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 Μετά το Πάσχα τα εγκαίνια και η λειτουργία
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 204.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ ΧΟΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μετά το Πάσχα τα εγκαίνια και η λειτουργία
Επι ΚΕψη στη Παιδοψυχιατρικη Κλκη του
Γενικού Νοσοκομείου Παι δων «Κρημανδανείου» Πατρω για την επι $έψη των τελικω ν γρσιω λι γο πριν την ε ναρί^ττουργι ας τηφραγματοποίησε χθες ο διοι
κητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 6η Υγει
ονομική Περιφέρεια, πριν ενός και πλέον
έτους καθώς ήταν από τους πρώτους στό
χους του κ. Καρβέλη από την ανάληψη των
καθηκόντων του.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0 ίδιος ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους
από τον διοικητή του Νοσοκομείου Παύλο
Αθανασόπουλο και συνομίλησε με το ιατρικό
και λοιπό προσωπικό.
0 κ. Καρβέλης με χαρά διαπίστωσε ότι σχε
δόν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.
Μάλιστα, πρόσφατα με απόφαση του Διοι
κητή της 6ης ΥΠΕ έγινε μετακίνηση και μιας
ακόμα παιδοψυχιάτρου από το Κέντρο Υγείας
Βορείου Τομέα της Πάτρας προκειμένου να
ενισχυθεί το επιστημονικό προσωπικό της
Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Καραμαν-

δανείου, η οποία θα λειτουργεί με επτά κρε
βάτια όπως γράψαμε και χθες. Πρόκειται για
μια πολύ σημαντική δομή που θα ενισχύσει
το υγειονομικό σύστημα και θα δώσει τέλος
στην ταλαιπωρία των μικρών ασθενών που
χρήζουν νοσηλείας και μέχρι σήμερα αναγ
κάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα. 0 κ.
Καρβέλης κατόπιν συνεργασίας που είχε
χθες με τον κ. Αθανασο πουλόκανε γνω
στό ότι «προσανατολιζόμαστε για τα εγκαίνια
και τη λειτουργία της Κλινικής αμέσως μετά
το Πάσχα».
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 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΖΕΤΤΑΣ ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ Θρησκευμάτων και
βουλευτής ...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 220.11 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΖΕΤΤΑΣ ΜΑΚΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ
Η υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων και βουλευτής
Ν. Μαγνησίας, κ. Ζέττα Μακρή,
σύμφωνα με ανακοίνωσή της,
«μετά από ενημέρωση που είχε,
τόσο από τον διευθυντή του Κ.Υ.
Σκιάθου κ. Γιάννη Ριζοδήμο,
όσο και από τα τοπικά στελέχη
της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Σκιάθου,
επικοινώνησε άμεσα, με τον
διοικητή της 5ης Υ. ΠΕ κ. Φώτη
Σερέτη για την ενίσχυση του
Κέντρου Υγείας με επιπλέον
προσωπικό.
0 διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ
γνωρίζοντας την αναγκαιότητα
ενίσχυσης του Κ.Υ. Σκιάθου,
πληροφόρησε, την κ. Μακρή,
πως την ερχόμενη Δευτέρα
θα ορκιστεί ως επικουρικό
προσωπικό μία νοσηλεύτρια
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
(ΠΕ), προκειμένου να συμβάλλει
ουσιαστικά, στην επιτυχή
και έγκαιρη υλοποίηση του
οριζόντιου εμβολιασμού, των
κατοίκων της Σκιάθου, στο
πλαίσιο του προγραμματισμού
του υπουργείου Υγείας, για τον
συνολικό και χωρίς ηλικιακούς
περιορισμούς εμβολιασμό του
πληθυσμού, όλων των νησιών
της χώρας που έχουν έως 10.000
κατοίκους.
Στο μεταξύ, η υφυπουργός
Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή
συμμετείχε στην εκδήλωση
«Διαδίκτυο - Παιδιά, έφηβοι και
ενήλικες με οπτική αναπηρία:
Ζητήματα Ψυχικής Υγείας
και Ασφαλούς χρήσης του
Διαδικτύου», που διοργάνωσε
το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών, την
Κυριακή 18 Απριλίου.
Επίσης, μετά από επικοινωνία
που είχε με τον αντιπρόεδρο
του ΕΛΓΑ, κ. Νικόλαο Δούκα,
η υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων και βουλευτής
Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μακρή,
ενημερώθηκε, πως το αίτημα
του δημάρχου Ρ. Φεραίου κ.
Δημήτρη Νασίκα, για παράταση
της προθεσμίας των δηλώσεων
ζημίας στις καλλιέργειες λόγω
του παγετού που σημειώθηκε σε
περιοχές του Δ. Ρήγα Φεραίου,
θα γίνει δεκτό από τη διοίκηση
του ΕΛΓΑ.
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 Προκαλούν τρόµο τα κορωνοπάρτι στους γιατρούς
του Νοσοκομείου
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Επιφάνεια 1043.32
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• TO 34,41% ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ

Προκαλούν τρόμο τα κορωνοπάρτι
στους γιατρούς του Νοσοκομείου
Την ώρα που οι Θάνατοι αυξάνονται
και στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται
ολόκληρες οικογένειες, αλλά και
ασθενείς από 27έως 40 ετών, στον
Βόλο καθημερινά «στήνονται» κοκτέιλ
-πάρτι στα Παλιά, στις οδούς Τάκη
Οικονομάκη καιΚουμουνδούρου με
Ορφέως. Πάρτι που διαλύονται στις
δύο τα ξημερώματα Οι εισαγωγές από
το «βαρύ» τρίτο «κύμα» του κορωνοϊού
τρομάζουν τους γιατρούς που δίνουν
καθημερινή «μάχη».
/ r—χουν αποφασίσει να γίνουν πατροκτόνοι
1/

''

καιμητροκτόνοι.Ζούμεσεμια φάση που
κοινωνία αποφάσισε να αυτοπυρπο-

ληθεί και να αυτοκτονήσει. Εάν κουράστηκαν ας
έρθουν στο Νοσοκομείο να δουν τι συμβαίνει... να
ζήσουν μέσα στο Νοσοκομείο τρία λεπτά. Νοση
λεύουμε τους γονείς τους, τους θείους τους, τους
συγγενείς τους και τους βλέπουμε κάθε βράδυ
αγκαλιά χωρίς μάσκες να χορεύουνε. Τα λόγια
έχουν εξαντληθεί. Είναι σαν να παίρνουν ένα καλάσνικοφ και να πυροβολούν τις οικογένειές τους»,
δήλωσε ο γιατρός, επικεφαλής των κλινικών covid
κ. Μάνδρος στη «θ». Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 25
κρούσματα στη Μαγνησία.
Από επιπλοκές του κορωνοϊού πέθανε χθες μια
87χρονη στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ κλειστή
είναι από ασθενείς τόσο η Μονάδα Αρνητικής Πίε
σης με πέντε θαλάμους, όσο και η ΜΕΘ με 8 κρε
βάτια. Συνολικά 60 ασθενείς νοσηλεύονταν στις δύο
κλινικές covid, χθες το πρωί και μέχρι το μεσημέρι
είχαν γίνει δέκα νέες εισαγωγές.
Πάσχα στα σπίτια μας προέβλεψε ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Κώστας Γουργουλιάνης και με
σκωπτικό τρόπο για την κυβερνητική διαχείριση
τόνισε ότι, δεν υπάρχει σαφής γραμμή για το τι
πρέπει να κάνουμε γι' αυτό και οι αποφάσεις για
το Πάσχα θα ληφθούν τελευταία στιγμή και δεν θα
υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να προετοιμα
στούν οι οικογένειες.
«Ακολουθούμε το γνωστό ελληνικό, της τελευταίας
στιγμής», είπε. Επιπλέον, ο κ. Γουργουλιάνης, πα
ρατήρησε ότι μέχρι στιγμής ότι κάνουμε ένα βήμα
μπροστά και δύο πίσω.
Τάχθηκε υπέρ της ανοιχτής εστίασης, στα πρότυ
πα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου θα μπορούν
να τρώνε 4 άτομα στο ίδιο τραπέζι, σε εξωτερικό
χώρο, θα μπορούσαμε όπως εξήγησε να αξιοποιήσουμε και τα seif test, αλλά και τα πιστοποιητικά
εμβολιασμών, όπως οι ΗΠΑ. Σημείωσε δε, πως σε
ένα κλειστό σπίτι με 20 άτομα αν ένας νοσεί θα κολ
λήσουν οι 15. Αν όμως είναι σε ανοιχτό χώρο, τότε
μπορεί να μην υπάρχει ο ίδιος αριθμός μετάδοσης
αν τηρούνται οι μάσκες και οι αποστάσεις. 0 καθη
γητής Πνευμονολογίας, υπογράμμισε πως πλέον
νοσηλεύονται οικογένειες μέσα στα νοσοκομεία.
«Το μάθημα αυτό δεν το πήραμε, δεν αλλάξαμε
στρατηγική μπήκαμε σε λογική χαλάρωσης. Είδαμε
πλατείες και πάρκα γεμάτες. Είμαστε εγκλωβισμέ
νοι σε αυτή τη στρατηγική».
Μιλώντας για τα εμβόλια, ο κ. Γουργουλιάνης, ση
μείωσε πώς πρέπει να γίνονται οι εμβολιασμοί ειδι
κότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εξήγησε, ωστόσο,
ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες σε μεγαλύτερες
ηλικίες όσον αφορά στη μετακίνηση τους. Επιπλέον,
είπε ότι στις μικρότερες ηλικίες θα μπορούσαν να
μην κάνουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson,
αλλά στις μεγαλύτερες ηλικίες που η νόσηση είναι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πιο βαριά πρέπει να γίνονται κανονικά.
Τέλος, όσον αφορά στις σχέσεις κυβέρνησης-επιτροπής ειδικών, ο κ. Γουργουλιάνης εκτίμησε ότι
θα έπρεπε να είναι πιο διακριτοί οι ρόλοι τους. Υπο
γράμμισε, πώς η επιτροπή εισηγείται και η κυβέρ
νηση παίρνει τις αποφάσεις και είτε τις εφαρμόζει
είτε τις απορρίπτει.

300 εμβολιασμοί την ημέρα στο Νοσοκομείο
Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και για το χρονικό
διάστημα από 8-1-2021 μέχρι 17-4-2021 διενεργήθηκαν 9.923 εμβολιασμοί με εμβόλιο της Pfizer.
(Εμβολιαστικό Κέντρο 1) και για το χρονικό διάστη
μα από 16-3-2021 μέχρι 17-4-2021 διενεργήθηκαν
1.161 εμβολιασμοί με εμβόλιο της Astrazeneca.
(Εμβολιαστικό Κέντρο 2).
Συνολικά και στα δυο εμβολιαστικό κέντρα του
Νοσοκομείου και για το χρονικό διάστημα από
8-1-2021 μέχρι 17-4-2021 διενεργήθηκαν 11.084
εμβολιασμοί.
Η εμβολιαστική κατάσταση, που παρατηρείται ανά
μήνα έχει ως εξής:
Ιανουάριος: 1.607 εμβολιασμοί, Φεβρουάριος:
2.934 εμβολιασμοί, Μάρτιος: 3.186 εμβολιασμοί,
Απρίλιος: 3.357 εμβολιασμοί.
Η εκτίμηση είναι ότι τον Απρίλιο 2021, οι εμβολια
σμοί θα ανέλθουν στους 6.500 και σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα θα υπερδιπλασιαστούν.
Παρατηρείται σημαντική αύξηση των εμβολιασμών
ημερησίως, από 5 Απριλίου και εφεξής, πλησιάζο
ντας το ψυχολογικό φράγμα των 300 εμβολιασμών
ημερησίως.

Το 34,41 % των υπαλλήλων
στο «Αχιλλοπούλειο» είναι ανεμβολίαστοι
Από 8/1/2021 μέχρι 17/4/21 έχουν εμβολιασθεί
συνολικά 631 υπάλληλοι, δηλαδή ποσοστό 65,59 %.
Οι ανεμβολίαστοι είναι 331, ποσοστό 34,41 %.
Η προέλευση των 331 ανεμβολίαστωντου Γ.Ν. Βό
λου έχει ως εξής:
- Ιατρική Υπηρεσία: 35, ποσοστό 10,57 %.
- Νοσηλευτική Υπηρεσία: 183, ποσοστό 55,29%.
- Λοιποί Επιστήμονες Ιατρικής Υπηρεσίας: 49, πο
σοστό 14,80%.
- Διοικητική - Τεχνική Υπηρεσία: 66, ποσοστό
19,34%.
Από την Ιατρική Υπηρεσία από τους 196 υπηρετούντες, έχουν εμβολιασθεί 161 ιατροί, ποσοστό
82,14%.
Σημειωτέον ότι δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμη 35
ιατροί, ποσοστό 17,86 %, εκ των οποίων 11 έχουν
νοσήσει.

Στην εμβολιαστική κατάταξη, προηγούνται οι ιατροί
ΕΣΥ με ποσοστό 85,32 %, ακολουθούν οι αντίστοι
χοι επικουρικοί με ποσοστό 82,35 % και έπονται οι
ειδικευόμενοι με ποσοστό 77,14 %.
Από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία από τους 465 υπηρετούντες, έχουν εμβολιασθεί 282 υπάλληλοι, πο
σοστό 60,65%.
Το ποσοστό αυτό αρχές Φεβρουάριου 2021 δεν
ξεπερνούσε το 30%.
Με θετικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις από
τη διοίκηση, από τη Διεύθυνση Ιατρικής και Νο
σηλευτικής Υπηρεσίας και από τον πρόεδρο της
Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, έγινε
κατανοητή η αναγκαιότητα εμβολιασμού και ήδη
έχει μεταστραφεί το κλίμα με απώτερο σκοπό τη
θωράκιση, την προστασία και τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας από την πανδημία.
Σημειωτέον ότι δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμη 183
υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ποσοστό
39,35 %. 0 μεγαλύτερος αριθμός των ανεμβολίαστων (104), ποσοστό 56,83% προέρχεται από τον
κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, ακολουθεί ο κλάδος ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτικής με ποσοστό 26,23 %, έπεται
ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπι
κού με ποσοστό 15,30 % και τέλος ο κλάδος ΠΕ
Νοσηλευτικής, με ποσοστό 1,64 %.
Από τουςλοιπούς επιστήμονες της Ιατρικής Υπη
ρεσίας (49), οι περισσότεροι που δεν έχουν εμβο
λιαστεί, προέρχονται από τον Εργαστηριακό Τομέα:
- Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων:
12.
- Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων: 10.
- Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών: 7.
- Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας: 2.

