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 Χωρίς προσωπικό αύριο τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 45.75 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Χωρίς προσωπικό
αύριο τα
νοσοκομεία
Στάση εργασίας 9.00 - 15.00. συγ
κέντρωση στη Πλατεία Μαβίλης 9
η.μ. και πορεία προς το υπουργείο
Υγείας, θα πραγματοποιήσει αύριο
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων στα Δημόσια Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ), με αιτήματα την επαρκή
χρηματοδότηση και στελέχωση της
Δημόσιας Υγείας και την επίλυση
οικονομικών και θεσμικών ζητη
μάτων του κλάδου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κινητοποίηση υγειονομικών
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Επιφάνεια 286.5 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Κινητοποίηση υγειονομικών
Στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 3
το μεσημέρι, συγκέντρωση και πορεία προς το
υπουργείο Υγείας, θα πραγματοποιήσει αύριο,
Πέμπτη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ),
με αιτήματα την επαρκή χρηματοδότηση και
στελέχωση της Δημόσιας Υγείας και την επίλυση
οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων του κλά
δου.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «οι Δημόσιες Δα
πάνες Υγείας παραμένουν καθηλωμένες στο
5% του ΑΕΠ και οι προϋπολογισμοί των νοσο
κομείων εφέτος είναι 20% μειωμένοι σε σχέση
με πέρυσι». Σχετικά με την εξέλιξη της πανδη
μίας, σημειώνει ότι «παρά την αύξηση των
ΜΕΘ κανονικών και προσωρινών, παρά το μέ
γεθος των δωρεών που έγιναν στα νοσοκομεία,
οι ΜΕΘ δεν επαρκούν. Αρκετοί διασωληνωμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βρίσκονται εκτός ΜΕΘ με αποτέλεσμα να κιν
δυνεύει η ζωή τους. Σε κάθε εφημερία τα νο
σοκομεία γεμίζουν 2 με 3 κλινικές περιστατικά
κορονοϊού σε βάρος άλλων γενικών παθήσεων,
αυξάνοντας την νοσηρότητα και τη θνητότητα
από άλλες αιτίες». Η Ομοσπονδία, προσθέτει
ότι η μετακίνηση γιατρών και η επιστράτευση
συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γίνεται «χωρίς
σχέδιο και οργάνωση». Η ΠΟΕΔΗΝ τάσσεται
υπέρ «της επίταξης των γιατρών της Πρωτο
βάθμιας για να παρακολουθούν ασθενείς με
κορονοϊό στο σπίτι τους και της επίταξης των
κλινικών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
της υγείας για περιστατικά κορονοϊού». Η Ομο
σπονδία προτείνει τακτικά προληπτικά τεστ
στο προσωπικού (εμβολιασμένων και μη), τεστ
σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται και
επίδειξη αρνητικού τεστ των συνοδών.
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 Στάση εργασίας
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

9

Επιφάνεια 84.29 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Στάση εργασίας
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ίου Γενικού Νοσοκο
μείου Χανίων, ανακοίνωσε ότι μετέχει στην Πανυγειονομική απεργία με στάση εργασίας που
εξήγγειλε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν την Πέμπτη στα Νοσο
κομεία από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
Ο Σύλλογος καλεί σε συγκέντρωση στην πύλη
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ζητώντας:
«•Μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων
•Μαζικές Προσλήψεις
•Ένταξη στα ΒΑΕ
•Η Απόλυση ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ δεν θα περάσει».
Τη στήριξή του στην κινητοποίηση εκφράζει με
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Χανίων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νεογέννητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε χωράφι
στον Ασπρόπυργο
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 85.46 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

60

1

ΠΟΕΔΗΝ

Νεογέννητο βρέθηκε
εγκαταλελειμμένο σε
χωράφι στον Ασπρόπυργο

Εγκαταλελειμμένο σε χωράφι στην περιο
χή Ψάρι στον Ασπρόπυργο βρέθηκε χθες ,ένα
νεογέννητο βρέφος.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, μία
γυναίκα καθώς περπατούσε στο δρόμο, άκουσε κλάματα. Ακολουθώντας τον ήχο, βρέθηκε
σε ένα οικόπεδο, όπου είδε ένα νεογέννητο
κοριτσάκι με τον ομφάλιο λώρο του, τυλιγμένο
σε ρα πετσέτα.
Αμεσα, η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνο
μία. Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Παίδων Αγλαΐα Κυριάκού, ενώ ευτυχώς, δεν
φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.
Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχό
μενο η μητέρα να γέννησε σε εκείνο το σημείο
και να εγκατέλειψε το βρέφος. Με την υπόθε
ση ασχολείται το τμήμα του Ασπροπύργου
ενώ έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία. Θα ληφθεί και πάλι κατάθεση από τη γυναίκα που
βρήκε το κοριτσάκι ενώ θα γίνει έρευνα σε γει
τονικά σπίτια και σε καταυλισμούς στην περιο
χή. Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη η ΠΟΕΔΗΝ.
Συγκέντρωση στη Πλατεία Μαβίλη και πορεία
προς το υπουργείο Υγείας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 24ωρη απεργία της ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 83.14 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

60

ΠΟΕΔΗΝ

24ωρη απεργία
της ΠΟΕΔΗΝ

Στάση εργασίας από τις 9 έως τις 3, συγκέ
ντρωση στη Πλατεία Μαβίλη και πορεία προς
το υπουργείο Υγείας προγραμματίζει για αύ
ριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αιτή
ματα την επαρκή χρηματοδότηση και στελεχωση της Δημόσιας Υγείας και την επίλυση οι
κονομικών και θεσμικών ζητημάτων του κλά
δου. Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει οτι "οι Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας παραμένουν καθηλωμένες
στο 5% του ΑΕΠ και οι προϋπολογισμοί των
νοσοκομείων εφέτος είναι 20% μειωμένοι σε
σχέση με πέρυσι".
Σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας,
όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, σημειώνει ότι "παρά
την αύξηση των ΜΕΘ κανονικών και προσωρι
νών, παρά το μέγεθος των δωρεών που έγιναν
στα νοσοκομεία, οι ΜΕΘ δεν επαρκούν. Αρκε
τοί διασωληνωμένοι βρίσκονται εκτός ΜΕΘ με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους. Σε κά
θε εφημερία τα νοσοκομεία γεμίζουν 2 με 3
κλινικές περιστατικά κορωνόίού σε βάρος άλ
λων γενικών παθήσεων, αυξάνοντας την νοση
ρότητα και τη θνητότητα από άλλες αιτίες".

