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 Νέα κινητοποίηση από τους εργαζόμενους στο
ΠΑΓΝΗ
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 225.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Νέα κινητοποίηση από
τους εργαζόμενους
στοΠΑΓΝΗ
Τρίωρη στάση εργασίας και κινητοποί
ηση στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης
στον Εσταυρωμένο πραγματοποιεί αύ
ριο Πέμπτη 22 Απριλίου το Σωματείο Ερ
γαζομένων ΠΑΓΝΗ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
το Σωματείο, «συνεχίζουμε αταλάντευτα τον διπλό αγώνα με τις νόσους και για
τα δικαιώματα υγειονομικών και ασθε
νών. Οι συνεχιζόμενες ελλείψεις σε προ
σωπικό έχουν σαν αποτέλεσμα την πίε
ση στο Σύστημα Υγείας.
Το ελλιπέστατο αριθμητικά υγειονομι
κό προσωπικό είναι κουρασμένο από τα
εξαντλητικά ωράρια (με ελάχιστα ρεπό)
και από τις συνεχείς μετακινήσεις (κυρί
ως π ρος τις μονάδες COVID).
Οι κλίνες COVID αποσπάστηκαν από
διάφορες κλινικές (π.χ. Νεφρολογική,
Χειρουργική, Οφθαλμολογική), οι οποί
ες συγχωνεύτηκαν με άλλες (π.χ. Παιδοχειρουργική), στερώντας δεκάδες α
σθενείς από επαρκείς ποιοτικές συνθή
κες νοσηλείας. Προγραμματισμένα ρα
ντεβού στα εξωτερικά ιατρεία έχουν α
κυρωθεί και τα τακτικά χειρουργεία έ
χουν περιοριστεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση εκατοντάδων
ασθενών σε δωρεάν υπ ηρεσίες Υγείας.
Η κυβερνητική διαχείριση της πανδημί
ας αποτελεί αντανάκλαση της διαχρονι
κής πολιτικής περιορισμού της κρατικής
χρηματοδότησης στην κάλυψη υποτυ
πωδών μόνο αναγκών, ενώ ολοένα με
γαλύτερο μέρος των αναγκών καλύπτε
ται με ατομική ευθύνη και ιδιωτικές δα
πάνες.
Σπάμε πάλι τη σιωπή που προσπαθούν
να επιβάλλουν. Παρ' όλη την ένταση της
καταστολής, συνεχίζουμε τον αγώνα για
άμεση ουσιαστική ενίσχυση των δημό
σιων δομών Υγείας. Καλούμε τους συνα
δέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην
3ωρη στάση εργασίας, την Πέμπτη 22 Α
πρίλη, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι
και στην κινητοποίηση στα γραφεία της
7 ης Υ.Π.Ε.Διεκδικούμε:
-ΆμεσεςπροσλήψειςΜΟΝΙΜΟΥυγειο
νομικού προσωπικού,
- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
- Ενίσχυση της ΠΦΥ με μόνιμο προσω
πικό, υποδομές και εξοπλισμό,
-Έγκαιρη προμήθεια όλων των ασφα
λών και αποτελεσματικών εμβολίων,
-Απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον
εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού,
- Τακτικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε
όλουςτους υγειονομικούς (εμβολιασμέ
νους και μη),
- Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας,
- Επαναφορά της λειτουργίας των τα
κτικών ιατρείων, των χειρουργείων και
όλων των κλινικών,
- Ένταξη στα ΒΑΕ. Ορισμός ως επαγ
γελματική ασθένεια η νόσηση από
COVID-19 λόγω έκθεσης κατά τη διάρ
κεια της εργασίας».

«

Από ηαλαιότερη κινητοποίηση στην
7η Υ.ΠΕ.
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 Ντροπή! Δέκα ώρες αναμονή στα Επειγοντα των
νοσοκομειων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 834.13 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ντροπή! Δέκα ώρεβ αναμονή στ
Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ
οι ασθενεΐε (θετικοί και αρνητικοί)
νοσηλεύονται όλοι μαζί σε ενιαίο χώρο

Στιγμιότυπα από τη χθεσινή'πορεία δια
μαρτυρίας των εργαζομένων σε τουρισμό
και επισιτισμό στην πλατεία Κλαυθμωνος και στο υπουργείο Εργασίας