Ο κορωνοϊός στη Μαγνησία
«χτυπάει» τις γυναίκες
Από 7/3/20 μέχρι 19/4/21 έχουν διενεργηθεί
13.673 τεστ covid-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
και αντιστοιχούν σε 6.039 άνδρες και 7.634 γυναί
κες, με αντιστοιχία ποσοστών 44,17 % και 55,83
%. Από τον εργαστηριακό έλεγχο των παραπάνω
13.673 τεστ covid-19, προέκυψαν 2.323 θετικά
κρούσματα (μολύνσεις), δηλαδή ποσοστό 16,92 %
και αντιστοιχούν σε 1.173 άνδρες και 1.140 γυναί
κες. Τα περισσότερα τεστ covid-19, διενεργήθηκαν
τον μήνα Μάρτιο 2021 (2.032), με μέσο ημερήσιο
όρο τα 66 δείγματα, ενώ τον «μαύρο Νοέμβρη» δι
ενεργήθηκαν 1.734 τεστ, ήτοι 298 τεστ λιγότερα, με
μέσο ημερήσιο όρο τα 58 δείγματα. Τον Νοέμβριο

2020 40,95 % των τεστ ήταν θετικά. Τον μήνα Φε
βρουάριο 2021, οι 255 συνολικά μολύνσεις (θετικά
δείγματα), 80 αφορούν άνδρες και 175 γυναίκες.
Δηλαδή οι γυναίκες είναι υπερδιπλάσιες των ανδρών. Αναλογικά προκύπτει ότι ο Μάρτιος 2021,
είναι πιο επιβαρυντικός και δύσκολος από τους
τρεις προηγούμενους μήνες. Τεκμαίρεται σαφέ
στατα, ότι αν δεν είχαν προηγηθεί οι εμβολιασμοί
του πρώτου 3μήνου του 2021, οι μολύνσεις θα
ξεπερνούσαν και αυτές ακόμη του Νοεμβρίου του
2020. Αναλογικά προκύπτει ότι ο Απρίλιος 2021,
είναι πιο επιβαρυντικός και πιο δύσκολος από τον
Μάρτιο και οι μολύνσεις θα ξεπεράσουν τις 400.
Στο εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκο
μείου Λάρισας διενεργήθηκαν 10.540 τεστ και στο
εργαστήριο του Νοσοκομείου Βόλου 3.133 τεστ. Ο
χειρότερος μήνας μολύνσεων για το προσωπικό
του Νοσοκομείου ήταν ο Δεκέμβριος 2020 με 70
μολύνσεις, ενώ ο μήνας Μάρτιος 2021 αναλογικά
είναι ο καλύτερος με 20 μολύνσεις.Τον Απρίλιο οι
μολύνσεις έχουν φθάσει μέχρι στιγμής τις 26.
Σαφώς η αύξηση εμβολιασμού του προσωπικού,
μας δείχνει τα ευεργετικά αποτελέσματά του. Πο
σοστιαία οι μολύνσεις του Απριλίου 2021 (25,87%)
είναι απείρως μεγαλύτερες των τεσσάρων προ
ηγούμενων μηνών και αν δεν είχε προηγηθεί η
διενέργεια των εμβολιασμών, θα μιλούσαμε για
δραματικές εξελίξεις. Παράλληλα τα rapid tests
που διενεργήθηκαν από 29/10/2020 μέχρι σήμερα
(19-4-2021), έχουν υπερβεί τις 14.100.

Κλείνει το ΕΠΑΛ Αγριός
Κλείνει με δύο κρούσματα κορωνοϊού, σε μαθητή
και καθηγητή, το ΕΠΑΛ Αγριός. Το μάθημα θα συνε
χιστεί στο σχολείο με τηλεκπαίδευση. Η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ενημέ
ρωσε τη Διεύθυνση Υγείας για τα νέα κρούσματα.
Επίσης, κατόπιν ενημέρωσης του διευθυντή του
2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας προς τη Διεύθυνση Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, αλλά Kat τη
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλί
ας, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή
λειτουργίας του τμήματος Α2 του 2ου ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας λόγω κρούσματος κορωνοϊού. Η αναστολή
θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 10 ημερών, δηλα
δή από 19/04/2021 έως και 28/04/2021.

Τα κρούσματα από τα rapid
Στο πλαίσιο δράσεων ελέγχου της διασποράς του
ιού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ΕΟΔΥ,
πραγματοποιήθηκε χθες στην παραλία Βόλου μαζι
κή δωρεάν λήψη τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(rapid-test) μέσω δειγματοληψίας. Διενεργήθηκαν
τεστ σε συνολικά 496 άτομα και ανευρέθηκαν 16
θετικά.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης στο Βελεστίνο
λήφθηκαν 50 δείγματα και βρέθηκε 1 θετικό και στα
Κανάλια λήφθηκαν 47 δείγματα και όλα βρέθηκαν
αρνητικά.

Πού θα γίνουν σήμερα τεστ
Οι δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι τα
χείας ανίχνευσης συνεχίζονται στον Δήμο Βόλου
σήμερα Τρίτη 20.04.2021:
- Μαζική δειγματοληψία με τη διαδικασία DriveThrough στην Αγριά Βόλου (πάρκο ΟΣΕ) από ώρα
09.00 έως 11.00.
- Μαζική δειγματοληψία με τη διαδικασία DriveThrough στον Βόλο (Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου) από
ώρα 09.00 έως 14.00.
- Μαζική δειγματοληψία με τη διαδικασία DriveThrough στον Βόλο (Α’ Βιομηχανική Περιοχή) από
ώρα 09.00 έως 14.00.
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 Αρνητές του ιού προπηλάκισαν γιατρούς και
νοσηλευτές
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 415.74 cm² Κυκλοφορία:
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1

20-04-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Α Αδιανόητο περιστατικό μέσα στο «Αττικόν»

Αρνητές ίου ιού προπηλάκισαν
γιατρούς και νοσηλευτές
Σε πλήρη αναβρασμό
βρίσκεται το
νοσοκομείο, έπειτα από
το αποτρόπαιο συμβάν,
το οποίο έλαβε χώρα
πιθανώε την Κυριακή
και αφορούσε σε μέλη
του προσωπικού και
συγγενείε ασθενούε
που βρέθηκε θετικόε
στην Covid-19.

σέβαλλαν στην πτέρυγα Covid,
αρνούμενοι να δεχθούν τη διά
γνωση Covid λοίμωξηε αναπνευστικού για την ασθενή. Όπωε
αναφέρεται σε σχετική ανακοί
νωση του Σωματείου, τα εν λόγω
άτομα μπήκαν στο νοσοκομείο
και άρχισαν να βιντεοσκοπούν
τουε χώρουε με κινητό, προπη
λάκισαν μέλη του προσωπικού
και αρνούνταν πωε ο ασθενήε
του νοσοκομείου είχε διαγνωσθεί με κορονοϊό. «Προβάλανε

απίστευτεε κατηγορίεε και
ισχυρισμούε: ότι "τα νοσοκο
ναλυτικά, όπωε καταγγέλ
μεία βαφτίζουν ψευδώε ασθελουν οι εργαζόμενοι του
νείε ωε Covid”, ότι οι υγειονο
μικοί "τουε κλειδώνουν σε θανοσοκομείου, το περιστα
τικό συνέβη, όταν συγγενήε
. λάμουε και δεν τουε κοιτά
ζουν”, τουε “απαγάγουν χωρίε
ασθενούε μαζί με μία γυναίκα ει

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

να ενημερώσουν τουε συγγενείε”, τουε “κρατάνε στα νοσο
κομεία χωρίε λόγο παρότι είναι
καλά, βγάζονταε επίτηδεε θετι
κά τεστ” και πολλά άλλα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κα
ταγγελία.
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμε
νοι θεωρούν ότι «δεν πρόκειται
για τόσο αυθόρμητο ούτε μεμο
νωμένο γεγονόε», επισημαίνονταε ότι «αντίστοιχεε πρακτικέε
συμβαίνουν και σε άλλα νοσοκο
μεία και εκπορεύονται από ακροδεξιούε κύκλουε, υπηρετώνταε
σκοπιμότητεε εκείνων που στο
χεύουν να στρέψουν την οργή
του κόσμου για την πολιτική δια
χείριση τηε πανδημίαε κατά των
υγειονομικών».

U Τα εν λόγω άτομα μπήκαν στο νοσοκομείο
και άρχισαν να βιντεοσκοπούν τουε
χωρουε με κινητό

ρρ

4

 Σε υψηλά επίπεδα οι επιμολύνσεις υγειονομικών 26 θετικά από τις αρχές Απριλίου
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 432.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σε υψηλά επίπεδα οι επιμολύνσεις
υγειονομικών - 26 θετικά από τις αρχές Απριλίου
Τι δείχνουν τα οτατιστικά στοιχεία συγκριτικά
με τους προηγούμενους μήνες - Πιο ευάλωτες οι γυναίκες
πορεί σταδιακά τα ποσοστά εμβολιασμού των υγειονο
στο εργαστήριο του Νοσοκομείου Βόλου 3.133 τεστ.
Συνολικά από 7/3/20 μέχρι 19/4/21 έχουνδιενεργηθεί 13.673
μικών υπαλλήλων στο Αχιλλοπούλειο να βελτιώνονται
μέρα με την ημέρα, όμως ο κορονοίός όπου βρει ευκαι
τεστ covid-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και αντιστοιχούν σε
ρία «τρυπώνει», επιμολύνοντας το προσωπικό του νοσοκομείου.
6.039 άνδρες και 7.634 γυναίκες, με αντιστοιχία ποσοστών

Μ

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι χθες καταγράφηκαν 26 νέα κρούσμα
τα κορονοϊού σε υγειονομικούς του νοσοκομείου, γεγονός που επι

Παράλληλα τα rapid tests που διενεργήθηκαναπό 29/10/2020
μέχρι 194-2021, έχουν υπερβεί τις 14.100.

βεβαιώνει ότι «ουδείς άτρωτος», πολλώ δε μάλλον, αν δεν έχει εμβο

Από τον εργαστηριακό έλεγχο των παραπάνω 13.673 τεστ covid-

λιαστεί κιόλας, ενώ έχει την ευκαιρία να το κάνει κατά προτεραιότη

19, προέκυψαν 2.323 θετικά κρούσματα (μολύνσεις), δηλαδή πο

τα, αφού πρόκειται για κατηγορίες εργαζομένων που βρίσκονται

σοστό 16,92% και αντιστοιχούν σε 1.173 άνδρες και 1.140 γυναί

στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία.

κες. Τα περισσότερα τεστ covid-19, διενεργήθη καν τον μήνα Μάρτιο

Ο χειρότερος μήνας μολύνσεωνγια το προσωπικό του Νοσοκομεί

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι χθες καταγράφηκαν 26 νέα
κρούσματα κορονοϊού σε υγειονομικούς του Νοσοκομείου

44,17% και 55,83%.
λιασθεί συνολικά 631 υπάλληλοι, δηλαδή ποσοστό 65,59%.
Οι ανεμβολίαστοι είναι 331, ποσοστό 34,41%.
Η προέλευση των 331 ανεμβολίαστων του ΓΝ. Βόλου έχει ως
εξής:
-Ιατρική Υπηρεσία: 35, ποσοστό 10,57%.
Νοσηλευτική Υπηρεσία: 183, ποσοστό 55,29%.

2021, ήτοι 2.032, με μέσο ημερήσιο όρο τα 66 δείγματα, ενώ τον

Λοιποί επιστήμονες Ιατρικής Υπηρεσίας: 49, ποσοστό 14,80%.

ου ήταν ο Δεκέμβριος 2020 με 70 θετικά κρούσματα, ενώ ο μήνας

«μαύρο Νοέμβρη» διενερνήθηκαν 1.734 τεστ, ήτοι 298 τεστ λιγότε-

Διοικητική -Τεχνική Υπηρεσία: 66, ποσοστό 19,34%.

Μάρτιος 2021 αναλογικά είναι ο καλύτερος με 20 μολύνσεις.

ρα, με μέσο ημερήσιο όρο τα 58 δείγματα.

Ο Απρίλιος αναδεικνύεται μέχρι στιγμής πιο επιβαρυμένος μήνας

Τον Νοέμβριο 2020 40,95% των τεστ ήταν θετικά. Τον μήνα Φε

Από την Ιατρική Υπηρεσία από τους 196 υπηρετούντες, έχουν εμβολιασθεί 161 ιατροί, ποσοστό 82,14%.

συγκριτικά με τον Μάρτιο, αναφορικά και με τα «θετικά» που έχουν

βρουάριο 2021, τα 255 συνολικά θετικά δείνματα 80 αφορούν άν

Σημειωτέον ότι δεν έχουν εμβολιασθεί ακόμη 35 ιατροί, ποσοστό

κατανραφεί σε πολίτες που προσφεύγουν στο νοσοκομείο για να κά

δρες και 175 γυναίκες. Αυτό αποτυπώνει ότι οι νυναίκες δείχνουν

17,86 %, εκ των οποίων 11 έχουν νοσήσει. Επίσης δεν έχουν εμβο-

νουν μοριακό τεστ, επειδή παρουσιάζουν συμπτωματολογία που πα

πιο «ευάλωτες» στον ιό.

λιασθεί ακόμη 183 υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ποσο

ραπέμπει στον κορονοϊό.

Ποσοστιαία πάντως, οι μολύνσεις του Απριλίου 2021 (25,87%) εί

στό 39,35%. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανεμβολίαστων προέρχε

Αναλογικά προκύπτει ότι τα νέα κρούσματα που θα προκύψουναπό

ναι απείρως μεγαλύτερες των τεσσάρων προηγούμενων μηνών. Αν

ται από τον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτι κής, α κολουθεί ο κλάδος ΔΕ Βοηθών

τους ελέγχους που γίνονται, είτε στο εργαστήριο του Πανεπιστημια

δενείχε προηγηθεί η διενέργεια των εμβολιασμών, θα μιλούσαμε για

Νοσηλευτικής με ποσοστό 26,23%, έπεται ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού

κού Νοσοκομείου της Λάρισας, είτε στον μοριακό αναλυτή στο Αχιλ-

δραματικές εξελίξεις, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Υγειονομικού Προσωπικού με ποσοστό 15,30% και τέλος ο κλάδος

λοπούλειο θα ξεπεράσουν τα 400.

ΠΕ Νοσηλευτικής, με ποσοστό 1,64%.