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παναττική απεργιακή κινητοποίηση στις 6 Μαΐου
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 151.09 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
60

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ

Παναττική απεργιακή
κινητοποίηση
Σελ. 8

Παναττική απεργιακή
κινητοποίηση
στις 6 Μαΐου

Παναττική απεργιακή κινητοποίηση και
εορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 6 Μαΐου
αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(ΕΚΑ), κατά τη διάρκεια του ΔΣ που πραγμα
τοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2021. Σε αυτό το
πλαίσιο, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην
24ωρη γενική απεργία για τον εορτασμό της
Εργατικής Πρωτομαγιάς την Πέμπτη 6 Μάίόυ
και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων, στις
11:00, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
"Απεργούμε και διαδηλωνουμε ενάντια:
- Στην κατάργηση του βώρου.
- Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας.
- Στο άνοιγμα των Κυριακών σε επιπλέον
κλάδους.
- Στη μεταφορά των εργατικών διαφορών
στον ΟΜΕΔ και την ουσιαστική κατάργηση
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
- Στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας.
- Στις παρεμβάσεις στον συνδικαλιστικό νό
μο" αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Εργατικό Κέ
ντρο Αθήνας.
Η Ομοσπονδία, προσθέτει ότι η μετακίνηση
γιατρών και η επιστράτευση συμβεβλημένων
με τον ΕΟΠΥΥ γίνεται "χωρίς σχέδιο και οργά
νωση". Η ΠΟΕΔΗΝ τάσσεται υπέρ "της επίτα
ξης των γιατρών της Πρωτοβάθμιας για να πα
ρακολουθούν ασθενείς με κορωνοϊό στο σπίπ
τους και της επίταξης των κλινικών των μεγά
λων επιχειρηματικών ομίλων της υγείας για πε
ριστατικά κορωνοϊού". Η Ομοσπονδία προτεί
νει τακτικά προληττπκά τεστ στο προσωπικού
(εμβολιασμένων και μη), τεστ σε όλους τους
ασθενείς που εισάγονται και επίδειξη αρνητι
κού τεστ των συνοδών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αττική: Κάνει «πάρτι» ο κορονοϊός
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 589.11 cm² Κυκλοφορία:
:

1
21-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

I

■

Απική: Κάνει «πάρτι» ο κορονοϊόε
ανούμερα που βλέπουντοφως
της δημοσιότητας για την Αττική

Τ

δεν αφήνουν ελπίδες για πλή
ρες άνοιγμα των δραστηριοτή
των, καθώς το τρίτο κύμα της πανδημίας
του κορονοϊού εξακολουθεί να «θερίζει»

το Λεκανοπέδιο. Η αύξηση του ιικού φορ
τίου του SARS-CoV-2 στην Απική έφτασε
στο 1717ο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα! Πα
ράλληλα, οι επιστήμονες περιμένουν με
έντονη ανησυχία να φανούν το αμέσως
επόμενο διάστημα τα... αποτελέσματα
των κορονοπάρτι στην Αθήνα.
Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία εβδο
μάδα, από 12/4 έως 18/4, στην Περιφέρεια
Απικής καταγράφηκε στατιστικά σημαν
τική αύξηση του εβδομαδιαίου μέσου
όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμά
των (+171%). Παρά τις ελαφρά πτωτικές
τάσεις που παρατηρήθηκαν το αμέσως
προηγούμενο διάστημα, το ιικό φορτίο
στα λύματα της Αττικής αυξήθηκε, πλέον,
σημαντικά και παρουσιάζεται ιδιαίτερα
υψηλό.
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα υψηλές αυξητικέςτά-

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβε

μεγαλύτερη πίεση, βρίσκονταιτα 1.799

πολλές ώρες το ένα δίπλα στο άλλο, με

σεις παρατηρήθηκαν επίσης στο ιικό φορ

βαιωμένα κρούσματα της νόσου που κα-

από τα 3.789 νέα κρούσματα που ανακοί

σοβαρές πιθανότητες οι αρνητικοί στον

τίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα

ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι

νωσε ο ΕΟΔΥ. Τα 1.180 εξ αυτών είναι από

κορονοϊό ασθενείς να κολλάνε από τους

στον Άγιο Νικόλαο (360%) και στο Ρέθυ

3.789, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κα

την Αθήνα, ενώ 211 είναι από τον Πειραιά.

θετικούς», αναφέρει μεταξύ άλλων.

μνο (1207ο). Σταθεροποιητικές ή οριακές

τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώ

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστη

μεταβολές καταγράφονται σε οκτώ περιο

ρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό

καν 512 κρούσματα, ενώ στην Αχαΐα κατα-

χές. Οριακές μεταβολές σημειώνονται

είναι 87, ενώ από την έναρξη της επιδη

γράφηκαν άλλα 92 κρούσματα.

στην Πάτρα (-307ο), στη Θεσσαλονίκη (-

μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.627.0

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει

217ο) και στα Χανιά (+16%). Στις πόλεις της

αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται

για μία ακόμη φορά την πίεση στο σύστη

Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, της

διασωληνωμένοι είναι 847, ενώ οι εισα

μα υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, ενώ κά-

Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης το ιικό

γωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της

νειλόγο και για κίνδυνο διασηοράς μέσα

φορτίο στα λύματα κυμαίνεται από -107ο

επικράτειας είναι 406.

στα νοσοκομεία. «Ύποπτα κρούσματα πε

έως +77ο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην Αττική, που καθημερινά δέχεται τη

Η αύξηση του ιικού φορτίου
του SARS-Co V-2 στο
Λεκανοπέδιο έφτασε
στο 171 % μέσα
σε μόάις μία εβδομάδα!

ριμένουν τη σειρά τους να εξεταστούν

7

 ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Σταθερά ψηλά κρούσματα,
διασωληνωμένοι και νεκροί
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,21-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 2282.3 cm² Κυκλοφορία:
:

1
21-04-2021
2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Σταθερά ψηλά κρούσματα, διασωληνωμένοι και νεκροί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Σταθερά ψηλά κρούσματα, διασωληνωμένοι και νεκροί
1
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,21-23

