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 Πώς η δημόσια Υγεία αλλάζει σελίδα μετά την
πανδημία
Πηγή:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 821.47 cm² Κυκλοφορία:
:

1

18-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

mgeorganta@e-1ypos.com

Πώς η δημόσια Υγεία αλλάζει
σελίδα μειά την πανδημία

μβληματικές επενδύ
σεις και μεταρρυθμί
σεις στον τομέα της
Υγείας περιλαμβάνει
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
2.0» που παρουσιάστηκε πριν
από λίγες μέρες.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
Με έμφαση σε νέες επενδύ
σαν φροντίδα πρώτης γραμμής, ψυχικά νοσήματα και εθι- των και την τροφοδότηση του
σεις που θα αναβαθμίσουν τις
σε στενή αλληλεπίδραση με τη σμούς. Στη μεταρρύθμιση δίνε Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου
παρεχόμενες προς τους πολίτες
δευτεροβάθμια περίθαλψη (ιδί ται έμφαση, μεταξύ άλλων, σε Υγείας, γ) πρόγραμμα ψηφιακού
υπηρεσίες Υγείας, την ανάπτυξη
ως σε ό,τι αφορά την προσφυ υπηρεσίες ψυχικής υγείας για μετασχηματισμού για τη διαχεί
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
γή σε νοσοκομειακή φροντίδα ασθενείς με άνοια και νόσο Αλ- ριση του καρκίνου, δ) ενίσχυση
Υγείας, τον ψηφιακό μετασχη
- gatekeeping). Στον σχεδίασμά τσχάιμερ, για ασθενείς με αυτι δράσεων τηλεϊατρικής.
ματισμό του Συστήματος Υγείας
δίνεται έμφαση στη φροντίδα σμό και για ασθενείς στην ηλικικαι την επέκταση της τηλεϊατρι
χρόνιων νοσημάτων και στην ακή ομάδα παιδιών, εφήβων και ΚΕΝΤΡΟ
κής σε διάφορους τομείς, ακόμη
παρηγορητική φροντίδα. Το νεαρών ενηλίκων. Αναπτύσ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
και ψηφιοποιημένες υπηρεσίες
έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση σονται, επίσης, διαδικτυακάς ® Ιδρυση και κατασκευή Κέ
για ανθρώπους με ψυχικά προ
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
εφαρμογές και ψηφιοποίηση ντρου Ακτινοθεραπείας στο
βλήματα και εξαρτήσεις, η δη
® Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών Υγείας για την υπο Νοσοκομείο «Σωτηρία» που
μόσια Υγεία αλλάζει σελίδα μετά
ζωής του πληθυσμού με τη στήριξη εξαρτημένων ατόμων.
θα βοηθήσει στην κάλυψη των
την πανδημία.
ΜΕΓΑΛΟ
δημιουργία ενός ευρύτατου ® Εξορθολογισμός των αποζη αναγκών των ασθενών με καρ
Στη στρατηγική της ελληνικής
συστήματος πρόληψης, πρω μιώσεων των ιατρικών πράξεων κίνο και την αυξημένη ζήτηση
κυβέρνησης για τον ευαίσθητο
ΒΑΡΟΣ
τοβάθμιας, δευτερογενούς και των νοσοκομείων και δημιουρ τμημάτων Ακτινοθεραπείας στη
αυτόν τομέα περιλαμβάνονται,
ΘΑ ΔΟΘΕΙ
τριτοβάθμιας. Το πρόγραμμα γία πλαισίου που θα εξασφαλί χώρα.
μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στα
ΣΤΗΝ ΥΛΟ
περιλαμβάνει ενδεικτικά: Εθνι σει τη δημιουργία αξιόπιστων, ® Δημιουργία συστήματος κατ’
κτίρια των νοσοκομείων και
κό Πρόγραμμα για την Προώ ποιοτικών διαδικασιών και οίκον νοσηλείας για στοχευμέστον υλικοτεχνικό εξοπλισμό με
ΠΟΙΗΣΗ
θηση της Σωματικής Ασκησης μετρήσεων της απόδοσης που νες ευαίσθητες ομάδες ασθε
στόχο τον εκσυγχρονισμό του,
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
και Υγιεινής Διατροφής. Εθνικό σχετίζονται με τη φροντίδα των νών με χρόνιες αναπηρίες. Η
καθώς, επίσης, και η δημιουρ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Υλο ασθενών, τις ανάγκες υγείας και κατ’ οίκον φροντίδα συνδυάζε
γία ενός νέου Ακτινοθεραπευποίηση του Εθνικού Προγράμ την παροχή φροντίδας.
ται με παράλληλη οργανωμένη
τικού Κέντρου στο «Σωτηρία»
ΤΟΣ ΠΡΟΛΗ
ματος Screening, με εισαγωγή ® Ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξη από μονάδες υγειο
προκειμένου να μειωθούν οι
ΨΗΣ «ΣΠΥΡΟΣ
προληπτικών διαγνωστικών εκσυγχρονισμού των υλικοτε- νομικής περίθαλψης και αφορά
διαπιστωμένες πολύμηνες ανα
εξετάσεων για καρκίνο του μα χνικών υποδομών των νοσοκο σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
μονές ογκολογικών ασθενών
ΔΟΞΙΑΔΗΣ»,
στού. Εθνικό Πρόγραμμα Προ μείων σε ολόκληρη την Ελλάδα με σοβαρά χρόνια προβλήματα
για ακτινοθεραπεία. Μεγάλο
ΠΟΥ ΠΕΡΙ
ληπτικού Ελέγχου Νεογνών. με ανακαίνιση κτιρίων και προ υγείας που προκαλούν μακρο
βάρος θα δοθεί στη μετα-Covid
ΛΑΜΒΑΝΕΙ
Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοι- μήθεια νέου ιατροτεχνολογικού χρόνιες ή μόνιμες αναπηρίες.
εποχή και στην υλοποίηση του
νωνικής Ενταξης και Αποκα εξοπλισμού.
® Δημιουργία νέων κτιρίων
Εθνικού Προγράμματος Πρό
ΣΕΙΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
τάστασης για άτομα με σοβαρά ® Ψηφιακός μετασχηματισμός για τη στέγαση των εργαστη
ληψης «Σπύρος Δοξιάδης» που
ΠΡΟΛΗΠΤΙ
του
Συστήματος
Υγείας
που
πε
ρίων
Κυτταρικής και Γενετικής
ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
περιλαμβάνει σειρά δωρεάν
ΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩ
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) Θεραπείας και Αιματολογικής
προληπτικών διαγνωστικών
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ανάπτυξη Εθνικού Ηλεκτρονι Κλινικής στο Νοσοκομείο Θεσ
εξετάσεων.
ΣΤΙΚΩΝ
® Διασφάλιση της πρόσβασης κού Φακέλου Υγείας του Πολί σαλονίκης «Παπανικολάου»
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυ τη, β) βελτίωση της ψηφιακής για να συμβαδίσει η παροχή
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
χικής υγείας συγκεκρι ετοιμότητας των νοσοκομείων υπηρεσιών του με τις αυξη
Οι παρεμβάσεις για την Υγεία
μένων πληθυσμών με έμφαση την ανάπτυξη κλινι μένες απαιτήσεις φροντίδας
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ
που πάσχουν από κών πληροφοριακών συστημά ασθενών. ■
ψης περιλαμβάνουν:
® Μεταρρύθμιση του συστή
ματος clawback για τον μεσο
πρόθεσμο δραστικό περιορισμό
του και ταυτόχρονο συμψηφι
σμό επιστροφών clawback με
δαπάνες κλινικών μελετών, δα
πάνες για έρευνα και ανάπτυ
ξη ή επενδυτικές δαπάνες των
υπόχρεων για την επιστροφή
εταιριών για την περίοδο 20212023, καθώς και πολιτικές για
τον εξορθολογισμό της φαρμα
κευτικής δαπάνης.
® Αναβάθμιση των υπο
δομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
των κέντρων υγείας
και αναδιοργάνωση
της δομής τους με
επανεκπαίδευση
του προσωπικού
ώστε να δράσουν
αποτελεσματικά
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 Εξαντλήθηκαν και οι απλές κλίνες Covid στα
νοσοκομεία της Aττικης
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 219.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1

