εργαζόμενοι.
Οι αριθμοί δεν ψεύδονται.
Στην καθημερινή ορθοπεδική
εφημερία του «Ασκληπιείου»
εξετάζονται κατά μέσο όρο 81
ασθενείς. Το 2019 έγιναν 2.180
έκτακτα ορθοπεδικά χειρουρ
γεία και το 2020 έγιναν 1.750.
«Δεν ξέρουμε πότε αποφασί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Οχι» των υγειονομικών στην αναστολή της καθημερινής
ορθοπεδικής εφημερίας του νοσοκομείου, που μετράει 50 χρόνια
λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η απόφαση πάρθηκε
ερήμην τους από το υπ. Υγείας σε συνεργασία με τη 2η ΥΠΕ
στηκε αυτή η αθλιότητα σε βά
ρος των κατοίκων της Νοτιοα
νατολικής Αττικής.
Ξέρουμε όμως ότι το προ
σωπικό του νοσοκομείου μας
το ανακάλυψε τυχαία, αφού
δεν περισσεύει σεβασμός από
τους κυβερνώντες για την ενη
μέρωση των υγειονομικών του
“Ασκληπιείου” για ένα τόσο σο
βαρό ζήτημα», επισήμανε η Δέ
σποινα Τοσουνίδου, πρόεδρος

του σωματείου εργαζομένων
του νοσοκομείου. Το πρόβλημα
της μετατροπής του ΕΣΥ σε σύ
στημα μιας νόσου έχουν αναδείξει από πολύ νωρίς -πέρυσι
τον Απρίλιο- οι νοσοκομειακοί
γιατροί (ΟΕΝΓΕ). «Την ώρα που
μεγάλα νοσοκομεία της Αττι
κής έχουν κλείσει την πόρτα σε
ασθενείς άλλων νοσηροτήτων
(Θριάσιο, Ερυθρός, Σισμανόγλειο, Τζάνειο, Σωτηρία), την

1

ώρα που η κυβέρνηση ανοίγει
τα καταστήματα και τα Λύκεια
αυξάνοντας έτσι την κίνηση
στις μεγάλες οδικές αρτηρίες,
η αναστολή της ορθοπεδικής
εφημερίας του “Ασκληπιείου”
έχει ως αποτέλεσμα να μένει
σε ολόκληρη την Αττική μόνο
το ΚΑΤ για τα επείγοντα ορθο
πεδικά περιστατικά», μας λέει η
Δέσποινα Τοσουνίδου.
Οι εργαζόμενοι στο νοσο