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

ΠΪΑΝ&ΙΤ

vJ

}1

ιην υγεία και mwiiintiou
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

«Κάθε μέρα και χειρότερα» καταγγέλλουν
ασθενείς και υγειονομικοί
ραγική παραμένει η κατάσταση στα δημό
σια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, τα οποία
παραμένουν «γονατισμένα» από το πανδημικό κύμα, ως αποτέλεσμα των μεγάλων
ελλείψεων και της επιχειρηματικής δράσης.
Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται
ακόμα και τώρα την επίταξη του ιδιωτικού το
μέα Υγείας, χιλιάδες ασθενείς και χρονίως πάσχοντες αναβάλλουν θεραπείες αψού πετιούνται εκτός δημόσιων δομών Υγείας ή αναγκά
ζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη α
πευθυνόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Μια κατάσταση που επιβαρύνεται από την
πραγματικότητα που επικρατεί στους χώρους
δουλειάς, με την εργοδοσία να απολαμβάνει
την πολύμορφη «ασυλία» από την κυβέρνηση
και να εφαρμόζει τα «πρωτόκολλα της υπερμετάδοσης», ενώ η κυβέρνηση ήδη ξεκίνησε
το άνοιγμα του Τουρισμού σύμφωνα με τους
όρους που θέτουν τα μονοπώλια του κλάδου, χωρίς ουσια
στικά μέτρα προστασίας.
Μόνο χτες οι εισαγωγές νέων ασθενών με Covid-19 (μέ
σω ΕΚΑΒ) στα δημόσια νοσοκομεία της επικράτειας έφτα
σαν τις 406, με το μέσο όρο εισαγωγών του 7ημέρου να εί
ναι 502 ασθενείς. Ενώ για άλλη μια μέρα οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ μετρούνταν σε δεκάδες.
Το Νοσοκομείο «Σωτηρία» παραμένει φρακαρισμένο, ε
νώ είναι καλυμμένες και οι 87 κλίνες ΜΕΘ Covid. Η Γενι
κή ΜΕΘ δεν έχει ούτε ένα κρεβάτι. Από προχτές το βράδυ
υπάρχει διασωληνωμένος non Covid εκτός Εντατικής «και
περιμένουμε αν θα διακομιστεί σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκο
μείο», αναφέρουν εργαζόμενοι. Τα ογκολογικά χειρουργεία
σταμάτησαν πριν από ενάμιση μήνα και πάνω από 100 ο-

κές ευθύνες της κυβέρνησης», τονίζει σε ανακοίνωσή της
η ΤΕ Δράμας του ΚΚΕ. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση ση
μειώνει πως «στηρίζοντας τους υγειονομικούς, όλους τους
εργαζόμενους στο Νοσοκομείο της Δράμας, που πραγμα
τικά με αυτοθυσία από την πρώτη στιγμή μπήκαν με όλες
τους τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στην πανδημία, συ
νεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές που έχουν α
φήσει απροστάτευτους τους εργαζόμενους, όλο το λαό και
τη νεολαία». Απευθύνει δε κάλεσμα σε όλους τους εργα
ζόμενους και το λαό της περιοχής να δυναμώσουν τη πάλη
για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους.

Τ

γκολογικοί ασθενείς είτε δεν χειρουργήθηκαν ακόμη εί
τε αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα ιδιωτικά θεραπευ
τήρια. Πριν από δέκα μέρες «αρχίσαμε να χειρουργούμε
ογκολογικά περιστατικά. Με μειωμένο προσωπικό και αί
θουσες. Με μια λίστα αναμονής για χειρουργεία καρκίνων
που φτάνει μέχρι και τον Ιούνη και με το 40% να χάνονται
και σήμερα λόγω των ελλείψεων», σημειώνουν με αγωνία.
«Κάθε μέρα και χειρότερα» και στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», το οποίο κατά την τελευταία του εφημερία έκλει
σε στα μισά, «στις 8 μ.μ. διακομίζαμε περιστατικά γιατί δεν
είχαμε κρεβάτι», καταγγέλλουν οι υγειονομικοί, ενώ ράντζα
υπάρχουν και στα εναπομείναντα non Covid τμήματα. Και
χτες 7 διασωληνωμένοι ήταν εκτός ΜΕΘ, ένας εκ των οποί
ων, 47χρονος, «προνοιακό περιστατικό», ο οποίος δεν ...ε
πιλέγεται από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο 47χρονος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ εδώ και 5 μέρες.

Καβάλα: Χωρίς καμία ουσιαστική
ενίσχυση εδώ και έναν χρόνο
το προσωπικό του Νοσοκομείου
Τη συμμετοχή του στην 7ωρη στάση εργασίας που για αύ
ριο Πέμπτη 22 Απρίλη αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομέ
νων ΓΝ Καβάλας, το οποίο σε αντίστοιχη ανακοίνωση πα
ρουσιάζει μεταξύ άλλων την κατάσταση που επικρατεί στο
Νοσοκομείο, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.
Οπως σημειώνει η ανακοίνωση, «η αμείλικτη πραγματι
κότητα των αριθμών καταδεικνύει ότι τα έτη 2019 - 2020 2021 οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν είναι σχεδόν
ίσες του αριθμού των αποχωρήσεων, κατά συνέπεια οι ελ
λείψεις προσωπικού που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμε
να έτη, παγώθηκαν», πράγμα που σημαίνει πως το υπάρχον προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία με
ελλείψεις που ξεπερνούν το 45% των οργανικών θέσεων.
Συγκεκριμένα, την τριετία 2019 - 2021, και ενώ ήδη από

το 2018 οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσω
πικού ήταν 175, στο Νοσοκομείο σημειώθηκαν 37 αποχωρή
σεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και έγιναν μόλις 4
προσλήψεις, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν 2 αποχωρήσεις
και 38 προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
Το ίδιο διάστημα, το μόνιμο διοικητικό προσωπικό είχε 19
αποχωρήσεις και 2 προσλήψεις, και μόλις 8 προσλήψεις ε
πικουρικών. Οσον αφορά το παραϊατρικό προσωπικό, έγιναν
6 αποχωρήσεις και 2 προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων, και
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Εκρηκτική η κατάσταση και στην Αρκαδία
Τραγική είναι η κατάσταση και στο Παναρκαδικό Νοσοκο
μείο και στα Κέντρα Υγείας του νομού Αρκαδίας. Οπως κα
ταγγέλλει σε προχτεσινή της ανακοίνωση η Ενωση Ιατρών Ε
ΣΥ Νομού Αρκαδίας (ΕΓΕΣΥΝΑ), αποτυπώνοντας την οριακή
1 αποχώρηση και 6 προσλήψεις επικουρικών.
Μέσα λοιπόν στο διάστημα της πανδημίας, όπως καταγ
γέλλει το Σωματείο, καθώς δεν καλύφθηκαν τα κενά, η α
ντιμετώπιση της πανδημίας έγινε με την αναστολή χορήγη
σης κανονικών αδειών για τους υπαλλήλους του Νοσοκο
μείου από το Μάρτη του 2020, με τη λειτουργία νέων κλινι
κών, ΤΕΠ, κλινών ΜΕΘ Covid, εμβολιαστικών ιατρείων, με
τους ήδη ελάχιστους, υπηρετούντες υγειονομικούς εργαζό
μενους, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και ιατρικό προσωπικό.