διαιτέρα δύσκολη χαρακτη
τη μέρα. Χθες 48 διασωληνωμένοι
ρίζει την κατάσταση στα δη
βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ, οι 30 εξ αυ
μόσια νοσοκομεία της Ατ
τών από δύο έως 10 μέρες. Συγκε
τικής ο πρόεδρος της ομο
κριμένα, ήταν 10 στο Κραηκό Νίκαι
σπονδίας των υγειονομι
ας, έξι στο Σισμανόγλειο, επτά με κοκών Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος
ρονοϊό και δύο γενικά περιστατικά
καταγγέλλει ότι υπάρχει κίνδυνος
στο «Γ. Γεννηματάς», τέσσερις στον
διασποράς, καθώς ύποπτα κρού
Ερυθρό Σταυρό, τέσσερις στο Λαϊ
σματα παραμένουν στον ίδιο χώ
κό, από ένας στα Ελπίς, ΝΜΓΣ και
ρο, με κίνδυνο να μεταδίδεται ο ιός.
Ιπποκράτειο, από δύο σε θριάσιο,
Την ίδια σηγμή, οι ασθενείς ταλαι
Ασκληπιείο και Τζάνειο και έξι στο
πωρούνται καθώς αναγκάζονται να
«Αλεξάνδρα».
περιμένουν ατέλειωτες ώρες ώσπου
Στη Θεσσαλονίκη
να εξεταστούν.
Δραματική είναι η κατάσταση και
Τη στιγμή που η πίεση σης Μονά
σης ΜΕΘ, καθώς αυτή τη στιγμή 48
δες Ενταυκής θεραπείας των νοσο
διασωληνωμένοι ασθενείς παραμέ
κομείων της Θεσσαλονίκης συνεχί
νουν εκτός των Μονάδων Εντατι
ζεται και οι ΜΕΘ είναι σχεδόν γε
κής θεραπείας. Μάλιστα, σύμφωνα
μάτες, αποτελεί έκπληξη η σημανυμε τον κ. Γιαννάκο υπάρχουν ασθε
κή βελήωση των δεικτών στον Δήμο
νείς που φεύγουν από τη ζωή πριν
Θεσσαλονίκης, όπου οι περισσότε
προλάβουν να εισαχθούν σε ΜΕΘ.
ροι δήμοι εμφανίζουν αυξημένα
Οι ασθενείς με ύποπτα συμπτώ
ενεργά κρούσματα, λόγω και των
ματα κορονοϊού που προσέρχονται
πολλών τεστ.
Σε άνοδο βρίσκονται κρούσμα
στα εφημερεύοντα νοσοκομεία τα
λαιπωρούνται αφάνταστα. Για τη δι
τα και νοσηλείες από κορονοϊό σε
όλο τον νομό και για την τρέχουσα
ενέργεια των εξετάσεων στα ΤΕΠ με
εβδομάδα. Η περίφημη «σταθερο
σολαβούν από πέντε έως 10 ώρες.
ποίηση», που θα οδηγήσει σε μείω
Στο διάστημα αυτό περιμένουν νη
ση των κρουσμάτων και κυρίως των
στικοί και υφίστανται λιποθυμίες,
νοσηλευομένων, δεν φαίνεται να
καρδιακά επεισόδια κ.ά. Τα ύπο
έχει επιτευχθεί, βάσει των στοιχεί
πτα κρούσματα περιμένουν πολλές
ων που δίνει κάθε εβδομάδα ο Ε0ώρες τη σειρά τους να εξεταστούν, το
ΔΥ στους 14 δήμους.
ένα δίπλα στο άλλο, με σοβαρές πι
Από την τελευταία ενημέρωση
θανότητες οι αρνητικοί στον κοροτου ΕΟΔΥ φαίνεται πως στο σύνο
νοϊό ασθενείς να κολλάνε από τους
λο σχεδόν του νομού τα κρούσμα
θετικούς.
τα αυξάνονται, όπως και οι νοση
Επειδή τα αποτελέσματα των μο
λείες, οι τελευταίες, ευτυχώς, όχι
ριακών τεστ για κορονοϊό αργούν
με μεγάλο ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά,
πάνω από ένα 24ωρο, στα νοσοκο
ο καθηγητής Περιβαλλονηκής Μη
μεία λειτουργούν τμήματα που νο
χανικής του Αριστοτέλειου Πανε
σηλεύουν ύποπτα κρούσματα. Οι
πιστημίου Θεσσαλονίκης Δημο
ασθενείς που θεωρούνται ύποπτα
σθένης Σαρηγιάννης υποστηρίζει
κρούσματα τοποθετούνται σε ενιαίο
ότι τις τελευταίες ημέρες στην πε
χώρο, με μεγάλο κίνδυνο όσα αποριοχή υπάρχει σταθεροποίηση και
δειχθούν θετικά με την έκδοση του
η εικόνα θα βελτιώνεται συνεχώς,
τεστ να κολλάνε τα αρνητικά. Στον
αρκεί να τηρούνται τα μέτρα κοινω
ίδιο θάλαμο νοσηλεύονται ασθενείς
νικής αποστασιοποίησης και ατομι
με συμπτώματα (βήχας κ.ά), κάποιοι
κής υγιεινής.
από τους οποίους βγαίνουν αρνηυΟπως λέει ο κ. Σαρηγιάννης, ένα
κοί από τα τεστ και κάποιοι θετικοί.
πρώτο αξιόλογο «τείχος ανοσίας» θα
Δεν κολλάει ο ένας τον άλλον;
έχει δημιουργηθεί στα τέλη Ιουνίου
Παράλληλα, κάθε μέρα χάνο
και το καλοκαίρι θα εξελιχθεί με αρ
νται διασωληνωμένοι ασθενείς που
κετές ελευθερίες.
δεν προλαβαίνουν να εισαχθούν σε
Με βάση και την πρόοδο του εμΜΕΘ. Χθες στο Ασκληπιείο πέθαβολιαστικού προγράμματος, η ανο
νε μία 75χρονη που βρισκόταν για
σία
της
κοινότητας έναντι του κοροτέταρτη μέρα εκτός ΜΕΘ, ενώ ένας
νοϊού προβλέπεται -κατά τον καθη
58χρονος διασωληνωμένος παρα
γητή του ΑΠΘ- στα τέλη Οκτωβρίου.
μένει επίσης εκτός ΜΕΘ για τέταρ

Ι
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 Ντροπή! Δέκα ώρες αναμονή στα Επειγοντα των νοσοκομειων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
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α Επείγοντα των νοσοκομείων
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 Απίστευτη απάτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Επιφάνεια 194.4 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

Κυκλοφορία:

4295

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απίστευτη απάτη στο
Γενικό Κρατικό Νίκαιαε

Έμπαιναν στο
νοσοκομείο
με πϋαστές
βεβαιώσεις
των 10 ευρώ
ΕΝΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΟ ΚΟΛΠΟ είχε «στή
σει» μία Γεωργιανή, η οποία συνελήφθη, μαζί
με ακόμα δύο ομοεθνείε ins, στη Νίκαια για
πλαστέε βεβαιώσειε αποτελεσμάτων τεστ κορονοίού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μία εξ
αυτών συμπλήρωνε και παρείχε πλαστέε
βεβαιώσειε μοριακών τεστ ή rapid, με δή
θεν αρνητικό αποτέλεσμα!
Πιο συγκεκριμένα, η 31χρονη φέρεται να
παραδέχθηκε πωε έχει ήδη πουλήσει τουλά
χιστον 50 βεβαιώσειε, έναντι 10 ευρώ τη μία.
Παράλληλα, τουλάχιστον δύο γυναίκεε, ηλικίαε 45 και 51, χρησιμοποίησαν πλαστέε βεβαιώσειε, προκειμένου να εισέλθουν και να

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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εργαστούν ωε συνοδοί ασθενών στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιαε, σύμφωνα με
τιε πληροφορίεε.
Οι τρειε γυναίκεε συνελήφθησαν από
τουε αστυνομικούε του τμήματοε Νίκαιαε,
την περασμένη Κυριακή. Οδηγήθηκαν στην

Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, με
τιε κατηγορίεε για «πλαστογραφία πιστο
ποιητικών και παραβίαση των μέτρων
πρόληψηε εξάπλωσηε ασθενειών κατ’
εξακολούθηση».
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 «Σπανιες θρομβώσεις, αλλά τα οφέλη του εμβολίου
υπερτερούν»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 995.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ TO «JOHNSON & JOHNSON» ΑΠΟ TON ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

«Ζπάνιεε θρομβώσεις, αΠΠά τα
οφέΑη του εμβοΑίου υπερτερούν»
ιθανή σύνδεση μεταξύ του
εμβολίου της Johnson &
Johnson και «πολύ σπάνι
ων» θρομβοεμβολικών επεισοδίων
διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρε
σία Φαρμάκων (ΕΜΑ), σύμφωνα
με χθεσινή ανακοίνωσή της, έπειτα
από την αξιολόγηση οχτώ περιστα
τικών στις ΗΠΑ σε συνολικά επτά
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου -ως
τις 13 Απριλίου.
Η επιτροπή ασφαλείας του Οργα
νισμού (PRAC) συμπέρανε ότι πρέπει
να προστεθεί μία προειδοποίηση για
ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώ
σεων με χαμηλά αιμοπετάλια στις
πληροφορίες για το σκεύασμα και
ότι πρέπει τα περιστατικά αυτά να
κατηγοριοποιηθούν ως «εξαιρετικά
COVID-19 COVID -19'
σπάνιες παρενέργειες του εμβολί
COVID -1»
ου». Η ΕΜΑ σημείωσε, όπως και
CoronaviruSi
Coronavirus
στην περίπτωση του εμβολίου της
Coronavirus
Vaccine
AstraZeneca, ότι τα οφέλη του εμ
Vaccine
Vaccine
βολίου υπερτερούν των κινδύνων
των παρενεργειών. Οι περιπτώσεις
injection only
injection oi
θρομβοεμβολών καταγράφηκαν
κυρίως σε γυναίκες κάτω των 60
Injection
ετών εντός τριών εβδομάδων από
τον εμβολιασμό.
Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη χρήση του εμβολίου έως
► ► ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
ότου ολοκληρωθεί η επαναξιολό
γηση των ύποπτων περιστατικών
και η Johnson & Johnson ανακοί
νωσε καθυστερήσεις στις παραδό
ΤΟΝ ΜΑΪΟ αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμ μα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι δοσικό. Συνεπώς, θα δώσουν μεγάλη «ώθηση»
σεις στην Ευρώπη προληπτικά. Οι
βολιασμοί στην Ελλάδα με το μονοδοσικό σήμερα η χώρα μας έχει παραλάβει κανονικά στην οικοδόμηση του τείχους ανοσίας.
περιοοότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν
εμβόλιο της Johnson & Johnson. Μένει να ένα μικρό ποσοστό των συμφωνημένων δό
παραλάβει τις πρώτες δόσεις από
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει αξιολογηθεί αρ
αποσαφηνιστεί εάν θα χορηγείται σε όλο τον σεων -33.600- οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει κετές φορές από την Επιτροπή Εμβολιασμών
το συγκεκριμένο σκεύασμα και
κάποιες έχουν ανακοινώσει σχετι
πληθυσμό ή θα προσανατολιστεί σε συγκεκρι να χορηγούνται ούτε έχει κανονιστεί ραντεβού το εμβόλιο της AstraZeneca, με την τελευταία
κούς περιορισμούς. Το εμβόλιο της
μένες ηλικιακές ομάδες, όπως έγινε και με το με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
της συνεδρίαση να καταλήγει σε σύσταση χο
J&J «Janssen» δεν αποκλείεται να
εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο έχει συσταΓια το δίμπνο Μαΐου-Ιουνίου, όμως, οι συμ- ρήγησης του εμβολίου στους πολίτες άνω των
ακολουθήσει τα... χνάρια του σκευ
θεί να χορηγείται στα άτομα άνω των 30 ετών. φωνημένες δόσεις περιλαμβάνουν περίπου 30 ετών. Δεν αποκλείεται, βέβαια, να επανα
άσματος της σουπδο-βρετανικής
Ot σχετικές συστάσεις θα πραγματοποιηθούν 300.000 δόσεις το μήνα Μάιο και 960.000 το προσδιοριστεί και το εμβόλιο της AstraZeneca
εταιρίας AstraZeneca που έχει
από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που μήνα Ιούνιο. Συνολικά, δηλαδή, η Ελλάδα θα όσο αποκρυσταλλώνεται π επιστημονική εικό
παραγκωνισθεί σε πολλές χώρες
θα συνεδριάσει μετά τη χθεσινή ανακοίνωση λάβει από την Johnson & Johnson σχεδόν 1,3 να αναφορικά με τα εξαιρετικά σπάνια περι
της Ε.Ε.
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και εκατομμύριο δόσεις που αντιστοιχούν σε ισά στατικά ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η σύσταση της ΕΜΑ δεν είναι δε
για όποια αλλαγή στο εμβολιαστικό πρόγραμ ριθμους πολίτες εφόσον το εμβόλιο είναι μονο
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
σμευτική και τα ρυθμιστικά όργανα
των κρατών-μελών της Ενωσης
μπορούν να αποφασίσουν για τον
ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξι- Ροσέλ Ουαλίνσκι, διευθύντρια των
asoutzou@e-typos.com
τρόπο χορήγησης του εμβολίου
ολόγος δρ Αντονι Φάουτσι δήλωσε Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης
στον πληθυσμό. Ενδεικτικό είναι
την Κυριακή ότι η απόφαση για την Ασθενειών (CDC).
πως αξιωματούχοι των Βρυξελλών «ελπίζει να βρει σύντομα λύση με
πιθανή επανεκκίνηση χορήγησης του
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της
επιβεβαίωσαν πως τους επόμενους τις ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά
εμβολίου στις ΗΠΑ θα ανακοινωθεί YouGov στις Ηνωμένες Πολιτείες, η
μήνες θα δοθεί προτεραιότητα στα του χρήση του». Χθες, η J&J ανακοί
ως την Παρασκευή. Επιπλέον, οι απόφαση των αμερικανικών αρχών
σκευάσματα που χρησιμοποιούν νωσε την οικονομική απόδοοή της
υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ επε- να αναστείλουν τη χορήγηση του εμ
ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
την τεχνολογία mRNA -Moderna, για τα εμβόλια κατά της Covid-19
σήμαναν πως μελετούν τα διαθέσι βολίου της Johnson & Johnson επέ
Pfizer/BioNTech-, εταιρίες με τις που ανέρχονται σε 100 εκατομμύ
Οι θρομβώσεις
μα στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις δρασε αρνητικά στην εμπιστοσύνη
οποίες προχωρούν σε νέες συμφω ρια δολάρια, ενώ τα τα συνολικά
παρουσιάστηκαν κυρία» δυνητικών σοβαρών παρενεργειών της κοινής γνώμης: το ποσοστό των
νίες αγοράς.
έσοδα διαμορφώθηκαν σε 22,3
μεταξύ ανθρώπων που έλαβαν το Αμερικανών που θεωρεί το εμβόλιο
σε γυναίκες κάτω των
Αμεση ήταν η αντίδραση της αμε δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο
60 ετών και πρόκειται για εμβόλιο της Johnson & Johnson για ασφαλές μειώθηκε κατά 15 μονάδες
ρικανικής φαρμακοβιομηχανίας που τρίμηνο του 2021 -που προέκυψαν
τον νέο κορονοϊό, πέραν αυτών που
μετά την ανακοίνωση, ενώ το ποσο
8 περιστατικά μετά από
ξεκαθάρισε ότι παραμένει «απόλυ κυρίως από πωλήσεις φαρμάκων και
ήδη οδήγησαν στην αναστολή της στό όσων το θεωρούν ανασφαλές
7
εκατομμύρια
δόσεις
τα σίγουρη» για το εμβόλιό της και προϊόντα περιποίησης.
αξιοποίησής του, όπως δήλωσε η
αυξήθηκε κατά 13 μονάδες. *
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 Σε νοσοκομεία με πλαστά τεστ Covid
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 997.61 cm² Κυκλοφορία:
:
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Το προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας που προχωράει στον έλεγχο
των εγγράφων είχε αντιληφθεί εδώ
και αρκετές εβδομάδες ότι υπήρχαν
πανομοιότυπα αρνητικά τεστ από το ίδιο
διαγνωστικό κέντρο.