κομείο μίλησαν για αποφάσεις
που δεν λαμβάνονται με υγει
ονομικά κριτήρια έναν χρόνο
τώρα, απευθυνόμενοι στους
αρμόδιους: «Αφήνετε το ΕΣΥ
απροστάτευτο [..] Ανοιγοκλεί
νετε 100 και πλέον κλίνες Covid
στο νοσοκομείο μας χωρίς κα
μία ενίσχυση σε γιατρούς και
νοσηλευτές. Ανοιγοκλείνετε τη
ρευματολογική κλινική, μειώ
σατε τα τακτικά χειρουργεία.
Και τώρα, επιχειρείτε άλλο ένα
χτύπημα στο αδιαπραγμάτευτο
κοινωνικό αγαθό της υγείας και
της ζωής, χωρίς να υπάρχει σα
φής αιτιολογική συσχέτιση με
την πανδημία Covid».
Αφησαν δε σαφή υπονο
ούμενα για την ενίσχυση της
ιδιωτικής κερδοφορίας στην
περιοχή με αυτήν την απόφα
ση. «Ποιος κερδίζει από την πε
ριστολή της ορθοπεδικής εφη
μερίας του νοσοκομείου μας;
Μήπως τα μεγάλα ιδιωτικά
θεραπευτήρια της περιοχής;»
διερωτήθηκαν και έκαναν λόγο
για «άλλη μία καθαρά ταξική
επιλογή της κυβέρνησης, που
σε περίοδο σφοδρής πανδη
μίας, επιλέγει με κυνισμό την
επιβίωση μόνο όσων έχουν να
πληρώσουν ιδιωτικά θεραπευ
τήρια. Covid και μη Covid περι
στατικά αποτελούν επικίνδυνη
περιπέτεια για τους “εξαρτώμενους” από τον μισθό τους».
Οι εργαζόμενοι ζητούν να
αρθεί άμεσα η απόφαση για
απόσυρση του «Ασκληπιείου»
από την καθημερινή ορθοπε
δική εφημερία, να ενισχυθεί με
προσλήψεις μόνιμου προσω
πικού και μονιμοποίηση των
συμβασιούχων και καλούν κα
τοίκους της Νοτιοανατολικής
Αττικής να υπερασπιστούν
το νοσοκομείο τους στη συ
γκέντρωση διαμαρτυρίας την
Τετάρτη 21 Απριλίου (19.00)
μπροστά στο «Ασκληπιείο».
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 Προσέλαβαν χάκερ5για να εμβολιαστούν νωρίτερα!
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 163.14 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠροσέΑαβαν
χάκερ5για να
εμβολιαστούν
νωρίτερα!
Στο μικροσκόπιο ίου εισαγγε
λέα έχει μπει ένα απίστευτο πε
ριστατικό στα Ιωάννινα. Συγκε
κριμένα. φέρεταινα «στρατολογήθηκαν» χάκερς, προκειμένου
να εισβάλουν στο κεντρικό σύ
στημα των εμβολιασμών και να
παρακάμψουντη σειράί'Υστερα
από πληροφορίες ότι περισσό
τερα από 20 άτομα εμβολιάστη
καν εκτός σειράς σε δύο νοσο
κομεία των Ιωαννίνων, ο αρμό
διος εισαγγελέας διέταξε τη
διενέργεια επείγουσας προκα
ταρκτικής έρευνας. Σύμφωνα
με την ΕΡΤ. όταν οι αρμόδιοι διαπ ίστωσαν από τον AM ΚΑ των καταχωρημένων ότι δεν ανήκαν
στην αντίστοιχη ηλικιακή ομά
δα, ενημέρωσαν το υπουργείο
Υγείας και τον αρμόδιο εισαγγε
λέα. Το ζήτημα πήρε μεγάλες
διαστάσεις στοντοπικόΤύπο, με
αποτέλεσμα να φτάσει η είδηση
στις Αρχές. Στο πλαίσιο αυτό,
διατάχθηκε έρευνα για να διαπι
στωθεί αν όντως έγιναν εμβο
λιασμοί έξω από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ομά
δες οι οποίες δεν περιλαμβά
νονται σε καμία από τις κατηγο
ρίες όπου πρέπει αυτά να διατε
θούν. Σύμφωνα με το Epiruspost, τις πρώτες υποψίες σε εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής
προκάλεσε η παρουσία αρκετών
ατόμων νεαρής ηλικίας. Αμέ
σως ενημερώθηκε εγγράφως το
υπουργείο Υγείας και ξεκίνησε
η διερεύνηση της υπόθεσης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εισαγγελέας για προγραμματισμένους
εμβολιασμούς στα Ιωάννινα
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 266.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1
16-04-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εισαγγελείς για
προγραμματισμένοι^
εμβολιασμούΒ
στα Ιωάννινα
Χωρίε teflos συνεχίζονται οι αδιαφανείε
διαδικασίεε κατά τον εμβολιασμό στη
χώρα μαε, με την τελευταία εξέλιξη να
αποκαλύπτει πωε το σύστημα δεν είναι δι
άτρητο μόνο απέναντι σε κομματικά στελέ
χη και οικείουε τουε που «ειδοποιούνται»
για να πάρουν τη θέση άλλων σε υποθέσειε «ακυρωμένων» ραντεβού, όπωε εί
δαμε το προηγούμενο διάστημα. Σύμφω
να με την ΕΡΤ Ιωαννίνων, δεκάδεε πολίτεε
νεαρήε ηλικίαε φέρονται να εμβολιάστη
καν, και μάλιστα, με τα ονόματά τουε κα
νονικά εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα
emvolio.gov.gr.
Όπωε αναφέρεται, δεκάδεε άτομα τιε τελευταίεε 15 ημέρεε φέρονται να εμβολιά
στηκαν σε τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα
του νομού. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρο
νται να είναι νεαρήε ηλικίαε, να μην ανή
κουν σε ευπαθείε ομάδεε και να μην είχαν
κανένα δικαίωμα να εμβολιαστούν σε αυτή
τη χρονική περίοδο. Τα ραντεβού φέρονται
να ήταν κανονικά καταχωρημένα στο σύ
στημα και όχι ωε «κατ' εξαίρεση», δηλα
δή στη θέση ραντεβού που ακυρώθηκαν.
«Από τιε πληροφορίεε που είναι σε γνώ
ση μαε, προκύπτει ότι το πρόβλημα δεν εί
ναι τοπικό. Οι άνθρωποι που προσήλθαν
στα εμβολιαστικά κέντρα, είχαν πάρει κα
νονικά τα ραντεβού τουε από την πλατφόρ
μα, αν και δεν ανήκαν στιε προβλεπόμενεε
ηλικιακέε κατηγορίεε ή σε ευπαθείε ομά
δεε. Το πώε ξεκλείδωσαν τα ΑΜΚΑ τουε
και μπόρεσαν να κλείσουν ραντεβού, είναι
θέμα που ήδη διερευνάται και αναμένουμε
και εμείε τιε απαντήσειε», φέρεται να δή
λωσε στον τοπικό «Ηπειρωτικό Αγώνα» ο
γραμματέαε του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαν
νίνων, θεόδωροε Παπακώσταε.
Όπωε έγινε γνωστό την Πέμπτη, η εί
δηση προκάλεσε ακόμα και εισαγγελική παρέμβαση, και σύμφωνα με τον τοπι
κό Τύπο έχει ήδη ξεκινήσει η διενέργεια
επείγουσαε προκαταρκτικήε εξέτασηε
από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείαε Ιωαν
νίνων, ενώ κατά τιε ίδιεε πληροφορίεε,
για το θέμα είναι ενήμερο και το υπουρ
γείο Υγείαε. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα
δημοσιεύματα, μία ιδιωτική εταιρεία παραγωγήε τροφίμων φέρεται να πήρε «προτε
ραιότητα» για να ξεκινήσουν εμβολιασμοί
του προσωπικού τηε, η οποία μάλιστα είχε
αναγκαστεί να βάλει λουκέτο στο προη
γούμενο κύμα τηε πανδημίαε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Από μόνιμη γιατρός στη Σουηδία, απολυμένη από το
Χατζηκώστα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1070.34
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-04-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απολύσεις με Covid-19