Κραυγή αγωνίας από τη Δράμα
Την έντονη αντίδρασή τους στην εντολή της διοίκησης
της 4ης ΥΠΕ για επαναλειτουργία της κλινικής Covid, κα
θώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, εκφράζουν οι
μόλις 3 παθολόγοι της Παθολογικής κλινικής του Γενικού

Νοσοκομείου Δράμας.
Οι γιατροί υπενθυμίζουν «τις εφιαλτικές "συνθήκες πο
λέμου"» που έζησε η Παθολογική κλινική το Νοέμβρη και
το Δεκέμβρη, στις οποίες με αυτοθυσία πάλεψε ν’ ανταποκριθεί το προσωπικό, «ξεπερνώντας τις ανθρώπινες α
ντοχές, χωρίς ρεπό ή άδεια, και θρηνώντας ακόμα και θύ
ματα υγειονομικούς».
Επισημαίνουν την «τραγική κατάσταση δεδομένου ότι από

τους πέντε υπηρετούντες ειδικούς ιατρούς η μία τελεί υπό
παραίτηση και ένας πάσχει από σοβαρό νόσημα. Αυτή η υποστελέχωση έχει ως αποτέλεσμα οι εφημερίες (ας υπενθυμί
σουμε καθημερινές) της Παθολογικής κλινικής (ας υπενθυ
μίσουμε 52 κλινών δύναμης) εκτελούνται από έναν ειδικό ια
τρό, ο οποίος "μπαινοβγαίνει" στα ΤΕΠ Covid και ΤΕΠ Παθο
λογικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ παράλληλα έχει υπό
την ευθύνη του την Παθολογική κλινική και την κλινική ύπο
πτων Covid -19 και όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε διακυβεύεται η ασφάλεια του ίδιου, αλλά κυρίως των ασθενών του».
Στο μεταξύ, η πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών
Γιατρών Δράμας τονίζει, μεταξύ άλλων, πως «υπάρχει μεγά
λη έλλειψη γιατρών στο Νοσοκομείο, ενώ ήδη 4 γιατροί του
απασχολούνται καθημερινά και στο εμβολιαστικό κέντρο».
«Οι καταγγελίες και η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν
σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, νοσοκομειακοί για
τροί, διευθυντές κλινικών δημόσιων νοσοκομείων έχουν πά
ρει πλέον τη μορφή χιονοστιβάδας και μαρτυρούν την κατάρ
ρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τις εγκληματι

κατάσταση, είναι ήδη πλήρης ο χώρος του ΤΕΠ με τα 14 κρε
βάτια COVID-19 και όλη η κλινική της Ουρολογικής, ενώ δια
τέθηκε πρόσφατα για τον ίδιο λόγο και η Παθολογική κλινική.
Ακόμη χαρακτηριστική της κατάστασης είναι η πολύωρη
αναμονή λόγω της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, στην
οποία υποβάλλονται πολλοί ασθενείς διαγνωσμένοι και μη
με COVID-19, κάθε φορά που προσέρχονται στα Επείγοντα
του νοσοκομείου για εκτίμηση.
Σε αυτήν την κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η υπολειτουργία του ακτινολογικού τμήματος, αφού σαν να μην έ
φτανε που επί τέσσερα χρόνια διέθετε μόνο 3 ακτινολόγους
- ιατρούς, πλέον έχει μείνει μόλις μία ακτινολόγος! «Είναι α
διανόητο σε ένα νοσοκομείο, με συνθήκες πανδημίας, όπου
νοσηλεύονται δεκάδες ασθενείς με λοιμώξεις αναπνευστι
κού από κορονοϊό και απαιτείται καθημερινή 24ωρη λειτουρ
γία του ακτινολογικού, αυτό ουσιαστικά να λειτουργεί πολύ
κάτω από τα όρια ασφαλείας», σημειώνει η ΕΓΕΣΥΝΑ.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση και στα Κέντρα Υγείας του
νομού, καθώς στο ΚΥ Τροπαίων δεν υπάρχει καν γιατρός
ακτινολόγος ενώ υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα, στα ΚΥ
Δημητσάνας, Μεγαλόπολης, Αστρους, Τρίπολης και Λεωνιδίου υπάρχει ακτινολογικό μηχάνημα όπου υπηρετούν μόνο
1 με 2 τεχνολόγοι, με αποτέλεσμα το ακτινολογικό να λει
τουργεί κατά βάση καθημερινές, κυρίως τις πρωινές ώρες.
«Είναι λοιπόν εξόφθαλμο πως η πολιτική αυτή της υπο
στελέχωσης, που αφορά και την τωρινή κυβέρνηση και τις
προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι υπεύθυ
νη για την ταλαιπωρία (...) Είναι αυτή που στρέφει το λαό να
ακριβοπληρώνει τα ιδιωτικά διαγνωστικά και στην Αρκαδία.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι το 70 - 90% των διαγνω
στικών εξετάσεων γίνονται πανελλαδικώς στον ιδιωτικό το
μέα, αποκάλυψη που είχε γίνει το 2019 με το "lockout" των
ιδιωτικών διαγνωστικών, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», αναφέ
ρει χαρακτηριστικά η Ενωση, που ενώνει και συντονίζει τη
δράση της με σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής
διεκδικώντας επίταξη του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμέ
να μέτρα θωράκισης των δημόσιων δομών. Τα Σωματεία (Ερ
γαζομένων στο Εμπόριο και ΑΕΝ Αρκαδίας, στην Ενέργεια
νομών Πελοποννήσου, το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων, η Ομάδα Γυναικών Αρκαδίας, τα Σωμα
τεία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΕΛΤΑ Πολιτικών Συνταξιούχων και
ΟΑΕΕ του νομού, και το παράρτημα Αρκαδίας ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ)
καλούν αύριο Πέμπτη 22 Απρίλη, στις 7 μ.μ. σε συγκέντρω
ση για την Υγεία στην πλατεία Πετρινού.

87 νεκροί και 847 διασωληνωμένοι, 3.789 τα νέα κρούσματα
Αλλοι 87 άνθρωποι έχασαν χτες τη
ζωή τους, με το σύνολο των καταγεγραμμένων θανάτων να ανέρχεται σε 9.627.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 847.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.963 ασθενείς.
Από τα 3.789 νέα κρούσματα, 1.799

καταγράφηκαν στην Αττική (Κέντρο
549, Δυτική Αθήνα 249, Ανατολική Ατ
τική 234, Βόρειος Τομέας 214, Πει
ραιάς 211, Νότιος Τομέας 168, Νήσοι

16), 512 στη Θεσσαλονίκη, 101 στη
Λάρισα και 32 Περιφερειακές Ενό
τητες καταγράφουν διψήφιο αριθ
μό κρουσμάτων, όπως η Αχαΐα με 92
κρούσματα. 189 κρούσματα είναι υ
πό διερεύνηση.
Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επι
δημιολογίας Λυμάτων, τη βδομάδα 12
-18 Απρίλη καταγράφηκε στην Αττική
«στατιστικά σημαντική αύξηση του ε
βδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορ
τίο των αστικών λυμάτων (+171%)». Αύ

