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 Στήριξη της κινητοποίησης εργαζόμενων στα
νοσοκομεία
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 145.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΔΕΔΥ

Στήριξη ms κινητοποίησή
εργαζόμενων στα νοσοκομεία
Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων ins ΑΔΕΔΥ με βάση ns anofdosis ins Εκτελεστικήε Επιτροnhs, για στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στα Κέντρα
Υγεία5 και στο ΕΚΑΒ, στηρίζει την προγραμματισμένη συγκέντρωση από tous συλλόγουε των ερ
γαζομένων στα Νοσοκομεία του Νομού μα5 την Πέμπτη 22 Απριλίου ons 12 το μεσημέρι στην πε
ριφέρεια Ηπείρου.
Αιτήματα ins κινητοποίησηε είναι:
Η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα είναι αίτημα ζωτικήε onpaoias για αξιοπρεπή
υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό βίο.
Η μονιμοποίηση των εκτάκτων είναι χρέοε όλων μα3. Να μην απολυθεί ούτε έναε συμβασιούχο3
- sniKoupiKos.
Η αύξηση των μισθών είναι επιτακτική ανάγκη για να ζούμε με αξιοπρέπεια.
Η ενίσχυση ins Anpooias Υγεία3, Πρόνοιαε και ΕΚΑΒ διαχρονικό βασικό αίτημα για ασφαλει^
ouv00kos νοσηλεία και εργασίαε.
Ο χαρακτηρισμ03 του θανάτου των συναδέλφων από κορωνοϊό ωε εργατικό ατύχημα είναι υπο
χρέωση ins πολιτείαΞ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στο «βαθύ κόκκινο» το Αχιλλοπούλειο
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Επιφάνεια 496.6 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΟΙΞΕ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ

Στο «βαθύ κόκκινο» το Αχιλλοπούλειο
77 ασθενείς δίνουν μάχη στις κλινικές και τη ΜΕΘ - 36 τα νέα κρούσματα Υψηλή θετικότητα και στα rapid tests - Στο 1,1 ο δείκτης μεταδοτικότητας
υτό που απεύχονταν όλες τις προηγούμε
νες μέρες οι γιατροί του Νοσοκομείου Βό
λου, να αυξηθούν δηλαδή οι νοσηλευόμε
νοι και να χρειαστεί να ανοίξει τρίτη κλινική, έγινε.

χείας ανίχνευσης συνεχίζονται στον δήμο Βόλου

Α

σήμερα Πέμπτη, στο διοικητήριο Π.Ε. Μαγνησίας
(Ελ. Βενιζέλου-Αναλήψεως),από ώρα 09:00 έως
14:00, μπροστά από το ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμ
μών Ν. Μαγνησίας, από ώρα 09:00 έως 14:00
και στη Ν. Ιωνία μπροστά από τον Ι.Ν. Ευαγγελί

Οι ασθενείς που χρήζουν νοσοκομειακής περί

στριας, από ώρα 09:00 έως 14:00.

θαλψης λόγω covid έφτασαντους 77, με αποτέλε
σμα να αποφασιστεί να ανοίξει και η τρίτη κλινική,

Self tests για τους εργαζόμενους
στα φαρμακεία

στο τμήμα της Ουρολογικής, όπως αντίστοιχα είχε
γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, όταντο Αχιλλοπού-

Self test θα πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμε

λειο έφτασε να νοσηλεύει μέχρι 119 ασθενείς.

νοι στα φαρμακεία, όπως επισημαίνει σε ανακοί

Αν και χθες τα νέα κρούσματα ήταν πολύ χαμη

νωσή του ο Σύλλογος Φαρμακοϋπαλλήλων.

λότερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, η

Για την τρέχουσα εβδομάδα, δίδεται η δυνατότη

πανδημία παραμένει με άγριες διαθέσεις στη Μα

τα το αποτέλεσμα της διενέργειας του self test να

γνησία.

δηλωθεί έως και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 36 νέες μολύνσεις, ενώ

Τα φαρμακεία, ως καταστήματα λιανικής πώλη

υψηλή θετικότητα καταγράφεται και στα rapid
tests που γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα
Μαγνησίας πλέον σε καθημερινή βάοη.

Εξαιτίας της ασφυκτικής πίεσης, που δέχεται πλέον το Νοσοκομείο Βόλου λόγω αύξησης
νοσηλειών, άνοιξε τρίτη κλινική, όπως είχε γίνει αντίστοιχα τον περασμένο Νοέμβριο

σης, έχουν ενταχθεί στην υποχρέωση της διεξα
γωγής self test για τους εργαζόμενους και εάν το
αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι

Ο μέσος όρος των κρουσμάτων του τελευταίου
επταημέρου διαμορφώθηκε στα 32,14 κρούσμα

από διασωληνωμένους ασθενείς, τρεις άνδρες

ΔΥ, ολοκληρώθηκαν χθες οι δωρεάν μαζικές λή

θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδί-

τα, ενώ ανά 100.000 κατοίκους κινείται στα

ηλικίας 70,75 και 74 ετών και τέσσερις γυναίκες

ψεις τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-

δεται από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την

18,95 κρούσματα. Ο δείκτης μεταδοτικότητας κι

ηλικίας 56,65, 77 και 71 χρόνων.

test) μέσω δειγματοληψίας, που πραγματοποι

οποία οι εργαζόμενοι εκτυπώνουν ή φέρουν σε

Στους θαλάμους αρνητικής πίεσης παραμένουν

ήθηκαν στο Δ. Βόλου και στην Αργαλαστή Δ. Νοτί

ηλεκτρονική μορφή.

Γιατροί και νοσηλευτές στο Αχιλλοπούλειο δοκι

για νοσηλεία πέντε άνδρες ηλικίας, 53, 57, 61,

ου Πηλίου. Στο Διοικητήριο των Π.Ε. Μαγνησίας

Μόνο στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος,

μάζουν πλέον τα όριά τους. Δεν πρόλαβαν να πά

70 και 71 ετών, ενώ 31 ασθενείς νοσηλεύονται

διενεργήθηκαν τεστ σε 474 άτομα και ανευρέθη-

οι ανωτέρω εργαζόμενοι μεταβαίνουν εντός 24

ρουν ανάσα από το δεύτερο κύμα και βλέπουν να

στην Α κλινική κορονοϊού και 34 στη Β'κλινική.

καν 14 θετικά και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο λή-

ωρών σε δημόσια δομή μεταξύ αυτών που είναι

νείται στο 1,1.

επαναλαμβάνεται το ίδιο εφιαλτικό οκηνικό.
Για μία ακόμη μέρα χθες στη Μονάδα Εντατικής

Τα αποτελέσματα των rapid

Θεραπείας του κορονοϊού αδιάθετη παρέμενε μό

Στο πλαίσιο δράσεων ελέγχου της διασποράς

νο μία κλίνη, οι άλλες επτά ήταν κατειλημμένες

του ιού από την Περιφέρεια Θεσοαλίας και τον Ε0-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φθηκαν 140 δείγματα και βρέθηκαν 5 θετικά.

αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr,

Στην Αργαλαστή λήφθηκαν 99 δείγματα και όλα

για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο ή σε ιδιωτική

βρέθηκαν αρνητικά.

δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του

Οι δωρεάν μαζικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι τα

εργοδότη είτε δική τους.
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 Επιπλέον όπλα στη μάχη για την «Ελευθερία»
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Επιφάνεια 504.0 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

Κυκλοφορία:

0
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» 2Η Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιπλέον όπλα στη μάχη για την «Ελευθερία»
Ανοίγουν 10 νέες γραμμές εμβολιασμού με Pfizer σε Βόλο, Αλμυρό και Βελεστίνο Ενθαρρυντικά στοιχεία δείχνουν τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία
ατούν επιπλέον γκάζι οι εμβο
ρις μέρες αργότερα από την υπόλοι
λιασμοί στη Μαγνησία. Οπως
πη Θεσσαλία, ο νομός βρίσκεται στη
έγινε γνωστό από τη Γ.Γ. Πρωτο
δεύτερη θέση σε επίπεδο Θεσσα
βάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουρ
λίας και μέσα στην 15άδα πανελλα
γείου Υγείας, από την Τετάρτη 5 Μάίου
δικά, σύμφωνα με τα απολογιστικά
ενεργοποιούνται 10 νέες εμβολιαστιστοιχεία της 20ης Απριλίου για την
κές γραμμές με εμβόλιο Pfizer σε δομές
πρόοδο των εμβολιασμών.
του νομού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατι

Π

στικά στοιχεία από την πλατφόρμα
Η δημιουργία των νέων εμβολια-

emvolio.gov.gr, στη χερσαία Μαγνη

στικών γραμμών αναμένεται να επι
ταχύνει τους ρυθμούς εμβολιαομών

σία μέχρι 20 Απριλίου, είχαν πραγμα
τοποιηθεί συνολικά 35.833 εμβο

στον νομό και κατ’ επέκταση το χτίσι

λιασμοί , 25.827 εμβολιασμοί της

μο της ανοσίας στο γενικό πληθυ

πρώτης δόοης και 10.006 εμβολια

σμό, καθώς θα θωρακιστεί απέναντι

σμοί της δεύτερης δόοης.

στον ιό.
Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδία

Αντίστοιχα στις Σποράδες έχουν γί
νει συνολικά 3.234 δόσεις εμβο

σμά του Εθνικού Προγράμματος Εμ

λίων, με τις 2.424 να αφορούν στην

βολιασμών «Ελευθερία», θα λει
τουργήσουν 4 νέα εμβολιαστικά κέν

πρώτη δόση και 810 στη δεύτερη.
Στη Λάρισα έχουν γίνει μέχρι και

τρα στο Νοσοκομείο του Βόλου, δυο
στο Κέντρο Υγείας Βόλου, τρία στο

χθες συνολικά 50.609 εμβολιασμοί
, 37.976 εμβολιασμοί της πρώτης

Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ενώ μία επι
πλέον εμβολιαστική γραμμή με εμ

δόοης και 12.633 εμβολιασμοί της
δεύτερης δόσης, στα Τρίκαλα έχουν

βόλιο Pfizer ενεργοποιείται και στο

Η δημιουργία 10 νέων εμβολιαστικών γραμμών από 5 Μαΐου αναμένεται να επιταχύνει
τους ρυθμούς εμβολιασμών στη Μαγνησία και κατ’ επέκταση το χτίσιμο της ανοσίας
στον γενικό πληθυσμό, καθώς θα θωρακιστεί απέναντι στον ιό
δεύτερης δόσης.

Την «κούρσα» οδηγεί
το Αχιλλοπούλειο

στους 6.500, δηλαδή, σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα θα υπερδιπλα

κό διάστημα από 8-1-2021 μέχρι 194-2021 διενεργήθηκαν 11.398 εμ

σιαστούν.
Παρατηρείται σημαντική αύξηοη

βολιασμοί.

των εμβολιαομών ημερησίως, από 5

γίνει μέχρι και χθες 29.018 εμβο

στον νομό οδηγεί το Αχιλλοπούλειο
Νοσοκομείο Βόλου.

Η εμβολιαστική κατάσταση, που παρατηρείται ανά μήνα έχει ως εξής:

Απριλίου και εφεξής, πλησιάζοντας
και ξεπερνώντας το ψυχολογικό

Κέντρο Υγείας του Βελεστίνου, όπου
μέχρι σήμερα γίνονται εμβολιασμοί

λιασμοί , 20.443 εμβολιασμοί της
πρώτης δόσης και 8.575εμβολια-

Το χρονικό διάστημα από 8-1-2021
μέχρι 19-4-2021 διενεργήθηκαν

Ιανουάριος 2021:1.607 εμβολια
σμοί, Φεβρουάριος 2021: 2.934

φράγμα των 300 εμβολιασμών ημε
ρησίως. Μάλιστα στις 19-42021 διε

με AstraZeneca.
Η «εμβολιαστική εικόνα» της Μα

σμοί της δεύτερης δόσης.
Τέλος, στην Καρδίτσα, έχουν γίνει

10.187 εμβολιασμοί με εμβόλιο της
PFIZER και για το χρονικό διάστημα

εμβολιασμοί, Μάρτιος 2021:3.186
εμβολιασμοί, Απρίλιος 2021:3.671

νεργήθηκαν 314 εμβολιασμοί.

γνησίας εξάλλου βελτιώνεται διαρ

μέχρι και χθες 26.547 εμβολιασμοί

από 16-3-2021 μέχρι 19-42021 διε

γονός ότι όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά

κώς. Παρά το γεγονός ότι τα εμβόλια

, 19.288 εμβολιασμοί της πρώτης
δόσης και 7.259 εμβολιασμοί της

νεργήθηκαν 1.211 εμβολιασμοί με
εμβόλιο της ASTRAZENECA.