στο εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διε-

Το 34,41%
του προσωπικού ανεμβολίαστο

νεργήθηκαν 10.540 τεστ για λογαριασμό του Αχιλλοπουλείου και

Σημειώνεται πως από 8/1/2021 μέχρι 17/4/2021 έχουν εμβο-

Από την έναρξη της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από τους λοιπούς επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, οι περισ
σότεροι που δεν έχουν εμβολιαστεί, προέρχονται από τον εργαστη
ριακό τομέα.
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 τουρίστεε, αλλά οι Ελληνεε απαγορεύεται να
ταξιδεύουν
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τέλοε η καραντίνα για tous
τουρίστεε, αλλά οι Ελληνεε
απαγορεύεται να ταξιδεύουν
Η κυβέρνηση άνοιξε ου
σιαστικά τα σύνορα της
χώρας από χθες. ■ 18

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 τουρίστεε, αλλά οι Ελληνεε απαγορεύεται να ταξιδεύουν
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

20-04-2021

■ Η κυβέρνηση καταργεί την καραντίνα
ouous &rvous επισκέπτεβ, την ώρα που pas
απαγορεύει ns μετακινήσει εν όψει Πάσχα

ην ώρα που εκατομμύρια Ελληνες παραμένουν
κλεισμένοι στα σπίτια τους και περιμένουν να
ακούσουν από τις αρμόδιες Αρχές της χώ
ρας αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μέχρι
τα χωριά τους ή κονπνούς προορισμούς για
να κάνουν Πάσχα, η κυβέρνηση αποφάσισε να αφή
σει ελεύθερους τους τουρίστες να απολαύσουν τις
ομορφιές της χώρας.
Ετσι, ενώ ο Αθηναίος δεν μπορεί να φθάσει
μέχρι την Κόρινθο, ο Αγγλος μπορεί να πάει
σε όποιο μέρος της Ελλάδας του αρέσει για
διακοπές και χωρίς καν να μπει σε καρα
ντίνα, μιας και άνοιξε χθες πιλοτικά ο του
ρισμός στη χώρα, με την Υπηρεσία Πολι
λιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να ανακοινώνει
ει
τη νέα παράταση των αεροπορικών οδη
γιών πτήσεων εσωτερικού-εξωτερικού
(Covid- 1 9
_
,
notams). Η

Τ

Για ποιες χώρες
ισχύει η νεα
notam εισόδου
και τι προβλέπει

νέα notam

επιτρεπει την
είσοδο στη
χωρά χωρίς
7ήμερη καραντίνα για τους
μόνιμους κάτοικους των κρατών-μελών της Ευρω
παϊκής Ενωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν,
του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβί
ας και του Ισραήλ. Η είσοδος χωρίς περιορι
σμό επιτρέπεται:
* εφόσον έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστη
ριακό έλεγχο για κορονοϊό Covid-19 με τη μέθο
δο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72)
ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ή
*στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολια
σμού για κορονοϊό Covid-19 και προσκόμισης
από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού στην
αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή,
υπό την προϋπόθεση της παρόδου 14 ημερών από την ολο
κλήρωση του εμβολιασμού.
Επίσης, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που ισχύουν
ως τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου σης 6 το πρωί, επι
τρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού
(essential travel), που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα
υγείας, για επαγγελματικούς - επιχειρηματικούς σκο
πούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους
(επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μό
νιμη κατοικία.
Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της
φόρμας PLF και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού
που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από
τα αεροδρόμια της χώρας μας για το εξωτερικό.
Τέλος, ειδικά για τους μόνιμους κάτοικους της Ρω
σίας παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: αφίξεις μό
νο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλεί
ου και ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβα
τών την εβδομάδα. Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύ
ουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notam.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η ανοδική
πορεία των διασωληνωμένων, που καθημερινά «σπά
νε» αρνητικό ρεκόρ, καθώς
χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι
847 ασθενείς βρίσκονται σε
μηχανική υποστήριξη, ενώ 78
έχασαν τη μάχη με τον ιό. Τα
νέα κρούσματα ήταν 1.607 και
προέκυψαν από 20.848 τεστ,
εκ των οποίων τα 6.597 ήταν
μοριακά και τα 14.251 rapid
tests, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο
7,71%.
Στην Αττική εντοπίστηκαν
675 μολύνσεις και στη Θεσσα
λονίκη 216. Στο λεκανοπέδιο η δια-

847διασωλη νωμένοι, 78 νεκροί
1.607νέα κρούσματα Covid-19
σπορά έχει ως εξής: Ανατολική Αττική
67, Βόρειος Τομέας Αθηνών 80, Δυ
τική Αττική 47, Δυηκός Τομέας Αθη
νών 99, Κεντρικός Τομέας Αθηνών
203, Νήσοι 2, Νόηος Τομέας Αθηνών
83 και Πειραιάς 94. Διψήφιο αριθμό
κρουσμάτων είχαμε σε Αιτωλοακαρ
νανία (12), Αχαΐα (56), Βοιωτία (17),
Εβρο (15), Εύβοια (31), Ηλεία (19),
Ημαθία (11), Ηράκλειο (43), Καβάλα
(23), Κάλυμνο (23), Κέρκυρα (10), Κιλ
κίς (20), Κοζάνη (35), Κορινθία (21),
Λάρισα (58), Μαγνήσια (25), Ξάνθη

(13), Πέλλα (19), Ρέθυμνο (27), Σέρρες
(18), Χαλκιδική (12) και Χανιά (17).
Από τα 1.607 νέα κρούσματα, επτά
εντοπίστηκαν κατόπτν ελέγχων σης
πύλες εισόδου της χώρας. 0 συνο
λικός αριθμός των κρουσμάτων από
την έναρξη της πανδημίας ανέρχε
ται σε 316.879 (ημερήσια μεταβολή
+0,5%), έκτων οποίων το 51,3% αφο
ρά άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων επτά ημε
ρών, 59 θεωρούνται σχεηζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 3.072 είναι

σχεηζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι 78 νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 ανεβάζουν τον συνολικό
αριθμό των θυμάτων στα 9.540, από
τα οποία το 95,5% είχε υποκείμενο
νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 847 ασθε
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι (62,1% άνδρες) είναι τα 68 έτη
και το 85,6% έχει υποκείμενο νόση
μα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από
την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από ης ΜΕΘ 1.943 ασθενείς. Οι ει
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 468
(ημερήσια μεταβολή -5,45%). 0 μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
509 ασθενείς.
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 τουρίστεε, αλλά οι Ελληνεε απαγορεύεται να ταξιδεύουν
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

20-04-2021

κισμένοι» οι EAAnves!
Κρήτη: Εννέα θετικοί σε δεξαμενόπλοιο!
Nmpos 55xpovos Φιλιππινέζοβ ναυτικός
ΕΝΑΣ 55ΧΡΟΝΟΣ με καταγωγή από τις Φι
λιππίνες, ο οποίος ήταν μέλος του πληρώ
ματος ενός δεξαμενόπλοιου που βρίσκεται
στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης, έχασε τη
ζωή του από κορονοϊό. 0 αλλοδαπός, καθώς
και ο 59χρονος Ελληνας πρώτος μηχανικός
είχαν βρεθεί θετικοί το Σάββατο, ενώ το πλοίο
έπλεε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Ρόδο.
Ετσι, απομονώθηκαν και οι δύο σε μια καμπί
να του πλοίου, ενώ ο πλοίαρχος ενημέρω
σε τις λιμενικές Αρχές ότι τα δύο κρούσμα
τα έπρεπε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
0 59χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτε
ρο της Πολεμικής Αεροπορίας σε Νοσοκο
μείο της Ρόδου. Ομως, ο 55χρονος Φιλυππνέζος δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του
πνοή πριν ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Με
τά τα τεστ που έγιναν την Κυριακή στο πλοίο,
προέκυψαν ακόμη εννέα θετικές περιπτώσεις
του ιού, πέντε σε Ελληνες και τέσσερις σε Φιλιτππνέζους.
Αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα σχολείο
στον Βόλο, στο οποίο πηγαίνουν δύο παιδιά
από το ορφανοτροφείο της πόλης, τα οποία
πήγαν κανονικά για μάθημα την περασμένη
Παρασκευή και ενημέρωσαν τους δασκάλους

τους όπ στη δομή όπου φιλοξενούνται καταγράφηκαν δύο κρούσματα του ιού! Οι εκπαι
δευτικοί επιβεβαίωσαν άμεσα όπ οι μαθητές
έλεγαν αλήθεια, καθώς στη δομή είχαν νοσή
σει ένα παιδί και ένας εργαζόμενος. Σε αυτή
την περίπτωση άλα τα παιδιά έπρεπε να βρί
σκονται σε καραντίνα. Τελικά, οι δύο μαθητές
επέστρεψαν στο ορφανοτροφείο πρτν τελειώ
σουν τα μαθήματα. 0 πρόεδρος του ιδρύμα
τος Κώστας θεοδώρου ανέφερε όπ η ευθύνη
της μετάβασης ή μη των παιδιών στο σχολείο
είναι της παιδαγωγού. Οπως είπε, οι δύο μα
θητές που πήγαν στο σχολείο είχαν υποβλη
θεί σε self test όπως ορίζει η εγκύκλιος, και
είχαν βρεθεί αρνητικοί.
Στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου
σήμανε συναγερμός, όταν διαπιστώθηκε όπ
ήταν θετικός στον ιό ένας 19χρονος που εί
χε συλληφθεί έπειτα από καταδίωξη το βρά
δυ της Κυριακής, όταν άρχισε να πυροβολεί
έξω από το δημαρχείο Μαλεβιζίου. Στο Τμήμα
υποβλήθηκε σε τεστ που βρέθηκε θετικό και
αμέσως οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν
μπήκαν σε καραντίνα. Πληροφορίες αναφέ
ρουν πως και η μητέρα του 19χρονου νοσεί
από τον ιό και βρίσκεται σε καραντίνα.

Δεκάδεβ ασθενεΐε
νοσηλεύονται εκτός
εντατικών μονάδων
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η τρομακτι
κή πίεση στο σύστημα υγεί
ας, με δεκάδες ασθενείς να
παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός Εντατικής, ενώ το
πρόβλημα στα νοσοκομεία
δεν εντοπίζεται πλέον μό
νο στην Αθήνα και τη Θεσ
σαλονίκη, αλλά έχει επεκτα
θεί σε όλη την επικράτεια.
Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει
απελπιστική την κατάστα
ση που επικρατεί στα νοσο
κομεία, με τουλάχιστον 45
ασθενείς με Covid-19 να εί
ναι διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ μόνο στην Αττική!
Χαρακτηρισπκό είναι το
παράδειγμα του «Γ. Γεννηματάς», όπου τέσσερα περι
στατικά βρίσκονται σε ανα
μονή τριών ημερών ως μίας
εβδομάδας για κλίνη στην
Εντατική. Διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ βρίσκονται τέσ
σερις ασθενείς στο «Σισμανόγλειο», εννέα με Covid-19
και τέσσερα διασωληνωμένα γενικά περιστατικά στο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσσαλονίκη:
Αγγίζει ίο 100%
η πληρότητα
σπβΕντατικέε
Η ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ πίεση συνεχίζε
ται στα νοσοκομεία της Θεσσα
λονίκης και της κεντρικής Μα
κεδονίας, καθώς παραμένουν
σταθερά υψηλές οι εισαγωγές
ασθενών στα εφημερεύοντα.
Το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ολοκλήρωσε την εφημε
ρία του με 58 εισαγωγές ατό
μων θετικών στον κορονοϊό
και με μόλις μία κλίνη ΜΕΘ κε
νή, ενώ συνολικά σε απλές κλι
νικές Covid-19 νοσηλεύονται
128 άτομα.
Ωστόσο, αν και οι κλίνες
ΜΕΘ αυξήθηκαν σε 43, κα
τά ης τελευταίες δύο εφημερί
ες η πληρότητα παραμένει ορι
ακή. Συγκεκριμένα, η εφημερία
ολοκληρώθηκε με μόνο μία κε
νή κλίνη και 42 κατειλημμένες.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει
και στον Δήμο Λαγκαδά, όπου
τα κρούσματα ανέρχονται σε
148 και, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του δήμου, η επιδημιολογική επιβάρυνση εμ
φανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.
Από τα 148 ενεργά κρούσματα
33 ασθενείς νοσηλεύονται και
115 βρίσκονται σε κατ’ οίκον
απομόνωση.

«Ασφυξία»

«Γ. Γεννηματάς», ένας στο
«Ελπίς», τέσσερις στον Ερυ
θρό Σταυρό, δυο στο θριάσιο, ένας στο Ιπποκράτειο,
δύο στο Ασκληπιείο (εκ των
οποίων το ένα περιστατικό
αφορά 58χρονο που βρί
σκεται εκτός ΜΕΘ για τέ
ταρτη ημέρα), τρεις στο Τζάνειο, 10 στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και εννέα σε λίστα
αναμονής στο «Αλεξάνδρα».
Επίσης, τα νοσοκομεία
της χώρας πιέζονται και από
ης νέες εισαγωγές ασθενών
με κορονοϊό, καθώς, όπως
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, έφτα
σαν ης 468.

Η κατάσταση που επι
κρατεί στα νοσοκομεία εί
ναι και ο βασικός λόγος
για τον οποίο οι επιστήμο
νες παραμένουν δτστακτικοί στο άνοιγμα των μετα
κινήσεων το Πάσχα, αλλά
και στην επαναλειτουργία
της εστίασης. Οπως επιση
μαίνουν, αν ξεφύγει λίγο η
κατάσταση, θα ανατραπεί
ό,η έχουμε καταφέρει ως
τώρα και θα αποτελέσει mσωγύρισμα.
Παράλληλα, τα ενεργά
κρούσματα σε όλη τη χώρα
υπολογίζονται σε τουλάχι
στον 200.000.

Τα ίδια και... χειρότερα συμβαί
νουν στο Γενικό Νοσοκομείο
Σερρών, όπου οι 15 κλίνες της
ΜΕΘ είναι γεμάτες με διασώληνωμένους ασθενείς.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο
διευθυντής της Ιατρικής Υπη
ρεσίας του Νοσοκομείου Σερ
ρών Δημήτρης Μπαλαξής, σης
κλίνες Covid-19 νοσηλεύο
νται 77 ασθενείς. Επίσης υψη
λός είναι και ο αριθμός των θα
νάτων, καθώς από την Παρα
σκευή 16 Απριλίου έως χθες
Δευτέρα σημειώθηκαν 14 νέ
οι θάνατοι!
«Δεν περιμένουμε άμεσα να
υπάρξει ύφεση. Και για ης επό
μενες δύο εβδομάδες θα υπάρ
χει πίεση στο νοσοκομείο. Ανημετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα,
καθώς τα μέτρα, δυστυχώς, δεν
τηρούνται» υποστήριξε, μεταξύ
άλλων, ο κ. Μπαλαξής.
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στάση
εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την
Πέμπτη
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Επιφάνεια 96.38 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση
στο υπουργείο Υγείας την Πέμπτη
Σε κινητοποιήσεις την Πέμπτη 22 Απρίλη προχωρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία, στο πλαίσιο της οτάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία.
Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων απαιτούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσω
πικού όλων των κλάδων. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ενίσχυση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με μόνιμο προσωπικό, υποδομές και εξοπλι
σμό, έγκαιρη προμήθεια όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κ.ά.
Στην Αθήνα θα γίνει συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην πλατεία Μαβίλη και θα
ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Υγείας. Στις 10 π.μ. στο υπουργείο το
ραντεβού των Σωματείων «θριασίου» και ΚΑΤ.
Ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις. Στα
Γιάννενα στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία, στη Λευκάδα στις 9 π.μ. στην πύ
λη του νοσοκομείου και στη Χίο στις 11 π.μ. στην κεντρική πύλη του νοσοκο
μείου. Στο Ηράκλειο το Σωματείο ΠΑΓΝΗ καλεί στη στάση εργασίας και στην
κινητοποίηση στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ. Επίσης, τη συμμετοχή του στη στάση
εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝ Καβάλας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΕΙΟ» Αύριο η συγκέντρωση στη
Βουλή για την επαναλειτουργία του ως Γενικού
Νοσοκομ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 380.45 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΕΙΟ»