31ΧΡ0ΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΕΓΓΡΑΦΑ-ΜΑΪΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ Ί0€ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

Σε νοσοκομεία με π Παστά τεστ Covid
λαστό αρνητικό τεστ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
Covid-19, ετοιμοπαράδοτο
gprotopsaltis@e-typos.com
για... μόλις 10 ευρώ. Σε δω
και αρκετές εβδομάδες πως υπήρχαν
μάτια ασθενών εν μέσω κορονοϊού
πανομοιότυπα αρνητικά τεστ από το
κατάφεραν να μπουν παράνομες
ίδιο διαγνωστικό κέντρο, παρότι οι
αποκλειστικές νοσοκόμες παρουσι
συνοδοί ασθενών που τα παρουσί
άζοντας παραποιημένα τεστ σε νοση
αζαν ήταν κάτοικοι διαφορετικών
λευτικά ιδρύματα τπς Αθήνας. Τους...
πελάτες υποδύθηκαν αστυνομικοί
περιοχών. Επειτα μάλιστα από τηλε
φώνημα στο συγκεκριμένο διαγνω
του Τμήματος Ασφαλείας ΝίκαιαςΡέντη και έπιασαν στα πράσα μια
στικό κέντρο, διαπιστώθηκε ότι στα
31χρονη γυναίκα από τη Γεωργία,
μοριακά τεστ είχαν παραποιηθεί τα
που παραδέχθηκε ότι είχε «παραποι
ονόματα.
ήσει» και πουλήσει τουλάχιστον 50
πλαστά αρνητικά τεστ.
Συλλήψεις
Την απάτη είχαν αντιληφθεί οι
Το απόγευμα της Κυριακής μια
άνδρες της Ασφάλειας του Γενικού
51χρονη γυναίκα από τη Γεωργία,
Νοσοκομείου Νίκαιας, που ειδοποίη
με το πρόσχημα ότι είναι συνοδός
σαν τις Αρχές και σταμάτησαν ακόμα
ασθενούς που νοσηλευόταν στο
δύο γυναίκες από την ίδια χώρα την
Γ.Ν. Νίκαιας, επιχείρησε να περάσει
ώρα που επιχειρούσαν να τους ξε
τον έλεγχο στην είσοδο με μαϊμού
γελάσουν με τις παραποιημένες βε
έγγραφο. Τα στοιχεία μάλιστα του
βαιώσεις που είχε «δημιουργήσει»
εγγράφου ήταν αυτά μιας 45χρονης
η 3Ίχρονη χρησιμοποιώντας... τον γυναίκας ίδιας καταγωγής που ήταν
υπολογιστή της.
ήδη μέσα στο νοσοκομείο μαζί με την
«Αυτό που μας κίνησε την περιέρ
ασθενή.
γεια ήταν ότι τακτικά και σε καθη
Το προσωπικό ασφαλείας του νο
μερινή βάση βλέπαμε έγγραφα από
σοκομείου ενημέρωσε αμέσως τις Αρ
τον ίδιο φορέα, ο οποίος φορέας δεν
χές, που συνέλαβαν τις δύο γυναίκες.
βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο»,
Αυτές αποκάλυψαν ότι πίσω από τα
δηλώνει στον Ελεύθερο Τύπο ο δι
πλαστά έγγραφα κρυβόταν η 31χροοικητής του Γενικού Νοσοκομείου
νη. Οι αστυνομικοί γρήγορα έφτα
Νίκαιας, Τάσος Μύτογλου. Το προ
σαν στα ίχνη τπς και την ίδια ημέρα
σωπικό που προχωράει στον έλεγχο
της πέρασαν χειροπέδες. Σε έλεγχο
των εγγράφων είχε αντιληφθεί εδώ
μάλιστα που πραγματοποίησαν στο

Π
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σπίτι τπς εντόπισαν τον υπολογιστή,
το scanner και τον εκτυπωτή που
χρησιμοποιούσε για να «αλλοιώνει»
στοιχεία σε παλαιό αρνητικά τεστ.
Οπως είπε στους αστυνομικούς, τα
πουλούσε με το ποσό των 10 ευρώ,
ενώ πριν σταματήσουν τη δράση της
οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας
Νίκαιας - Ρέντη, είχε προμηθεύσει
τουλάχιστον 50 πλαστά τεστ σε πα
ράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες
που κατάφεραν να «εισχωρήσουν»
σε νοσοκομεία.