εμβολιασμοί.
Η εκτίμηση είναι ότι τον Απρίλιο
2021, οι εμβολιασμοί θα ανέλθουν

ξεκίνησαν στις 8 Ιανουάριου- τέσσε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την «κούρσα» των εμβολιασμών

Συνολικά και στα δυο εμβολιαστικά
κέντρα του Νοσοκομείου για το χρονι

Το σημαντικότερον όλων είναι το γε
και δεν παρατηρήθηκε κανενός εί
δους παρενέργεια.
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 Οι αποφάσεις του ΕΜΑ
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
6-7

Επιφάνεια 1637.16
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

Κυκλοφορία:

0
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Οχ αποφάσεις
του EMA..J

.τα λάθη

ιαχειρισης και η ουσία

στο θέμα των εμβολίων

ι αποφάσισε και γνωμοδότησε τελικά την
Τρίτη ο ΕΜΑ (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων);

Τ

Μετά από μελέτη των δεδομένων και ανταλ
λαγή απόψεων με τις αντίστοιχες Αρχές στις Η ΠΑ,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιστατικά που
παρατηρήθηκαν στις ΗΠΑ μετά από τη χορήγηση 7
εκατομμυρίων δόσεων περίπου έχουν αιτιώδη συσχέτιση με το εμβόλιο. Προκαλούνται δηλαδή από
αυτό, επομένως πρόκειται για μια ανεπιθύμητη ενέρ
γεια, η οποία έχει ήδη κατηγοριοποιηθεί πλέον ως
«ανοσοποιητική θοουΒωτική θρομβοπενία
sahinis@creietv.gr
λουμένη απόπροκαεμβό

Του

λιο» (VITT).
Αυτή η ανεπιθύμη
τη ενέργεια δεν ήταν
αναμενόμενη, αν και
είχε παρουσιαστεί περιστατικό με θρόμβωση στη
μελέτη. Επομένως αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να
προστεθεί στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος, και
φυσικά να ενημερωθούν οι επαγγελματίες Υγείας,
*

Γιώργου
Σαχίνπ

όπως και οι ασθενείς, ώστε να βρίσκονται σε ετοι
μότητα και επαγρύπνηση σχετικά με την πιθανότητα
εμφάνισης παρόμοιων περιστατικών, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.
Όσο δε για τους εμβολιασμούς, παρά το συγκε-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κριμένο εμβόλιο ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για

Τι συμβαίνει Λοιπόν;
Γιατί να ισχύουν δύο
μέτρα και δύο σταθμά για δύο
εμβόλια που κάνουν την ίδια
δουλειά και που παρουσιάζουν
τα ίδια προβλήματα; Μήπως το
πάθημα έγινε μάθημα; Ποια
από τις δύο στάσεις είναι η
ενόεόειγμένη;Δεν οφείλουμε
ναζέρουμε;

κριμένο πρόβλημα, αυτοί μπορούν πλέον να ξεκινή
σουν στις χώρες της Ε.Ε., επειδή το όφελος από το
συγκεκριμένο εμβόλιο υπερτερεί από τον κίνδυνο
τού να παρουσιαστεί αυτή η μη αναμενόμενη ανεπι
θύμητη ενέργεια, δεδομένου ότι είναι πολύ μικρός.
Τι μας είπε με άλλα λόγια; Μας είπε ότι για το συγκε

το εμβόλιο της AstraZeneca. Έτσι λοιπόν, αυτό ση
μαίνει ότι από τη μια έχουμε ένα καινούργιο εμβόλιο,
ένα επιπλέον εμβόλιο στη "φαρέτρα" μας κι ότι αυτό
είναι πολύ καλό γιατί ενισχύουμε με τον τρόπο αυτό
την άμυνά μας απέναντι στον ιό και τη νόσο και γιατί
επιταχύνουμε το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα.
Αυτή είναι η αλήθεια, όχι όμως όλη η αλήθεια, γιατί
καλό είναι να τονίσουμε ότι η συνέχιση των εμβολι
ασμών με το εμβόλιο αυτό βασίζεται, όπως και στην
περίπτωση του εμβολίου της AstraZeneca, στη λογι
κή τους κόστους-οφέλους.Ότι δηλαδή δεν είναι πως
δεν υπάρχουν κίνδυνοι από τη χορήγηση των συγκε
κριμένων εμβολίων, αλλά ότι οι κίνδυνοι αυτοί εί
ναι εξαιρετικά σπάνιοι, τουλάχιστον απ' ό,τι φαίνεται
προς το παρόν τουλάχιστον.
Αυτή λοιπόν είναι ολόκληρη η αλήθεια, γιατί πρέ
πει να τη γνωρίζει όποιος πάει να εμβολιαστεί. Από |
'κει κι έπειτα, όλα τα άλλα σηκώνουν συζήτηση, και
το λέω αυτό γιατί μέχρι να καταλήξουν οι αρμόδιες
Αρχές, που έχουν την ευθύνη της αδειοδότησης και
που παρακολουθούν και μελετούν τα δεδομένα σε
επίπεδο φαρμακοεπαγρύπνησης, είχε προκληθεί
- όπως είναι φυσικό άλλωστε - πολύς θόρυβος και
μαζί με αυτόν είχαν χρησιμοποιηθεί πολλά αδόκιμα
επιχειρήματα, με σκοπό να μην κλονιστεί η έμπιστο-
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 Οι αποφάσεις του ΕΜΑ
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

1
6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

σύνη του κόσμου απέναντι στα εμβόλια, με αποτέλε
σμα να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση, τόση που να
κινδυνεύουμε να φτάσουμε στην τελείως αντίθετη
κατάσταση από την επιδιωκόμενη.
Στο να κλονιστεί, δηλαδή, η εμπιστοσύνη, για να
μην πούμε καλύτερα ότι τελικά ίσως και να φτάσα
με εκεί, κι αυτό δεν είναι καλό. Τα ζητήματα αυτά, και
μάλιστα εν μέσω πανδημίας, φόβου, απελπισίας για
να μην πούμε ακόμη και απόγνωσης, είναι πολύ λε
πτά και απαιτούν ιδιαίτερους και πολύ προσεκτικούς
χειρισμούς, πράγμα και πράγματα που δεν έγιναν.

ΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ Η ΣΩΣΤΗ;

Με δύο μέτρα και
δύο σταθμά...
Δεν έφταναν βέβαια όλα αυτά, υπάρχουν ερωτηματικά
για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν
στη χώρα μας τα προβλήματα από τα δύο αυτά εμβόλια,
για όσο διάστημα υπήρχαν οι επιφυλάξεις και εκκρεμούσαν

"Κλειδί" η διαφάνεια και όχι
άλλοθι απραξίας

οι αποφάσεις του ΕΜΑ.
Δηλαδή για το εμβόλιο της AstraZeneca, για όσο περιμένα
με τις αποφάσεις, οι εμβολιασμοί συνεχίζονταν, για το εμ
βόλιο όμως της Johnson and Johnson (J&J), οι εμβολιασμοί
είχαν ανασταλεί από την Παρασκευή, το γεγονός ότι δεν εί
χαν ξεκινήσει δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δικαιολογία. Χθες
το απόγευμα μάθαμε ότι οι εμβολιασμοί με το Johnson and
Johnson (J&J) θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα. Γιατί άραγε
αυτή η καθυστέρηση, από τη στιγμή που ο ΕΜΑ έδωσε το
"πράσινο φως"; Μήπως για να καταναλωθούν πρώτα τα
εμβόλια της AstraZeneca που έχουν περισσέψει; Μήπως γί
αυτό από τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει νέα πλατφόρμα για
εμβολιασμούς από 30 έως 39 ετών και μάλιστα, όπως δη
λώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας, με τα υπάρχοντα

Ένα βασικό ζήτημα είναι να υπάρχει διαφάνεια και
να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια, ακόμη κι αν είναι δύ
σκολο να εξηγηθεί. Ακόμη και τότε πρέπει να βρε
θεί τρόπος για να γίνει κατανοητή απ' όλο τον κό
σμο, από τον καθένα, γιατί ο καθένας έχει δικαίω
μα να ξέρει, και στην περίπτωση του εμβολίου της
AstraZeneca αυτό δεν έγινε. Γιατί τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν από αυτό, ενώ τελικά αποδεί
χτηκε ότι από αυτό δημιουργήθηκαν και επιχειρήθηκε να αποσιωπηθούν και να ερμηνευτούν ως τυ
χαία και να προδικάσουν κάποιοι τις τελικές αποφά
σεις, και μάλιστα πολύ πριν την ώρα τους, για να ικα
νοποιηθούν κάποιοι που μέχρι σήμερα εξακολου
θούν να βλέπουν το εμβόλιο σαν σανίδα σωτηρί
ας και πιο συγκεκριμένα για να το διευκρινίσουμε

σε στοκ εμβόλια της AstraZeneca;
Τι συμβαίνει λοιπόν; Γιατί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο
σταθμά για δύο εμβόλια που κάνουν την ίδια δουλειά και τα
οποία παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα; Μήπως το πάθη
μα έγινε μάθημα; Ποια από τις δύο στάσεις είναι η ενδεδειγμένη; Δεν οφείλουμε να ξέρουμε;
Δεν πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μια δήλωση, κάποιου

αυτό. Αραγε για ποια ακριβώς σανίδα σωτηρίας μι
λάμε, για όσων μαστίζονται από την πανδημία; Ή για
όσων θέλουν να εμφανίσουν το ή τα εμβόλια με τέ
τοιο τρόπο και με κάθε τρόπο ώστε να αποτελόσουν
σανίδα σωτηρίας για τους ίδιους, επειδή είναι φανε
ρό ότι έναν ολόκληρο χρόνο δεν έκαναν αυτό που
έπρεπε, όταν έπρεπε και όπως έπρεπε, αλλά με την
αμέλεια τους, την αδράνειά τους και την υποτίμηση
του κινδύνου δεν έκαναν τίποτε για να μη φτάσουμε
εδώ που φτάσαμε; Δυστυχώς, υπάρχουν και κάποιοι
ακόμη που χρησιμοποιούν τη δήθεν αυθεντία τους
και που εκμεταλλεύονται τη θέση τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, είτε πρό
κειται για επιλογές, που αφορούν πράξεις, αποφά
σεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες, είτε πρόκειται για
κατευθύνσεις, οδηγίες και πολιτικούς χειρισμούς έω
λους και επικίνδυνους, που απεγνωσμένα ζητούν συ
γκάλυψη, και δυστυχώς αυτοί δεν είναι λίγοι όσοι το
κάνουν, ούτε είναι λίγα αυτά που έκαναν και συνεχί
ζουν να κάνουν.

Οι λάθος συγκρίσεις γενικού
και ειδικού
Σε αυτά τα πλαίσια, ακούσαμε συγκρίσεις διάφο
ρες, προκειμένου να δικαιολογηθεί το επιχείρημα
του κόστους-οφέλους με τρόπο αδόκιμο. Φτάσα
νε μάλιστα να συγκρίνουν τη συχνότητα εμφάνισης
των σπάνιων φυσικά πολύ ειδικών θρομβώσεων με
εκείνες που παρουσιάζονται στον γενικό πληθυσμό,
λες και θα είχε κάποιος δυσκολία να καταλάβει το
αυτονόητο. Ποιο δηλαδή; Το ότι αυτά τα περιστατικά
προκλήθηκαν από το εμβόλιο, αλλά ότι πρώτον εί
ναι πολύ σπάνια - άσε, ρε φίλε, τη σύγκριση γιατί δεν
μπορείς να συγκρίνεις κάτι το πολύ ειδικό με κάτι γε
νικό, δηλαδή τις ειδικές με τις γενικές θρομβώσεις.
Δε σου αρκεί να πεις ότι είναι εξαιρετικά σπάνιες;
Έπειτα, σε ποιους πληθυσμούς συγκρίνουμε; Έναν
πληθυσμό που κάνει εμβόλιο, το όποιο εμφανίζει
μια συγκεκριμένη και μάλιστα μη αναμενόμενη ανε
πιθύμητη ενέργεια, σπάνια φυσικά, με έναν πληθυ
σμό που εμφανίζει γενικά μια πάθηση, τη θρόμβω

υπεύθυνου, κάποτε; Υπάρχει όμως και συνέχεια που θα
πρέπει να παρακολουθήσουμε, διότι η απόφαση των αμε
ρικανικών Αρχών αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή.
Θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασιστεί, διότι εκεί έχουν
ήδη ξεκινήσει οι εμβολιασμοί με το Johnson and Johnson

ση δηλαδή, αλλά που τα προηγούμενα χρόνια, από
τα οποία έχεις στοιχεία, δεν είχε υποβληθεί στο συ
γκεκριμένο εμβόλιο που προκαλείτον συγκεκριμένο
πολύ ειδικό και σπάνιο τύπο θρομβώσεων;
Τι συγκρίνουμε λοιπόν και, για να συνεχίσουμε τον
συλλογισμό, γιατί θα είχε κάποιος δυσκολία να κα
ταλάβει το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο να
προσβληθώ από τον ιό και να νοσήσω βαρεία από
COVID-19, είναι προτιμότερο να κάνω το εμβόλιο
που παρουσιάζει μεν αυτή τη συγκεκριμένη μη ανα
μενόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλά μου εξασφα
λίζει πολλές πιθανότητες να μηναρρωστήσω βαριά,
όπως αν δεν έχω κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι απλό με
αυτή την πολύ απλή έως απλοϊκή εξήγηση, γιατί δη
λαδή έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, δηλαδή να αποσιωπηθεί ένας θάνατος και ποιος ξέρει πόσα άλλα πε
ριστατικά που είχαν συμβεί, όχι υποχρεωτικά θανα
τηφόρα, να ξεκινήσει μια ακατάσχετη φλυαρία, και
μάλιστα παράτολμη, επιδιώκοντας να προδικάσουν
ένα αποτέλεσμα που τελικά τους διέψευσε;
Λες και αν έλεγαν ευθύς εξαρχής ότι υπάρχει πιθα
νότητα - γιατί τότε δεν ήξεραν ακόμη - ότι μπορεί να
φταίει και το ίδιο το εμβόλιο, θα άλλαζε τελικά την
ποιότητα ή τη χρησιμότητα του εμβολίου ή ότι θα το
έκανε λιγότερο καλό ή λιγότερο χρήσιμο;
Με αυτή τη λογική επίσης, άλλαξαν παράτολμα και
βιαστικά θα λέγε κανείς και οι οδηγίες σχετικά με το
ποιες ηλικίες εμβολιάζονται και, αφού είχαν ήδη αλ
λάξει μια πρώτη φορά - δηλαδή ενώ δεν είχε προ