Αύριο η συγκέντρωση στη Βουλή για
την επαναλειτουργία του ως Γενικού Νοσοκομείου
Στις 6.30 μ.μ. το αγωνιστικό ραντεβού των σωματείων από τη λυτική Αττική
ε συγκέντρωση διαμαρτυρίας,
τη θωράκιση και στελέχωση με μόνι
αύριο, Τετάρτη 21 Απρίλη, στις
μο προσωπικό των δημόσιων υγειονο
6.30 μ.μ. στην πλατεία Συντάγ
μικών δομών της Δυτικής Αττικής κα
ματος στην Αθήνα, συνεχίζεται ο αθώς και τη μονιμοποίηση των συμβαγώνας του Σωματείου Εργαζομένων
σιούχων. Παράλληλα απαίτησε μέτρα
προστασίας που θα πρέπει να λάβει η
του Νοσοκομείου «Θριάσιο», συνδι
κάτων και φορέων της Δυτικής Ατ
κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα,
τικής για την επαναλειτουργία του
στους μεγάλους εργασιακούς χώρους,
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου
ΓΝΕ «Θριάσιο» ως Γενικού Νοσοκο
αποδεδειγμένα είναι και η κύρια πη
μείου, την ενίσχυσή του, καθώς και
των Κέντρων Υγείας της Δυτικής Ατ
γή μετάδοσης της νόσου.
Η κυβέρνηση - διά στόματος ανα
τικής, με επείγουσες προσλήψεις
προσωπικού, θα αναχωρήσει πούλ
πληρωτή υπουργού Υγείας, Β. Κοντοζαμάνη - επικαλέστηκε την «έκτακτη
μαν από το δημοτικό πάρκινγκ Ελευ
κατάσταση», τη στιγμή που η χώρα δι
σίνας, στις 5.30 μ.μ.
Η νέα κινητοποίηση, σε συνέχεια
ανύει το δεύτερο χρόνο πανδημίας.
της απεργίας που πραγματοποιήθηκε
Κι ενώ αρνείται να πάρει κάθε μέτρο
στο Θριάσιο Πεδίο τη Δευτέρα 12/4,
προστασίας του λαού, δικαιολόγησε
αποφασίστηκε σε σύσκεψη σωμα
τη μετατροπή του δημόσιου συστή
τείων που πραγματοποιήθηκε στις
ματος Υγείας σε μιας νόσου ως «έμ
15/4 στην Ελευσίνα. Μέχρι στιγμής
φαση στη διαχείριση της πανδημί
καλούν τα εξής σωματεία: Σωματείο
ας». «Σε τίποτα δεν έχει σταματήσει
Εργαζομένων ΓΝΕ «Θριάσιο», Συν
τη λειτουργία των νοσοκομείων καθ’
δικάτο Μετάλλου Αττικής, κλαδι
όλη τη διάρκεια της πανδημίας», ι
κό Συνδικάτο Ενέργειας, Συνδικά
σχυρίστηκε προκλητικά, όταν χιλιά
το Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών,
δες χρονίως πάσχοντες έχουν μείνει
Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Θριαχωρίς ιατρική παρακολούθηση, χωρίς
σίου, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλή
ή με μειωμένες θεραπείες. Και μάλι
λων καιΕμποροϋπαλλήλων, Σωμα
στα ως ...παράδειγμα προς μίμηση έ
τείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, Σύλλογος
φερε τη μετατροπή του ΣισμανόγλειΓυναικών Ελευσίνας και Σύλλογος
ου Νοσοκομείου και του ΚοργιαλένειΕκπαιδευτικών ΠΕ Δυτικής Αττικής
ου - Μπενάκειου. «Οταν κάναμε αυ
«Κώστας Βάρναλης».
τές τις μετατροπές φροντίσαμε τα
νοσοκομεία αυτά να υποστηρίζονται
από άλλες δομές, είτε δημόσιες εί
τε ιδιωτικές», ανέφερε, ενώ η πραγ
ματικότητα είναι ότι και στα δύο νο
σοκομεία έκλεισαν όλα τα εξωτερι
κά ιατρεία, χιλιάδες ασθενείς έμειναν
Στο μεταξύ, χτες, συζητήθηκε στη
ξεκρέμαστοι, ενώ οι «τυχεροί» στοι
Βουλή η Ερώτηση του ΚΚΕ για την α
βάχτηκαν σε λίστες αναμονής - που
πόφαση της κυβέρνησης που με τη
πλέον έχει εκτοξευτεί.
μετατροπή του «θριασίου» αποκλει
«Αυτό μας έλειπε, να μην υπάρχει ή
στικά σε Covid στερεί μια νευραλγι
να μη δίνεται η δυνατότητα έστω και
κή περιοχή με εκατοντάδες εργοστά
στα νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί
σια και χιλιάδες εργαζόμενους από το
σε νοσοκομεία αντιμετώπισης Covid
μοναδικό νοσοκομείο.
να βλέπουν το επείγον περιστατικό.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος ΛαΤο ζήτημα είναι τι γίνεται από εκεί και
μπρούλης μετέφερε την απαίτηση του
μετά», τόνισε ο Γ. Λαμπρούλης απα
λαού της περιοχής να ανακληθεί άμεσα
ντώντας στην κυβέρνηση. Και ανέδει
η απόφαση και να πορθούν μέτρα για

Μ

Στη Βουλή έφερε
το θέμα το ΚΚΕ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ξε π.χ. ότι στο «Θριάσιο» περισσότε
ροι από 1.000 ασθενείς είναι σε λίστα
αναμονής για να χειρουργηθούν. «Χι
λιάδες στα εξωτερικά ιατρεία των νο
σοκομείων συρρέουν, γιατί όντως δεν
υπάρχει ή είναι διαλυμένη - αν θέλε
τε - η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
και όχι μόνο εδώ στη Δυτική Αττική,
αλλά πανελλαδικά. Το ιατρείο πόνου,
όπου έκαναν θεραπείες περισσότεροι
από 60 ασθενείς με σοβαρές χρόνιες
παθήσεις και αντίστοιχα το Παιδοψυχιατρικό, το Τμήμα Κοινωνικής Εργα
σίας, το Τμήμα Διαιτολόγων, Ψυχολό
γων, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας εξυπηρετούσαν ε
κατοντάδες συνανθρώπους μας. Αυ
τοί πού πάνε τώρα; Πάνε στον ιδιω
τικό τομέα», τόνισε μεταξύ άλλων ο
βουλευτής του ΚΚΕ.
Αποκαλυπτική για την ενίσχυση
των επιχειρηματικών ομίλων Υγείας
ακόμη και όταν η δημόσια υγεία α
πειλείται, είναι η απάντηση της κυ
βέρνησης στο αίτημα του ΚΚΕ για
επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νο
σοκομείων. Η κυβέρνηση βαφτίζει
«επίταξη» τη μίσθωση δομών του ι
διωτικού τομέα και μάλιστα με παχυ
λά νοσήλια, ενώ απευθυνόμενη στο
ΚΚΕ είπε χτες: «Εσείς μιλάτε για ε
πίταξη δίχως αποζημίωση. Αυτό δεν
συμβαίνει πουθενά. Θα μιλούσαμε
τότε για δήμευση...».
«Γιατί, πειράζει εάν χάσουν οι κλινικάρχες λίγα εκατομμύρια; Ας μη βγά
λουν κέρδη. Αρκετά έχουν βγάλει. Οι
εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά
τη δουλειά τους·>, υπογράμμισε ο Γ. Λά
μπρο ύλης. Να σημειωθεί ότι η «συνερ
γασία» του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα
με την ΠΝΠ που έφερε η κυβέρνηση
το Μάρτη του 2020, προβλέπει: Διαλο
γή περιστατικών. Κρεβάτια με διπλά
σια αποζημίωση. Επέκταση 40% των
κρεβατιών ΜΕΘ χωρίς κρατικό έλεγχο
για τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Καμία ουσιαστική συμμετοχή στη μά
χη του κορονοϊού. Απαλλαγή από το
clawback και το rebate...
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 ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ Χωρίς συμπτώματα ο ένας
στους δύο
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 219.23 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Χωρίς συμπτώματα
ο ένας στους δύο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ της πανδημίας, οι ειδικοί είχαν προειδοποιή
σει για τους ασυμπτωμαπκούς ασθενείς που μπορούν να μετα
δίδουν τον ιό χωρίς οι ίδιοι να νοσούν. Τα τελευταία στοιχεία
αποδεικνύουν ότι το ποσοστό αυτών των ασθενών είναι αρκετό
μεγάλο, καθώς ένας στους δύο ασθενείς κορωνοϊού είναι ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Τα στοτχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι
αποκαλυπτικά. Η έρευνα εξέτασε ΙΟ.οοο κατοίκους του Ηνω
μένου Βασιλείου από τον Δεκέμ
βριο μέχρι το Μάρτιο και τα στοι
χεία αναφέρουν ότι το 53% όσων
διαγνώστηκαν με κορωνοϊό δεν
Τα στοιχεία της
παρουσίασαν κάποιο από τα κοι
νά συμπτώματα, όπως ο βήχας ή
Βρετανικής Στατιστικής
ο πυρετός. Μάλιστα η ασυμπτωμαΥπηρεσίας είναι
τική μετάδοση φαίνεται πως είναι
αποκαλυπτικά
πιο συχνή απ’ ότι θεωρούσαν οι
επιστήμονες. Σε όσους παρουσί
ασαν συμπτώματα της νόσου, το πιο σύνηθες σύμπτωμα ήταν η
κόπωση και ακολουθούν ο πονοκέφαλος και ο βήχας. Παρόλα
αυτά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει συμπεριλάβει
μόνο τον πυρετό, τον συνεχή βήχα και την απώλεια γεύσης και
όσφρησης ως ενδεικτικά συμπτώματα της νόσου. Το 18% των
ασθενών μάλιστα ανέφεραν την απώλεια της όσφρησης και της
γεύσης ως το μόνο τους σύμπτωμα. Η βρετανή στατιστικολόγος
Sarah Crofts τόνισε τη σημασία της συνεχούς διερέυνησης των
συμπτωμάτων: «Είναι καθοριστικής σημασίας να συνεχίσουμε
να μετράμε τα επίπεδα μόλυνσης στον πληθυσμό και να συλλέ
γουμε πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, ώστε να μπορού
με να εντοπίσουμε τυχόν αλλαγές που διαφορετικά θα μπορού
σαν να μην εντοπιστούν». Η μελέτη ανέλυσε και τα συμπτώμα
τα των ασθενών που είχαν αυξημένο πκό φορτίο την ίδια περί
οδο που εξέτασαν και τους ασυμπτωμαπκούς ασθενείς για να
καθοριστεί η συχνότητα ορισμένων συμπτωμάτων. Το κοιλιακό
άλγος, η διάρροια και η ναυτία ή τάση προς έμετο ήταν αυτά που
παρουσίασαν λιγότερο συχνά οι ασθενείς με κορωνοϊό, ενώ τα
πιο συχνά ήταν η κόπωση, ο βήχας και ο πονοκέφαλος. Τα στοι
χεία έδειξαν ότι υπήρξε αύξηση σε όλα τα συμπτώματα, όμως το
55% που ήταν θετικοί στον κορωνοϊό ανέφεραν ότι δεν είχαν
καθόλου συμπτώματα το Δεκέμβριο. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε
ελαφρά τον Ιανουάριο (46%) και τον Φεβρουάριο (47%), αλλά
αυξήθηκε ξανά στο 53% τον Μάρτιο. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία
αφορούν άτομα που παρέμειναν στο σπίτι και όχι περιστατικά
που νοσηλεύτηκαν ή βρίσκονταν σε άλλες δομές όπως κέντρα
φροντίδας. Ο καθηγητής Kevin McConway, ομότιμος καθηγη
τής εφαρμοσμένων στατιστικών του Πανεπιστημίου Open, σχο
λίασε το γεγονός ότι η μελέτη συμπεριέλαβε δώδεκα συμπτώμα
τα της Covid-19, αποκλείοντας άλλα που εμφανίζονται λιγότε
ρο συχνά όπως η δυσκολία στη συγκέντρωση και η ταχυπαλμία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ιτο Μποδοσήκειο Νοσοκομείο η πρώτη
μικροβιοκτόνος μάσκα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 281.16 cm² Κυκλοφορία:
:

1
20-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΠΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ιτο Μποδοσήκειο Νοσοκομείο η πρώτη
μικροβιοκτόνος μάσκα
Η ΠΡΩΤΗ συσκευή μάσκας ατομικής προστασίας που
ενσωματώνει εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, αποστει
ρώνοντας τον εισπνεόμενο, αλλά και τον εκπνεόμενο από
τους χρήστες της αέρα, η οποία δημιουργήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παραδόθηκε m
Δευτέρα το μεσημέρι στη διοίκηση του Μποδοσάκειου
Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Η αναπνευστική συσκευή
καλύπτει πλήρως το πρόσωπο του φορέα, φέρει την ονο
μασία «VITER1 GR», εκ του «Vims Terminator Greece»
και μετατρέπει την παθητική προστασία απέναντι στον
SARS-CoV-2, σε ενεργητική, με τη χρήση ειδικών λαμπτή
ρων LED, οι οποίοι παράγουν αποστειρωτική ακτινοβο
λία UV-C, εκπεμπόμενη στον εισπνεόμενο αέρα, ενώ με
τον ίδιο τρόπο αποστειρώνει και τον εμπνεόμενο αέρα με
απόλυτη ασφάλεια για τον χρήστη. Ο διοικητής του Μποδοσάκειου νοσοκομείου Στ. Παπασωτηρίου, μιλώντας στο
ΑΠΕ- ΜΠΕ, δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη μιας
κι όπως ανάφερε «το νοσοκομείο είναι το πρώτο κρατι
κό νοσηλευτικό ίδρυμα που προμηθεύεται δωρεάν αυτήν
την μάσκα που αναμένεται να αλλάξει πολλά πράγματα ως
προς την υγειονομική ασφάλεια του νοσηλευτικού προ
σωπικού που δίνει μάχες στις ΜΕΘ και κλινικές covid». Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας από την έναρ
ξη της πανδημίας τον Μάρτιο 2020 είναι το ίδρυμα αναφοράς με την ΜΕΘ και τους θαλάμους αρνητικής συμπίε
σης και έχει σηκώσει σημαντικό φορτίο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κ. Παπασωτηρίου ανάφερε ότι «έγι
νε η παρουσίαση της πρωτοποριακής μάσκας στα στελέχη της ιατρικής υπηρεσίας, για το πώς δουλεύουν οι μηχα
νισμοί προστασίας που διαθέτει ενώ την δοκίμασε και νοσηλεύτρια της μονάδας covid». Ο καθηγητής Παναγιώτης
Γκιβίσης Διευθυντής της A' Ορθοπεδικής Κλινικής του ΑΠΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου που μαζί με τον Χρήστο Αντωνόπουλο από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είχαν την αρχική ιδέα της σχεδίασης και κατασκευ
ής της μάσκας, εξέφρασε την ικανοποίησή του από το γεγονός ότι «η μάσκα βρίσκεται ήδη προς χρήση στο πρώτο
νοσοκομείο της χώρας αλλά και από τις επίμονες ερωτήσεις του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γιατί μας
έδωσαν την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλες τις δυνατότητες της συσκευής και όλων των συστημάτων ενεργητι
κής ασφαλείας που διαθέτει». Το επόμενο βήμα όπως ανέφερε ο κ. Γκιβίσης είναι μέσω ενός αυστηρού επιστημο
νικού πρωτοκόλλου και μιας συνεργασίας ανάμεσα στο νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο «η συσκευή να δοκιμαστεί
και να τσεκαριστεί σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής λειτουργίας και χρήσης». Από την πλευρά του ο εκπρό
σωπος της εταιρίας ΒΥΤΟΧ Α.Ε. που έχει χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του προγράμματος και έχει
αναλάβει την παραγωγή της συσκευής κ. Αθανάσιος Ρούλης διευκρίνισε ότι «είμαστε σε αναμονή ιης τελικής πιστο
ποίησης και έγκρισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους» και πρόσθεσε ότι στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο «παραδόθηκε το εξελιγμένο μοντέλο της συσκευής που έχει πολύ μικρότερο
βάρος και όγκο από το αρχικό αλλά και πρόσθετα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στη φάκα αποκλειστικές «μαϊμού» με πλαστά
αρνητικά τεστ κορονοϊού
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 256.46 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ διακίνηση πλαστών βεβαι
ώσεων για δήθεν αρνηυκά τεστ Covid-19,
που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,
αποκαλύφθηκε όταν δύο Γεωργιανές επι
χείρησαν να μπουν στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο της Νίκαιας χρησιμοποιώντας
βεβαιώσεις «μαϊμού» για να εργαστούν πα
ράνομα ως αποκλειστικές!
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημο
κρατίας», το περιστατικό αποκαλύφθηκε το
βράδυ της Κυριακής. Αρχικά, εμφανίστη
κε στον χώρο του νοσοκομείου μια 50χρονη Γεωργιανή, ο οποία επέδειξε έγγραφο
αρνητικού αποτελέσματος rapid test. Οταν
πέρασε από τον έλεγχο χωρίς να γίνει
αντιληπτή η πλαστότητα, πλησίασε στην
περίφραξη και παρέδωσε το έγγραφο σε
μια 44χρονη ομοεθνή της για να μπει και
αυτή στο νοσοκομείο με το ίδιο!
Ομως, αυτή τη φορά, το προσωπικό του
νοσοκομείου αντιλήφθηκε ότι το έγγρα
φο ήταν πλαστό και αμέσως κατήγγειλαν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη φάκα αποκλειστικέβ «μαϊμού»
με πλαστά αρνητικά τεστ κορονοϊού
στο Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας την από
πειρα εξαπάτησης και την παραβίαση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, ενώ παράλ
ληλα απαγορεύτηκε η είσοδος στον χώρο
στις δύο Γεωργιανές, οι οποίες προσήχθησαν για προανάκριση. Κατά την εξέτασή
τους, υπέδειξαν μια ομοεθνή τους από την
οποία είχαν προμηθευτεί το πλαστό rapid
test αντί μόλις 10 ευρώ!
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Νίκαι
ας εντόπισαν την 32χρονη Γεωργιανή στο
διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας,
την προσήγαγαν και διαπίστωσαν ότι το
τελευταίο δίμηνο κατήρτιζε πλαστά μορι
ακά και rapid tests με αρνητικό αποτέλε
σμα από γνήσια προχρονολογημένα έγ
γραφα, τα οποία είχαν λήξει, αντιγράφο-