ξηση στο ιικό φορτίο παρατηρείται α
κόμη στον Αγιο Νικόλαο (+360%) και
στο Ρέθυμνο (+120%). Οριακές με
ταβολές σημειώνονται στην Πάτρα
(-30%), στη Θεσσαλονίκη (-21%) και
στα Χανιά (+16%), ενώ σταθερό πα
ραμένει ουσιαστικά το φορτίο στις
πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, του
Ηρακλείου, της -άνθης και της Αλε
ξανδρούπολης, όπου η μεταβολή του
ιικού φορτίου στα λύματα κυμαίνεται
από -10% έως +7%.
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Σταθερά στο πλευρό των υγειονομικών
Συνάντηση με εργαζόμενους του νοσοκομείου για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν
ε αντίθεση με την κυβερνητική προ
παγάνδα περί «ενισχυμένου» δημό
σιου συστήματος Υγείας, η πραγμα
τικότητα στις δημόσιες μονάδες Υγεί
ας και στην Καρδίτσα παραμένει αυτή
των τεράστιων ελλείψεων που αφήνουν
εκτεθειμένους τους υγειονομικούς και το
λαό. Η πραγματικότητα αυτή αποτυπώθηΚε και στη συνάντηση που πραγματο
ποίησε την περασμένη Δευτέρα αντιπρο
σωπεία της Τομεακής Επιτροπής Καρδί
τσας του ΚΚΕ με τους εργαζομένους του
νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Γραμ
ματέα της ΤΕ, Νίκο Τέγο, και την Χρι
στίνα Μπεκιάρη, μόλος της ΤΕ. Η αντιπροσωπεία
του Κόμματος συναντήθηκε διαδοχικά με την Ε
πιτροπή Συμβασιούχων Εργαζομένων Νοσοκομεί
ου, με τον πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών Νοσοκο
μείου και Κέντρων Υγείας, Κώστα Αθανασίου, και
με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου.
Στις συναντήσεις μεταφέρθηκε η ανησυχία των
εργαζομένων για τις τεράστιες ελλείψεις σε προ
σωπικό, αλλά και αναλώσιμα υλικά και μέτρα ατομι
κής προστασίας, ακόμα και στις μονάδες Covid-19!
Αγωνία εκφράστηκε επίσης για τις κτιριακές ε
γκαταστάσεις του νοσοκομείου, το οποίο πλέον
φιλοξενεί έως 45 ασθενείς με κορονοϊό, καθώς
και για την παροχή οξυγόνου που μπορεί να αντέξει το σύστημα.

Σ
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Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους
για την «εύρυθμη» λειτουργία του νοσοκομείου
μετά τη λήξη των συμβάσεων πολλών συμβασιού
χων γιατρών, νοσηλευτών, καθαριστριών, ενώ έκδηλη είναι η ανασφάλεια που νιώθουν οι συγκεκρι
μένοι εργαζόμενοι.
Η αντιπροσωπεία επεσήμανε πως το ΚΚΕ βρί
σκεται στο πλευρό των εργαζομένων, στηρίζει τα
δίκαια αιτήματά τους, για επαρκή κρατική χρήμα1
τοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας και πλή
ρη στελέχωσή τους με μαζικές προσλήψεις μόνι
μου προσωπικού, για ανθρώπινες συνθήκες ερ
γασίας. Τόνισε ακόμα ότι στηρίζει τις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες που παίρνουν με παρεμβάσεις μέ
σα και έξω από τη Βουλή.
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Στάση εργασίας και συγκέντρωση
στο υπουργείο Υγείας αύριο
ε κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στα δημό
σια νοσοκομεία, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που έχει
προκηρύξει η Ομοσπονδία.
Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων απαιτούν άμεσες προσλή
ψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων. Μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί
ας με μόνιμο προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, έγκαιρη προ
μήθεια όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κ.ά.
Στην Αθήνα θα γίνει συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην πλατεία Μα
βίλη και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Υγείας. Στις 10
π.μ. στο υπουργείο είναι το ραντεβού των Σωματείων «θριασίου» και ΚΑΤ.
Ανάλογες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες
πόλεις. Στα Γιάννενα στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία, στη Λευ
κάδα στις 9 π.μ. στην πύλη του νοσοκομείου και στη Χίο στις 11
π.μ. στην κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Στο Ηράκλειο το Σω
ματείο Εργαζομένων Π ΑΓΝΗ 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.
Για την ίδια μέρα συντονίζουν τη δράση τους μέχρι στιγμής 5
σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υ
γείας του Αιγαίου. Τα Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων Σά
μου, Χίου, Κω, Καλύμνου και Ρόδου και Κέντρων Υγείας του Αι
γαίου με κοινή ανακοίνωσή τους σημειώνουν την ασφυκτική κατά
σταση στα νοσοκομεία, που «έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε νο
σοκομεία μιας νόσου, αφού οι ΜΕΘ των νοσοκομείων έχουν μετα
τραπεί σε ΜΕΘ Covid και εκατοντάδες συμπολίτες μας με άλλες
παθήσεις δεν μπορούν να βρουν κρεβάτι στα δημόσια νοσοκομεία».
Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, Πέμπτη 22/4, οι υγειονομικοί προγραμ
ματίζουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία
της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην Αριστοτέλους. Από εκεί θα ακολουθή
σει πορεία έως το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Με απόφασή της η ΕΝΙΘ ανακοινώνει συμμετοχή στην κινητο
ποίηση και στάση εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. Μεταξύ
άλλων καταγγέλλει την εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης που
συνεχίζει να αφήνει εκατοντάδες ασθενείς διασωληνωμένους ε
κτός ΜΕΘ, την ώρα που δεκάδες κλίνες στις ιδιωτικές κλινικές
είναι κενές. Και ζητά «καθολική επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υ
γείας, ιδίως των μεγάλων κλινικών ("Διαβαλκανικό", "Αγ. Λουκάς",
"Γενική Κλινική", "Κυανούς Σταυρός" κ.ά.) που διαθέτουν το ανα
γκαίο και έμπειρο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές. Ε-

νταξή τους στο σύστημα εφημερίας, ώστε να καλυφθούν οι επι
πλέον ανάγκες για όλους τους ασθενείς χωρίς όρους και προϋπο
θέσεις, με αξιοποίηση όλων των υποδομών τους και του προσω
πικού με μισθοδοσία από το κράτος». Επίσης, ζητά μαζικές προ
σλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ, μονιμοποίηση όλων των
επικουρικών και συμβασιούχων.
Συμμετοχή στην κινητοποίηση και στη στάση εργασίας αποφά
σισε και η συνέλευση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Επιπλέον αποφάσισε να οργανώσει αγωνιστική «υπο
δοχή» στον πρωθυπουργό που αναμένεται να επισκεφθεί το νο
σοκομείο το Σάββατο 24/4.
Στη Νάουσα, το Εργατικό Κέντρο καλεί τα σωματεία, τους ερ
γαζόμενους και τους ανέργους της πόλης σε συγκέντρωση στις
11 π.μ., έξω από το Νοσοκομείο.
Σε νέα κινητοποίηση με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη
του Νοσοκομείου Χαλκίδας προχωρά αύριο Πέμπτη 22 Απριλί
ου, στις 12 μ. το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Στην
ανακοίνωσή του για την κινητοποίηση δηλώνει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει δυναμικά τη δράση που έχει αναπτύξει ό
λο το προηγούμενο διάστημα για την ενίσχυση του Νοσοκομείου
σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και παράλληλα εκφράζει
τη στήριξή του στο δικαίωμα όλων των εργαζομένων με ελαστικές
εργασιακές σχέσεις για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Σήμερα η συγκέντρωση στη Βουλή για
την επαναλειτουργία του ως Γενικού Νοσοκομείου