19-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εξαντλήθηκαν και οι απλέβ κλίνεβ
Covid στα νοσοκομεία τηε Annins
γεται και μεγαλύτερη πίεση για το σύ
ΑΚΟΜΑ μία εφημερία τρόμου πραγ
στημα υγείας.
ματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββά
Εκρηκτική είναι η κατάσταση στο
του στα νοσοκομεία, δείχνοντας ση το
Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρί
σύστημα υγείας, πλέον, έχει ξεπεράπολης και στα Κέντρα Υγείας του νο
σει προ πολλού την οριακή κατάστα
μού Αρκαδίας, εξαπίας του μεγάλου
ση και λεπουργεί με μικρές «ανάσες»
αριθμού νοσούντων από κορονοϊό,
και την αυτοθυσία του υγειονομικού
αλλά και των ελλείψεων σε έμψυχο
προσωπικού.
δυναμικό, όπως αναφέρουν οι νοσο
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα
κομειακοί γιατροί.
νοσοκομεία της Αττικής και των γύρω
«Είναι ήδη πλήρης ο χώρος του
περιοχών χθες το πρωί. Σύμφωνα με
ΤΕΠ με τα 14 κρεβάτια Covid-19 αλλά
τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδί
και όλη η Κλινική της
ας Ενώσεων Νοσοκο
Ουρολογικής, και δια
μειακών Γιατρών Ελλά
Την Κυριακή των
τέθηκε πρόσφατα για
δος Πόνο ΠαπανικαλάΒαΐων αναμένεται
τον ίδιο λόγο και η Πα
ου, 70 βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένοι να σπάσει το φράγμα θολογική Κλινική. Χα
ρακτηριστικό της κα
ασθενείς παρέμεναν
των 900
τάστασης είναι η πο
σε κοινούς θαλάμους
διασωληνωμένων
λύωρη αναμονή στην
εκτός ΜΕΘ!
οποία υποβάλλονται
«Να φανταστείτε ότι
εφημέρευε το “Γ. Γενπολλοί ασθενείς διανηματάς”, το οποίο στις 12 το μεση
γνωσμένοι και μη με Covid-19, κά
μέρι είχε πλέον εξαντλήσει τα κρεβά
θε φορά που προσέρχονται στα επεί
τια σπς κλίνες Covid τις απλές και στις
γοντα του νοσοκομείου για εκτίμη
Μονάδες Ενταπκής θεραπείας και με
σα Πολύωρη αναμονή, που οφείλε
ταφέραμε ασθενείς σε άλλα νοσοκο
ται στην υποστελέχωση του τμήματος
μεία» ανέφερε για την τραγική γενική
Covid με λιγοστούς γιατρούς και λοι
εφημερία του Σαββάτου η πρόεδρος
πό υγειονομικό προσωπικό».
ιης ΕΙΝΑΙ I Μαιίνα Παγώνη.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως έως την
Οι εικόνες συνωστισμού και η γε
Κυριακή των Βαΐων αναμένεται να
νικότερη χαλάρωση των μέτρων προ
σπάσει το «φράγμα» των 900 διασωληστασίας προκαλούν ανησυχία στους
νωμένων και επισημαίνουν πως μό
ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν ση αν συ
νο ο εμβολιασμός μπορεί να ανατρέ
νεχιστεί αυτή η κατάσταση, ης επόμε
φει την κατάστασα Σε κάθε περίπτω
νες εβδομάδες θα καταγραφεί μεγά
ση θα είναι δύσκολη και η εβδομάδα
λη αύξηση κρουσμάτων που συνεπά
που ξημέρωσε σήμερα
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 Θεσσαλονίκη: Πληρότητα 100% στιςς ΜΕΘ των
εφημερευόντων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 148.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