ντάς τα με ένα σκάνερ και τυπώνοντάς τα
σε εκτυπωτή!
Στη συνέχεια, έκλεινε ραντεβού με
τους ενδιαφερομένους κάτω από το δια
μέρισμά της και τους παρέδιδε τα πλαστά
έγγραφα αντί 10 ευρώ καθένα! Από την
έως τώρα αστυνομική έρευνα, πληροφο
ρίες της «δημοκρατίας» αναφέρουν ότι η
32χρονη Γεωργιανή είχε χορηγήσει πλα
στές βεβαιώσεις για μοριακά και rapid tests
με αρνητικό αποτέλεσμα σε 50 άνδρες και
γυναίκες, που είναι άγνωστο πώς τα χρη
σιμοποίησαν και πού διέσπειραν τον ιό!
Σε βάρος των τριών Γεωργιανών σχηματί
στηκε ποινική δικογραφία από την Ασφά
λεια Νίκαιας και παραπέμφθηκαν στον ει
σαγγελέα Πειραιά, ενώ η έρευνα για το εύ

ρος της δράσης της 32χρονης συνεχίζεται.
Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν συλληφθεί στο τελωνείο του Προμαχώνα Σερ
ρών τέσσερις Βούλγαροι -τρεις άνδρες και
μία γυναίκα- που επιχείρησαν να εισέλ
θουν στην Ελλάδα με πλαστά μοριακά τεστ.
Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο,
για την είσοδο στη χώρα είναι υποχρεω
τική η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος
από μοριακή εξέταση εντός των τελευταί
ων 72 ωρών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώ
θηκε η πλαστότητα των εγγράφων αρνη
τικών αποτελεσμάτων σπς μοριακές εξε
τάσεις (PCR test) για τον Covid-19 και, σε
επικοινωνία με το διαγωνισηκό κέντρο της
γειτονικής χώρας, το οποίο εμφανιζόταν
να έχει διενεργήσει την εξέταση, αποκαλύ
φθηκε η απάτη. Πάντως, οι τέσσερις Βούλ
γαροι υποβλήθηκαν σε rapid test, από τα
οποία προέκυψε ότι ήταν αρνητικοί στον
κορονοϊό.

Νάντια ΑΒεξίου
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 Οταν η κυβέρνηση «έκαψε» το Πάσχα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 230.66 cm² Κυκλοφορία:
:

1
20-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οταν η κυβέρνηση
«έκαψε» το Πάσχα
ΚΑΘΕ μέρα που περνά, μειώνονται ολοένα και περισσότερο οι πιθα
νότητες για «Πάσχα στο χωριό». Αυτό, δηλαδή, που εν καιρώ καραντί
νας έχει καταστεί ο συλλογικός και εθνικός στόχος, αυτό για το οποίο οι
ίδιοι οι υπουργοί μας προετοίμασαν, φαίνεται όπ ούτε φέτος θα επιτευ
χθεί, καθώς ο κορωνοϊός δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του κουβέντα.
Όπως, εξάλλου, παραδέχθηκε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος,
βρισκόμαστε σε μία πολύ εύθραυστη ισορροπία και μια ματιά στα δεδο
μένα υγείας είναι αρκετή προκειμένου να καταστεί σαφές ότι μάλλον η
χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να το ρισκάρει.
Δεν είναι μόνο η αριθμός των ημερήσιων κρου-.
σμάτων, αλλά κυρίαχ; είναι αυτά που οι λοιμωξιολόγοι αποκαλούν «σκληρούς δείκτες», ήτοι
τους διασωληνωμένους και τους ημερήσιους
θανάτους -όπως, επίσης και τον αριθμό των
καθημερινών νέων νοσηλειών στα νοσοκομεία.
Αυτοί οι δείκτες και γενικότερα η κατάστα
ση στο σύστημα υγείας, είναι το κρίσιμο μέγε
θος που ορίζει το ρίσκο που κάθε φορά παίρ
νει η Πολιτεία. Με άλλα λόγια, αν οι διασωληνωμένοι δεν έσπαγαν το ένα ρεκόρ μετά
το άλλο, αλλά και αν υπάρχαν περισσότερες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ θέσεις στις ΜΕΘ για όσους χρειάζονται μηχα
νική υποστήριξη, τότε ακόμη και με υψηλά
g.melingonis@kontrachannel.gr
κρούσματα είναι αυτονόητο πως οι αποφάσεις
θα ήταν διαφορετικές. Κι όμως, τα νούμερα που δείχνουν την ολιγω
ρία της κυβέρνησης να ενισχύσει την δημόσια υγεία είναι ενδεικτικά:
Το 66,9% των νοσηλευθέντων στις ΜΕΘ έχασαν τη ζωή τους. Ο δεί
κτης θνητότητας είναι 3,2%, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Το
75,9% των νεκρών κατά την περίοδο κορύφωσης του δεύτερου κύμα
τος, δηλαδή από τις 22 Νοεμβρίου ως τις 6 Δεκεμβρίου 2020, πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Κάθε μέρα δεκάδες ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και περιμένουν σ’ αυτή την περίφημη λίστα του
ΕΚΑΒ έως ότου βρεθεί ένα κρεβάτι γι’ αυτούς -με μέσο όρο αναμο
νής από 2 έως 10 ημέρες, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ. Όλα τούτα,
λοιπόν, δεν είναι αποτέλεσμα της βαριάς μας μοίρας και του κακού
του ριζικού μας. Είναι αποτέλεσμα μίας κυβέρνησης που θεωρεί ότι οι
γιατροί «πλεονάζουν», που δεν κάνει μόνιμες προσλήψεις -και, άρα,
δεν δίνει κίνητρα σε κανέναν να κάνει τα χαρτιά του για να προσληφθεί στο ΕΣΥ- και θεωρεί ότι οι κλίνες ΜΕΘ είναι «πεταμένα λεφτά».
Είναι, δηλαδή, μια κυβέρνηση που φρόντισε μόνη της να «κάψει» το
«αφήγημά» της πως δήθεν θα κάναμε Πάσχα στα χωριά μας. Κι αυτό
γιατί να μην «πετάξει λεφτά» στις ΜΕΘ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερχονται 7 εκατομμύρια εμβόλια
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 613.73 cm² Κυκλοφορία:
:

20-04-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑ'ΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ

Ερχονται 7 εκατομμύρια εμβόλια
ε περισσότερες από επτά
εκατομμύρια δόσεις
θωρακίζεται π χώρα
μας το δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου.
Αυτή την εβδομάδα ανοίγουν τα
ραντεβού για δύο μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, τους πολίτες 55
έως 59 ετών και όσους είναι από
50 έως 54 ετών. Η «ακτινογρα
φία» της συμμετοχής από αυτές
τις ομάδες θα κρίνει τα επόμενα
επιχειρησιακά βήματα, με τον συ
ντονιστή του εμβολιαστικού προ
γράμματος, Μάριο Θεμιστοκλέους,
να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
αναπροσαρμογής της εμβολιαστικής εκστρατείας σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι συσσωρεύονται
διαθέσιμα εμβόλια.

Μαζί με αυτούς, όπως ανακοινώ
θηκε την περασμένη Δευτέρα, θα
μπορούν να κλείνουν ραντεβού και
οι εκπαιδευτικοί, ενώ το Σάββατο
24/4 ακολουθούν οι πολίτες από
50 έως 54 ετών. Υπενθυμίζεται ότι
τις προηγούμενες ημέρες η διαδι
κασία άνοιξε για όσους είναι 18
έως 59 ετών και έχουν υποκείμενα
νοσήματα. Εως χθες είχαν κλείσει
ραντεβού 1 53.000 από το σύνολο
των 800.000 αυτής τπς ομάδας.
Η εμβολιαστική κάλυψη με την
πρώτη δόση του εμβολίου ανέρ
χεται στο 1 6,75% του πληθυσμού
και στο 7,35% και για τις δύο δό
σεις. Ειδικότερα, έως χθες είχαν
γίνει περισσότεροι από 2.530.000
εμβολιασμοί τουλάχιστον με την
πρώτη δόση και 770.000 άτομα
έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο
δόσεις.

Μ

To AstraZeneca
Οπως ανέφερε συγκεκριμένα
κατά τη χθεσινή ενημέρωση στο
υπουργείο Υγείας, η προσέλευ
ση για τα εμβόλια mRNA (Pfizer/
Moderna) είναι στο 97% ενώ για
τπς AstraZeneca στο 93%. Τα
περισσότερα διαθέσιμα εμβόλια,
όμως, αυτή τη στιγμή είναι από την
εταιρία AstraZeneca, εξήγησε ο κ.
Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας
ότι αφού προχωρήσουν τα ραντε
βού από τις ομάδες που ανοίγουν
αυτή την εβδομάδα και αναλόγως
τπς «κίνησης», των αλλαγών στα
ραντεβού και των επιλογών που
γίνονται θα αποφασιστούν τυχόν
αλλαγές στον επιχειρησιακό σχε
δίασμά.
Η Ελλάδα περιμένει από την
εταιρία Pfizer για τον μήνα Μάιο
2.1 50.000 δόσεις και για τον μήνα
Ιούνιο 2.425.000 δόσεις. Παράλ
ληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, από
την εταιρία Moderna αναμένονται
354.000 δόσεις για τον Μάιο και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

To Johnson

□

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

308.000 για τον Ιούνιο. Η εταιρία
AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώ
σει ακόμη τις ακριβείς παραδόσεις,
ωστόσο υπολογίζονται σε περίπου
450.000 - 500.000 κάθε μήνα. Επί
σης, όσον αφορά στις παραδόσεις
της Johnson & Johnson στην Ελλά
δα, ήδη βρίσκονται 33.600 δόσεις,
για τον Μάιο ο προγραμματισμός
περιλαμβάνει 300.000 δόσεις και
για τον Ιούνιο 960.000 δόσεις. Για
το τελευταίο εμβόλιο, το μονοδοσι-

01 ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΔΕΣ
Ανοίγουν αυτή την
εβδομάδα τα ραντεβού
για tous πολίτεε 50
έωε 59 ετών. Etos x0es
είχαν γίνει πάνω από
2.530.000 εμβολιασμοί
με την πρώτη δόση

κό της Johnson & Johnson, αναμέ
νονται οι σχετικές αποφάσεις από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ
μάκων και την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών και το πιθανότερο
είναι οι εμβολιασμοί να ξεκινή
σουν εντός του Μαΐου. Ο κ. Θε
μιστοκλέους επεσήμανε, πάντως,
προς το παρόν η επίδραση από το
«πάγωμα» των εμβολιασμών με το
εν λόγω εμβόλιο στην επιχείρηση
«Ελευθερία» είναι μικρή.
Αύριο Τετάρτη, π πλατφόρμα των
ραντεβού θα είναι διαθέσιμη για
τους πολίτες από 55 έως 59 ετών.

Την ίδια στιγμή, π πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
Μαρία Θεοδωρίδου, απαρίθμη
σε τα οφέλη του εμβολίου της
Johnson & Johnson, τονίζοντας ότι
είναι ασφαλές, πρακτικό και απο
τελεσματικό. Οπως ανέφερε, μετά
από 14 ημέρες αρχίζει να ενεργεί
και π αποτελεσματικότατα εκδη
λώνεται μετά από 28 ημέρες και
είναι τπς τάξεως του 85%. Μετά
από 49 ημέρες προστατεύει πλή
ρως και από τη νόσπσπ και από το
θάνατο, με την αποτελεσματικότητά του να είναι παρόμοια και στις
μεταλλάξεις. Η κ. Θεοδωρίδου εξή
γησε ότι διερευνώνται προδιαθεσικοί παράγοντες για τα εξαιρετικά
σπάνια επεισόδια θρομβωτικών
επεισοδίων, γεγονός σημαντικό,
που θα βοηθήσει στην επίλυση του
επιστημονικού «αινίγματος», όπως
το χαρακτήρισε. ■
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 Υπό ασφυξία για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 198.42 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υπό ασφυξία για
τουλάχιστον δύο
εβδομάδες ακόμα
Με ιον συνολικό αριθμό ίων
διασωληνωμένων ασθενών Covid να
καταγράφει νέο ρεκόρ κάθε μέρα
(847 χθες, οι περισσότεροι από την
αρχή της πανδημίας) και τον «αριθμό
των διασωληνώσεων να
εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος
από αυτόν των αποσωληνώσεων» (Β.
Παπαευαγγέλου, 16.4.2021), η
ασφυκτική πίεση στα δημόσια
νοσοκομεία αναμένεται να ενταθεί
πριν, ενδεχομένως, να δούμε
σημάδια αποκλιμάκωσης- με τον
μέσο όρο των κρουσμάτων να
υποχωρεί μέχρι και τα 1.700 την
ημέρα έως τις 3 Μάίου (Δ.
Σαρηγιάννης, iatronet.gr, 19.4.21).
Χθες το απόγευμα 58χρονος με
κορωνοϊό βρισκόταν
διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ για 4η
ημέρα στο «Ασκληπιείο» κατήγγειλε
ηΠΟΕΔΗΝ.
Η αναμονή για πολλούς από αυτούς
τους ασθενείς -49 ήταν χθες οι
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στην
Αττική- μπορεί να φτάσει και τις επτά
ημέρες (και παραπάνω), καθώς οι
«αυτοσχέδιες ΜΕΘ» (σε
χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες
ανάνηψης, καρδιολογικές μονάδες,
ακόμη και σε αίθουσες κλινικών)
γεμίζουν αμέσως, ενώ η κραυγή
αγωνίας των υγειονομικών για
επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ
παραμένει αναπάντητη.
Τα νοσοκομεία εξυπηρετούν κατά
προτεραιότητα δικούς τους
νοσηλευόμενους ασθενείς και έτσι,
λέει η ΠΟΕΔΗΝ, «είναι άτυχοι οι
ασθενείς που θα χρειαστούν
διασωλήνωση σε νοσοκομείο που
δεν διαθέτει ΜΕΘ», όπως αυτό της
Νίκαιας, το οποίο έχει τον
μεγαλύτερο χρόνο αναμονής. «Μετά,
και να βρεθεί ΜΕΘ,
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες
επιβίωσης» επαναλαμβάνουν οι
υγειονομικοί.
Η ανεπάρκεια των υποδομών οδηγεί
σε περισσότερους θανάτους εντός
ΜΕΘ. Είναι ενδεικτικό ότι το διάστημα
22 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2020
εξήλθαν από τις ΜΕΘ 181 άτομα και
κατέληξαν περίπου 350 (βλέπε
αναλυτικά: «Τα στοιχεία που θέλει να
κρύψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»,
ΑΥΓΗ, 18.4.21).