Θέματα:

8-9

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕι°ΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ίϊι η.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Από μόνιμη γιατρός στη Σουη
απολυμένη από το Χατζηκώσ
Η δεύτερη επικουρική γιατρός, μετά τον Καταραχιά, που απολύθηκε πρόωρα από το ΕΣΥ εν μέσω
πανδημίας, π Βάσω Τσακτσίρα, μιλάει στην ΑΥΓΗ για το ατελείωτο «καψώνι» εναντίον της

Του

«Δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι
φόβοι μου για το εργασιακό περι
βάλλον στο ΕΣΥ» σχολιάζει εξιστο
ρώντας την περιπέτειά της. Το φθι
Βάσω Τσακτσίρα παραι
νόπωρο του 2019 μπήκε σε λίστα
τήθηκε το 2015 από μό
επικουρικών γιατρών και στα τέλη
νιμη θέση επιμελητή Α’
Φεβρουάριου του 2020 εγκρίθηκε
στη Στοκχόλμη. Ήθελε
θέση
να επιστρέψει, να δουλέψει και
ναεπικουρικού γαστρεντερολόγου στο Νοσοκομείο «Χατζηκώ
προσφέρει ως γιατρός στην Ελλά
στα» των Ιωαννίνων για δύο χρόνια.
δα. Θα μπορούσε η συνέχεια να εί

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαμαρτυρόταν
για την έλλειψη
ενδοσκοηικού
υλικού και
υπέστη αυθαίρετη
αλλαγή σε
εφημερίες στο
Τμήμα
Επειγόντων
Περιστατικών
(ΤΕΠ),με
αποτέλεσμα επί
πέντε μήνες το
νοσοκομείο και ο
Νομός Ιωαννίνων
να στερούνται
γαστρεντερολόγο
τις μισές ημέρες
εφημερίας του,
δηλαδή έξι μέρες
τον μήνα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η