Στον αγώνα για την ενίσχυση
του νοσοκομείου
και των άλλων δομών Υγείας

ε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα
δες χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους
στις 6.30 μ.μ. στην Αθήνα, στην πλα
στη βιομηχανική περιοχή του θριάσιου Πε
τεία Συντάγματος, συνεχίζεται ο αγώ
δίου», σημειώνουν σωματεία και φορείς, ενας του Σωματείου Εργαζομένων του Νοπισημαίνοντας ότι ενώ παραμένουν κενές
σοκομείου «θριάσιο», συνδικάτων και φο
250 οργανικές θέσεις προσωπικού, η ανα
ρέων της Δυτικής Αττικής για την επανα
κοινωμένη αύξηση του αριθμού των νοση
λειτουργία του «θριασίου» ως Γενικού Νο
λευόμενων ασθενών με Covid από 129 σε
σοκομείου, την ενίσχυση του ίδιου και των
213 δεν συνοδεύτηκε ούτε από "υπόσχεση"
Κέντρων Υγείας της Δυτικής Αττικής με ε
για ενίσχυση με το αναγκαίο προσωπικό».
πείγουσες προσλήψεις προσωπικού, θα α
Τα σωματεία καταγράφουν επίσης τις ελ
ναχωρήσει πούλμαν από το δημοτικό πάρλείψεις στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Και
κινγκ Ελευσίνας στις 5.30 μ.μ.
καταγγέλλουν την κυβέρνηση που «αντί για
Η νέα κινητοποίηση, σε συνέχεια της α
την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για την απο
περγίας που πραγματοποιήθηκε στο θριάσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων α
σιο Πεδίο τη Δευτέρα 12/4, αποφασίστηκε
πό ασθενείς με Covid, αξιοποιούν την επι
σε σύσκεψη σωματείων που πραγματοποι
δημία για να επεκταθεί η επιχειρηματική
ήθηκε στις 15/4 στην Ελευσίνα. Μέχρι στιγ
δράση στην Υγεία, εξασφαλίζοντας σίγου
μής καλούν τα εξής σωματεία: Σωματείο Ερ
ρη "πελατεία" στις ιδιωτικές κλινικές με τη
γαζομένων ΓΝΕ «θριάσιο», Συνδικάτο Με
μετατροπή δημόσιων νοσοκομείων σε νο
τάλλου Αττικής, κλαδικό Συνδικάτο Ενέρ
σοκομεία "μίας νόσου".
γειας, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων Υλοποιούν, όπως και οι προηγούμενες κυ
Ποτών, Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ θριβερνήσεις, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής
ασίου, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
Ενωσης, σύμφωνα με την οποία η υγεία εί
Εμποροϋπαλλήλων, Σωματείο Συνταξιού
ναι ατομική ευθύνη και η υγειονομική περί
χων ΙΚΑ, Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας
θαλψη είναι εμπόρευμα που πρέπει να υπόκαι Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Δυτικής
κειται στους νόμους της αγοράς.
Αττικής «Κώστας Βάρναλης».
Αυτή η πολιτική αποτυπώνεται στο "Σχέ
«Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη με
διο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας",
τατροπή του μοναδικού νοσοκομείου της
που αποτελεί τη βάση για τα νέα μνημόνια
Δυτικής Αττικής σε νοσοκομείο μόνο για
και στο οποίο περιλαμβάνεται η λειτουρ
Covid, που αφήνει ακάλυπτους τους δεκά
γία των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομι

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τη
διεκδίκηση ενίσχυσης του νοσοκομείου και των δομών Υγεί
ας της περιοχής και λήψης μέτρων προστασίας της υγείας
και της ζωής των εργαζομένων και του λαού, που οργανώ
νει το Σάββατο 24 Απρίλη στις 11 το πρωί, στην κεντρική
πλατεία Θήβας, απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Σω
ματείων και Φορέων Θήβας για την Υγεία.
«Δεκατέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και
τρεις μήνες μετά την επιβολή "σκληρού" lockdown στην πε
ριοχή μας, η κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας
και των άλλων δομών Υγείας επιδεινώθηκε αντί να βελτιω
θεί», τονίζει στο κάλεσμά της η Συντονιστική Επιτροπή για
το συλλαλητήριο του Σαββάτου, το οποίο έρχεται ως συνέ
χεια μιας σειράς δράσεων που έχει αναπτύξει το προηγού
μενο διάστημα. Επισημαίνει παράλληλα τις μεγάλες ελλεί
ψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε βασικές
ειδικότητες, όπως παθολόγοι και αναισθησιολόγοι, καθώς
και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως οι μεγάλοι χώροι
δουλειάς που λόγω της έλλειψης μέτρων πρόληψης έχουν
μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης.
Και σημειώνει: «Γίνεται φανερό ότι η προστασία της υγείας
του λαού δεν χωράει στο στενό κορσέ της υποχρηματοδότησης, των προσλήψεων με το σταγονόμετρο, των ελαστικών
μορφών απασχόλησης των υγειονομικών και της έλλειψης
εξοπλισμού. Η υγεία μας αντιμετωπίζεται επί σειρά ετών ως
περιττό "κόστος". Την ίδια ώρα που δίνουν πακτωλό χρημά
των σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, το Νοσοκομείο
της Θήβας και οι άλλες δομές Υγείας ξεχαρβαλώνονται».
Η Συντονιστική Επιτροπή διεκδικεί την επίταξη του ιδι
ωτικού τομέα, μέτρα θωράκισης του ΓΝ Θήβας με προσω
πικό και υποδομές, όπως και των δομών ΠΦΥ, της μονά
δας ΕΚΑΒ κ.λπ.
Το κάλεσμα υπογράφουν: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θή
βας, Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας, Ιατρικός
Σύλλογος Θήβας, Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Βοιωτίας,
τα κλαδικά Σωματεία Φαρμάκου, Χημικής Βιομηχανίας, Με
τάλλου, Τροφίμων και Ποτών, Οικοδόμων, τα επαγγελματι
κά Σωματεία Υδραυλικών, Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, πωλητών λαϊκής αγοράς, TAXI NET, Καταστημάτων Εστίασης,
τα Σωματεία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και ΙΚΑ Θήβας, Σύλλογος
Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Θήβας "Οι άγιοι Ανάργυροι", οι Ο
μάδες Γυναικών της Θήβας και Τανάγρας της ΟΓΕ, ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θήβας, οι Πολιτιστικοί Σύλλο
γοι «Ο Λάιος», Κοντίτου Θήβας, Βαγίων «Μήτρος Μπινιάρης» και η Κινηματογραφική Λέσχη Θήβας.