γραμματιστεί να εμβολιαστούν οι μεγάλες ηλικί
ες με το συγκεκριμένο εμβόλιο, επειδή είχε θεωρη
θεί ότι δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για τις ηλικίες
άνω των 70 ετών, αφού η μελέτη δεν είχε συμπεριλάβει ικανοποιητικό αριθμό ατόμων σε αυτές τις ηλι
κίες- ξαφνικά η στρατηγική άλλαξε χωρίς να υπάρ
ξουν νεότερα ή διαφορετικά δεδομένα και οι εμβο
λιασμοί ξεκίνησαν από αυτές τις ομάδες. Άραγε δε
θα ήταν πιο ειλικρινές να ισχυριστεί κανείς ότι το κά
νει αναγκαστικά μπροστά στον κίνδυνο που υπάρχει
σε μεγαλύτερο βαθμό γι' αυτές τις ηλικίες σε σχέση
με τις άλλες; Στη συνέχεια, μετά τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, διευρύνθηκαν οι ηλικιακές ομάδες που θα εμβολιάζο
νταν, ξεχνώντας ότι η λογική του κόστους-οφέλους
για τις νεαρότερες ηλικίες δεν είναι η ίδια με εκείνη
για τις μεγαλύτερες, αφού οι νεαρότερες ηλικίες κιν
δυνεύουν λιγότερο να νοσήσουν. Πολύ περισσότε
ρο, αφού τίποτε δεν άλλαξε μέχρι στιγμής στο εμ
βόλιο που να το κάνει να έχει περισσότερα ή διαφο
ρετικά ευεργετικά αποτελέσματα, δηλαδή ενώ προ

(J&J). Για να το πούμε καλύτερα, από τη στάση των αμερι
κανικών ρυθμιστικών Αρχών θα κριθεί λίγο-πολύ το μέλλον
του συγκεκριμένου εμβολίου, αν και είναι δύσκολο να αλ
λάξει κάτι με τα δεδομένα των σκοπιμοτήτων.
Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι οι ανάγκες της κάθε χώρας
και η επάρκεια της σε εμβόλια είναι αυτή που καθορίζει την
εμβολιαστική τακτική και τη χρήση τού ενός ή του άλλου
εμβολίου.
Ωστόσο, για τα συγκεκριμένα δύο αυτά εμβόλια δε θα
πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, δε
θα ανανεωθούν οι συμβάσεις από πλευράς Ε.Ε. με τις αντί
στοιχες φαρμακευτικές εταιρείες.
Σίγουρα η απόφαση αυτή δε βασίζεται σε κάποια τιμωρητική διάθεση, επομένως τι θα πρέπει να υποθέσουμε; Δε θα
πρέπει να ξέρουμε; Πώς μπορούμε να μιλάμε μετά για εμπι
στοσύνη; Αυτή θα 'ρθει από μόνη της; Ή μήπως είναι δεδο
μένη μετά από τόσους κλυδωνισμούς που προκάλεσαν οι
πολλαπλές αστοχίες στη διαχείριση των προβλημάτων;
Για να μη μιλήσουμε για τη γενικότερη διαχείριση, που
κάθε άλλο παρά πειστική δεν είναι, εδώ και ένα χρόνο!!!

στατεύει κυρίως από τις βαριές μορφές της νόσου,
μήπως άρχισε ξαφνικά να προστατεύει κυρίως ή πε
ρισσότερο ή επιπλέον και για τις απλές μορφές, από
τις οποίες πάσχουν κυρίως οι νέοι; Εκτός κι αν θέ
λουμε πόση θυσία να καταναλώσουμε τα εμβόλια
που κατά κάποιο τρόπο περισσεύουν, μετά τον απο
κλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, από
την άλλη.

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Η εξίσωση των μεταλλάξεων
Βέβαια, ξεχάσαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση ενδεχομένως πολύ σύντομα μπορεί να αποδειχτεί άκαιρη, δεδομένου ότι το συγκεκρι
μένο εμβόλιο δε φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, η οποία δείχνει ότι αυξάνεται κι αυτή με τη σει
ρά της στη χώρα μας, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που δε διστάζουν να προβούν σε αποκαλύψεις των επτασφράγιστων μυστικών
που προκύπτουν ακόμη κι από αυτή την κουτσουρεμένη γονιδιωματική επιτήρηση, που μέχρι σήμερα δε διενεργείται σε περισσότε
ρο από 0,10% των μοριακών δειγμάτων,Αραγε πόσο θα πάει το ποσοστό τώρα πλέον με την καθιέρωση των σελφ τεστ, αφού για
γονιδιωματική επιτήρηση ούτε κουβέντα με τα οικιακά τεστ; Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ν. Αφρική έπαψε από καιρό να κάνει εμβολια
σμούς με AstraZeneca. Όσο δε για την ικανότητα του συγκεκριμένου εμβολίου να αντιμετωπίζει τη βρετανική μετάλλαξη, μένει ακό
μη να αποδειχτεί γιατί το μόνο ισχυρό δεδομένο είναι η μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων στη Μ. Βρετανία, εκεί δηλαδή
που γίνεται μαζικά το εμβόλιο, που ωστόσο πρέπει να τεκμηριωθεί ότι οφείλεται αποκλειστικά στους εμβολιασμούς.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πέθανε 61χρονη επειδή δεν υπήρχαν ΜΕΘ
Πηγή:
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Επιφάνεια 199.61 cm² Κυκλοφορία:
:

1
22-04-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δεν βρέθηκε κρεβάτι στον Βόλο, τη Λάρισα,
τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα

Πέθπνε δίχρονη
επειδή δεν υπήρχαν ΜΕΘ
Η ΑΤΥΧΗ 61 χρονη μεταφέρθηκε
στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφα
λική αιμορραγία και υποβλήθηκε
άμεσα σε χειρουργική επέμβαση,
καθώε θεωρήθηκε πολύ σοβαρό
και κρίσιμο περιστατικό. Αμέσωε

μετά το χειρουργείο, οι γιατροί
έκριναν ότι πρέπει να νοσηλευθεί
σε κρεβάτι μονάδαε εντατικήε θεραπείαε, κατάλληλο για νευροχειρουργικά περιστατικά.Όμωε
ούτε ο Βόλοε ούτε η Λάρισα ούτε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα εί
χαν διαθέσιμη κλίνη, με αποτέλε
σμα η γυναίκα να παραμείνει διασωληνωμένη στο «Αχιλλοπούλειο»,
εκτόε ΜΕΘ, και χθεε να εκπνεύσει.
Το τραγικό αυτό περιστατικό έρχεται
να αναδείξει τα προβλήματα που αν
τιμετωπίζουν οι ασθενείε στη χώρα
μαε, αναφορικά με τη νοσηλεία εν
μέσω πανδημίαε, καθώε και την
ασφυκτική πίεση που δέχεται το
ΕΣΥ.
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 θα ζεπεράσουν τους 1.000 οι διασωΟηνωμένοι στις
ΜΕΘ
Πηγή:
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Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Επιφάνεια 1012.89
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

θα ζεπεράσουν
τους 1.000 οι
διασωΟηνωμένοι
στις ΜΕΘ

ραματική είναι η πρόβλεψη της
προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Ματί-

εξέλιξη προϋποθέτει ότι ο δείκτης Rt

την έκθεση του εθνικού δικτύου επι

ηθεί και για τις ημερήσιες μολύν

θα αυξηθεί στο 1,1, από το 0,96 που
νας Παγώνη για τον αριθμό
υπολογιζόταν τότε. Τον ίδιο προβλη
των διασωληνωμένων στη χώρα ματισμό
μας.
μοιράστηκε και με τα υπό
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά οι
λοιπα μέλη της Επιτροπής κατά την
άνθρωποι που θα χρειαστούν ΜΕΘ
εισήγησή του σε συνεδρίαση. Δεν
μπορεί να ξεπεράσουν τους 1.000
έκρυψε την ανησυχία του για την
καθώς «η αύξηση του πκού φορτίου
αύξηση της κινητικότητας που θα
είναι τραγική, που σημαίνει μετάδο
συνοδεύσει το άνοιγμα των λυκείων
ση της πανδημίας, μας δείχνει ότι τα
της χώρας, εκτιμώντας ότι το νέο...
πράγματα είναι δύσκολα». Την ίδια
κύμα επαφών πιθανόν να διαταράώρα για μία ακόμη νύχτα συνεχίστη
ξει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.
καν τα πάρτι στις πλατείες της Αθήνας
Ο ίδιος προέβλεψε ότι τα μέτρα θα
με τους νέους να διασκεδάζουν ο ένας
παραμείνουν στην καθημερινότητά

δημιολογίας λυμάτων του ΕΟΔΥ. Σύμ
φωνα με αυτή, παρατηρείται αύξηση
κατά 171% του πκού φορτίου στην
Αττική, ενώ αυξημένο κατά 360%
εμφανίζεται το πκό φορτίο στον Αγιο
Νικόλαο. Επίσης κατά 120% αυξήθη
κε το πκό φορτίο στο Ρέθυμνο, ενώ

σεις, διαμορφώνεται στο 4,8, κάτι
που ξεπερνάει τις δραματικές εκτι
μήσεις των επιστημόνων.
Ο υψηλός αριθμός των διασωληνωμένων σε συνδυασμό με την αύξηση
του ηκού φορτίου δείχνει ότι οι προ
βλέψεις της Παγώνη και του Τσιόδρα

οριακή πτώση σημειώνεται σε Θεσ
σαλονίκη, Πάτρα και Βόλο.
Επιπλέον εξαιρετικά ανησυχητικό

είναι πολύ πιθανόν να βγουν αληθι
νές. Το σενάριο αυτό θα φέρει το ΕΣΥ
στην πιο δύσκολη κατάσταση μέχρι

είναι το γεγονός ότι σήμερα στις 20
Απριλίου ο δείκτης μεταδοτικότητας
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

στιγμής καθώς δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στην πίεση των εισα
γωγών και των διασωληνωμένων. Για

πάνω στον άλλον. Κι ενώ μέχρι τώρα
φαινόταν να υπάρχει σταθεροποιητι
κή τάση στα κρούσματα, τις τελευταίες
ημέρες μέσα από τα λύματα φαίνεται
σταδιακή αύξηση, ειδικά στην Αττική.

για τα τεστ που έχουν πραγματοποι

αυτούς τους λόγους η δυνατότητα από-

Δ

μας, έως ότου ολοκληρωθεί το πρό
γραμμα «Ελευθερία» και έστειλε ηχη
ρό και αισιόδοξο μήνυμα σε ό,τι αφο
ρά την αποτελεσμαπκότητα και την
ασφάλεια των εμβολίων. Δεν παρέλειψε, όμως, να αναφερθεί και στο

Οι προΟΔέψεκ του Σωτήρη
Τσιόδρα
Η κ. Παγώνη δεν είναι η μόνη που έχει
προχωρήσει σε μία τέτοια εκτίμηση.

καλό σενάριο: Εάν διατηρηθεί στη
μονάδα τότε θα υπάρξει σταθερο
ποίηση περίπου στους 700 διασω-

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΠΑ ΤΑ Κ0ΡΟΝ0ΠΑΡΤΙ

Πιθαυή έκρηξη κρουσμάτων
την πΡΡη βδομάδα
ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΤΙ με τοικ συνωστισμούε που καταγράφηκαν το Σαββατο

Οι διασωληνωμένοι
και τα θύματα

κύριακο σχετίζονται με την αύξηση του ιικού φορτίου που παρουσιάστηκε
στα λύματα αυτήε τηε βδομάδαε, τόνισε ο καθηγπτήε Αναλυτικήε Χημείαε
του ΕΚΠΑ Νικόλαοε θωμαΐδηε. «Τη Δευτέρα είδαμε την πρώτη αύξηση και
από Τρίτη είχαμε συνεχήε αύξηση. Αυτό δείχνει μια εκτεταμένη διασπορά»
υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Εξήγησε πωε η διασπορά έχει αποδειχθεί ότι
γίνεται από τον συνωστισμό είτε σε κλειστούε ή ανοιχτούε χώρουε καθώε

ρεί να φτάσουμε τους 1.200 διασωληνωμένους, εάν ο δείκτης αναπαρα
γωγής της νόσου το γνωστό πλέον Rt

Τα επιδημιολογικά δεδομένα μάλλον
επιβεβαιώνουν τα αρνητικά σενάρια.
Ήδη οι διασωληνωμένοι είναι 847

είναι αερογενήε η μετάδοση και ότι μετά την μόλυνση χρειάζεται από 1 έωε
3 μέρεε για να φανεί στα λύματα. Επεσήμανε πωε μπορεί να γίνει έκρηξη του
ιικού φορτίου και να δούμε αύξηση των κρουσμάτων την άλλη βδομάδα και

παραμείνει χαμηλά, στο 1,1.
Ακόμα προειδοποίησε για 1.000
διασωληνωμένους ασθενείς έως τον
Μάιο. Ανέλυσε ότι η αρνητική αυτή

ενώ τα κρούσματα χιλιάδες. Την ίδια
στιγμή εκρηκτική είναι η αύξηση του
πκού φορτίου που παρουσιάζεται σε
μετρήσεις στα λύματα, σύμφωνα με

ότι είμαστε λίγο πιο πάνω από ορχέε Μαρτίου σε σχέση μετά επίπεδα του αυτή
την στιγμή. «Οι μετρήσειε αυτήε τηε βδομόδαε δείχνει ότι παραμένει υψηλό
το ιικο φορτιό σε όλη την χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. θωμαΐδηε.

Λίγο καιρό πιο πριν, τον Μάρτιο, ο
Σωτήρης Τσιόδρας μιλώντας σε συνέ
δριο στην Ακαδημία Αθηνών, διατύ
πωσε την πρόβλεψη πως αμέσως μετά
το Πάσχα μεταξύ 3-10 Μαΐου μπο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ληνωμένους, ενώ εάν μειωθεί στο
0.9, τότε ο ίδιος δείκτης μπορεί να
πέσει στους 200 ασθενείς.
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 θα ζεπεράσουν τους 1.000 οι διασωΟηνωμένοι στις ΜΕΘ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

8-9

δράσης το Πάσχα
μεταιρέπειαι όπως
όλα δείχνουν σε άπια
στο όνειρο. Η κινητι
κότητα το Πάσχα θα πρέ
πει να περιοριστεί εντός περι
φερειακής ενότητας προκειμένου να
υπάρξει και κάποια σχετική εκτόνω
ση των πολιτών μετά από ένα χρόνο
σκληρών μέτρων. Σύμφωνα με την κ.
Παγώνη στόχος όλων είναι να περι
οριστούν όσο το δυνατόν περισσό
τερο οι μετακινήσεις και να προχω
ρήσουν οι εμβολιασμοί, ώστε να επι
τευχθεί το τείχος ανοσίας στον γενι
κό πληθυσμό.