19-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πληρότητα 100%
(Tns ΜΕΘ των εφημερευόντων
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100% στις Μονάδες
Εντατικής θεραπείας του Νοσοκο
μείου «Παπαγεωργίου» αλλά και του
Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, που
εφημέρευαν το Σαββατοκύριακο,
με την πίεση να γίνεται πλέον πο
λύ έντονη και τον προβληματισμό να
παίρνει διαστάσεις τρόμου.
Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»,
που εφημέρευε χθες έως το πρωί της
Κυριακής, ολοκλήρωσε την εφημε
ρία με πλήρεις όλες τις κλίνες ΜΕΘ,
οι εισαγωγές που έγιναν κατά τη δι
άρκεια της εφημερίας ήταν 28, ενώ
άλλες οκτώ εισαγωγές έγιναν στο
νοσοκομείο «Αγιος Παύλος», που
επίσης εφημέρευε.
Το νοσοκομείο Ιπποκράτειο πα
ρέλαβε τη σκυτάλη με τέσσερις κενές
κλίνες ΜΕΘ και επάρκεια απλών κλι
νών Covid, αλλά οι κλίνες ΜΕΘ γέ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μισαν, εκτός από μία, και έγιναν πά
νω από 40 εισαγωγές ασθενών στις
απλές κλίνες, με «ύποπτα» περιστα
τικά.
Από τις 30 κλίνες ΜΕΘ που
υπάρχουν συνολικά στο Ιπποκράτειο, οι 29 είναι γεμάτες, ενώ η εφη
μερία είχε αρχίσει με τέσσερις κλίνες
κενές στη ΜΕΘ.
Η κατάσταση παραμένει ασφυκτι
κή κυρίως στις ΜΕΘ, ενώ λίγο κα
λύτερη είναι η κατάσταση στις απλές
κλίνες νοσηλείας, κάτι που φυσικά
δεν εφησυχάζει τους γιατρούς.
Το αισιόδοξο μήνυμα είναι όπ
εμφανίζει μείωση, της τάξης του
30%, το ιικό φορτίο στα λύματα της
Θεσσαλονίκης και οι επιστήμονες
εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση στις
εισαγωγές θα γίνει -το αργότερο- σε
δύο εβδομάδες.
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 Δράμα... στη Δράμα για νοσηλευτές και γιατρούς
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20-21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 867.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