Τάσος Γιαννόπουλος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το νοσοκομεία καταρρέουν, αλλά οι φιέστες καλά
κρατούν
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 525.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1

20-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το νοσοκομεία
καταρρέουν, αλλά
οι φιέστες καλά κρατούν
Σε χειρότερη καιάταση από ίο Νοέμβριο, υποστηρίζουν οι υγειονομικοί,
αλλά ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη
για να εγκαινιάσει 18 κλίνες ΜΕΘ σε κινητές μονάδες.
Πάντως, ακόμα γίνονται συσκέψεις για να βρεθεί
το προσωπικό που θα τις στελεχώσει

Της

«δώρο» αυτό θα είχε νόημα αν
συγχρόνως έχει προβλεφθεί και η
στελέχωσή τους. «Αν περιμένουν
ότι μπορεί αυτές οι κινητές ΜΕΘ
εσσαλονίκη: «Αυτήν
να λειτουργήσουν εκ των ενότη στιγμή είμαστε σε
ντων, δηλαδή από το υπάρχον
χειρότερη κατάσταση
προσωπικό, είναι αλλού ξημερω
από τον περασμένο
Νοέμβριο», υποστηρίζουνμένοι...»
υγειο είπε στην «Α» εργαζόμε
νος κα
στις ΜΕΘ του νοσοκομείου.
νομικοί της Θεσσαλονίκης,
Πάντως χθες γινόταν σύσκεψη
θώς εξαντλείται ακόμη και η δυ
στο νοσοκομείο, προκειμένου να
νατότητα μετονομασίας των ελάβρεθεί το προσωπικό που θα τις
χιστον κλινών ΜΕΘ κοινής νο
στελεχώσει...
σηρότητας στα νοσοκομεία σε

ΜΑΡΟγΛΑ ΠΛΗΚΑ

Θ

ΜΕΘ για ασθενείς με Covid, οι
ημερήσιες εισαγωγές ασθενών
συνεχίζουν να είναι σε υψηλά
νούμερα και από τα λύματα της
ΕΥΑΘ φαίνεται να αργεί η αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου.
Αν και το δημόσιο σύστημα
Υγείας στη Θεσσαλονίκη εξαντλεί
τα όριά του, αν δεν βρίσκεται ήδη
έξω από αυτά, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζε
ται για νέες φιέστες. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αναμένεται να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη έως το
τέλος της εβδομάδα για να εγκαι
νιάσει 18 κλίνες ΜΕΘ σε κινητές
μονάδες που στήθηκαν σε κοντέινερ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Είναι μια δωρεά της διορ
γάνωσης «Ελλάδς ‘21» και το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τελειώνουν
και οι εφεδρείες
Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο
« Παπα νικολάου» έκλεινε χθες το
πρωί μια ακόμη δραματική εφη
μερία, αφού και οι 43 κλίνες
ΜΕΘ που διαθέτει γέμισαν με
ασθενείς Covid 19. Αλλά και στις
«κοβιντοκλινικές» του υπήρχαν
μόλις 17 κενά κρεβάτια, μετά και
την εισαγωγή 50 νέων ασθενών
με κορωνοϊό και άλλα 7 ύποπτα
κρούσματα. Το ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε
τη δική του εφημερία με μόλις μία
κενή κλίνη ΜΕΘ από τις 31 που
διαθέτει, ενώ ήδη στις «κοβιντοκλινικές» του νοσηλεύονται 154
ασθενείς. Παράλληλα, τα νοσο
κομεία πλέον δεν μπορούν να

αποσυμφορηθούν στις απλές
«κοβιντοκλινικές» καθώςτόσοτο
νοσοκομείο «Άγιος Δημήτρης»,
που είναι νοσοκομείο μόνο για
ασθενείς με κορωνοϊό, όσο και το
ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης
«Αρωγή» της Euromedica αδυ
νατούν να δεχτούν επιπλέον
ασθενείς.

Οι αρνητές τον χαβά τους
Στο μεταξύ, την Κυριακή έγινε
στον Λευκό Πύργο μια ακόμη δια
δήλωση αρνητών των μέτρων
κατά του κορωνοϊού. Οι δεκάδες
συμμετέχοντες δεν φορούσαν μά
σκες και διαδήλωσαν ανενόχλη
τοι, με την αστυνομία να τους πα
ρακολουθεί από μακριά και δια
κριτικά. Χθες και μετά τα όσα έγι
ναν με μια μητέρα αρνητή των μέ
τρων, ακόμη ένας γονέας δημι
ούργησε ένταση στο Ιο Λύκειο
Θέρμης, όταν συνοδέυσε τον γιο
του στο σχολείο και απαίτησε να
επιτραπεί η είσοδος στον μαθητή
χωρίς self test. Τελικά δεν έγιναν
μαθήματα στην τάξη του μαθητή
και ο διευθυντής του σχολείου,
κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων
αρχών, πήγε στο Α.Τ. της περιο
χής και υπέβαλε μήνυση κατά του
γονέα και του μαθητή.
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 Ασκληπιείο άνευ ειδικότητος
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 234.01 cm² Κυκλοφορία:
:

20-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χρονο

ΓΡΑΦΗΜΑ

Ασκληπιείο
άνευ ειδικότητος
Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ

πάρχει, νομίζω, στενή σχέση ανά
μεσα στο χθεσινό μου χρονογράφη
μα («Οσα κρύβει μια φωτογραφία»)
και στο ρεπορτάζ «Κόβουν τις ορθοπεδικές
εφημερίες στο "Ασκληπιείο"» (Ντάνι Βέργου, «Εφ.Συν.» 16/4). Στο χρονογράφημα
αναφερόμουν, με οδηγό μια φωτογραφία,
στην ασφαλή και επικίνδυνη οδήγηση, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις πεζών και
οδηγών, τη στάση της πολιτείας απέναντι
σ' αυτό το μέγα ζήτημα ζωής και θανάτου,
τη στάση άλλων ευρωπαϊκών κρατών (της
Ε.Ε., στην οποία και ανήκουμε) και την καμπάνια που ξεκίνησε η οργάνωση SOS Τροχαία Εγκλήματα, μήπως καιπετύχουμε ως
χώρα, διά νόμου, ανώτατο όριο ταχύτητας
μες στις πόλεις τα 30 χιλιόμετρα· όριο στη
Δυτική Ευρώπη εδώ και χρόνια.

Υ

ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, το σωματείο των εργα
ζομένων στο Ασκληπιείο της Βούλας γνω
στοποιεί (με την υπογράμμιση μάλιστα
από την πρόεδρο του σωματείου, ότι «το
προσωπικό του νοσοκομείου μας το ανακά
λυψε τυχαία»· προφανώς οι άνθρωποι είδαν
κάποια ανακοίνωση... τοιχοκολλημένη εν
αγνοία τους!) ότι αναστέλλεται η καθημερι
νή ορθοπεδική εφημερία του νοσοκομείου
(το οποίο, μαζί με το ΚΑΤ, είναιτα δυο μόνα
* ειδικευμένα ορθοπεδικά νοσοκομεία στο
Λεκανοπέδιο!). Και ορθοπεδική εφημερία
σημαίνει έκτακτα περιστατικά (συχνότατα
και χειρουργεία· παραθέτουν αριθμούς γϊ
αυτά από το σωματείο: 2.ιδο το 2019,1.750
το 2020). Και έκτακτα ορθοπεδικά περιστα
τικά σημαίνει, στη... συντριπτική πλειονότη
τα, τροχαία ατυχήματα!

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ρεπορτάζ και χρονο
γραφήματος. Στο ρεπορτάζ-αν ευσταθούν
οι αιτιάσεις του σωματείου- το ειδικευ
μένο στα τροχαία τραύματα Ασκληπιείο
χάνει (έστω αναστέλλει) την... ειδικότητά
του. Οπότε μπαίνει κι αυτό στην «αλυσίδα»
των πολλών πλέον «νοσοκομείων της μίας
νόσου», με τα θύματα από τροχούς, στα...
αναλώσιμα (τώρα τρέχουμε δηλαδή...). Στο
χρονογράφημα αναφερόμουν στις διαχρο
νικές ευθύνες (αδιαφορία καλύτερα) της
πολιτείας επί των... αριθμημένων (κι εκεί,
όπως και με τον Covid- μόνον αριθμοί, όχι
ονόματα· ανατριχιαστικό!) νεκρών από τρο
χαία. Χείριστο των εγκλημάτων, η βλακεία!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επιστρατεύσεις
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

20

Επιφάνεια 74.93 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιστρατεύσει
ΕΙΩΔΙΚΟ στο υπουργείο Υγείας επέδωσαν οι ιδιώτες γιατροί που
είχαν επιταχθεί πριν από περίπου έναν μήνα, με το οποίο ζητούν
ουσιαστικά να μην ανανεωθεί η επίταξή τους, αλλιώς προαναγ
γέλλουν την κατάθεση αγωγών και προσφυγών για τη διερεύνηση
διοικητικών και ποινικών ευθυνών, καθώς και για κάλυψη κάθε
αστικής ζημίας που υπέστησαν.
Και η ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας) που είχε εκφράσει τη διαφωνία της στην επιστράτευση
(«επίταξη») ιδιωτών αυτοαπασχολούμενων γιατρών γιατί στερού
νται τις υπηρεσίες τους οι ασθενείς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, χωρίς να αντιμετωπίζονται τα χιλιάδες κενά σε μόνιμους
ειδικευμένους γιατρούς, επανήλθε χθες με ανακοίνωση, ζητώντας
την άμεση κάλυψη με προσλήψεις μόνιμων επιμελητών από τις
λίστες των υποψηφίων που περιμένουν στην ουρά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ακούσια» αιχμαλωσία με συνταγή ιδιωτικής
κλινικής
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,22-23

Επιφάνεια 1419.84
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΚΟΥΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

Εισαγγελέαςκαταπέλτης
για ιδιοτελείς
εγκλεισμούς
σε ιδιωτικές
κλινικές
ΣΕΛ. 22-23

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ακούσια» αιχμαλωσία με συνταγή ιδιωτικής κλινικής
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,22-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

20-04-2021

«Ακούσια» αιχμαλωσία με συνταγή ιδι
Ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας άσκησε ποινική δίωξη κατά
ψυχιάτρου, επιστημονικά υπεύθυνης ιδιωτικής μονάδας, και
στον αδελφό ασθενούς για παράνομη μεταφορά της αδελφής
του από το Σισμανόγλειο στην άνωθι κλινική και για παράνομο
εγκλεισμό της επί 3% χρόνια με προφανή στόχο τη διαχείριση
της περιουσίας της · Η εισαγγελική διάταξη συνέπεσε με
απόφαση της υφυπουργού Ζωής Ράπτη με την οποία
ενισχύθηκαν οι κερδοφόρες μπίζνες της ιδιωτικής υγείας,
ακριβοπληρωμένες από τον ΕΟΠΥΥ
►Tns ΑΝΤΑΣ ΨΑΡΡΑ

τις 27 Ιουλίου 2015, η Β.Δ., συνταξιού
χος γιατρός, όντας σε κακή ψυχολογική
κατάσταση λόγω απώλειας της μητέρας
της και ενός έντονου διαηληκτισμού με
τον εξάδελφό της, εισήχθη -με εισαγγελική παραγγελία- στο Σισμανόγλειο
Νοσοκομείο για 48ωρη παρακολούθη
ση. Ακολούθησε ένας κυκεώνας δικα
στικών διαδικασιών και η αναγκαστική
της «νοσηλεία» σε ιδιωτική ψυχιατρική
κλινική. Συνολικά έμεινε V-h χρόνια
«έγκλειστη και απομονωμένη»!
Η διάταξη που εκδόθηκε τον Οκτώ
βριο του 2020 από την Εισαγγελία Εφε
τών αποτελεί σταθμό δικαίωσης για
κάθε αυθαίρετη αιχμαλωσία πολίτη.
Με τη διάταξη αυτή ο αντεισαγγελέας
Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή της
ενάγουσας για την πράξη παράνομης
κατακράτησης σε βάρος της από την
υπεύθυνη ψυχίατρο ιδιωτικής κλινικής
και από τον αδελφό της, που αυθαίρετα
διορίστηκε ως δικαστικός συμπαραστά
της της. Ο εισαγγελέας ζητά τη δίωξη
και των δύο για το παραπάνω αδίκημα,
ενώ το αδίκημα άσκησης παράνομης
βίας (για το οποίο επίσης είχε προσφύγει η ενάγουσα) δεν έγινε δεκτό λόγω
παραγραφής.

Η διάταξη αυτή σχεδόν συνέπεσε με
την απόφαση της υφυπουργού Ζωής
Ράπτη, βάσει της οποίας ενισχύθηκαν
οι κερδοφόρες μπίζνες της ιδιωτικής
υγείας, ακριβοπληρωμένες από τον βα
σικό τους πελάτη, δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ
(ΦΕΙ< αρ. 4704). Ενώ θέριευε το δεύτε
ρο κύμα της πανδημίας, με την ιατρι
κή κοινότητα ήδη εξουθενωμένη και
αποδυναμωμένη από τις ανεγκέφαλες
πολιτικές της κυβέρνησης, η υπουργική
απόφαση άνοιξε και τυπικά διάπλατες
τις πόρτες στις ιδιωτικές κλινικές ψυχι
κής υγείας.