□

Ελεγχοι

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
«Αυτό που μικ κίνησε την
περιέργεια ήταν ότι τακτικά,
σε καθημερινή βάση,
βλέπαμε έγγραφα από τον
ίδιο φορέα, ο onoios δεν
βρίσκεται κοντά στο Γενικό
Νοσοκομείο Nixaias»,
δήλωσε στον «Ε.Τ.»
ο 6ioiKmns του

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, το ότι
οι γυναίκες κατάφεραν να «παρακάμψουν» τα υγειονομικά πρωτόκολλα
που ακολουθούν όλα τα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τον διοικητή του Γ.Ν.
Νίκαιας, «γίνεται καθημερινή θερ
μομέτρηση, όπως επίσης γίνεται και
καθημερινός έλεγχος εγγράφων και
πιστοποιητικών για να φανεί ότι οι
συνοδοί είναι αρνητικοί.
Αν κάποιος ασθενής έχει ελαφρύ
νόσημα, δεν του δικαιολογείται συ
νοδός».
Ακόμα και έτσι όμως τόσο οι τρεις
κατηγορούμενες όσο και άλλες γυ
ναίκες που εργάζονται παράνομα
σε νοσοκομεία της Αττικής και της
υπόλοιπης χώρας βρίσκουν τρόπο
να «ελίσσονται» και να λειτουργούν,
διακινδυνεύοντας την εξάπλωση του

κορονοϊού μέσα στην «καρδιά» του
ΕΣΥ.
«Αυτό που έχει ανακαλυφθεί για
κάποιους τώρα στο Κρατικό Νίκαι
ας για εμάς δεν είναι ανακάλυψη,
το έχουμε καταγγείλει εδώ και πάρα
πολύ μεγάλο διάστημα ότι συμβαί
νει σε όλα τα νοσοκομεία», δηλώνει
στον Ελεύθερο Τύπο η Κωνσταντίνα
Ζιώρη, πρόεδρος της Πανελλαδικής
Ενωσης Νοσοκόμων - Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι
αποκλειστικές νοσοκόμες οφείλουν
να παρουσιάζουν αρνητικά μοριακά
τεστ, ενώ σε περίπτωση διασποράς
του ιού πρέπει να πραγματοποιούν
σχεδόν σε καθημερινή βάση και rapid
test. «Ετσι μας επιτρέπουν να μπού
με μέσα να δουλέψουμε, διαφορετι
κά δεν μπορούμε, εμείς οι νόμιμοι»,
ξεκαθαρίζει η Κ. Ζιώρη, εκφράζοντας
την απορία «πώς είναι δυνατόν εμείς
να τηρούμε τα πρωτόκολλά και από
την άλλη πλευρά να μπαινοβγαίνει
όλος αυτός ο κόσμος μέσα στα νο
σοκομεία και να παραμένει δίπλα
στους ασθενείς ανεξέλεγκτα».
Εις βάρος των τριών γυναικών
που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Πειραιά σχηματί
στηκε δικογραφία για πλαστογρα
φία πιστοποιητικού και παραβίαση
μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
κατ’ εξακολούθηση. ■
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 Συνεχείς ακυρώσεις ραντεβού για το εμβόλιο της
AstraZeneca
Πηγή:
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Συνεχείς ακυρώσεις ραντεβού για το εμβόλιο της AstraZeneca
Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Πάνω από 1,7 εκατ. άτομα είχαν

εμβολιαστεί με την πρώτη δό
ση στην Ελλάδα μέχρι την Τρίτη
το απόγευμα, ενώ ο αντίστοιχοε
αριθμόε για τουε πλήρωε εμβολιασμένουε ξεπερνούσε τιε 770.000.
Σύμφωνα με το Our World
in Data, ένα πρότζεκτ του Πα
νεπιστημίου τηε Οξφόρδηε το
οποίο, εκτόε των άλλων, κατα
γράφει την πορεία των εμβολι
ασμών ανά χώρα, το 7,4% του
πληθυσμού τηε χώραε μαε έχει
εμβολιαστεί πλήρωε, φέρνονταε
την Ελλάδα λίγο πάνω από τον
μέσο όρο τηε Ευρωπάίκήε Ενωσηε, όπου το 6,94% έχει εμβολι
αστεί και με τιε δύο δόσειε, και
αρκετά πάνω από τον παγκόσμιο
μέσο όρο, που είναι στο 2,67%.
Παρ’ όλα αυτά, εξετάζονταε τουε
αντίστοιχουε αριθμούε για τουε
ανθρώπουε που έχουν εμβολια
στεί με τουλάχιστον μία δόση,
η Ελλάδα έχει εμβολιάσει περί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που το 17% του πληθυσμού, ενώ
η Ε.Ε. βρίσκεται στο 18,73%, με
πολλέε χώρεε να έχουν εμβολιά
σει ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι
του πληθυσμού τουε με έστω την
πρώτη δόση, όπωε π.χ. η Μάλτα,
στην οποία πάνω από το 43% του
πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με
την πρώτη δόση, ή η Ουγγαρία,
όπου ο αντίστοιχοε αριθμόε ξε
περνά το 33%.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα
προχωρούν, αλλά υπεύθυνοι εμβολιαστικών κέντρων σε κέντρα
υγείαε τηε χώραε και φαρμακο
ποιοί λένε στην «Κ» ότι οι ακυρώσειε ραντεβού, με έμφαση σε
αυτά που αφορούν τα εμβόλια
τηε ΑεΐταΖεηεεα, συνεχίζονται.
Ο Παναγιώτηε Δημόπουλοε,
αναπληρωτήε διοικητήε στο νο
σοκομείο «Αγιοε Ανδρέαε» στην
Αχα'ί'α, αναφέρει πωε το 10% με
12% των ραντεβού για εμβόλιο
ΑείΓαΖθηβεα που περιμένουν ημερησίωε δεν έρχεται, τονίζονταε
πωε στο συγκεκριμένο εμβολια-