Στα μέσα Μαΐου
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιό
δοξος ότι από τα μέσα Μαΐου θα ξεκι
νήσει σταδιακά η επιστροφή στην
κανονικότητα με επανεκκίνηση της
οικονομικής δραστηριότητας, μιλώ
ντας σε διαδικτυακό σεμινάριο στο
πλαίσιο της «Πολιτικής Ακαδημία
Στελεχών Plus» της Νέας Δημοκρα
τίας με θέμα «Η ελληνική οικονομία
μετά την πανδημία - Ταμείο Ανάκαμ
ψης, ΕΣΠΑ, Μεταρρυθμίσεις». Παράλ
ληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως
«εντός ενός εύλογου χρονικού δια
στήματος -το οποίο, πιστεύω, ότι θα
είμαστε σε θέση νατό προσδιορίσου
με με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμε
νες ημέρες- θα αρχίσουμε να επιστρέ
φουμε σε ρυθμούς κανονικότητας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

22-04-2021

«Φτάνει στο
teAos tns»>
«Η υγειονομική κρί
ση με το έναν ή τον άλλο
τρόπο φτάνει στο τέλος της.
Οι εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί σημα
ντικά και θα αυξηθούν ακόμα περισ
σότερο τους επόμενους δύο μήνες.
θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοη
θήσουν τα self-test και είναι δεδομέ
νο ότι εντός ενός εύλογου χρονικού
διαστήματος -το οποίο, πιστεύω, ότι
θα είμαστε σε θέση να το προσδιο
ρίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις
επόμενες ημέρες- θα αρχίσουμε να
επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικό
τητας και η οικονομική δραστηριό
τητα θα αρχίσει και πάλι να παίρνει
μπρος» είπε χαρακτηριστικά.
«Με προφανώς, ημερομηνία ορό
σημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύ
ουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας
-ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για
την ελληνική οικονομία- σε επισκέ
πτες από το εξωτερικό υπό την προ
ϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβο
λιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την
ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα
αρνητικό test», σημείωσε. Αυτό που
γίνεται κατανοητό είναι ότι η γρή
γορη εξάπλωση των εμβολιασμών
είναι αυτή που μπορεί να περιορί
σει την πανδημία, και να αποφευ
χθεί το ενδεχόμενο το ΕΣΥ να ξεπεράσει τα όριά του.
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 91 διασωληνωμένοι χτες εκτός ΜΕΘ, ο ένας από τις 5
Απρίλη...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 91.16 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

91 διασωληνωμένοι χτες εκτός
ΜΕΘ, ο ένας από τις 5 Απρίλη...
Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα δημόσια
νοσοκομεία. Τη βδομάδα 12 - 18 Απρίλη οι εισα
γωγές νέων ασθενών Covid-19 έφτασαν τις 3.563.
Μόνο χτες αυξήθηκαν κατά 36,95% οι εισαγω
γές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της ε
πικράτειας, φτάνοντας τις 556. Και χτες 91 διασωληνωμένοι παρέμεναν εκτός ΜΕΘ, εκ των οποίων
ένας βρίσκεται στον αναπνευστήρα από τις 5 Απρί
λη. Στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» «το σκη
νικό παραμένει ίδιο. Οσα κρεβάτια αδειάζουν ξανα
γεμίζουν αμέσως, απλές κλίνες και ΜΕΘ. Μένουν
στην καλύτερη περίπτωση για λίγες ώρες κενά», α
ναφέρουν εργαζόμενοι. Την ίδιά στιγμή επικρατεί
αναβρασμός και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο α
πό τους επιστρατευμένους ιδιώτες γιατρούς (στην
πλειοψηφία τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ),
που σήμερα λήγει η σύμβασή τους και χωρίς να έ
χουν επίσημη ενημέρωση διαχέεται ότι θα παραταθεί η επιστράτευσή τους μέχρι τον Ιούνη.
Στον «Ευαγγελισμό» παραμένει οριακή η κατάστα
ση, καθώς η μετατροπή πολλών νοσοκομείων εξολοκλήρου σε Covid όχι μόνο δεν έχει λειτουργήσει
ανακουφιστικά, αλλά έχουν εκτοξευτεί οι λίστες α
ναμονής για χειρουργεία κ.λπ. Και στο «Γεννηματάς»
παραμένει ασφυκτική η κατάσταση, με 4 διασωληνωμένους να παραμένουν εκτός ΜΕΘ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μειώθηκαν για πρώτη φορά
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20-21

Επιφάνεια 1935.59
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μειώθηκαν για πρώτη φορά
831 νοσηλεύονταν xBes
oils ΜΕ0 (847 προχθέε),
86 θάνατοι και 3.015
κρούσματα σε 61.323 τεστ

ικρή «ανάσα» πήραν τα νοσο
κομεία του ΕΣΥ, καθώς έπει
τα από πολύ καιρό είχαμε μεί
ωση στους διασωληνωμένους,
οι οποίοι ωστόσο παραμένουν
σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα ο Ε0ΔΥ ανακοίνωσε χθες 831 ασθενείς με μηχανι
κή υποστήριξη (847 ανέφερε η ενημέρωση της
Τρίτης), ενώ άλλοι 86 κατέληξαν. Διαγνώστηκαν
3.015 κρούσματα σε 61.323 τεστ.
Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.418 μολύνσεις,
στη Θεσσαλονίκη 442 και στη Λάρισα 101. Στην
Αττική η διασπορά έχει ως εξής: Ανατολική Ατ
τική (139), Βόρειος Τομέας Αθηνών (169), Δυ
τική Αττική (127), Δυτικός Τομέας Αθηνών
(203), Κεντρικός Τομέας Αθηνών (422), Νή
σοι (10), Νότιος Τομέας Αθηνών (142) και Πει
ραιάς (206). Διψήφιο
αριθμό κρουσμάτων
9.713 οι συνολικοί είχαμε σε Αιτωλοα
θάνατοι στη χώρα καρνανία (13), Αρ
γολίδα (18), Αρκα
από την αρχή
δία (24), Αχαΐα (65),
της πανδημίας
Βοιωτία (29), Δράμα
(19), Εβρο (15), Εύ
βοια (72), Ηλεία (20),
Ημαθία (24), Ηράκλειο (52), Ιωάννινα (29), Κα
βάλα (40), Κάλυμνο (16), Καστοριά (12), Κιλκίς
(40), Κοζάνη (52), Κορινθία (28), Μαγνησία (36),
Ξάνθη (18), Πέλλα (52), Πιερία (11), Ρέθυμνο
(31), Ροδόπη (13), Σέρρες (43), Φθιώτιδα (25),
Φλώρινα (10), Χαλκιδική (17) και Χανιά (16).

Μ

Θετικότητα4,91%
Τα κρούσματα προέκυψαν από 17.452 μορι
ακά και 43.871 rapid tests. Σε σύνολο 61.323
τεστ, η θεηκότητα υπολογίζεται σε 4,91°/ο. Από
τα 3.015 νέα κρούσματα, 14 εντοπίστηκαν κα
τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
0 συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχε
ται σε 323.639 (ημερήσια μεταβολή +0,9°/ο), εκ
των οποίων το 51,3°/ο αφορά άνδρες. Με βάση
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
επτά ημερών, 61 θεωρούνται σχεπζόμενα με τα
ξίδι από το εξωτερικό και 2.833 είναι σχεηζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. To Rt για την επι
κράτεια εκτιμάται σε 0,96 (95%,Crl: 0,31-1,51).
Οι 86 νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19
ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων
στα 9.713, από τα οποία το 95,5°/ο είχε υποκεί
μενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των 831 ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι (62,1% άνδρες)
είναι τα 68 έτη και το 85,7% έχει υποκείμενο
νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
1.976 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί
ναι 556 (ημερήσια μεταβολή +36,95%). 0 μέ
σος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 501
ασθενείς.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χωρΐε ενδοσχολικέε εξετάσειε θα τελειώσει η χρονιά
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Μάίου ανοίγουν ξανά τις
πόρτες τους τα δημοηκά σχολεία και τα γυ
μνάσια, με υποχρεωτικά self tests, όπως
ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, κα
τά τη διάρκεια του διαγγέλματος του, στο
οποίο παρουσίασε τις ημερομηνίες-σταθμό για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα
της εση'ασης και τη διεύρυνση του ωραρί
ου κυκλοφορίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία και των
υπόλοιπων βαθμιδών της εκπαίδευσης, με
τά τα λύκεια, τα οποία έχουν ανοίξει από
τις 12 Απριλίου. Την προαναγγελία για το
«κουδούνι» σε δημοτικά και σε γυμνάσια
στις 10 ΜαΤου είχε κάνει χθες το πρωί με
δηλώσεις της η κυβερνηηκή εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη.
Αξίζει να αναφερθεί όη οι μαθητές δεν
θα έχουν φέτος το άγχος των ενδοσχολικών εξετάσεων. Αν και ακόμα δεν έχει ανα
κοινωθεί επίσημα, σύμφωνα με πηγές, η
εισήγηση που έκανε το Ινστιτούτο Εκπαι
δευτικής Πολιτικής (1ΕΠ) προς το υπουρ

γείο Παιδείας ήταν να μην «κλείσει» αυτή
η σχολική χρονιά με προαγωγικές και απο
λυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις σε γυμνά
σια και λύκεια.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστεί
φέτος στην α' λυκείου η Τράπεζα θεμάτων,
η οποία από τη στιγμή που ανακοινώθη
κε έχει προκαλέσει αναδράσεις σε εκπαι
δευτικούς και μαθητές. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, η εισήγηση αναμένεται να γί
νει δεκτή από το υπουργείο. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι το σχολικό έτος θα παρατα-

θεί έως ης 11 Ιουνίου για τη Δευτεροβάθ
μια και έως ης 25 Ιουνίου για την Πρωτο
βάθμια Εκπαίδευση. Η παράταση του σχο
λικού έτους ήταν αναμενόμενη, καθώς είχε
αναφερθεί σε αυτήν αρκετές φορές στο πα
ρελθόν η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Οσο για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως
ήδη έχει γίνει γνωστό, θα διεξαχθούν στα
μέσα Ιουνίου.
Στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός τό
νισε όη και στην περίπτωση των γυμνασί
ων και των λυκείων θα ισχύσει το self test
για τους μαθητές, τους εκπαιδευηκούς και
το διοικηηκό προσωπικό, όπως και τα υπό
λοιπα μέτρα προστασίας που είναι ήδη γνω
στά. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Παιδείας Αλέξη Κόπτση, η δι
αδικασία με τα self tests ήταν «άκρως επιτυ
χημένη» και περιόρισε τη μετάδοση του ιού
στα σχολεία. «Το ποσοστό των μαθητών που
έχουν βρεθεί θετικοί είναι 0,1% και έχουν
κλείσει το 0,7% των τμημάτων και το 0,9%
των σχολείων» δήλωσε χθες σε τηλεοπτι
κό σταθμό.
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 Μειώθηκαν για πρώτη φορά
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

20-21

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

οι διασωληνωμένοι ασθενεκ
Υποχρεωτικά self
tests οτο δικαοτάρια
Δωρεάν τεστ αυτοδιάγνωσης κορονοϊ*
ού θα μπορούν να κάνουν δικαστικοί
λεπτουργοί και δικηγόροι εφόσον ασκούν τα
καθήκοντά τους με φυσική παρουσία, σύμφω
να με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε
στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Οπως
αναφέρεται στη σχεηκή απόφαση των υπουρ
γών Αμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερι
κών και Επικρατείας, η διενέργεια των τεστ εί
ναι υποχρεωηκή για τους δικαστές, τους ει
σαγγελείς και τους στρατιωηκούς δικαστές
που παρευρίσκονται σε εγκαταστάσεις των δι
καστηρίων, των εισαγγελιών, των στρατιωτι
κών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας του Ελεγκπκού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακηκών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των δι
καστηρίων, των εισαγγελιών, των στρατιωτι
κών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας του Ελεγκπκού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακηκών Διοικητικών Δικαστηρίων μπο
ρούν, όπως ορίζεται στην απόφαση, να μην
επιτρέψουν σε δικαστές και εισαγγελείς τη
φυσική τους παρουσία στα δικαστήρια και
σης εισαγγελίες, εφόσον δεν έχουν υποβλη
θεί στη διενέργεια του υποχρεωηκού διαγνω
στικού ελέγχου και δεν επιδεικνύουν τη δή
λωση αποτελέσματος αρνηηκού self test ή
βεβαίωσης αρνηηκού αποτελέσματος (rapid
test ή PCR test).
Ανηθέτως, τα ατομικά τεστ είναι προαιρεηκά για τους δικηγόρους που προσέρχονται
στα δικαστήρια, σης εισαγγελίες, στα στρατιωηκά δικαστήρια, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
Τακηκών Διοικππκών Δικαστηρίων.