ΣΩΜΑΤΕΙΘ ΑΥΤΘΑΠΑΣΧΩΛΘΥΜΕΝΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΘΡΤΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συγκέντρωση και στο «Ασκληπιείο» σήμερα στις 7 μ.μ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Συλλαλητήριο το Σάββατο 24 Απρίλη,
στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

«ΘΡΙΑΙΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μ

I

κά κριτήρια, καθώς και η επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και των ΣΔΙΤ, με βάση τον
νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ»,
καταλήγουν.

Στο «Ασκληπιείο» σήμερα
Σήμερα στις 7 μ.μ. οι εργαζόμενοι στο Νο
σοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας και φορείς
της περιοχής προχωρούν σε συγκέντρω
ση διαμαρτυρίας μπροστά στην κεντρική
πύλη του νοσοκομείου, ενάντια στην ανα
στολή της καθημερινής ορθοπεδικής ε
φημερίας του νοσοκομείου. Υπενθυμίζε
ται ότι αναστέλλεται η καθημερινή εφημε
ρία και πλέον εφημερεύει κάθε 4η μέρα,
στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στα νό
τια προάστια. «Την ώρα που μεγάλα νοσο
κομεία της Αττικής έχουν κλείσει την πόρ
τα σε ασθενείς άλλων νοσηροτήτων ("θριάσιο", Ερυθρός", "Σισμανόγλειο", "Τζάνειο",
"Σωτηρία"), την ώρα που η κυβέρνηση ανοί
γει τα καταστήματα και τα Λύκεια αυξάνο
ντας έτσι την κίνηση στις μεγάλες οδικές
αρτηρίες, η αναστολή της ορθοπεδικής ε
φημερίας του "Ασκληπιείου" έχει ως απο
τέλεσμα να μένει σε ολόκληρη την Αττική
μόνο το ΚΑΤ για την αντιμετώπιση του ε
πείγοντος ορθοπεδικού περιστατικού», κα
ταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του
νοσοκομείου.

Στέλνουν καρκινοπαθή
στον ιδιωτικό τομέα
και του ζητούν χιλιάδες ευρώ
Κινητοποίηση σήμερα στο υπουργείο Υγείας
Τον «Γολγοθά» που βιώνουν χιλιάδες εργατικές - λαϊκές
οικογένειες με χρονίως πάσχοντες που πρέπει να κάνουν
εξειδικευμένες θεραπείες και αποκλείονται από το δημό
σιο σύστημα Υγείας μιας νόσου αναδεικνύει η περίπτωση
καρκινοπαθούς φορτηγατζή. Οπως καταγγέλλει το Σωμα
τείο Φορτηγών Οδικών Μεταφορών Αττικής, ο συγκεκρι
μένος ασθενής χρήζει άμεσα θεραπειών, «εντούτοις παραπέμπεται για μετά από 3 μήνες, λόγω της κατάστασης α
σφυξίας που επικρατεί και στα αντικαρκινικά νοσοκομεία».
Η άλλη «επιλογή», σύμφωνα με το Σωματείο, είναι να αποτανθεί στον ιδιωτικό τομέα, φυσικά έναντι καταβολής χι
λιάδων ευρώ, και πιο συγκεκριμένα του ζητούν 5.000 ευρώ
για τη θεραπεία του!
Το Σωματείο, από την πλευρά του, με αφορμή και το συ
γκεκριμένο περιστατικό, απαιτεί «να πορθούν τώρα άμεσα
μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες θεραπείες για
τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς» και καλεί σε κινητοποί
ηση σήμερα Τετάρτη, στις 10 π.μ. στο υπουργείο Υγείας. Το
Σωματείο απαιτεί να πορθούν τώρα άμεσα μέτρα ώστε να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες θεραπείες για τους χρονίως
πάσχοντες ασθενείς, μέτρα θωράκισης του δημόσιου συ
στήματος Υγείας, άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα χω
ρίς αποζημίωση κ.λπ.
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 Τι ακύρωσε την έξοδο του Πάσχα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 549.26 cm² Κυκλοφορία:
:

21-04-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Τι ακύρωσε την έξοδο του Πάσχα
Κατακόρνφη αύξηση τον ιικοΰ φορτίου, κορωνοηάρτι, καθυστερήσεις σε εμβολιασμούς, self tests
Η κατακόρυφη αύξηση του ιικοΰ φορτίου

στην Αττική, έπειτα από μια περίοδο στα
θεροποίησή με πτωτικέε τάσειε, δείχνει
να εξανεμίζει τιε όποιεε, λίγεε, προσδοκίεε είχαν απομείνει για ενδεχόμενη από
φαση απελευθέρωσηε των μετακινήσεων
για το Πάσχα. Την περασμένη εβδομάδα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το ήδη υψηλό ιικό φορτίο του λεκανοπε
δίου παρουσίασε, σύμφωνα με τιε μετρή
σετε, αύξηση 171%, η οποία αναμένεται
να «μεταφραστεί» και σε αύξηση των
κρουσμάτων τιε επόμενεε ημέρεε. Στην
εικόνα αυτή εκτιμάται ότι σημαντικό ρόλο
έπαιξαν και τα κορωνοπάρτι σε διάφορεε

περιοχέε τηε Αθήναε. Την ίδια στιγμή, οι
προσφυγέε μεταξύ εταιρειών μπλοκάρουν
την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού για
τα εβίξ tests και καθυστερούν τιε παραδόσειε και τη διαθεσιμότητα. Επίσηε,
το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωράει
μεν, αλλά σημειώνονται ακυρώσειε για το

εμβόλιο τηε AstraZeneca. Η κυβέρνηση,
πάντωε, επεξεργάζεται έναν οδικό χάρτη
για το σταδιακό άνοιγμα μετά το Πάσχα,
που προγραμματίζεται να ανακοινωθεί,
ενδεχομένωε από τον πρωθυπουργό Κυ
ριάκο Μητσοτάκη, έωε το τέλοε τηε εβδομάδαε.
”
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 Τι ακύρωσε την έξοδο του Πάσχα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,7

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Εκτόξευση του ιικοϋ φορτίου στην Αττική
«Καμπανάκι» για την εξέλιξη της πανδημίας στο λεκανοπέδιο, ανησυχία και για Αγιο Νικόλαο Κρήτης και Ρέθυμνο
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Κατακόρυφη αύξηση του ηκού