Την ώρα που το 7,4%
του πληθυσμού
έχει εμβολιαστεί
πλήρως, φέρνοντας
την Ελλάδα λίγο
πάνω από τον μέσο όρο
της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
στικό κέντρο έχουν εμβολιαστεί
περίπου 1.000 άτομα από τιε 16
Μαρτίου με AstraZeneca - πάνω
από 9.200 άτομα έχουν εμβολι
αστεί στο ίδιο κέντρο με Pfizer,
αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό δι
άστημα. Εναε εφημερεύων γιατρόε στο Κέντρο Υγείαε Βελεστίνου στον Βόλο λέει στην «Κ» πωε
έχουν αρκετέε ακυρώσειε ραντε
βού για ΑείταΖθηεεα -«έχουν αυ
ξηθεί οι ακυρώσειε, γενικά φοβά
ται ο κόσμοε», αναφέρει-, ενώ ο

Νίκοε Ζεράκηε, εφημερεύων γιατρόε στο Κέντρο Υγείαε Κασσανδρείαε στη Χαλκιδική, σημειώνει
πωε υπάρχουν ακυρώσειε καθώε
ο περισσότεροε κόσμοε προτιμάει
το εμβόλιο τηε Pfizer και προσπα
θεί να αλλάξει το ραντεβού του.
«Από τα 30 ραντεβού την ημέρα,
συνήθωε τα 20-22 έρχονται», λέει.
«Δυστυχώε έχουμε πτώση στην
προσέλευση και αυτό οφείλεται
στα γεγονότα των τελευταίων
εβδομάδων», εξηγεί στην «Κ» ο
Αντρέαε Μπελτσίδηε, υπεύθυνοε
του εμβολιαστικού κέντρου στο
Κ.Υ. Σταυρούποληε στην Ξάνθη.
«Δέχθηκε ένα χτύπημα η αξιοπι
στία του εμβολίου, κακώε βέβαια»,
τονίζει σχετικά με το εμβόλιο τηε
ΑείταΖεηεοα.

To otpeAos
Την προηγούμενη εβδομάδα,
ερευνητέε του Πανεπιστημίου
τηε Οξφόρδηε υποστήριξαν πωε
είναι 100 φορέε πιο πιθανό να
υποστεί κάποιοε σπάνια εγκεφα

λική φλεβική θρόμβωση αν νοσή
σει από κορωνόΐό από ό,τι αν δεν
νοσήσει, ενώ είναι 10 φορέε πιο
πιθανό να το πάθει από τον κορωνοϊό αντί από τα εμβόλια των
Pfizer και Moderna και 8 φορέε
πιο πιθανό από ό,τι με το εμβόλιο
τηε ΑεήηΖθηθεα. «Προσπαθώ να
ενημερώσω τον κόσμο ότι είναι
προε το συμφέρον τηε υγείαε του
να κάνει οποιοδήποτε σκεύασμα
εμβολίου κατά του κορωνο'ίού»,
συμπληρώνει ο κ. Μπελτσίδηε,
ενώ το ίδιο κάνουν και πολλοί
φαρμακοποιοί, οι οποίοι προσπα
θούν να μεταπείθουν τον κόσμο
που πηγαίνει στο φαρμακείο για
να αλλάξει ή να ακυρώσει το ρα
ντεβού για ΑεΐταΖθηεοα.
Εναε φαρμακοποιόε στο Κολωνάκι, ο οποίοε δεν ήθελε να
ονομαστεί, τονίζει στην «Κ» πωε
πολλά ραντεβού για ΑείταΖθηθεα
άλλαξαν, σε αντίθεση με αυτά για
Pfizer, αλλά όταν δεν υπήρχαν άλ
λα διαθέσιμα Pfizer, ο ίδιοε έπεισε
πολλούε να κάνουν AstraZeneca

από το να μην εμβολιαστούν κα
θόλου. Η Θεοδώρα, φαρμακοποιόε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκηε,
λέει πωε πολλοί ρωτούν ποιο εμ
βόλιο θα κάνουν πριν κλείσουν
ραντεβού και αν έχουν κλείσει
ήδη με AstraZeneca, κάνουν αί
τημα για αλλαγή, ενώ μια άλλη
φαρμακοποιόε στη Θεσσαλονί
κη αναφέρει στην «Κ» πωε από
τη στιγμή που βγήκαν τα δημο
σιεύματα περί παρενεργειών του
εμβολίου τηε AstraZeneca, μέχρι
τώρα πάρα πολλά ραντεβού έχουν
ακυρωθεί ή αντικατασταθεί, με
την τάση να παραμένει σταθερή
όλεε αυτέε τιε εβδομάδεε.
Θα μπορούσε όμωε κάτι να
έχει αρχίσει να αλλάζει τώρα που
η διασπορά στη χώρα παραμέ
νει σημαντική; Ο Ιωάννηε Ντόκοε, διοικητήε του Γενικού Νο
σοκομείου Βόλου, λέει στην «Κ»
πωε την Τρίτη είχαν πολύ λίγεε
ακυρώσειε στα ραντεβού. «Είναι
ελάχιστεε σε σχέση με τιε άλλεε
μέρεε», σημειώνει.