Για ραγδαία αύξηση των εισαγωγών
μιλούν οι γιατροί στο λεκανοπέδιο

mm

Συναγερμέ» στην Κρήτη για το οκό φορτίο
ΑΚΟΜΑ μία οικογένεια «ξεκλήρισε» ο κορονοϊός,
αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου ο αδελφός γνω
στού χρυσοχόου του Ηρακλείου άφησε την τε
λευταία του πνοή από επιπλοκές του φονικού ιού
σε νοσοκομείο της πόλης. Το τραγικό είναι όη και
ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπη
τός στην τοπική κοινωνία, είχε «φύγει» από τον ιό
σης αρχές Φεβρουάριου, ύστερα από σκληρή μά
χη που έδωσε με την ασθένεια επί τρεις ολόκλη
ρους μήνες! Είναι χαρακτηριστικό όη στην Κρή
τη μέσα σε ένα 24ωρο, από την Τρίτη έως την Τε
τάρτη, κατέληξαν από τον ιό στα νοσοκομεία πέ
ντε ασθενείς, οι τέσσερις από τους οποίους ήταν
από τα Χανιά. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η
«εκτίναξη» του ιικού φορήου, που διαπιστώθηκε
από την ανάλυση στα λύματα περιοχών του νη
σιού. Σύμφωνα με την έκθεση του εθνικού δικτύ
ου επιδημιολογίας λυμάτων του ΕΟΔΥ, παρατη
ρήθηκε αύξηση κατά 360% στο ιικό φορήο στον
Αγιο Νικόλαο και κατά 120% στο Ρέθυμνο!
Την ίδια στιγμή, ακόμα δύο τραυμαηοφορείς
του Νοσοκομείου Χαλκίδας βρέθηκαν να νοσούν
από τον ιό, ανεβάζοντας τον αριθμό των θετικών
τραυμαηοφορέων στους έξι. Οι δύο ασθενείς νο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σηλεύονται στην κλινική Covid του νοσοκομείου
και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει περίπτω
ση να διασωληνωθεί ο ένας, καθώς η κατάστα
σή του είναι σοβαρή. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν
φόβους όη η διασπορά είναι ακόμα μεγαλύτερη.
«Επρεπε το προσωπικό που εξυπηρετεί τον
Covid να είναι διαφορετικό και να μην εξυπηρε
τεί ταυτόχρονα και περιστατικά εκτός Covid. Φοβό
μαστε όη θα έχουμε και άλλα κρούσματα» δήλωσε
η πρόεδρος των εργαζομένων Ιωάννα Ιωάννου.
Υπενθυμίζεται όη ήδη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κα
τάσταση ένας 45χρονος τραυμαηοφορέας που εμ
φάνισε βαριά συμπτώματα της νόσου.
Αναστάτωση επικρατεί και σε μεγάλη εταιρία
της Κοζάνης, όπου επιβεβαιώθηκε ότι τέσσερις
υπάλληλοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Συνολικά
στην εταιρία εργάζονται 130 άτομα. Τα κρούσμα
τα επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζα
ρος Μαλούτας στο δημοηκό συμβούλιο. Πάντως,
εμφανίστηκε καθησυχασηκός, αναφέροντας πως
τα θεηκά άτομα στον νομό είναι λιγότερα από τον
μέσο όρο ανά 100.000 πληθυσμού και διαβεβαίω
σε πως οι ασθενείς δεν κόλλησαν τον ιό στον χώ
ρο εργασίας τους.

ΑΚΟΜΑ μία δραμαηκή νύχτα πέρασαν
την Τρίτη τα νοσοκομεία που εφημέρευ
αν, «λυγίζοντας» υπό την πίεση διασωληνωμένων και νέων εισαγωγών ασθενών
με κορονοϊό. Στο Λαϊκό, όπου έχουν δημιουργηθεί πέντε κλινικές Covid από ης
δύο που υπήρχαν αρχικά, πραγματοποι
ήθηκε άλλη μια εφημερία τρόμου.
«Αλλη μια δύσκολη νύχτα. Η κατά
σταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Οι
κλινικές Covid είναι σχεδόν γεμάτες. Με
850 διασωληνωμένους (με κορονοϊό) εί
ναι ακόμα πιο δύσκολο να βρεις κρεβάη στη ΜΕΘ. θα έπρεπε να είχαμε προε
τοιμαστεί κατάλληλα, να είχαν δημιουργηθεϊ κρεβάτια. Δεν νομίζω να ξεμπερ
δέψουμε γρήγορα...» είπε ο καρδιολόγος
του νοσοκομείου Αιμίλιος Κακλαμάνος.
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε ότι τα νοσοκομεία θα ζήσουν εφιαλτικές καταστάσεις, καθώς
αναμένεται οι διασωληνωμένοι να ξεπεράσουν τους 1.000 και εκτίμησε ότι
θα δημιουργηθεί πρόβλημα στα νοσο
κομεία της Αττικής με ασθενείς από κορονοϊό, καθώς υπάρχει ραγδαία αύξηση
του ιικού φορτίου.
«Η αύξηση του ιικού φορτίου είναι
τραγική, που σημαίνει μετάδοση της
πανδημίας, μας δείχνει όη τα πράγμα

τα είναι δύσκολα» είπε χαρακτηρισηκά
και συμπλήρωσε πως ο αριθμός των διασωληνωμένων αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000 σης ΜΕΘ όλης της χώρας.
Στο μεταξύ, η ΠΟΕΔΗΝ πραγμα
τοποιεί σήμερα στάση εργασίας 9.00 15.00, συγκέντρωση στην πλατεία Μαβί
λη σης 9 π.μ. και πορεία προς το υπουρ
γείο Υγείας, με αιτήματα την επαρκή
χρηματοδότηση και στελέχωση της δη
μόσιας υγείας και την επίλυση οικονο
μικών και θεσμικών ζητημάτων του κλά
δου.
«Οι δημόσιες δαπάνες υγείας παρα
μένουν καθηλωμένες στο 5°/ο του ΑΕΠ
και οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων
εφέτος είναι 20% μειωμένοι σε σχέση με
πέρυσι». Σχετικά με την εξέλιξη της παν
δημίας, σημειώνει όη «παρά την αύξηση
των ΜΕΘ, κανονικών και προσωρινών,
παρά το μέγεθος των δωρεών που έγι
ναν στα νοσοκομεία, οι ΜΕΘ δεν επαρ
κούν. Αρκετοί διασωληνωμένοι βρίσκο
νται εκτός ΜΕΘ, με αποτέλεσμα να κιν
δυνεύει η ζωή τους. Σε κάθε εφημερία τα
νοσοκομεία γεμίζουν δύο με τρεις κλινι
κές περιστατικά κορονοϊού σε βάρος άλ
λων γενικών παθήσεων, αυξάνοντας τη
νοσηρότητα και τη θνητότητα από άλλες
αιη'ες» αναφέρει.

Στήνουν ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, μία
ημέρα πριν την άφιξη Μητσοτάκη
ΜΠΟΡΕΙ να εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι άνοιγμα της εσηασης και χαλάρωση
των μέτρων μέσα στη Μεγάλη Εβδομά
δα, αλλά αυτό που βλέπουν οι θεσσαλονικείς είναι όη αυξήθηκαν πάλι οι κλί
νες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς οι ανάγκες σης εφημερί
ες το επέβαλαν.
Οι αριθμοί αγγίζουν ξανά τα όρια
του Νοεμβρίου, όταν οι κλίνες για διασωληνωμένους είχαν επεκταθεί και σε
άλλους χώρους εκτός από τη ΜΕΘ, κάυ
που γίνεται και τώρα.
Η εφημερία στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έκλεισε με 36 ασθενείς
σε κλίνες ΜΕΘ, ενώ την προηγούμενη
εβδομάδα έφταναν τους 20, άρα σχεδόν
διπλάσιος αριθμός. Το όριο των κλινών
ΜΕΘ στο νοσοκομείο είναι 43, όσες εί
χαν στηθεί στο δεύτερο κύμα, στην πε
ρίοδο του Νοεμβρίου, κάη που είναι ιδι
αίτερα ανησυχηηκό.
Αυξημένες παραμένουν και οι εισα
γωγές, καθώς κατά τη διάρκεια της εφη
μερίας εισήχθησαν περίπου 60 άτομα
που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Δεδομένης αυτής της κατάστασης,
ο επιμελητής α’ στο ΓΝΘ «Παπαγεωρ-

γίου» Χρήστος Παπαστεργίου κάνει έκ
κληση σε όλους να μη μετακινηθούμε
το Πάσχα, να τηρούμε απαρέγκλιτα όλα
τα μέτρα προστασίας και παράλληλα το
νίζει την ανάγκη να καθυστερήσει όσο
γίνεται το άνοιγμα των δραστηριοτήτων.
«Ανησυχούμε με όσα βλέπουμε, παρακαλούμε να μη μετακινηθεί ο κόσμος
το Πάσχα, γιατί φοβόμαστε νέα έξαρ
ση» είπε χαρακτηριστικά, τη σηγμή που
αποφασίστηκε για αύριο να βρίσκεται ο
πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί νοσοκομεία της
πόλης, στα οποία θα λειτουργήσουν νέ
ες Μονάδες Ενταηκής Θεραπείας, όπως
το «Παπανικολάου», προκειμένου να
ενημερωθεί για τη λειτουργία τους και
να φωτογραφηθεί, αλλά θα πρέπει να
λύσει και το πρόβλημα έλλειψης νοσο
κομειακών γιατρών, που «φωνάζουν»
συνέχεια, αλλά κανένας δεν τους ακού
ει.
Μαζί με τον πρωθυπουργό θα είναι
ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καρα
μανλής, γιατί θα ανακοινωθούν (πάλι)
κάποια έργα που τα είχαν προαναγγεί
λει δύο φορές έως τώρα.
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 Κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 190.99 cm² Κυκλοφορία:
:

1
22-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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• Νέες κινητοποιήσεις σήμερα από υγειονομικούς και ερ
γαζόμενους σχο Εμπόριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη
τη χώρα
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα οι εργαζό
μενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στο πλαίσιο της στά
σης εργασίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, διεκδικώντας μεταξύ άλλων: Αμεσες προσλήψεις μόνι
μου προσωπικού όλων των κλάδων. Μονιμοποίηση ό
λων των συμβασιούχων, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με μόνιμο προσωπικό, υποδομές
και εξοπλισμό, έγκαιρη προμήθεια όλων των ασφα
λών και αποτελεσματικών εμβολίων κ.ά.
Στην Αθήνα θα γίνει συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην

πλατεία Μαβίλη και θα ακολουθήσει πορεία στο υ
πουργείο 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 Λευκάδα στις 9 π.μ. στην πύ
λη του νοσοκομείου και στη Χίο στις 11 π.μ. στην κε
ντρική πύλη του νοσοκομείου. Στο Ηράκλειο το Σω
ματείο Εργαζομένων Π ΑΓΝΗ καλεί στη στάση εργα
σίας και στην κινητοποίηση στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ. Επίσης, τη συμμετοχή του στη στάση εργασίας
της ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομέ

νων ΓΝ Καβάλας.
Για την ίδια μέρα συντονίζουν τη δράση τους 5
σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας του Αιγαίου. Τα Σωματεία Ερ
γαζομένων Νοσοκομείων Σάμου, Χίου, Κω, Καλύμνου και Ρόδου και Κέντρων Υγείας του Αιγαίου
με κοινή ανακοίνωσή τους σημειώνουν την ασφυ
κτική κατάσταση στα νοσοκομεία, που «έχουν με
τατραπεί ουσιαστικά σε νοσοκομεία μίας νόσου, α
φού οι ΜΕΘ των νοσοκομείων έχουν μετατραπεί σε
ΜΕΘ Covid και εκατοντάδες συμπολίτες μας με άλ
λες παθήσεις δεν μπορούν να βρουν κρεβάτι στα δη
μόσια νοσοκομεία».
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα οι υγειονομικοί προ
γραμματίζουν συγκέντρωση στις 12 μ., έξω από τα
γραφεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην Αριστοτέλους.
Από εκεί θα ακολουθήσει πορεία έως το υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης. Με απόφασή της η ΕΝΙΘ α
νακοινώνει συμμετοχή στην κινητοποίηση και στάση
εργασίας από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ.
Συμμετοχή στην κινητοποίηση και στη στάση ερ
γασίας αποφάσισε και η συνέλευση των εργαζομέ
νων στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου». Επιπλέον α
ποφάσισε να οργανώσει αγωνιστική «υποδοχή» στον
πρωθυπουργό που αναμένεται να επισκεφτεί το νο
σοκομείο το Σάββατο 24/4.
Στη Νάουσα, το Εργατικό Κέντρο καλεί τα σωμα
τεία, τους εργαζόμενους και τους ανέργους της πόλης
σε συγκέντρωση στις 11 π.μ. έξω από το νοσοκομείο.
Σε νέα κινητοποίηση προχωρά και το Σωματείο
Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας, με συ
γκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομεί
ου στις 12 μ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απαίτησαν επαναΑειτουργία του «Θριασίου» ως
Γενικού Νοσοκομείου Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χτες
στο ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 831.33 cm² Κυκλοφορία:
:

1

22-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απαίτησαν επαναΑειτουργία του «Θριασίου» ως Γενικού Νοσοκομείου
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χτες στο Σύνταγμα.

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

spars.
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 Απαίτησαν επαναΑειτουργία του «Θριασίου» ως Γενικού Νοσοκομείου
1
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χτες στο ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-04-2021

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλιμακώνουν την πάλη για
την επαναλειτουργία του «Θριασίου»
ως γενικού νοσοκομείου
ν'' Νέα κινητοποίηση χτες έξω από τη Βουλή
ν'' Συγκέντρωση χτες και στο Ασκληπιείο Βούλας
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« Επαναλειτουργία

τώ
ρα του “θριασίου" ως
γενικού νοσοκομείου
- Επίταξη του ιδιωτι
κού τομέα Υγείας χωρίς απο
ζημίωση»: Με κινητοποίηση έ
ξω από τη Βουλή, σωματεία και
φορείς που δραστηριοποιού
νται στη Δυτική Αττική συνέχι
σαν χτες το απόγευμα τις αγω
νιστικές τους πρωτοβουλίες ε
νάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να με
τατρέψει το «θριάσιο» σε νοσοκομείο απο
κλειστικά για περιστατικά Covid-19.
Στο πλευρό τους, εκφράζοντας την υπο
στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα τους, βρέθη
κε ο βουλευτής του Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης. Απευθύνοντας χαιρετισμό στην κι
νητοποίηση, χαρακτήρισε βαθύτατα αντιδρα
στική την πολιτική που μετατρέπει δημόσια
νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, αφή
νοντας το λαό χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες
Υγείας και την ίδια στιγμή δεν επιτάσσει τον
ιδιωτικό τομέα αλλά μοιράζει «ζεστό» χρήμα
και δώρα στους επιχειρηματικούς ομίλους.
«Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εντείνουν τον
αγώνα και τις διεκδικήσεις τους», υπογράμ
μισε και πρόσθεσε πως το ΚΚΕ θα είναι στο
πλευρό τους.
Ενώ τα σωματεία και οι φορείς είχαν απευ
θύνει το υπόμνημά τους στις Κοινοβουλευτι
κές Ομάδες των κομμάτων, καλώντας να πά
ρουν θέση για το ζήτημα, το ΚΚΕ ήταν το μό
νο κόμμα που ανταποκρίθηκε, βρέθηκε στην
κινητοποίηση και στήριξε τα αιτήματα της.