19-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ,

Δράμα... στη Δράμα για νοση
Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, καζάνι
που βράζει · Τα νοσοκομεία καταγγέλλουν τους
κυβερνητικούς αυτοσχεδιασμούς για διαχείριση
«εκ των ενόντων» ώστε να καλυφθούν τα κενά
του προσωπικού

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ανύπαρκτος σχεδιασμός στην
αντιμετώπιση της πανδημίας, οι
χαοτικοί αυτοσχεδιασμοί συνέ
πεια του «βλέποντας και κάνο
ντας» και οι τραγικές ελλείψεις
σε προσωπικό έχουν οδηγήσει
σε απελπισία τους γιατρούς και
τους νοσηλευτές στην Κεντρική
και Ανατολική Μακεδονία. Ενώ
την περασμένη εβδομάδα κα
ταγγελλόταν ότι νεφρολόγοι της
Δράμας θα έκαναν εφημερίες
στην Ξάνθη -επειδή οι ασθενείς
με κορονοϊό θα μεταφέρονταν
από τη Δράμα στις Σέρρες, την
Καβάλα και την Ξάνθη- τώρα ο
σχεδιασμός άλλαξε. Η κλινική
κορονοϊού της Δράμας... ξανανοίγει, αλλά οι παθολόγοι της
καταγγέλλουν ότι αδυνατούν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες
που πρέπει από τη στιγμή που
το Νοσοκομείο Σερρών αρνείται
να περιθάλπει ασθενείς από τη
Δράμα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από τις Σέρρες τα πράγματα
λέγονται «ευγενικά». Το Σάββα
το ο διευθυντής της Ιατρικής
Υπηρεσίας του νοσοκομείου,
Δημήτρης Μπαλαξής, έλεγε ότι
στο νοσοκομείο νοσηλεύονται
περισσότεροι από 70 ασθενείς
με κορονοϊό και ότι «υπάρχει
μια πίεση στο νοσοκομείο»,
διότι, αν και έχουν γίνει προ
κηρύξεις θέσεων, δεν υπάρχει
προσφορά. Το αποτέλεσμα εί
ναι να καλύπτονται τα κενά με
μετακινήσεις γιατρών από τα
Κέντρα Υγείας, κάτι που έχει
συνέπεια την εκ νέου κατάργη
ση της πρωτοβάθμιας παροχής
υπηρεσιών.
Σφοδρή είναι η αντίδραση
των 3 μοναδικών παθολόγων
του Νοσοκομείου Δράμας στο
άκουσμα της είδησης ότι η διοί
κηση της 4ης ΥΠΕ αποφάσισε
να επαναλειτουργήσει η κλινι
κή κορονοϊού, καθώς «σιωπη
λά» τα Νοσοκομεία Καβάλας και
Σερρών αποφάσισαν να μη δε

χθούν άλλους ασθενείς από τη
Δράμα. Με επιστολή τους οι πα
θολόγοι της Δράμας χαρακτη
ρίζουν την άρνηση των δύο νο
σοκομείων αδικαιολόγητη «από
την πληρότητα την οποία δη
λώνουν και τον ορισμό τους ως
Covid Νοσοκομεία». Τονίζουν:
«Η παθολογική κλινική του

νοσοκομείου μας ήταν και πα
ραμένει σε τραγική κατάσταση
δεδομένου ότι από τους πέντε
υπηρετούντες ειδικούς ιατρούς
η μία τελεί υπό παραίτηση και
ένας πάσχει από σοβαρό νόση
μα. Αυτή η υποστελέχωση έχει
ως αποτέλεσμα ότι οι εφημερίες
(ας υπενθυμίσουμε καθημερι