7

 Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:
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cm²
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:

950
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ασθενείς από τη γειτονική Δράμα,
διότι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρό
βλημα υποστελέχωσης και εξάντλη
σης του προσωπικού τους.
νήμες από όσα έζησε η
Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της
Παθολογική Κλινική
τους μήνες Νοέμβριο Δράμας που μίλησαν στην ΑΥΓΗ
και Δεκέμβριο ίου τονίζουν πως η μετατροπή της ορ
θοπεδικής
2020, όταν η Δράμα πλήρωσε
βαρύ κλινικής (με γεμάτα χθες
φόρο αίματος στον κορωνοϊό -μαζί τα 25 από τα 35 κρεβάτια) σε Covid
με την Πέλλα, την Πιερία και τις Σέρ αναμένεται να μεγιστοποιήσει τον
ρες θρήνησαν τους περισσότερους κίνδυνο διασποράς, αφού, λόγω της
θανάτους στην Ελλάδα-, ξυπνούν χωροταξίας του νοσοκομείου, οι θε
τικοί ασθενείς θα περνούν από όλο
στο νοσοκομείο της πόλης.
Από χθες, Τρίτη 20.4, επρόκειτο το νοσοκομείο μέχρι να φτάσουν
να αρχίσει να νοσηλεύει και πάλι στους θαλάμους τους.

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Να ξαναζήσουν
τις «συνθήκες
πολέμου» του
δεύτερου
κύματος
απειλούνται
εργαζόμενοι και
ασθενείς του
Νοσοκομείου
Δράμας, το
οποίο
εξαναγκάζεται να
ξανανοίξει άρον άρον την κλινική
Covid χωρίς το
απαραίτητο
προσωπικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μ

ασθενείς με Covid, παρά τις επιφυ
λάξεις και τους κινδύνους που έχουν
επισημανθεί από την πλευρά των
γιατρών του εξαιτίας της έλλειψης
προσωπικού.
Η διοίκηση της 4ης ΥΠΕ αποφά
σισε να επαναλειτουργήσει η κλινική
κορωνοϊού (αν και μέχρι την ώρα
που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν
υπήρχε έγγραφη εντολή), καθώς τα
Νοσοκομεία Καβάλας και Σερρών
αποφάσισαν να μη δεχθούν άλλους

Δεν υπάρχουν γιατροί
Παράλληλα, η εξάντληση του προ
σωπικού καθιστά αδύνατη την εκ
νέου κοβιντοποίηση (μέρους) του
νοσοκομείου, το οποίο στο δεύτερο
κύμα είχε γίνει μονοθεματικό: το 1/3
του προσωπικού είχε νοσήσει το
εφιαλτικό δίμηνο Νοεμβρίου - Δε
κεμβρίου, ενώ οι ειδικοί γιατροί δεν
παίρνουν τα ρεπό που ορίζει ο νόμος
- ούτε λόγος να γίνεται για τις κανο

νικές άδειες των ετών 2020 και 2021.
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους,
η Παθολογική Κλινική του νοσοκο
μείου ήταν και παραμένει σε τραγική
κατάσταση, δεδομένου ότι από τους
πέντε υπηρετούντες ειδικούς ια
τρούς η μία τελεί υπό παραίτηση και
ένας πάσχει από σοβαρό νόσημα.
Αυτή η υποστελέχωση έχει ως
αποτέλεσμα οι εφημερίες της Παθο
λογικής Κλινικής (με γεμάτες τις 52
κλίνες της χθες) να εκτελούνται από
έναν ειδικό ιατρό, ο οποίος «μπαινο
βγαίνει» στα Επείγοντα Covid και
στα Επείγοντα της Παθολογικής, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ, παράλ
ληλα, έχει υπό την ευθύνη του την
Παθολογική Κλινική και την κλινική
ύποπτων Covid-19 - άρα διακυβεύεται η ασφάλεια του ιδίου, αλλά κυ
ρίως των ασθενών του.
Βέβαια, οι γιατροί των υπολοίπων
ειδικοτήτων είναι επίσης ελάχιστοι
σε αριθμό. Παράλληλα, τέσσερις ει
δικοί ιατροί απασχολούνται καθημε
ρινά στο εμβολιαστικό κέντρο του
Νοσοκομείου Δράμας (δύο στην

πρωινή βάρδια και δύο στην απο
γευματινή). Ένας γιατρός ο οποίος
εμβολιάζει το πρωί δεν είναι δυνατόν
να μπορεί το απόγευμα να μπαίνει
στην κλινική Covid, επισημαίνουν οι
εργαζόμενοι.

Βλέποντας και... μπαλώνοντας
κατόπιν εορτής
Άρα; Μπαλώματα, μπαλώματα,
μπαλώματα, η μόνιμη δηλαδή απά
ντηση της κυβέρνησης και των διο
ρισμένων από αυτήν διοικήσεων για
κάθε κενό που δημιουργεί η μη θωράκιση του ΕΣΥ.
Οι τρεις εναπομείναντες παθολό
γοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τα Covid περιστατικά με την «ενί
σχυση» μιας ακτινολόγου, η οποία
θα μετακινηθεί από άλλο τμήμα, και
ενός ακόμη συναδέλφου τους γενι
κής ιατρικής, που θα τον στερηθούν
οι ασθενείς ενός Κέντρου Υγείας.
Σύνολο γιατρών: πέντε!
«Γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνα
τή η επαναλειτουργία Covid κλινι
κής με ασφαλείς συνθήκες εφημέ-

8

 Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

6-7

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-04-2021

iu-u*aw

ρεύσης για το ιατρικό και νοσηλευτι
κό προσωπικό και, φυσικά, για τους
Δραμινούς πολίτες» προειδοποίη
σαν, σε επιστολή τους προς την 4η
ΥΠΕ και προς τη διοίκηση του Νο
σοκομείου Δράμας (19.4.21), οιτρεις
προαναφερθέντες γιατροί της Παθο
λογικής Κλινικής, θέτοντας προ των
ευθυνών τους «όσους λαμβάνουν τις
αποφάσεις» - ενώ «επιφυλάσσονται
για κάθε νόμιμη ενέργειά τους».
Ξέρουν πως αυτοί θα πληρώσουν
ξανά την τακτική τού «βλέποντας και
κάνοντας», λίγους μόλις μήνες μετά
το δεύτερο κύμα που χτύπησε με σφοδρότητα πολλές περιοχές της Μακε
δονίας, μεταξύ των οποίων και τη
Δράμα, όπου καταγράφηκαν περισ
σότεροι από 300 θάνατοι.
Οι υγειονομικοί της Δράμας κατα
λογίζουν στην κυβέρνηση ότι όλο
αυτό το διάστημα δεν έλαβε κανένα
μέτρο για ενίσχυση των δομών του
ΕΣΥ και του ιατρικού και νοσηλευτι
κού προσωπικού, με συνέπεια να τί
θεται ξανά σε κίνδυνο η ζωή και η
ασφάλεια των εργαζομένων και των
πολιτών της Δράμας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η εικόνα πλήρους κατάρρευσης επιστρέφει στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 528.11 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η εικόνα πλήρους
κατάρρευσης επιστρέφει
στα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης
Ένας 43χρονος οδηγός του ΟΑΣΘ είναι το έβδομο θύμα που μετρά
ο Οργανισμός από την έναρξη της πανδημίας. Τα μέτρα προστασίας
που ζητούν οι εργαζόμενοι, ενώ η διοίκηση κωφεύει, ζήτησε
να τηρηθούν ο αν. τομεάρχης Μεταφορών Χρ. Γιαννούλης