Φαρσοκωμωδία για
τις ανάγκες των ασθενών
το «κινητό χειρουργείο»
Στην κινητοποίηση συμμετείχε αντιπροσω
πεία της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, με επικεφαλής την πρόεδρο και εργαζόμε
νη στο «θριάσιο», Αφροδίτη Ρέτζιου.
Τις συνέπειες της απόφασης της κυβέρ
νησης για το λαό της περιοχής, τους εργα
ζόμενους στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανί
ες της, το προσωπικό και τους ίδιους τους α
σθενείς, ανέδειξε ο Γιάννης Γαλανόπουλος,
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της 0ΕΝΓΕ. Χαρακτήρισε «φαρσοκωμωδία» την ε
γκατάσταση οχήματος του στρατού στο προ
αύλιο του νοσοκομείου ως ...κινητού χειρουρ
γείου με τον ισχυρισμό ότι είναι εκεί για να α
ντιμετωπίσει ενδεχόμενο μαζικό εργατικό α
τύχημα! Αντίστοιχα, οι ασθενείς με άλλες πα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο Ασκληπιείο

θήσεις εκτός κορονοϊού βρίσκουν την πόρτα
του νοσοκομείου κλειστή, ενώ οι γιατροί ανα
γκάζονται να δίνουν παραπεμπτικά σε αρρώ
στους έξω από τις πύλες του και να αντιμε
τωπίζουν τα αγωνιώδη ερωτήματα των ασθε
νών τους «πού μπορώ να σε δω γιατρέ;» χω
ρίς να μπορούν να απαντήσουν. «Δίνουμε υπό
σχεση και οι γιατροί, και οι νοσηλευτές, και το
προσωπικό του νοσοκομείου, θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα», τόνισε.
«Με τη σημερινή μας συγκέντρωση στέλ
νουμε μήνυμα ότι αυτοί που πήραν την από
φαση να στερήσουν από εμάς και τις οικογένειές μας το μοναδικό νοσοκομείο της περι
οχής, μάταια νόμισαν πως οι κινητοποιήσεις
μας θα είναι μόνο συμβολικές», ξεκαθάρισε ο
Μανώλης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωμα
τείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Μπροστά
από τη Βουλή κατήγγειλε για μια ακόμα φορά
ότι η απόφαση της κυβέρνησης στερεί από το
λαό χειρουργικές αίθουσες, κλινικές, Τμήμα
τα Επειγόντων Περιστατικών, παρακολούθη
σης χρονίως πασχόντων, ενώ σε μια περιοχή
με μεγάλες βιομηχανίες και διυλιστήρια, με
συχνά εργατικά ατυχήματα, δεν υπάρχει πια
ούτε μια διαθέσιμη κλίνη για τη νοσηλεία εγκαυματιών. Στην κατεύθυνση αυτή,* ανέδειξε ως αιτία για τη συγκεκριμένη κατάσταση
και γενικότερα για τα δραματικά κενά και ελ
λείψεις του δημόσιου συστήματος Υγείας την
πολιτική της σημερινής και των προηγούμε
νων κυβερνήσεων, καθώς και της ΕΕ, που θέ
λουν την Υγεία ατομική υπόθεση και ακριβο
πληρωμένο εμπόρευμα. Προανήγγειλε, τέλος,
νέες κινητοποιήσεις, ενώ κάλεσε στην απερ
γία στις 6 Μάη και στη συγκέντρωση που ορ
γανώνουν σωματεία στην Ελευσίνα.
Τους αγώνες του λαού για να δημιουργηθεί το νοσοκομείο υπενθύμισε ο Νίκος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συ
νταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας.«Σήμερα καλού
μαστε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα», τό
νισε. Τον κίνδυνο απαξίωσης του νοσοκομεί
ου επισήμανε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέ
ντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης
Λίγγος. Τις απολύσεις δύο εργαζομένων που
απαίτησαν μέτρα προστασίας στους χώρους

r

δουλειάς από επιχειρήσεις στο θριάσιο κατήγγειλε ο Σταύρος Χριστίδης, γραμματέας του Σωματείου Ερ
γαζομένων στην Ενέργεια.
Την απαίτηση για δωρεάν Υγεία για
όλο το λαό μετέφερε η Βιβή Γκίκα,
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ε
λευσίνας της ΟΓΕ.«Αντί να πάρουν
μέτρα για την προστασία του λαού
Βούλας
της περιοχής, συνεχίζουν να εγκλη
ματούν σε βάρος της υγείας του»,
κατήγγειλε ο Νίκος Μάίλης, από
το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, και κάλεσε σε
μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 6 Μάη.

Κινητοποίηση
και στο Ασκληπιείο
Μαζική ήταν η χτεσινή κινητοποίηση στο Α
σκληπιείο Βούλας, με πρωτοβουλία του Σω
ματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου και
τη συμμετοχή μαζικών φορέων της περιοχής.
Οι εργαζόμενοι και οι φορείς προχώρησαν
στο συμβολικό αποκλεισμό της Β. Παύλου, του
δρόμου μπροστά από το νοσοκομείο, απαιτώ
ντας να επανέλθει η καθημερινή ορθοπεδική
εφημερία του νοσοκομείου, την άμεση στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό και μονιμο
ποίηση των συμβασιούχων, καθώς και την επί
ταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στην περι
οχή. Επιπλέον, απαίτησαν να σταματήσουν οι
διώξεις ενάντια σε γιατρούς που αντιδρούν και
να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ορθοπεδι
κή εφημερία.
Υπενθυμίζεται ότι το Ασκληπιείο είναι το μο
ναδικό δημόσιο νοσοκομείο στα νότια προάστια.
Και η αναστολή της ορθοπεδικής εφημερίας,
μετά από 50 χρόνια, που πλέον γίνεται κάθε 4
μέρες, έχει ως αποτέλεσμα να μένει σε ολό
κληρη την Αττική μόνο το ΚΑΤ για την αντιμε
τώπιση του επείγοντος ορθοπεδικού περιστα
τικού. Η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνη
σης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, ε
νώ είναι ένα επιπλέον «δώρο» στα ιδιωτικά νο
σοκομεία της περιοχής.
Τα παραπάνω κατήγγειλαν στους χαιρετι
σμούς τους εκπρόσωποι του Σωματείου, εκ
πρόσωποι της Ομάδας Γυναικών Γλυφάδας μέλος ΟΓΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών, του Συλ
λόγου Συνταξιούχων της περιοχής, εκλεγμένοι
δημοτικοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπείρω
ση» σε Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη, Γλυφάδα
και Αργυρούπολη - Ελληνικό, καθώς και μέλη
του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης.
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 Συνεχίζει να αποκαλύπτεται η τραγική κατάσταση
των δημόσιων συστημάτων Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

1
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Επιφάνεια 524.54 cm² Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Συνεχίζει να αποκαλύπτεται
η τραγική κατάσταση των δημόσιων
συστημάτων Υγείας
Γερμανική έρευνα επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη διασπορά σε βιομηχανικές περιοχές

Κ

αθώς συνεχίζεται η εξάπλωση της
πανδημίας με πάνω από 143,6 εκα

τομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσμα
τα και τουλάχιστον 3,060 εκατ. επί
σημα καταγεγραμμένους θανάτους, ε

ξακολουθεί νά αποκαλύπτεται σε όλο τον
κόσμο η τραγική κατάσταση των δημόσι
ων συστημάτων Υγείας, τα οποία μετά α
πό ένα χρόνο παραμένουν αθωράκιστα.
Στις πιο ισχυρές καπιτάλιστικές χώρες
της Ευρώπης, σε Γαλλία και Γερμανία, οι
ΜΕΘ «στενάζουν», ενώ στην Ασία εκρη
κτική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία
της Ινδίας...

νοσοκομεία στο Νέο Δελχί δεν διαθέτουν πλέον
παρά «μερικές ώρες» αποθεμάτων οξυγόνου. Ι
ατρικές πηγές αναφέρουν ότι τα αποθέματα αρκούν για 8 έως 24 ώρες στα δημόσια νοσοκομεία
και μόλις για 4 έως 5 σε ορισμένα ιδιωτικά. Παράλ
ληλα, σε περίπου 80 από τα 142 νοσοκομεία στο
Νέο Δελχί, δεν υπάρχουν πλέον κλίνες για ασθε
νείς με COVID-19.
Σαν να μην έφτανε αυτό, τουλάχιστον 22 ασθε

νείς πέθαναν σε δημόσιο νοσοκομείο στο δυτι
κό κρατίδιο Μαχαράστρα όταν τελείωσε το οξυ
γόνο λόγω διαρροής στη δεξαμενή, δήλωσε κυ
βερνητικός αξιωματούχος.
Στο δε ιδιωτικό νοσοκομείο «ΑροΙΙο» της πρω
τεύουσας, το προσωπικό ανέφερε πως τη νύχτα
της Τρίτης το οξυγόνο εξαντλήθηκε προτού έρ
θουν προμήθειες, «δύο δεξαμενοφόρα φορτηγά»
τα μεσάνυχτα. Πλέον οι προμήθειες αρκούν για 12
έως 14 ώρες και η ζωή 200 ασθενών «κρέμεται α
πό μια κλωστή»...
Απεγνωσμένοι συγγενείς ασθενών είναι συχνά
αναγκασμένοι να πληρώνουν εξωφρενικές τιμές
στη μαύρη αγορά για να εξασφαλίσουν φάρμα
κα και οξυγόνο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο μεταξύ, έρευνα του Πανεπιστημια
κού Νοσοκομείου και του Πανεπιστημί
ου «Χάινριχ Χάινε» του Ντίσελντορφ δια
πίστωσε μεγαλύτερη εξάπλωση του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς και συσχέτι-

W
L...

Νοσοκομεία μένουν χωρίς
οξυγόνο στην Ινδία
Αναλυτικότερα, η Ινδία κατέγραψε χτες πάνω α
πό 2.000 θανάτους και σχεδόν 300.000 κρούσματα
κορονοίού σε 24 ώρες. Ηταν η 6η συνεχόμενη μέρα
με πάνω από 1.000 ημερήσιους θανάτους. Συνολι
κά πάνω από 182.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους και έχουν καταγραφεί 15,6 εκατ. κρούσματα.
Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ορισμένα

ράλληλα να νοσηλευτούν και άλλα περι
στατικά έκτακτης ανάγκης, πρέπει επί
σης να γίνουν εγχειρήσεις».

■wr
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χουν «πλημμυρίσει» από απελπισμένες εκκλήσεις
για βοήθεια.
Στην Ιαπωνία η κυβέρνηση εξετάζει πιο αυστη
ρά περιοριστικά μέτρα και κήρυξη κατάστασης έ
κτακτης ανάγκης στο Τόκιο, μόλις τρεις μήνες πριν
από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε κα
τάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδιάζεται να εντα
χθούν και οι περιοχές Οζάκα και Χόγκο. Το τέταρ
το κύμα της πανδημίας πλήττει ιδιαίτερα τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και επιβαρύνει για ακόμη
μια φορά το σύστημα Υγείας. Εως την Τρίτη κατα
γράφονταν συνολικά 542.000 λοιμώξεις και πάνω
από 9.700 θάνατοι.