νές) της παθολογικής κλινικής
(ας υπενθυμίσουμε, 52 κλινών
δύναμης) εκτελούνται από έναν
ειδικό ιατρό, ο οποίος “μπαι
νοβγαίνει” στα ΤΕΠ Covid και
ΤΕΠ Παθολογικής με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, ενώ παράλληλα
έχει υπό την ευθύνη του την
παθολογική κλινική και την
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λευιές και γιατρούς
κλινική ύποπτων Covid-19 και
όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε
διακυβεύεται η ασφάλεια του
ιδίου αλλά κυρίως των ασθενών
του».
Σε συνέχεια αυτών, η πρό
εδρος των νοσοκομειακών
γιατρών Δράμας, Παρθένα
Κιόρτεβε, δήλωσε πως οι αιφ
νιδιαστικές αποφάσεις της 4ης
ΥΠΕ τους βρίσκουν αντίθετους
με δεδομένη την υποστελέχωση. «Δεν μπορούμε πλέον να
στηρίξουμε την επαναλειτουρ
γία της κλινικής Covid, και ούτε
βέβαια μπορούμε να δίνουμε
γιατρούς για εφημερία στα γει
τονικά νοσοκομεία», σημείωσε.
Τα κενά σε προσωπικό αναδεικνύονται επίσης και στην
Καβάλα μέσα από την οργι
σμένη ανάρτηση της Κλαίρης
Λαμπίρη, διευθύντριας ΕΣΥ,
καρδιολόγου-εντατικολόγου
στο νοσοκομείο της πόλης. Ανα
φέρει ότι το νοσοκομείο κρατή
θηκε όρθιο και στήριξε τα άλλα
νοσοκομεία της περιοχής «σε
συνθήκες εφημέρευσης εργα
σιακής γαλέρας, συνθήκες που
θυμίζουν μεσαίωνα, σε 3πλή
εφημέρευση καθημερινά, χω
ρίς να βγαίνουν τα απαιτούμενα ρεπό». Εξηγεί: «Εξι και μονα
δικοί εντατικολόγοι κράτησαν
όρθια την περιφέρεια, αναλαμ
βάνοντας με αυταπάρνηση τη
φροντίδα 18 κλινών ΜΕΘ, τόσο
Covid όσο και μη Covid, πράγμα
πρωτοφανές για περιφερειακό
νοσοκομείο, χωρίς ειδικευόμε
νους και εξειδικευμένους, χω
ρίς εξειδικευμένο προσωπικό
διαθέσιμο για τη φροντίδα των
αρρώστων, με τη συμπαρά
σταση μόνον, στον βαθμό που
ήταν εφικτό, κάποιων λίγων
συναδέλφων χειρουργών και
αναισθησιολόγων, εντός του
νοσοκομείου».
Και υπογραμμίζει αυτό που
λένε με ένα στόμα όλοι οι για
τροί της πρώτης γραμμής: «Αυ
τός ο τρόπος διαχείρισης “εκ
των ενόντων” για να καλυφθούν
τα κενά χωρίς ουσιαστική ενί
σχυση του δημόσιου συστήμα
τος υγείας αποτελεί έναν από
τους βασικούς μηχανισμούς
διάλυσής του», που εξηγεί γιατί
παραιτούνται οι γιατροί και κα
ταλήγουν άγονοι οι διαγωνισμοί
για θέσεις.
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ΕΜΒΟΛΙΑ: «Η Johnson & Johnson απευθύν
θηκε ιδιωτικά στις αντίπαλες εταιρείες παραγω
γής του εμβολίου για την Covid-19 για να τους
ζητήσει να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να
μελετήσουν από κοινού τους κινδύνους που αφο
ρούν τις σπάνιες εμφανίσεις θρόμβων αίματος και
να μιλήσουν με μία φωνή για την ασφάλεια του
ζητήματος» γράφουν σε αποκλειστικό τους ρε
πορτάζ οι Financial Times. Επισημαίνουν, ωστό
σο, ότι «οι Pfizer και η Moderna αρνήθηκαν την
πρόσκληση, λέγοντας ότι τα εμβόλιά τους είναι
ασφαλή και ότι η εμπιστοσύνη του πληθυσμού
απέναντι σε αυτά θα μπορούσε να αμαυρωθεί
από μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Johnson
& Johnson. Επιπροσθέτως ορισμένοι αναλυτές
πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να πλήξει τις
μετοχές τους και να οδηγήσει σε οικονομικές
απώλειες». «Ετσι», καταλήγει το δημοσίευμα,
«μόνο η AstraZeneca, η οποία έχει αντίστοιχα
προβλήματα με τις θρομβώσεις, συμφώνησε στην
από κοινού με την J & J μελέτη του προβλήματος».
ΔΗΜΗΓΡΗΧ ΦΑΝΑΡΙΟΤΗΣ
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