ναι μια ευχάριστη ιστορία στην
πληγωμένη από το brain drain
χώρα μας. Κι όμως, η Βάσω Τσα
κτσίρα κατέληξε στην ανεργία (χω
ρίς καν να δικαιούται επίδομα,
αφού δεν έχει τα απαιτούμενα έν
σημα), καθώς είναι η δεύτερη επι
κουρική γιατρός, μετά τον Κώστα
Καταραχιά, που εν μέσω πανδη
μίας δεν συνεχίζει μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου στο πόστο της.
«Γνωρίζοντας το ‘καψώνι’ που
υφίσταμαι αλλά και τη συνολική
αντιμετώπιση σε βάρος των για
τρών, οι συνάδελφοι που έχουν φύ
γει στο εξωτερικό μου λένε ‘σιγά
μην γυρίσουμε πίσω’» αναφέρει
στην ΑΥΓΗ. Ακούγεται σαν να μετάνιωσε που η ίδια επέλεξε να επι
στρέφει.

Πρώτα μείωσαν τη σύμβαση
Ωστόσο, ενημερώθηκε λίγο αρ
γότερα ότι ο διορισμός της αργεί
διότι η διοίκηση του νοσοκομείου
«έκοψε» τη σύμβαση σε ένα έτος
από δύο (άγνωστο γιατί εφόσον έχει
μόνο ακόμα έναν γαστρεντερολόγο)
και έτσι τα χαρτιά είχαν επιστρέψει
στο υπουργείο.
Περιμένοντας τον διορισμό ξέ
σπασε η πανδημία. Ως μητέρα σε
μονογονεϊκή οικογένεια ζήτησε
αναγκαστικά την άδεια ειδικού σκο
πού, αλλά ο (γνωστός για τη γαλά
ζια κομματική του προέλευση) διοι
κητής Σπύρος Δερδεμέζης αρνήθηκε να την εγκρίνει με το επιχείρη
μα «ότι αν πάρω εγώ, θα ζητάνε και
οι άλλοι» και της ζήτησε να καθυ

στερήσει την ανάληψη των καθη
κόντων της.

μα κι όταν γνώριζε ότι βρίσκομαι σε
νόμιμη άδεια».

Αυθαιρεσίες

Αυθαίρετες άδειες
άνευ αποδοχών

Έκτοτε η διοίκηση ξεκίνησε τον
πόλεμο ενάντια στην επικουρική γα
στρεντερολόγο, η οποία απλώς
απαίτησε την εφαρμογή της νομο
θεσίας. «Σκεφτείτε ότι έβαλε παρουσιολόγιο μόνο στο τμήμα μου από
την ημέρα που διορίστηκα!» θυμά
ται η επικουρική γιατρός.
Μέχρι να λήξει η σύμβασή της,
στις αρχές Απριλίου (στις 28.5 εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που
έχει καταθέσει η γιατρός), η Βάσω
Τσακτσίρα έχει υποστεί, μεταξύ άλ
λων, την αυθαίρετη αλλαγή σε εφη
μερίες στο Τμήμα Επειγόντων Πε
ριστατικών (ΤΕΠ), «με αποτέλεσμα
επί πέντε μήνες το νοσοκομείο και ο
νομός να στερούνται γαστρεντερο
λόγο τις μισές ημέρες εφημερίας
του, δηλαδή έξι μέρες τον μήνα».
«Από όλο το νοσοκομείο η αλλαγή
αφορούσε μόνο το τμήμα μου. Εμέ
να ήθελε να τιμωρήσει, γιατί ήξερε
ότι δεν έχω κάποιον να κρατάει το
παιδί, αλλά πήρε και τον συνάδελφο
η μπάλα. Μου έβαζε εφημερίες ακό

Επίσης, όπως καταγγέλλει στην
ΑΥΓΗ, της χορήγησαν αυθαίρετα
άδειες άνευ αποδοχών («με εντολή
διοικητή»), με αποτέλεσμα να χάσει
μέρος του μισθού της. Αφού είδε ότι
το μαρτύριο δεν τελείωνε -είχε βρε
θεί σε άσχημη ψυχολογική κατάστα
ση-, ζήτησε τη μετακίνησή της στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο
μείο Ιωαννίνων. Κι όμως, ο διοικη
τής απέρριψετο αίτημα επικαλούμε
νος τις... υπηρεσιακές ανάγκες του
«Χατζηκώστα». Από το οποίο ενάμιση μήνα μετά την απέλυσε!