Γερμανία: Περισσότερα
κρούσματα και πιο αργή μείωση
στις βιομηχανικές περιοχές
Στη Γερμανία συνεχίζεται η αύξηση σε κρού
σματα και θανάτους. Ο αριθμός ίων ασθενών με
κορονοϊό σε ΜΕΘ προσεγγίζει τις 5.000, με τη
Γερμανική Διεπιστημονική Ενωση Εντατικής και
Επείγουσας Ιατρικής (Divi) να δηλώνει πως η τε
λευταία φορά που υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση ή
ταν στα μέσα Γενάρη. Στο μεταξύ, χιλιάδες κρεβά
τια ΜΕΘ στη Γερμανία είτε παραμένουν κλειστά εί
τε είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν λόγω έλλειψης
προσωπικού... Ο πρόεδρος της Divi ανέφερε χα
ρακτηριστικά: «Νέοι, συχνά πολύ νέοι, ασθενείς με
Covid-19,30 ή 40 ετών εισάγονται κάθε μέρα στις
ΜΕΘ. Η πίεση είναι μεγάλη επειδή πρέπει πα

ση των κρουσμάτων σε παραγωγικές ηλικί
ες με το βαθμό απασχόλησης και το μέγε
θος των βιομηχανιών σε ορισμένες περιο
χές. Διαπιστώθηκε ότι οι επαρχίες με συ
γκριτικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης εί
χαν υψηλότερα συνολικά κρούσματα. Μά
λιστα σε ορισμένες περιοχές η αύξηση των
κρουσμάτων ήταν συχνά ταχύτερη και υψη
λότερη. Οι περιφέρειες με υψηλό ποσοστό

εργαζομένων σε βιομηχανίες είχαν και ε
ξακολουθούν να έχουν, κατά μέσο όρο, περισσό
τερα κρούσματα σε σύγκριση με τις περιοχές με
λιγότερο έντονο βιομηχανικό τομέα. Επίσης, μετά
από μέτρα lockdown, τα κρούσματα μειώθηκαν
σε αυτές τις περιοχές με πιο αργούς ρυθμούς.
Στη Ρωσία, με σταθερά 300 - 400 νεκρούς κάθε
μέρα εδώ και μήνες (σχεδόν 107.000 είναι συνολι
κά οι καταγεγραμμένοι θάνατοι), τα δημόσια νοσο
κομεία έχουν «γονατίσει» από την αρχή της πανδη
μίας μέχρι σήμερα. Χτες ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ.
Πούτιν, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε
στις ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, αναπνευστή
ρων και άλλων υλικών, ακόμη και σε ελλείψεις α
ποθεμάτων τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδη
μίας και εξέφρασε την«πεποίθηση ότι η Ρωσία θα
κατορθώσει να ξεπεράσει τη δοκιμασία με επιτυ
χία»... Χαρακτήρισε «αναπόφευκτες» τις απώλει
ες από την πανδημία που επιβεβαίωσαν την «πρώ
τη εθνική προτεραιότητα» για επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Η Ρωσία θα διατηρήσει
τους στρατηγικούς της στόχους να οδηγηθεί έως
το 2030 σε αύξηση του πληθυσμού και σε αύξηση
του μέσου όρου ζωής στα 78 χρόνια, είπε.
Στο μεταξύ, την ώρα που οι λαοί έρχονται αντι
μέτωποι με τις ανεπαρκείς ποσότητες εμβολίων...
τα «γερά πορτοφόλια» δεν έχουν τέτοια προβλή
ματα. Σε ένα ακόμα παράδειγμα «εμβολιαστικού
τουρισμού», η ρωσική υπηρεσία της «Deutsche
Welle» αναφέρει ότι από τα μέσα Απρίλη, Γερμα
νοί φτάνουν με οργανωμένα γκρουπ στη Ρωσία,
για ταξίδι και εμβολιασμό, με το συνολικό πακέτο
να κοστίζει 2.300 ευρώ...
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 ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ σχεδιάζει έναν δεύτερο γύρο
εμβολιασμών κατά της Covid-19
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

13

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 331.39 cm² Κυκλοφορία:
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TO 81% ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ σχεδιάζει έναν δεύτερο γύρο εμβολιασμών κατά της Covid-19 σε έξι μήνες και

Μειπ τη δεύτερη
δόση και νέο γύρο
εμΡοΡιπσμών
ετοιμύζει το ΙσρπήΡ

μέχρι τότε αναμένεται οι ρυθμιστικές αρχές υγείας να έχουν δώσει το πράσινο φως για τον
εμβολιασμό των παιδιών, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου. Περίπου το
81% των Ισραηλινών πολιτών ή κατοίκων άνω των 16 ετών, η επιλέξιμη ηλικιακή ομάδα για
το εμβόλιο της Pfizer στο Ισραήλ, έχει λάβει και τις δύο δόσεις σε μία από πς ταχύτερες εκστρα
τείες παγκοσμίους. Το Ισραήλ έχει πει ότι σχεδιάζει να χορηγήσει εμβόλια σε ανήλικους 12-15
ετών μόλις αυτό πάρει την έγκριση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA). Η Pfizer και ο συνέταιρός της BioNTech φτησαν την επείγουσα άδεια της FDA νωρί
τερα αυτόν τον μήνα για χρήση του εμβολίου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Σε δηλώσεις που
έκανε σήμερα σε τηλεοπτικά δίκτυα, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ συμφώνησε με πς Pfizer
και Modema να αγοράσει Ιόεκατομμύρια επιπλέον δόσεις για τη χώρα με πληθυσμό 9,3 εκα
τομμυρίων, ενώ πρόσθεσε: «Προετοιμαζόμαστε για μια άλλη εκστρατεία εμβολιασμού σε έξι
μήνες. Ετοιμάστε τους ώμους και τους μύες σας, εάν θέλετε, και επίσης τα παιδιά, διότι εκτιμάμε
ότι θα έχουν εγκριθεί έως τότε εμβόλια για τα παιδιά». Το Ισραήλ συμπεριλαμβάνει τους Παλαι
στίνιους της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στον πληθυσμό του και έχει χορηγήσει εμβόλια κι εκεί.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ακόμα μία δραματική νύχτα πέ
ρασαν την Τρίτη τα νοσοκομεία
που εφημέρευαν, «λυγίζοντας»
υπό την πίεση διασωληναιμενων
και νέων εισαγωγών ασθενών με
κορονόΐό. Στο Λαϊκό, στο οποίο
έχουν δημιουργηθεί πέντε κλινι
κές Covid, από δύο που υπήρχαν
αρχικά, υπήρξε άλλη μία εφημε
ρία τρόμου.
«Αλλη μία δύσκολη νύχτα. Η κα
τάσταση δεν φαίνεται να βελτιώ
νεται. Οι κλινικές Covid είναι σχε
δόν γεμάτες. Με 850 διασωληνωμένους (με κορονοϊό), είναι ακόμα
πιο δύσκολο να βρεις κρεβάτι στη
ΜΕΘ. Θα έπρεπε να είχαμε προ
ετοιμαστεί κατάλληλα, να είχαν
δημιουργηθεί κρεβάτια. Δεν νομί
ζω ότι θα ξεμπερδέψουμε γρήγο
ρα...» είπε ο καρδιολόγος του νο
σοκομείου Αιμίλιος Κακλαμάνος.

Εφίαλτικέε καταστήσει
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι τα νοσοκο
μεία θα ζήσουν εφιαλτικές κατα
στάσεις, καθώς αναμένεται οι διασωληνωμένοι να ξεπεράσουν τους
1 .(XX). Παράλληλα, εξέφρασε την
εκτίμηση ότι θα δημιουργηθεί πρό
βλημα στα νοσοκομεία της Αττι
κής λόγιο των ασθενών με κορονόίό, καθώς υπάρχει ραγδαία αύ
ξηση του ιικού φορτίου.
«Η αύξηση του ιικού φορτίου
είναι τραγική, που σημαίνει μετά
δοση της πανδημίας. Μας δείχνει
ότι τα πράγματα είναι δύσκολα»
είπε χαρακτηριστικά και συμπλή
ρωσε πως οι διασωληνωμένοι ανα
μένεται να ξεπεράσουν τους 1.000
στις ΜΕΘ όλης της χώρας.
Εν τω μεταξύ, η ΠΟΕΔΗΝ

0 κορονοϊόβ
ξεκΜρισε
οΑόκΑηρη
οικογένεια
στην Κρήτη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ανάσα» πήραν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κα
θώς έπεπα από πολύ καιρό είχαμε μείωση
στους δκχτωληνωμένους, οι οποίοι ωστό
σο παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συ
γκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 831
ασθενείς με μηχανική υποστήριξη, ενώ άλ
λοι 86 κατέληξαν. Διαγνώστηκαν 3.015 κρού
σματα σε 61323 τεστ. Στην Αττική εντοπίστη
καν 1418 μολύνσεις, στη Θεσσαλονίκη 442
και στη Λάρισα 101 Στην Αττική η διασπορά
έχει ως εξής: Ανατολική Αττική (139), Βό
ρειος Τομέας Αθηνών (169), Δυτική Αττική
(127), Δυπκός Τομέας Αθηνών (203), ΚεI
ντρικός Τομέας Αθηνών (422), Νήσοι (10),
I Νότιος Τομέας Αθηνών (142) και ΠειραιI
άς(206).

πραγματοποιεί σήμερα στάση ερ
γασίας από τις 09.00 έως τις 15.00,
συγκέντρωση στην πλατεία Μα
βίλη στις 09.00 και πορεία προς το
υπουργείο Υγείας, με αιτήματα
την επαρκή χρηματοδότηση και
τη στελέχωση της δημόσιας υγεί
ας καθώς και την επίλυση οικονο
μικών και θεσμικών ζητημάτων
του κλάδου. «Οι δημόσιες δαπά

νες υγείας παραμένουν καθηλωμέ
νες στο 5% του ΑΕΠ και οι προϋ
πολογισμοί των νοσοκομείων φέ
τος είναι κατά 20% μειωμένοι σε
σχέση με πέρσι» αναφέρει η ΠΟ
ΕΔΗΝ. Σχετικά με την εξέλιξη της
πανδημίας, σημειώνει: «Παρά την
αύξηση των ΜΕΘ κανονικών και
προσωρινών, παρά το μέγεθος των
δωρεών που έγιναν στα νοσοκο-

Ακόμα μία οικογένεια «ξεκλήρισε» ο κορονόίός, αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου ο
αδελφός γνωστού χρυσοχόου του Ηρακλεί
ου άφησε την τελευταία του πνοή από επι
πλοκές του φονικού ιού σε νοσοκομείο της
πόλης. Το τραγικό είναι ότι και ο επιχειρημα
τίας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην
τοπική κοινωνία, είχε «φύγει» από τον ιό στις
αρχές Φεβρουάριου, ύστερα από σκληρή
μάχη που έδωσε με την ασθένεια επί τρεις
ολόκληρους μήνες!
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη,
μέσα σε ένα 24ωρο, από την Τρίτη ως την
Τετάρτη, κατέληξαν από τον ιό στα νοσο
κομεία πέντε ασθενείς, οι τέσσερις από τους
οποίους ήταν από τα Χανιά. Μεγάλη ανη
συχία προκαλεί και η «εκτίναξη» του ιικού
φορτίου, που διαπιστώθηκε από την ανάλυ
ση στα λύματα περιοχών του νησιού. Σύμ

«Λύγισαν»
ρ τα νοσοκομεία
ρ από tis νέεε
ρ εισαγωνέε
ζ ασθενών
με Covid-19
ρ

φωνα με την έκθεση του Εθνικού Δικτύου
Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, πα
ρατηρήθηκε αύξηση κατά 360% στο ιικό
φορτίο στον Αγιο Νικόλαο και κατά 120%
στο Ρέθυμνο!
Την ίδια στιγμή, ακόμα δύο τραυματιο
φορείς του Νοσοκομείου Χαλκίδας βρέθη
καν να νοσούν από τον ιό, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό στους έξι. Οι δύο ασθενείς
νοσηλεύονται στην κλινική Covid του νο
σοκομείου και, σύμφωνα με πληροφορίες,
υπάρχει περίπτωση να διασωληνωθεί ο ένας,
καθώς η κατάστασή του είναι σοβαρή. Οι
εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι η διασπορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. «Επρεπε το
προσωπικό που εξυπηρετεί τον Covid να εί
ναι διαφορετικό και να μην εξυπηρετεί ταυ
τόχρονα και περιστατικά εκτός Covid. Φο
βόμαστε ότι θα έχουμε και άλλα κρούσμα

μεία, οι ΜΕΘ δεν επαρκούν. Αρ
κετοί διασωληνωμένοι βρίσκονται
εκτός ΜΕΘ, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύει η ζωή τους.
Σε κάθε εφημερία τα νοσοκο
μεία γεμίζουν δύο με τρεις κλινικές
περιστατικά κορονοϊού σε βάρος
άλλων γενικών παθήσεων, αυξά
νοντας τη νοσηρότητα και τη θνη
τότητα από άλλες αιτίες».

τα» δήλωσε η πρόεδρος των εργαζομένων
Ιωάννα Ιωάννου.

Τραυματιοφορέαε
Υπενθυμίζεται ότι ήδη νοσηλεύεται σε κρίσι
μη κατάσταση ένας 45χρονος τραυματιοφο
ρέας, που εμφάνισε βαριά συμπτώματα της
νόσου. Αναστάτωση επικρατεί και σε μεγά
λη εταιρία της Κοζάνης, όπου επιβεβαιώθη
κε ότι τέσσερις υπάλληλοι βρέθηκαν θετικοί
στον ιό. Συνολικά, στην εταιρία εργάζονται
130 άτομα. Τα κρούσματα επιβεβαίωσε και
ο δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας
στο δημοτικό συμβούλιο. Πάντως, εμφανί
στηκε καθησυχαστικός, αναφέροντας πως
οι νοσούντες στον νομό είναι λιγότεροι από
τον μέσο όρο ανά 100.000 πληθυσμού και
διαβεβαίωσε πως οι ασθενείς δεν κόλλησαν
τον ιό στον χώρο εργασίας τους.
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Ο Μητσοτάκη$ μοίρασε
νέεε και ρπόΑικεε εβπίδεε
με... προϋποθέσει!
Διάγγελμα με νέες ελπίδες
αλλά και νέα διαστρέβλω
ση της πραγματικότητας
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (φωτό) χθες το από
γευμα, ο οποίος επιχείρησε
να θριαμβολογήσει για τη
δήθεν επιτυχημένη πολιτι
κή της κυβέρνησης. Ταυ
τόχρονα, θέλησε να... που
λήσει ελπίδα στους κουρα
σμένους από τις κυβερνη
τικές παλινωδίες Ελληνες,
περιγράφσντας έναν οδικό
χάρτη σταδιακού ανοίγμα
τος της κοινωνίας και της
οικονομίας, υπό την προϋ
πόθεση ότι δεν θα προκό
ψει νέα έξαρση.
«Διανύουμε την τελευ
ταία και πιο ευαίσθητη φά
ση του πολέμου με τον κο
ρονοίο. Ξέρω ότι υπάρ
χει μεγάλη κούραση. Αλ
λά υπάρχουν δίπλα μας
και νέοι σύμμαχοι: οι εμ
βολιασμοί, τα self-tests αλ
λά και ο καλύτερος και
ρός μάς κάνουν
αισιόδοξους
ότι η πρω
τοφανής
αυτή πε
ριπέτεια
τελειώ
νει» δή
λωσε ο
πρωθυ
πουργός
που υπο
στήριξε ότι
«η πανδημία στη
χώρα μας δείχνει να
σταθεροποιείται, έστω και
σε υψηλά επίπεδα κρου
σμάτων» και πως «η πο
λιτική της σταδιακής και
ελεγχόμενης άρσης των πε
ριορισμών αποδίδει».
Στόχος μας, είπε, «είναι
ένα ασφαλές Πάσχα και
ένα ελεύθερο καλοκαίρι.
Ομως το πρώτο δεν γίνε
ται να υπονομεύσειτο δεύ
τερο. Γι’ αυτό και το Πά
σχα πρέπει να μην ταξιδέ
ψουμε. Η Αττική και οι με
γάλες πόλεις έχουν ακόμα
πολλούς φορείς του Covid.
Η μαζική μετακίνησή τους
ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρειτον ιό παντού. Και
ξέρουμε ότι οι νοσηλείες
στην περιφέρεια είναι δύ
σκολες .Πρέπει, λοιπόν, να
σκεφτούμε όχι μόνο τις δι
ακοπές μας, αλλά και την
υγεία των κατοίκων στα
χωριά και τα νησιά μας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζήτησε μάλιστα αυ
τόν τον δρόμο «να τον βαδίσουμε προσεκτικά και
ενωμένοι. Γιατί τα δεδο
μένα γεννούν αισιοδοξία.
Ομως, προϋποθέτουν και
πειθαρχία. Με την προοππική άρσης των περιο
ρισμών, όποιος έχει κου
ραστεί δεν έχει πια το άλ
λοθι να αυθαιρετεί. Και
όσοι αλόγιστα συναθροί
ζονται σε πλατείες, επιτέ
λους, ας σταματήσουν». Ο
πρωθυπουργός ζήτησε επί
σης από όλους να εμβολι
αστούν και έκανε γνωστό
ότι από τη Μεγάλη Εβδο
μάδα ξεκινά και μια νέα
γραμμή εμβολιασμού για
πολίτες άνω των 30 ετών,
με ταχύτατη διαδικασία.