Διασπορά του εγκλεισμού
«Με γνώμονα το... συμφέρον του
ασθενούς μπορεί πλέον το αρμόδιο
Μονομελές Πρωτοδικείο να διατάξει,
χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς, τη
συνέχιση της νοσηλείας του σε ιδιωτική
ψυχιατρική κλινική. Η απόφαση απο
κλείει τις κλινικές που έχουν σε βάρος
τους αρνητικές εκθέσεις από την “Ειδι
κή επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων
των ατόμων με ψυχικές διαταραχές”.
Φαντάζεται κανείς τι θα συμβαίνει στο
μέλλον με τις ακούσιες και κερδοφόρες
νοσηλείες στις ιδιωτικές κλινικές.
»Ενα βέβαιο αποτέλεσμα της Υ.Α.
θα είναι η διασπορά του εγκλεισμού, η

μεταβίβαση πόρων, αλλά κυρίως ότι ο
ακούσιος εγκλεισμός τίθεται εκτός ελέγ
χου, μια και, για παράδειγμα, ο Συνή
γορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα
ελέγχου σε ιδιωτικούς φορείς. Μοναδι
κός ελεγκτικός φορέας με απλή γνωμοδοτική ισχύ, η “άοπλη” ειδική επιτροπή
της οποίας τα μέλη με περίσσευμα καρ
διάς διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο τους
στο πλευρό των ευάλωτων, ενώ θα κλη
θούν να ελέγχουν πάνω από 40 κλινικές
και να συντάσσουν εκθέσεις» («Κάνουν
τους ψυχικά ασθενείς πελάτες των ιδι
ωτικών κλινικών (και) χωρίς τη θέλησή
τους», «Εφ.Συν.» 22.11.2020).
Αυτά γράφαμε τότε, παρουσιάζοντας
και τρία πολύ επιβαρυντικά πορίσματα
ελέγχου για τρεις διαφορετικές ιδιωτι
κές ψυχιατρικές κλινικές. Πριν αλέκτορα φωνήσαι, προέκυψε πολύ σοβαρό
αδίκημα για πράξεις που συντελέστηκαν σε μία από αυτές τις κλινικές και
το οποίο αφορούσε έναν μακροχρόνιο

ακούσιο και προφανώς καλοπληρωμένο
εγκλεισμό.
Ας δούμε την υπόθεση όπως ιστορεί
ται στη Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών
Λάρισας (υπ αριθμ. 82/2020). Συγκε
κριμένα, μια γυναίκα -λίγες μέρες μετά
την εισαγωγή της στο Σοσμανόγλειο
(2015)- μεταφέρθηκε παράνομα από
τον αδελφό της σε ιδιωτική ψυχιατρική
κλινική της Λάρισας, όπου έμεινε -χωρίς
τη θέλησή της- μέχρι τις 20 Νοεμβρίου
του 2018, οπότε απελευθερώθηκε με
απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Ολο αυτό το διάστημα της απαγορευό
ταν η τηλεφωνική επικοινωνία, δεν της
επιτρεπόταν να λάβει τις επιστολές και
τα βιβλία που της έστελναν, ενώ στερού
νταν οποιουδήποτε χρηματικού ποσού,
ακόμα και για την αγορά ειδών από το
κυλικείο. Ολα αυτά ενώ η ίδια διέθετε
αξιόλογη περιουσία και σταθερά εισο
δήματα.
Παράλληλα ξεκίνησαν δικαστικές

ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ, διδάκτωρ Νομικής - δικηγόρος

«Φρικώδης καταπάτηση δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών»
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ της παραπάνω εισαγγελικής διάταξης (ΔιάτΕισΕφΛάρ 82/2020) αποτυπώνει τη
φρικώδη καταπάτηση ανθρωπί
νων δικαιωμάτων που υφίστανται
οι ψυχικά ασθενείς στη χώρα μας.
Ενας συγγενής σε συμπαιγνία με
μια ψυχίατρο, εκμεταλλευόμενοι
την ανεπάρκεια των μηχανισμών
ελέγχου της πολιτείας, κατάφεραν
να κρατούν φυλακισμένη για 3'h.
χρόνια μια γυναίκα (γιατρό, μά
λιστα), χωρίς νομικό έρεισμα και
κάποια ουσιαστική νομική προ
στασία.
Αναδεικνύεται, παράλληλα, η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Euwxns Φυτράκη!

αδυναμία των ιδιωτικών κλινικών
να διαχωρίσουν το επιχειρηματι
κό από το καθαρά επιστημονικό/
θεραπευτικό έργο τους. Εν προκειμένω, το πρώτο κυριάρχησε.

Παράλληλα όμως αναδεικνύεται
η αδυναμία της Ελληνικής Δικαι
οσύνης να παράσχει ικανοποιητι
κή προστασία, παρά την εμπλοκή
πολλών δικαστικών οργάνων, σ’
ένα πρόσωπο που στερήθηκε πα
ράνομα την ελευθερία του.
Η πολυετής στέρηση της ελευ
θερίας ενός πολίτη από μια ιδι
ωτική κλινική δεν αποτελεί ένα
κρούσμα μεμονωμένης παραβατικότητας. Σ’ αυτό το πρόβλημα π
ποινική δίωξη δεν αποτελεί παρά
μόνο ένα μικρό μέρος της οφειλόμενης απάντησης. Μια ολοκλη
ρωμένη απάντηση συνδέεται με

την πρόβλεψη ενός μηχανισμού
αποτελεσματικού και έγκαιρου
ελέγχου για την αποφυγή τέτοιου
είδους ακραίων παραβιάσεων αν
θρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτή δυστυχώς η τακτική επι
βραβεύτηκε πρόσφατα με την
Υπουργική Απόφαση θεσμοθέτη
σης ακούσιας ψυχιατρικής νοση
λείας σε ιδιωτικές κλινικές, χωρίς
καμιά μέριμνα προκειμένου να
υπάρχουν εγγυήσεις. Μάλιστα τα
πρώτα δείγματα εφαρμογής της
απόφασης αυτής οδηγούν στην
εξασθένιση ακριβώς των όποιων
ασφαλιστικών δικλίδων προβλέ

πει π απόφαση, καθώς ούτε η Επι
τροπή Προστασίας Δικαιωμάτων
Ψυχικά Ασθενών ενισχύθηκε ούτε
και τα δικαστήρια φαίνονται πρό
θυμα να πάρούν «τοις μετρητοίς»
τις όποιες διασφαλίσεις προβλέπονται.
Αν και η αυθαιρεσία κατά την
ψυχιατρική νοσηλεία είναι διαδε
δομένη, η άσκηση ποινικής δίωξης
για την παράνομη κατακράτηση
συμβαίνει για πρώτη φορά. Με τη
δικαστική αυτή ενέργεια εκπέμπεται ένα δυνατό μήνυμα του κρά
τους δικαίου: Και η ελευθερία των
ψυχικά ασθενών μετράει!
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 «Ακούσια» αιχμαλωσία με συνταγή ιδιωτικής κλινικής
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,22-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

20-04-2021

ωιικής κλινικής
4

■ Παράνομη μεταφορά από το Σισμανόγλειο στην Ιδιωτική κλινική, χωρίς
την τήρηση εγγυήσεων μετατροπής της
ακούσιας νοσηλείας σε εκούσια (με την
απαιτούμενη γνωμάτευση δύο επιπλέον
ψυχιάτρων).
■ Παράνομο εγκλεισμό για Vh χρόνια.
■ Προφανή σκοπό διαχείρισης περιου
σίας από τον αδελφό.
Κατόπιν τούτων, ο αντεισαγγελέας παραγγέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης
στην ψυχίατρο επιστημονικά υπεύθυνη
της ιδιωτικής κλινικής και στον αδελ
φό της ασθενούς. Με την εισαγγελική
διάταξη παραγγέλλεται η άσκηση ποι
νικής δίωξης για παράνομη κατακρά
τηση κατά της υπεύθυνης ψυχιάτρου
της κλινικής και του αδελφού της Β.Δ.
Για το αδίκημα της παράνομης βίας, ενώ
φαίνεται ότι αυτό στοιχειοθετείται, ο ει
σαγγελέας θεωρεί ότι έχει υποπέσει σε
παραγραφή.

Σκεπιικό-κόλαφος
διαδικασίες για to ότι τέθηκε σε δικα
στική συμπαράσταση, αρχικά στα δι
καστήρια των Αθηνών και στη συνέχεια
της Λάρισας. Το τραγικό στην υπόθεση
είναι ότι οι κλήσεις για τα δικαστήρια
είτε κοινοποιούνταν στο σπίτι της στην
Αθήνα είτε παραλαμβάνονταν από την
υπεύθυνη ψυχίατρο της κλινικής. Κάθε
φορά η τελευταία εξέδιδε «βεβαίωση»
ότι η ασθενής δεν μπορεί να παρουσια
στεί στο δικαστήριο. Μάλιστα μία φορά
ο αδελφός έστειλε και εξώδικο στην
Κλινική για να μην επιτρέψουν στην
αδελφή του να εξέλθει και να πάει στο
δικαστήριο.
Ολα αυτά αποτυπώνονται με λεπτο
μέρειες στην εισαγγελική διάταξη. Από
το 2016 είχε διοριστεί ο αδελφός ως
προσωρινός δικαστικός συμπαραστά
της για να διαχειρίζεται την περιουσία
της. Τέλος, ένας πραγματογνώμονας,
που κάποια στιγμή διορίστηκε, φαίνε
ται να αρκέστηκε στις βεβαιώσεις της
συναδέλφου του.
Η δικαστική απόφαση για την ακού
σια νοσηλεία της εκδόθηκε το 2017 και
κήρυξε απαράδεκτη την αίτηση όπως
και την αίτηση για δικαστική συμπα
ράσταση, που απορρίφθηκε οριστικά το
2018, παρά τον διαρκή δικαστικό αγώνα
που διεξήγε ο αδελφός της. Ωστόσο ποτέ
δεν της δόθηκε εξιτήριο.
Τελικά, μόλις το 2018, όταν η Ειδική
Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμά
των των Ψυχ. Ασθενών άρχισε να ζητά
εξηγήσεις για το καθεστώς παραμονής
και νοσηλείας της ασθενούς, άρχισαν
να αντιλαμβάνονται στην Κλινική ότι
σφίγγει ο κλοιός. Οταν μάλιστα η δεύ
τερη επιστολή της Επιτροπής κοινοποι
ήθηκε στον εισαγγελέα, εσπευσμένα
δόθηκε εξιτήριο. Ο εισαγγελέας Πρω
τοδικών παρ’ όλα αυτά δεν βρήκε ότι
είχε τελεστεί κάποιο αδίκημα. Ευτυχώς
τελικά επελήφθη ο εισαγγελέας Εφετών
Λάρισας, Χρήστος Τόλιας, ο οποίος κα
ταγράφει στο αναλυτικό σκεπτικό του:

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα πάντα με την εισαγγελική
διάταξη, το διάστημα της παράνομης κα
τακράτησης είναι διαρκές και η προθε
σμία της παραγραφής του αρχίζει από τη
στιγμή που ο κατακρατηθείς ανακτήσει
την ελευθερία του, ενώ επισημαίνεται
ότι η ακούσια νοσηλεία λόγω ψυχικής
διαταραχής ρυθμίζεται από τον Νόμο
όπως και η δικαστική συμπαράσταση.
«Είναι μέτρο εξαιρετικό, προϋποθέτει
όντως ασθένεια και λαμβάνει χώρα χάριν
του θεραπευτικού αποτελέσματος αυτής.
Ετσι και η ανάγκη συνέχισης της θερα
πείας αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση
(conditio sine qua non) για τη συνέχιση
του εγκλεισμού. Ετσι προστατεύεται και
κυρίως ο πάσχων αλλά και οι τρίτοι [...].
Επομένως σε περίπτωση αμφιβολίας επι
κρατεί η υπέρ της ελευθερίας επιλογή».
Στη συνέχεια του σκεπτικού αναφέρονται οι δικαστικές εγγυήσεις που
καθιερώνει ο Νόμος και η ΕΣΔΑ με
θέσπιση και σύντομων προθεσμιών
για την ολοκλήρωση τη διαδικασίας
ακούσιας νοσηλείας. Εφόσον δε μόνο
το δικαστήριο μπορεί να διατάξει προ
σωρινό εγκλεισμό, είναι επιβεβλημένη
η μεταφορά του ασθενή στο δικαστήριο
ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη προ
ϋποθέσεων για τη συνέχιση στέρησης
της προσωπικής ελευθερίας του ασθενή.
Ο εισαγγελέας περιγράφει όλα τα
στάδια παράνομης υπέρβασης που κα
τέληξαν στην παράνομη κράτηση της
ασθενούς και την πλήρη στέρηση των
δικαιωμάτων της με αποφάσεις της ψυ
χιάτρου της κλινικής και του αδελφού
της. Παραθέτει τις ψευδείς γνωματεύ
σεις που καταλήγουν μέχρι στο ότι η ίδια
η ασθενής δεν επιθυμεί την έξοδό της
από την κλινική! Καταλήγει, τέλος, ότι
το έγκλημα της παράνομης κατακράτη
σης τελέστηκε όπως και το έγκλημα της
ηθικής αυτουργίας σε αυτήν. Ζητά την
ποινική δίωξη της επιστημονικής διευ
θύντριας και ψυχιάτρου της κλινικής και
του αδελφού του θύματος.
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 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
22

Επιφάνεια 76.91 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Το «παρών» θα δώσει η πολιτική
ηγεσία ms Υγείαε και η επιστημονική κοινότητα στο Health
Innovation Conference 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
ψηφιακά σήμερα 20 Απριλίου. Κεντρικόε ομιλητήβ του συ
νεδρίου θα είναι ο Ηλίαε Μόσιαλοε, καθηγητήε Πολιτικήε
ms Υγείαε στη London School of Economics (LSE) και
cos εκπρόσωποε ms πολιτικήε ηγεσίαε του υπουργείου
Υγείαβ θα συμμετέχει ο αναπληρωτήβ υπουργόβ Υγείαβ
Βασίληβ Κοντοζαμάνηβ. Στο συνέδριο θα συζητηθούν
όλεβ οι τελευταίεβ εξελίξει στον τομέα Tns καινοτομίαβ
έναντι του COVID-19 και παράλληλα θα παρουσιαστούν
καινοτομίεε και λύσειβ που αφορούν και άλλα νοσήματα.
Στον κατάλογο των ομιλητών θα βρούμε εκπροσώπουβ
Tns διοίκησηε του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ, στελέχη ΥΠΕ
και νοσοκομείων, εκπροσώπουε συλλόγων ασθενών,
επιφανείε ιατρούβ και ερευνητέβ, στελέχη φαρμακευτικών
επιχειρήσεων και εταιρειών ιατρικήε τεχνολογίαβ, ενώ
ερευνητέβ και ακαδημαϊκοί, τόσο από την Ελλάδα όσο και
το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν έγκυρα δεδομένα από tis
προοπτικέε Tns κλινικήε έρευναβ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΣ DJ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7

Επιφάνεια 1646.61
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

20-04-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ DJ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ DJ ΒΡΕΘΗΚΑΝ
1
ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

► ►ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

«ΜΥΣΤΙΚΗ» συμμετοχή καταστηματαρχών... take

Ψάχνουν για
4 διοργανωτές
των κορονοπάρτι

away και τέσσερις διοργανωτές κορονοπάρτι, δύο
στον Αγιο Γεώργιο στην Κυψέλη και δύο ακόμη στην
πλατεία Βεάκη στο Περιστέρι, εξετάζουν τα στελέχη
των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων, ερευνώ
ντας πληροφορίες και ενδείξεις. Η εμπλοκή τους έχει
προέλθει από αναφορές πολιτών και επιχειρείται η
ταυτοποίησή τους μέσω των... social media. Στο
μεταξύ ταυτοποιήθηκε ο dj της πλατείας του Αγίου
Γεωργίου, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πα
ρασκευής έδινε τον μουσικό ρυθμό του ανεύθυνου
ξεφαντώματος περίπου 3.000 ατόμων, με αστυνο
μικές πηγές να υποστηρίζουν πως έλαβε αμοιβή για
τις υπηρεσίες του 500 ευρώ!

4α

20-04-2021

Πρόκειται για έναν 55χρονο, π εικόνα του οποίου
είχε κάνει το γύρο του Διαδικτύου. Σχπματίσθηκε
δικογραφία σε βάρος του όπως και κατ’ αγνώστων,
για παραβάσεις του σχετικού νόμου διασποράς του
ιού, π οποία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, που
αναμένεται να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρ
κτικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται
να κληθεί ο dj προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για
το πώς βρέθηκε και ποιος ήταν ο διοργανωτής που
τον κάλεσε.
Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν πως πρόκει
ται για άτομα που εντοπίζουν «κλειστές» και μικρές
πλατείες με ιδιομορφίες και δυσκολίες προσέγγισης
των αστυνομικών δυνάμεων, εξαιτίας της... στενότη

τας και της ποικιλομορφίας των συμμετεχόντων. Δεν
είναι τυχαίο, όπως επισημαίνουν, πως στην πλατεία
του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα σκουπίδια εντοπί
στηκαν και έτοιμες... βόμβες μολότοφ. Προβαίνουν
σε καλέσματα από στόμα σε στόμα, από παρέα σε
παρέα και σε κλειστές ομάδες διαδικτυακών εφαρ
μογών επικοινωνίας.