Χωρίς βασικό εξοπλισμό
«Μέχρι και μία ώρα πριν να λήξει
η σύμβασή μου δεν απαντούσε στο
αίτημα για την παράτασή της. Ο
εμπαιγμός έφτασε στο αποκορύφω
μα. Ασφαλώς έπαιξε ρόλο το γεγο
νός ότι είχα διαπληκτιστεί με τον δι
οικητή για την έλλειψη εξοπλισμού
στην ενδοσκοπική αίθουσα. Ενώ
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 Από μόνιμη γιατρός στη Σουηδία, απολυμένη από το Χατζηκώστα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

16-04-2021

αγόρασε ρολόγια προσέλευσης
προσωπικού αξίας 8.500 ευρώ,
βρεθήκαμε σε ένα σοβαρό περιστα
τικό να μην έχουμε τον εξοπλισμό
που είχαμε ζητήσει» καταγγέλλει.

Στη Δικαιοσύνη
Το καφκικό ιστορικό που περιγράψαμετην έχει οδηγήσει μέχρι τη
Δικαιοσύνη και τον Συνήγορο του
Πολίτη. Η Β. Τσακτσίρα μίλησε στη
ΑΥΓΗ λίγες ώρες μετά την είδηση
ότι ο Κώστας Καταραχιάς αποδέ
χθηκε μόνιμη θέση στο νοσοκομείο
«Έλενα
Βενιζέλου»
(avgi.gr,
13.4.21). Βρέθηκε και ο ίδιος πρό
σφατα εκτός ΕΣΥ (αυτός λόγω της
συνδικαλιστικής του δράσης) μο
λονότι ανανεώθηκαν οι συμβάσεις
όλων των υπόλοιπων επικουρικών.
Θεωρεί ότι το κίνημα αλληλεγ
γύης στον Κώστα Καταραχιά ήταν
σημαντικό από μόνο του γιατί
έσπασε το κλίμα τρομοκρατίας. Και
η ίδια έχει καταθέσει από πέρυσι
τον Φεβρουάριο τα χαρτιά της για
μόνιμο διορισμό, αλλά ακόμα δεν
έχει προχωρήσει η κρίση. «Κατά τα
άλλα κάνουν προσλήψεις υγειονο
μικών» σχολιάζει σκωπτικά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εικόνες από το μέλλον στο Ασκληπιείο Βούλας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 522.22 cm² Κυκλοφορία:
:

1

16-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εικόνες από ίο μέλλον
στο Ασκληπιείο Βούλας
Σε ολόκληρη την Αττική μένει μόνο το ΚΑΤ
για επείγοντα ορθοπεδικά περιστατικά

η

ΓΕΝΙΚΟ NOIOKOMEIQ
ΑΙΗΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΙ
ΪΙΙΟΛΟΙ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

!!

4’

U

>

-

Μετά από πενήντα χρόνια καθημερινής ορθοπεδικής εφημερίας, ίο «Ασκληπιείο» Βούλας, το μοναδικό
δημόσιο νοσοκομείο στα νότια προάστια, κλείνει την πύλη του καθημερινά στις 3 μ.μ. και εφημερεύει μόνο
κάθε τέταρτη ημέρα με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Του

Δ.Σ. του σωματείου των εργαζομέ

80 απλές κλίνες Covid και άλλες 12

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

νων στο «Ασκληπιείο».