φορ
τίου του SARS-CoV-2 στην Αττική,
όπου η διασπορά του ιού ήταν ήδη
σε πολύ υψηλά επίπεδα, καταγρά
φουν τα αποτελέσματα των εργα
στηριακών ελέγχων στα λύματα,
προκαλώνταε ανησυχία για το τι
σημαίνει αυτό για την εξέλιξη τηε
πανδημίαε στη μεγαλύτερη περι
φέρεια τηε χώραε. Σύμφωνα με το
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίαε Λυ
μάτων του ΕΟΔΥ, την περασμένη
εβδομάδα στην Αττική αυξήθη
κε κατά 171% το πκό φορτίο των
αστικών λυμάτων, αναιρώνταε
πλήρωε την εικόνα του προηγού
μενου διαστήματοε, κατά το οποίο
είχε καταγραφεί ελαφρά πτωτική

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τάση. Αντίστοιχα σημαντική αύξη
ση παρατηρήθηκε και στον Αγιο
Νικόλαο Κρήτηε (+360%) και στο
Ρέθυμνο. Στον αντίποδα, μικρή
μείωση παρατηρήθηκε στη Θεσ
σαλονίκη (-21%) και στην Πάτρα
(-30%), ενώ ουσιαστικά σταθερό
ήταν το πκό φορτίο σε Λάρισα,
Ηράκλειο, Χανιά, Αλεξανδρούπο
λη, Ξάνθη και Βόλο.
Χθεε, μια ημέρα που υπήρ
ξε νέο ρεκόρ εργαστηριακών
τεστ (78.500), ο ΕΟΔΥ ανακοί
νωσε 3.789 νέα κρούσματα τηε
COVID-19 και 87 θανάτουε ασθε
νών που είχαν προσβληθεί από
τον κορωνοΐό. Από τα νέα κρού
σματα, 1.799 εντοπίστηκαν στην
Αττική, 512 στη Θεσσαλονίκη, 101
στη Λάρισα και 92 στην Αχάί'α.

Ο αριθμόε των ασθενών με
COVID-19 που νοσηλεύονταν
χθεε διασωληνωμένοι ήταν 847,
ενώ έγιναν 406 εισαγωγέε νέων
ασθενών σε νοσοκομεία. Η πλη
ρότητα στιε ΜΕΘ τηε επικράτειas έχει φτάσει πλέον στο 90%.
Στην Αττική, δεκάδεε ασθενείε
είναι καθημερινά στη λίστα ανα-

3.789 νέα κρούσματα
της COVID-19,
87 θανάτους
και 847 διασωληνωμένους
ανακοίνωσε χθες
ο ΕΟΔΥ.

μονήε για μια κλίνη Εντατικήε.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων, χθεε το μεσημέρι
στα νοσοκομεία τηε Αττικήε 48
ασθενείε ήταν διασωληνωμένοι
εκτόε ΜΕΘ. Οι εργαζόμενοι περι
γράφουν μια εικόνα αφάνταστηε
ταλαιπωρίαε για τουε ασθενείε
που απευθύνονται στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Οπωε αναφέ
ρουν, «για τη διενέργεια των εξε
τάσεων στα τμήματα επειγόντων
περιστατικών μεσολαβούν από 5
έωε 10 ώρεε. Υποπτα περιστατικά
περιμένουν να εξεταστούν ο έναε
δίπλα στον άλλο, με σοβαρέε πιθανότητεε οι αρνητικοί ασθενείε
να κολλάνε από τουε θετικούε».
Τα πολύ δυσοίωνα αποτελέσμα

τα από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίαε Λυμάτων και η συνεχιζό
μενη πίεση στο ΕΣΥ δυσκολεύουν
ιδιαίτερα τιε αποφάσειε τηε επιτροπήε εμπειρογνωμόνων για το
σωστό μείγμα μέτρων για το Πά
σχα. Η επιτροπή των ειδικών θα
έχει διαδοχικέε συσκέψειε αυτή
την εβδομάδα προκειμένου να αξι
ολογήσει τα δεδομένα και να καταλήξει σε συστάσειε για το πώε
θα περάσουμε το δεύτερο Πάσχα
τηε πανδημίαε. Αξίζει να σημει
ωθεί ότι η επιτροπή είναι κατά
ένα μέλοε μικρότερη, μετά την
παραίτηση του καθηγητή Μικροβιολογίαε του ΕΚΠΑ Αθανάσιου
Τσακρή. Ο κ. Τσακρήε υπέβαλε
την παραίτησή του στον υπουρ
γό Υγείαε Βασίλη Κικίλια στιε 17

Μαρτίου, επικαλούμενοε φόρτο
εργασίαε, ωε διευθυντήε του Ερ
γαστηρίου Μικροβιολογίαε τηε
Ιατρικήε Σχολήε Αθηνών και αντιπρύτανηε, που δεν του επιτρέπει
να συμμετέχει στιε συνεδριάσειε
τηε επιτροπήε. Ο καθηγητήε κάνει
αναφορά στο έργο τηε επιτροπήε
σημειώνονταε ότι «σε δύσκολεε
και πρωτόγνωρεε συνθήκεε, η επι
τροπή συνεχίζει να δίνει τον αγώ
να τηε απέναντι στην πανδημία
- με επιστημονική τεκμηρίωση,
με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώνταε όλα τα
εργαλεία που έχει στη διάθεσή
τηε και προσπαθώνταε να κάνει
το έργο τηε μακριά από πολιτικέε
αντιπαραθέσειε και απερίσπαστη
από πιέσειε και σκοπιμότητεε».
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 Αυτοσχέδιες ΜΕΘ στους διαδρόμους για τους
διασωληνωμένους
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 236.89 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Auiooxe6iss ΜΕΘ...
oious διαδρόμου
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διασωληνωμένοιβ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκτόε ελέγχου βρίσκεται η
κατάσταση στα δημόσια νο
σοκομεία. Σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ τουλάχιστον 45 διασωληνωμένοι ασθενείε πα
ραμένουν εκτόε ΜΕΘ.Όπωε
σημειώνει ο πρόεδροε τηε
Ομοσπονδίαε, Μιχάληε Γιαννάκοε: «Τα νοσοκομεία ανοί
γουν αυτοσχέδιεε ΜΕΘ.
χειρουργικέε αίθουσεε, αίθουσεε ανάνηψηε. ακόμη και
αίθουσεε κλινικών και γεμί
ζουν αμέσωε». αφήνονταε
εκτόε τουε «άτυχουε ασθενείε

που θα χρειασθούν ΜΕΘ».
Με βάση τα στοιχεία τηε
ΠΟΕΔΗΝ η κατάσταση με τουε
«διασωληνωμένουε εκτόε»
έχει ωε εξήε:
■ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: 4
■ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 9
■ ΕΛΠΙΣ: 1
■ ΕΡΥΘΡΟΣ: 4
■ ΘΡΙΑΣΙΟ: 2
■ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: 1
■ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: 2
■ ΤΖΑΝΕΙΟ: 3
■ ΝΙΚΑΙΑ: 10
■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: 9
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