Ηπια διαχείριση
Στο μεταξύ, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επεξεργάζονται
σχέδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ανεξέ
λεγκτων διοργανώσεων διασκέδασης από τη μία, με
ήπια διαχείρισή τους, από τπν άλλη. Το «μοντέλο»
της πλατείας Βαρνάβα μπορεί θεωρητικά να πέτυχε,

■Γ1 IΜ

·Η Μ

ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΙ

Καμπανάκι για ns πλατείεβ
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
βδομάδα αποφάσεων εν μέσω
mgeorganta@e-typos.com
πολύ βαριάς επιδημιολογικής
εικόνας είναι η τρέχουσα. Ολοι
οι δείκτες της επιδημίας, ειδικά αυτοί
μορφώνεται σε 7,7%. Η σταθεροποιη
των νοσοκομείων, είναι υψηλά και δεν
τική τάση δεν αποκλείεται να ξεφύγει
επιτρέπουν επιπλέον ανοίγματα κοινω
προς τα πάνω από σήμερα, ημέρα που
νίας και οικονομίας ούτε Πάσχα εκτός
αυξάνεται ο αριθμός των τεστ, ενώ την
του τόπου κατοικίας.
Τετάρτη θα ανακοινωθούν και τα απο
Οι προϋποθέσεις, όμως, παρουσίας
τελέσματα των επιβεβαιωτικών ελέγ
των πιστών στους Ιερούς Ναούς -κάτι
χων που έχουν γίνει μετά από θετικά
που θα διαφοροποιεί το φετινό Πά
self tests. Υπενθυμίζεται ότι από χθες
σχα από το περυσινό- αναμένεται να
το οικιακό τεστ είναι υποχρεωτικό για
ανακοινωθούν έως το τέλος της εβδο
σειρά εργαζομένων του ιδιωτικού και
μάδας. Οι κινήσεις σχεδιάζονται πολύ
του δημόσιου τομέα.
προσεκτικά, μιας και ακόμη π χώρα
βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη επιδημιοΣτα νοσοκομεία
λογική κατάσταση. Οι αριθμοί δείχνουν
Συνεχόμενα ανοδικός είναι ο αριθμός
μια εύθραυστη σταθεροποίηση, τα ση
των διασωλπνωμένων πλησιάζοντας
μερινά και αυριανά, βέβαια, κρούσματα
τους 850. Εως χθες οι διασωληνωμέθα τπν επιβεβαιώσουν ή όχι, χωρίς να
νοι στα νοσοκομεία όλης της χώρας
αποκλείεται νέα έξαρση.
ανέρχονταν σε 847, ενώ την 1 π Απριλί
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 1.607
ου ήταν 755. Παράλληλα, εκατοντάδες
κρούσματα, που είναι στο ίδιο επίπεδο
είναι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία
σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέ
της χώρας.
ρα, 12 Απριλίου (1.606 περιστατικά).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταη
Τα νέα περιστατικά αντιστοιχούν σε
μέρου είναι 448 ασθενείς. Σύμφωνα
20.848 τεστ, με τπ θετικότητα να διαμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μι-

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χάλη Γιαννάκο, τουλάχιστον 45 δι-

D

ΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Υψηλά παραμένουν
οι «σκληροί» δείκτε5,
ενώ κατά εκατοντάδεε
καταγράφονται καθημερινά
οι εισαγωγέ$ στα
νοσοκομεία

ασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό
νοσηλεύονταν έως χθες εκτός ΜΕΘ.
Ο ίδιος περιγράφει τπν κατάσταση
στο ΕΣΥ ως «απελπιστική», επισημαίνοντας ότι όλες οι πολυδύναμες
Εντατικές που δπμιουργούνται γεμί
ζουν αμέσως.
Υπό όλα τα παραπάνω δεδομένα, εί
ναι δύσκολο να επιτραπούν επιπλέον
ανοίγματα, που μετατίθενται για μετά
το Πάσχα. Την εβδομάδα αυτή θα συνε
δριάσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
για τπ λειτουργία των Εκκλησιών τπ
Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ αναμένονται
και οι αποφάσεις για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις τις ημέρες του Πάσχα,
που, όπως όλα δείχνουν, όμως, δεν θα
επιτραπούν.
Παράλληλα, «πονοκέφαλος» έχει
προκλπθεί από τις εικόνες ακραίου
συνωστισμού στα αυτοσχέδια πάρτι
στις πλατείες, με τους επιστήμονες να
ανησυχούν ιδιαίτερα και να τονίζουν
ότι μπορεί να προκύψουν σοβαρές
εστίες επιδημικής έξαρσης, θέτοντας
σε κίνδυνο την όποια σταθεροποίηση

επιτεύχθηκε με πολύ κόπο από την
πλειονότητα των πολιτών.

Τουρίστες
Στο μεταξύ, πρεμιέρα στη διέλευση
τουριστών και επισκεπτών έκαναν χθες
τα συνοριακά περάσματα Προμαχώνα
Σερρών και Νυμφαίας Ροδόπης. Από
χθες επιτρέπεται από τα συγκεκριμένα
συνοριακά περάσματα π είσοδος των
τουριστών-επισκεπτών υπό την προϋ
πόθεση αρνητικού τεστ εντός των τε
λευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή
τους στην Ελλάδα, προσκόμισης τπς
σχετικής βεβαίωσης, καθώς και αρνητι
κής ανίχνευσής τους μετά την υποβολή
τους σε rapid test που διενεργούνται
στα σύνορα. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνω
σε ότι η είσοδος στην Ελλάδα των μο
νίμων κατοίκων των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Συμφωνίας
Σόνγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
της Σερβίας και του Ισραήλ επιτρέπεται
χωρίς 7ήμερη καραντίνα. ■
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 ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ DJ ΒΡΕΘΗΚΑΝ
1
ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

ωστόσο μοιάζει ανέφικτη η εφαρμογή του σε όλες
τις πλατείες όπου έχει παρατηρηθεί αυτός ο επικίν
δυνος συνωστισμός διασκέδασης.
Ηδπ οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν εκπονήσει
διαφορετικά σχέδια για κάθε επίμαχη πλατεία.
Στο σχεδίασμά συμπεριλαμβάνονται συνέργειες
με Δημοτική Αστυνομία και άλλους συναρμόδιους
φορείς, όπως επίσης επικοινωνία και διάλογος με
τους κατοίκους αυτών των περιοχών. «Κάποιοι
εκμεταλλεύονται το “κίνημα” των πλατειών επιδι
ώκοντας εστίες έντασης. Κάποιοι στόχευαν σε μια
ευθεία αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις»,
υποστηρίζουν αξιωματικοί της Αστυνομίας, οι οποί
οι παραδέχονται τη δυσκολία ήπιας αστυνομικής

1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

αντιμετώπισης των κορονοπάρτι σε παραπάνω
«από δύο πλατείες ταυτόχρονα».
Πάντως το επόμενο Παρασκευο-Σαββατοκύριακο
δεν αποκλείεται να εξελιχθούν προληπτικές εγκα
ταστάσεις αστυνομικών δυνάμεων σε τουλάχιστον
τρεις πλατείες. Επίσης, θα γίνει μια έντονη αναζή
τηση και παρακολούθηση των social media, όπως
και κλειστών ομάδων επικοινωνίας, προκειμένου
να εντοπίσουν καλέσματα για ξέφρενη υπαίθρια
διασκέδαση, ώστε να προβούν σε ενέργειες απο
τροπής τους. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται η
χρησιμοποίηση αστυνομικών-«δούρειων ίππων» που
θα μπορέσουν να εισχωρήσουν σε τέτοιες ομάδες.

Π. ΙΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.607
κρούσματα χθες

11
εισαγόμενα

675
στην Αττική

216
στη Θεσσαλονίκη

316.879
κρούσματα συνολικά

78
θάνατοι χθες

9.540
θάνατοι συνολικά

847
διασωληνωμένοι

1.943
ασθενείς έχουν εξέλθει
από ΜΕΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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► ► ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Τα self tests
καθαρίζουν την
εικόνα στα Λύκεια
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ τα Λύκεια που έχουν προχω
ρήσει σε αναστολή μέρους τμημάτων τους ή
και ολόκληρης της σχολικής μονάδας λόγω
κρουσμάτων Covid-19. Μάλιστα η λίστα
κατά τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας
τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με περίπου
160 σε όλη τη χώρα να έχουν προχωρήσει
σε κάποια μέτρα διαχείρισης κρουσμάτων
εντός του σχολικού χώρου.
Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα λειτουργούν
1.350 Γενικά Λύκεια και 400 ΕΠΑΛ, με τα
ποσοστά των σχολείων που έχουν να αντι
μετωπίσουν κάποιο κρούσμα να είναι στο
1,2% όσον αφορά την πλήρη αναστολή
τής σχολικής μονάδας και στο 0,7% όσον
αφορά την αναστολή τμημάτων. Παρά τον
υψηλό αριθμό κατά την πρώτη εβδομάδα
λειτουργίας των Λυκείων, η έλευση των
self tests φαίνεται ότι οδήγησε στη λήψη
πιο γρήγορων αποφάσεων και διαχείρισης
των κρουσμάτων, καθώς η διεύθυνση και
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν μια πιο
καθαρή εικόνα για τον αριθμό των κρου
σμάτων ανά τμήμα.
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1

Κύμα χαλάρωσης στην Ευρώπη,
με ία νοσοκομεία γεμάτα
και ελλείψεις εμβολίων
Οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν αγώνα δρόμου για τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων,
παρ’ όλο που πολλά συστήματα Υγείας αντιμετωπίζουν προβλήματα πληρότητας,
ενώ η έλλειψη εμβολίων καθυστερεί την ανοσία και οδηγεί την Ευρώπη στο Sputnik
Από τα 18 έτη
και άνω
θα μπορούν να
εμβολιάζονται
πλέον όλοι
οι πολίτες στις
ΗΠΑ, αφού
έχουν ήδη κάνει
τουλάχιστον την
πρώτη δόση
περίπου οι μισοί
ενήλικοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

άτομα να έχουν κάνει και τις δύο δό
πτά ευρωπαϊκές χώρες, η
σεις. Η Σλοβακία των 5,5 εκατομμυ
Ελβετία, το Βέλγιο, η Σλο
ρίων κατοίκων προχώρησε στην
βενία, η Σλοβακία, το Μο
επαναλειτουργία των εμπορικώνκένακό, η Πορτογαλία και η
ντρων, των κομμωτηρίων, των βι
Δανία, αποφάσισαν να χαλαρώσουν
βλιοθηκών, των εκκλησιών έως και
τα περιοριστικά μέτρα επικαλούμε
των ζωολογικών κήπων, θεωρώ
νες κυρίως την κούραση του πληθυ
ντας ως θετική την ημερήσια μείωση
σμού και παρά το βαρύ έως πολύ
των κρουσμάτων σε σχεδόν 2.000
βαρύ ιικό φορτίου τους, ενώ η Ιταλία
άτομα σε μια χώρα με τον μισό πλη
θα διευρύνει τη χαλάρωση των μέ
θυσμό από την Ελλάδα, από το ρε
τρων από τις 26 Απριλίου και η Γαλκόρ των 3.800.
λία με την Ολλανδία θα χαλαρώ
Η έλλειψη εμβολίων και η καθυ
σουν τα μέτρα τους από τα τέλη
στέρηση του εμβολιασμού έχουν
Απριλίου έως τα μέσα Μάΐου. Στο
οδηγήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να
Βερολίνο η Δεξιά της Άνγκελα
λαμβάνουν τα πιο αντιφατικά μέτρα,
Μέρκελ και το SPD συμφώνησαν τε
καθιστώντας σαφές ότι οι εθνικές
λικά στη Βουλή σε μια χαλαρότερη
κυβερνήσεις αποφασίζουν με άξονα
νομοθεσία από αυτή που προέβλεπε
τον φόβο και τον πανικό τής πανδη
το «φρένο έκτακτης ανάγκης» της
μίας και τη σπουδή της επιτάχυνσης
καγλελαρίου. Η Πορτογαλία των 10
των οικονομικών δραστηριοτήτων.
εκατομμυρίων κατοίκων άνοιξε χθες
Η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει να
τα εμπορικά κέντρα, τους εσωτερι
καθυστερήσει στις οκτώ από τις δύο
κούς χώρους της εστίασης, τους χώ
εβδομάδες τη χορήγηση της δεύτε
ρους εκδηλώσεων και τους εσωτερι
ρης δόσης των εμβολίων της Pfizer/
κούς χώρους των λυκείων και των
BioNTech και της Modema σε πολί
πανεπιστημίων παρά τα τεράστια
τες κάτω των 80 ετών για να αυξηθεί
προβλήματα που αντιμετωπίζει το
ο αριθμός των ατόμων που θα έχουν
σύστημα Υγείας της χώρας και μάλι
κάνει την πρώτη δόση, θεωρώντας
στα παρά το γεγονός ότι έχουν χο
ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί
ρηγηθεί 2,5 εκατ. δόσεις, με 600.000
μια μεγαλύτερη ανοσία τη στιγμή

Ε

που υπάρχουν προβλήματα με τη

εμβολιαστούν, δημιουργώντας ερω

χορήγηση

της

τήματα για την επικινδυνότητα ή όχι

AstraZeneca, την πορεία του εμβο

του εμβολίου. Η τραγική κατάσταση

λιασμού και της παράδοσης εμβο

στην Ινδία από τη διασπορά του ιού

λίων από τις φαρμακευτικές εταιρεί

οδήγησε στη ματαίωση της επίσκε

ες. Η Δανία, που απέσυρε την προη

ψης του Βρετανού πρωθυπουργού

γούμενη εβδομάδα το εμβόλιο της

Μπόρις Τζόνσον στο Νέο Δελχί,

AstraZeneca, αποφάσισε να επιτρέ

που στοχεύει στην αναβάθμιση των

ψει σε όσα άτομα το επιθυμούν να

σχέσεων με την Ινδία στη μετά

του

εμβολίου

Θανατηφόρα οπιοειδή
Σε δίκη προσάγονται τέσσερις φαρμακοβιομηχανίες μετά από
αγωγή αρκετών μεγάλων κομητειών στην Καλιφόρνια, που
διεκδικούν περισσότερα από 50 δισ. δολάρια ως αποζημίωση
από τις εταιρείες τις οποίες κατηγορούν ότι συνέβαλαν στην
πρόκληση μιας «επιδημίας» οπιοειδών προωθώντας με
παραπλανητικό τρόπο στην αγορά εθιστικά παυσίπονα. Η
Johnson & Johnson, η Teva Pharmaceutical Industries, n Endo
International και η μονάδα Allergan της AbbVie αντιμετωπίζουν
χιλιάδες αγωγές που έχουν κατατεθεί από πολιτείες και τοπικές
κυβερνήσεις που επιδιώκουν να τις καταστήσουν υπόλογες για
τη χρήση οπιοειδών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο από
υπερβολική δόση σχεδόν 500.000 ανθρώπων από το 1999
μέχρι το 2019 στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων.
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