Της

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ
εσσαλονίκη: Σε αριθ
μούς ίου περασμένου
«μαύρου» Νοεμβρίου
κινήθηκαν οι ημερή
σιες εισαγωγές ασθενών με κορω
νοίο στο ΑΧΕΠΑ, που έκλεισε το
πρωί την εφημερία του με τρεις κε
νές κλίνες ΜΕΘ που «αδέιασαν»
μέχρι χθες το πρωί.
«Το ΑΧΕΠΑ είναι πλέον νοσο
κομείο μιας νόσου» λένε εργαζό
μενοι σε αυτό. Περίπου 210 ασθε
νείς με Covid-19 νοσηλεύονται
εκεί, στις «κοβιντοκλινικές» που
έχουν αναπτυχθεί και στις ΜΕΘ,
όπου δίνουν μάχη 27 διασωληνωμένοι ασθενείς. Ενδεικτική της κα
τάρρευσης του συστήματος Υγεί
ας είναι και η καταγγελία ότι κλίνη
ΜΕΘ για ασθενείς με άλλα νοσή
ματα δεν υπάρχει στο ΑΧΕΠΑ,
ενώ ένας ασθενής που βγήκε από ΟΑΣΘ θεωρεί ότι τα έχει κάνει
σοβαρό χειρουργείο και διασωλη- όλα τέλεια για την προστασία των
νώθηκε στον χώρο περίμενε επί εργαζόμενων και του επιβατικού
πολλές ώρες για να μεταφερθεί σε κοινού, ήδη επτά οδηγοί και εργα
ΜΕΘ ιδιωτικής κλινικής, διότι οι ζόμενοι άλλων ειδικοτήτων του
ιδιωτικές κλινικές δεν κάνουν ει Οργανισμού προσμετρώνται στα
σαγωγές μετά τις 12 το μεσημέρι!
θύματα της πανδημίας.
Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου
Ο αναπληρωτής τομεάρχης
ξεκίνησε την εφημερία του με 113 Μεταφορών και βουλευτής Θεσ
ασθενείς στις «κοβιντοκλινικές»
σαλονίκης Χρ. Γιαννούλης εξέκαι με 28 διασωληνωμένους σε φρασε τα συλλυπητήριά του στην
κλίνες ΜΕΘ.
οικογένεια του 43χρονου εργαζό
μενου του ΟΑΣΘ και κάλεσε τη δι
Μόλις 43 χρόνων το έβδομο
οίκησή του «να λάβει και να συνε
θύμα που μετρά ο ΟΑΣΘ
χίζει να λαμβάνει όλα τα απαραί
Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι του τητα μέτρα που ζητούν εδώ και
ΟΑΣΘ θρηνούν ακόμη έναν συ εβδομάδες οι εργαζόμενοι του
ΟΑΣΘ». «Δεν υπάρχει πλέον κα
νάδελφό τους, θύμα του κορωνοϊού. Ο άτυχος εργαζόμενος ήταν μία δικαιολογία για την αναποτε
μόλις 43 χρόνων και πατέρας λεσματική και αλαζονική διοίκηση
τριών παιδιών, με το μικρότερο Σκόδρα να παριστάνει ότι δεν κα
ηλικίας μόλις δύο μηνών. Νοση ταλαβαίνει και δεν ακούει τις
λευόταν επί μέρες διασωληνωμέ- πραγματικές ανάγκες των εργαζο
νος σε νοσοκομείο της Θεσσαλο μένων».

Θ

νίκης, αλλά δεν τα κατάφερε... Αν
και, κατά την κυβέρνηση ,»στα
αστικά λεωφορεία δεν κολλάει ο
κορωνοϊός», αν και η διοίκηση του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεχίζονται
τα παρατράγουδα
Στο μεταξύ, τα «παρατράγουδα»

με τους αρνητές των μέτρων που
ανήκουν σε διάφορες εθνικιστικές
και ακροδεξιές ομάδες συνεχίζο
νται. Ο πατέρας που δημιούργησε
τη Δευτέρα εντάσεις στο 1 ο ΓΕΛ
Θέρμης και συνελήφθη, χθες
βγαίνοντας από το γραφείο του ει
σαγγελέα δήλωσε «Όλα καλά.
Έχω την Παναγιά και τον Χριστό
μαζί μου!», ενώτον περίμεναν έξω
από το δικαστικό μέγαρο Θεσσα
λονίκης κάπου δέκα από τους αυτοαποκαλούμενους «θεματοφύλακες του συντάγματος». Νωρίτε
ρα ο γιος του, μαθητής Β’ Λυκείου,
πήγε και πάλι στο σχολείο χωρίς
self test και αρνήθηκε να αποχω
ρήσει όταν του ζητήθηκε από τον
διευθυντή. Επικαλούνταν και αυ
τός ότι είναι συνταγματικό του δι
καίωμα να μπει για μάθημα χωρίς
να έχει κάνει το τεστ και παρέμεινε στο προαύλιο του σχολείου. Στο
δεύτερο διάλειμμα μάλιστα κατά
φερε να μπει στην αίθουσα διδα
σκαλίας, με αποτέλεσμα να σταμα
τήσουν πάλι τα μαθήματα στη συ
γκεκριμένη τάξη.
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