κλίνες στις ΜΕΘ οι οποίες είναι πά
ντα γεμάτες, με αποτέλεσμα να μέ

υρρίκνωση,

Σ

απαξίωση,

κλείσιμο: αυτό φαίνεται
να είναι ίο σχέδιο της κυ

Από 2.180
έκτακτα χειρουργεία
το 2019,1.750 το 2020

νοι εκτός ΜΕΘ.
«Το πιο άσχημο για τους ασθενείς

Τονίζει ότι οι άνθρωποι -μιλάμε
δομές Υγείας. Κι αν πολλές φορές
για πάνω από 1.000.000 πληθυσμό

με Covid είναι ότι είναι μόνοι τους,

λέμε ότι η πανδημία «φρέναρε»
κάνότια προάστια- έρχονταν το
στα
πως τους σχεδιασμούς αυτούς, κα
απόγευμα και το βράδυ και εξυπη

ούτε συνοδοί και το προσωπικό δεν

βέρνησης για τις δημόσιες

δεν επιτρέπονται ούτε συγγενείς
επαρκεί για να δώσει την απαραίτη

θημερινά το υπουργείο Υγείας προ

ρετούνταν, χειρουργούνταν με άνε

τη φροντίδα -είναι 2 νοσηλεύτριες

σπαθεί να μας διαψεύσει.

ση ή έβρισκαν καταφύγιο σε μια δη

για 24 ασθενείς-, πόσο μάλλον για

Τρανταχτό παράδειγμα, το κλεί

μόσια δομή Υγείας, έστω και για τις

να παρέχει την ψυχολογική υπο

σιμο (εδώ και δέκα μέρες) της ορ

πρώτες βοήθειες. Πλέον, μένει σε

στήριξη που χρειάζονται αυτοί οι

θοπεδικής εφημερίας του «Ασκλη

ολόκληρη την Αττική μόνο το ΚΑΤ
για την αντιμετώπιση του επείγο

άνθρωποι» αναφέρει η Π. Καϊνανά.
ηλικιωμένοι φτάνουν στο τέλος της

τικά (το έκανε ούτως ή άλλως εδώ

ντος ορθοπεδικού περιστατικού.
Ήδη, στο πλαίσιο της πριμοδότη

και δεκαετίες) σηκώνοντας μεγάλο

σης των ιδιωτών της Υγείας (οι

λειμμένοι, αντικρίζοντας μόνο τη

βάρος λόγω της «κοβιντοποίησης»

οποίοι θα ωφεληθούν από την πε
ριστολή της ορθοπεδικής εφημε

νοσηλεύτρια ή τους γιατρούς με τη
στολή του αστροναύτη», ενώ το

ρίας), υπάρχουν φήμες για επικεί

προσωπικό είναι τόσο λίγο, που
αδυνατεί να τους δώσει την περί

δηλαδή, εφημερίες στις ορθοπεδι

μενες συγχωνεύσεις παθολογικών
και χειρουργικών κλινικών. Οι ερ

κές κλινικές βλέπουν τουλάχιστον

γαζόμενοι θεωρούν ότι η διάλυση

Την Τρίτη 20 Απριλίου προ

80 περιστατικά την ημέρα και 2.500

του ΕΣΥ δεν έχει πάψει να είναι

γραμματίζεται περιοδεία αντιπρο

τον μήνα, τα οποία θα στηθούν

στόχος της κυβέρνησης.

σωπείας του ΣΥΡΙΖΑ και παρέμ

Ασφυκτιά από τον κορωνοϊό

ματα, ενώ την επόμενη ημέρα το

πιείου» Βούλας, το οποίο καθημε
ρινά υποδέχεται δεκάδες περιστα

του «Θριάσιου» και του «Ερυθρού
Σταυρού».
«Στις ‘μικρές’, τις καθημερινές

στην ουρά στα άλλα νοσοκομεία,
όσα έχουν απομείνει να δέχονται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νουν και άνθρωποι διασωληνωμέ-

Τη θλίβει το γεγονός ότι «πολλοί
ζωής τους σαν να είναι εγκαταλε-

θαλψη που αξίζουν...

βαση στη διοίκηση για όλα τα ζητή

μη Covid ασθενείς» λέει στην

Την ίδια ώρα το «Ασκληπιείο»,

σωματείο καλεί σε συγκέντρωση

ΑΥΓΗ η Πέγκυ Καϊνανά, τεχνολό

όπως όλα τα δημόσια νοσοκομεία,

διαμαρτυρίας μπροστά στο νοσο

γος - ακτινολόγος και μέλος του

ασφυκτιά από τον κορωνοίο. Έχει

κομείο.
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