ΟΣΥΡΙΖΑ
Εντονες ήταν οι αντιδρά
σεις της αντιπολίτευσης
στο διάγγελμα του πρω
θυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο
για «ένα δι
αρκές θέ
ατρο του
πα ρ α
λόγου»
και τον
κατη
γόρη
σε ότι
«πλέον
εχει κου
ράσει με τις
αντιφάσεις και
τις αυτοδιαψεύσεις
του». Η Φώφη Γεννηματά
δήλωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης παλινδρομεί συνεχώς
στο πεδίο των μέτρων, με
ταφέρει τις ευθύνες στους
πολίτες και μαδά τη μαρ
γαρίτα για ανοίγματα».
Η Ελληνική Λύση ανέ
φερε πως «αφού ο πρωθυ
πουργός κατήργησε την
Ανάσταση πολεμώντας
την Ορθοδοξία, ανακοίνω
σε τη μερική αναστολή του
καθολικού κλεισίματος...».
Το ΚΚΕ επεσήμανε πως «η
λογική του πρωθυπουργού
ότι “με εμβόλια και self tests
τελειώνει η πανδημία” είναι
παραπλανητική και επικίν
δυνη», ενώ το ΜέΡΑ25 κα
τήγγειλε τον πρωθυπουργό
ότι «το καλοκαίρι προδια
γράφεται κι αυτό πασχα
λινό: ένας ατελείωτος Γολ
γοθάς με έξτρα εκατόνταρ
χους».

Τη Μεγάλη Τρίτη ανοίγει η πλατφόρ
μα για ραντεβού για να εμβολιαστούν
με το εμβόλιο του AstraZeneca οι ηλι
κίες 30-39 ετών, όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
«Δίνεται η ευκαιρία μετά και την πε
ρίσσεια αποθεμάτων της AstraZeneca
να εμβολιαστούν με το εμβόλιο» είπε
ο υπουργός, αναφορικά με το άνοιγμα
της πλατφόρμας για άτομα άνω των
30 ετών, που είχε ανακοινώσει νωρίτε
ρα στο διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτή η ηλικία σε ένα εύλογο χρο

νικό διάστημα θα εμβολιάζεται και αυ
τή με όλα τα εμβόλια» συμπλήρωσε ο
κ. Κικίλιας.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα
εμβολιασμού της χώρας, ο υπουργός
Υγείας είπε πως ενδεχομένως τον Μά
ιο να φτάσουμε τα 2.500.000 και τον
Ιούνιο τα 4.000.000 εμβολιασμούς. Ο
κ. Κικίλιας απηύθυνε επίσης έκκληση
στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολι
αστούν, καθώς είναι πια αυταπόδεικτο
πως το εμβόλιο σώζει ζωές. Το επόμε
νο διάστημα θα ακολουθήσουν οι ηλικιακές ομάδες 4044 ετών και οι 4549.

Για τις ημερομηνίες θα υπάρξουν ανα
κοινώσεις αργότερα.
Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός
Υγείας, οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν να
γίνονται Σάββατα και Κυριακές, ώστε
να επιταχυνθεί το πρόγραμμα τώρα
που έρχονται πολλές δόσεις.

Χαμηλό ποσοστό
Ωστόσο, τις ημέρες του Πάσχα, και
συγκεκριμένα Μεγάλη Παρασκευή,
Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πά
σχα και Δευτέρα του Πάσχα, οι εμβο
λιασμοί θα πάρουν... ρεπό! Εν μέσω

ιι «Κόκκινο» oris διαπεριφερειακές μετακινήσει!
Μόλ/s δύο οικογένειες στα σπίτια για tis γιορτές

Κουδούνι, τσάντα

Τη Δευτέρα 10 Μαϊου
ανοίγουν ξανά τις πόρτες
του τα δημοτικά σχολεία
και τα γυμνάσια με υπο
χρεωτικά self tests, όπως
ανακοίνωσε χθες ο πρω
θυπουργός κατά τη διάρ
κεια του διαγγέλματος
του, στο οποίο παρουσία
σε τις ημερομηνίες-σταθμούς για την επιστροφή
στην κανονικότητα.
Μετά την ανακοίνωση
για το άνοιγμα της εστία
σης και τη διεύρυνση του
ωραρίου κυκλοφορίας, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης

αναφέρθηκε στην επανα
λειτουργία και των υπό
λοιπων βαθμιδών της Εκ
παίδευσης, μετά τα λύκεια
που έχουν ανοίξει από τις
12 Απριλίου. Την προα
ναγγελία για το «κουδού
νι» σε δημοτικά και γυ
μνάσια τη συγκεκριμένη
ημερομηνία είχε κάνει ήδη
χθες το πρωί σε δηλώσεις
της η κυβερνητική εκπρό
σωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι
οι μαθητές δεν θα έχουν φέ
τος το άγχος των ενδοσχο-

λικών εξετάσεων. Αν και
ακόμα δεν έχει ανακοινω
θεί επίσημα, σύμφωνα με
πηγές, η εισήγηση του Ιν
στιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) προς το
υπουργείο Παιδείας ήταν
να μην κλείσει αυτή η σχο
λική χρονιά με προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις σε γυ
μνάσια και λύκεια.
Αυτό σημαίνει ότι δεν
θα εφαρμοστεί φέτος στην
α' λυκείου η Τράπεζα Θε
μάτων, η οποία από τη
στιγμή που ανακοινώθηκε
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Για οοόβλιομα
ταυ... θωμά
και βλέπουμε!

22-04-2021

Εξώδικο γονέα
στον διευθυντή
του Λυκείου θέρμηβ!
Αφού τον έβρισε,
ζητά αποζημίωση

ιι Εκκληση Κικίλια για εμβολιααμοόε! «Ρεπό» στα
τσιμπήματα από Μ. Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα
πανδημίας και με τους εμβολιασμούς
να βρίσκονται σε πολύ χαμηλό ποσο
στό, επιλέγεται να «παγώσουν» για
τέσσερις ημέρες, όταν σε αυτό το
διάστημα θα μπορούσαν να
γίνουν χιλιάδες εμβολια
σμοί.
Οιλοιμωξιολόγοι
άναψαν «κόκκινο»
στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις,
όπως έκανε γνωστό
ο πρωθυπουργός. Ο
βασικός λόγος είναι
το υψηλό ιικό φορτίο
στα μεγάλα αστικά κέντρα
και ο φόβος μήπως μεταφερθεί
αυτό σε περιοχές που βρίσκονται σε
καλύτερη κατάσταση.
Οπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, οι υπερτοπικές διαπεριφερειακές
μετακινήσεις των πολιτών θα ανοί
ξουν στις 15 Μάίου.

Εννέα άτομα
Σε κάθε περίπτωση, όπως
εισηγήθηκαν οι ειδικοί,
δίνεται κατ’ εξαίρεσιν
η δυνατότητα συγκέ
ντρωσης δύο οικο
γενειών με ανώτατο
αριθμό των εννέα ατό
μων την Κυριακή του
Πάσχα, ενώ αν πρόκει
ται για υπαίθριο χώρο δύο
ευρύτερες οικογένειες, και
πάντως μέχρι 12 άτομα.
Συνιστάται, επίσης, η διενέργεια
προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέ

χουν στις συγκεντρώσεις αυτές. Σχε
τικά με το χρονικό όριο απαγόρευ
σης κυκλοφορίας, ο περιορισμός δι
ευρύνεται από τις 22.00 και μετά για
τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ την ημέ
ρα του Πάσχα από τις 21.00. Από τις
3 Μάίου (Δευτέρα του Πάσχα) ο πε
ριορισμός κυκλοφορίας ισχύει από
τις 23:00.
Οι εικόνες συνωστισμού στις πλα
τείες οδήγησαν τους ειδικούς στην
απόφαση να ανοίξει η εστίαση στις 3
Μάίου, καθώς έτσι θα γίνεται ελεγχό
μενη έξοδος του κόσμου. Η επαναλει
τουργία των χώρων εστίασης (εστια
τόρια και καφετέριες) θα γίνει με τή
ρηση των υγειονομικών πρωτοκόλ
λων και με υποχρεωτικό self test δύο
φορές την εβδομάδα για τους εργα
ζομένους.

και... sea test

ιι Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναλειτουργία
δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στιε 10 Μαΐου

έχει προκαλέσει αντιδρά
σεις σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, η εισήγηση ανα
μένεται να γίνει δεκτή από
το υπουργείο.

Η παράταση
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι το σχολικό έτος θα παραταθεί ως τις 11 Ιουνίου
για τη Δευτεροβάθμια και
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ως τις 25 Ιουνίου για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ
ση. Η παράταση του σχο
λικού έτους ήταν αναμενό
μενη, καθώς είχε αναφερ
θεί σε αυτήν αρκετές φο
ρές στο παρελθόν η ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας.
Οσο για τις πανελλαδικές
εξετάσεις, όπως έχει γίνει
ήδη γνωστό, θα γίνουν στα
μέσα Ιουνίου. Στο διάγγελ

μά του ο πρωθυπουργός
τόνισε ότι και στην περί
πτωση των γυμνασίων και
των λυκείων θα ισχύσει το
self test για τους μαθητές,
τους εκπαιδευτικούς και
το διοικητικό προσωπικό,
όπως και τα υπόλοιπα μέ
τρα προστασίας που είναι
ήδη γνωστά. Σύμφωνα με
τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Παιδείας Αλέ-

ξη Κόπτση, η διαδικασία
με τα self tests ήταν «άκρως
επιτυχημένη» και περιόρι
σε τη μετάδοση του ιού στα
σχολεία.
«Το ποσοστό των μα
θητών που έχουν βρε
θεί θετικοί είναι 0,1 % και
έχουν κλείσει το 0,7% των
τμημάτων και το 0,9% των
σχολείων» δήλωσε χθες σε
τηλεοπτικό σταθμό.

Ζητάει και τα ρέστα ο πατέρας του μαθητή του
1ου Λυκείου Θέρμης από τον διευθυντή του σχο
λείου , τον οποίο έβρισε με χυδαίο τρόπο τη Δευτέ
ρα επειδή δεν άφηνε το παιδί του να μπει για μά
θημα, αφού δεν είχε κάνει το υποχρεωτικό self test!
Συγκεκριμένα, ο γονέας απέστειλε εξώδικο στον
διευθυντή από τον οποίο ζητά... αποζημίωση!
Οπως ανέφερε σε τοπικά μέσα ο διευθυντής
Παναγιώτης Μάρκου, στο εξώδικό του ο 58χρονος πατέρας τού ζητά «να τηρήσει το Σύνταγμα,
όπως το αντιλαμβάνεται εκεί
νος» αλλά και χρηματι
κή αποζημίωση, την
οποία, όπως αναφέ
ρει, θα ορίσει πά
λα εκείνος! Πά
ντως, ο κ. Μάρ
κου αντιμετώπισε
με ψυχραιμία την
κατάσταση λέγο
ντας πως οι αναπο
διές είναι μέρος της
θέσης του.
«Είμαι διευθυντής
σχολείου και ένας διευθυντής
πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες. Είμαι
μπροστά και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που
κάνω» τόνισε.

Ηρεμία
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σχολείο επικράτησε χθες
ηρεμία καθώς ο μαθητής που αρνιόταν να κάνει το
self test δεν εμφανίστηκε. Η ένταση στο Ιο Λύκειο
Θέρμης ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν το παιδί εμφα
νίστηκε στην είσοδο του σχολείου μαζί με τον πα
τέρα του. Ο πατέρας επέμενε να μπει ο γιος του κα
νονικά για μάθημα, αν και δεν είχε κάνει τεστ, και
όταν ο διευθυντής αρνήθηκε τον αποκάλεσε «προ
δότη» και «ξεφτίλα». Την ίδια μέρα ο 58χρονος συνελήφθη και την Τρίτη οδηγήθηκε στο δικαστικό
μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου του απαγγέλθηκαν
κατηγορίες για διέγερση σε ανυκακοή, απειλή και
εξύβριση. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος και για την
υπόθεσή του ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
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 Αναγκαιότητα οι διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
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Σελ.:

26

Ημερομηνία
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Αναγκαιότητα οι διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας
Η πανδημία έδρασε cos καταλύτηε καιvoiopias στην υγεία διεθνακ, αλλά
στην Ελλάδα παραμένει η ανάγκη για
διαρθρωτικέ$ αλλαγέε στο σύστημα
υγείαε. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρ
κεια του συνεδρίου Health Innovation
Conference 2021, το οποίο πραγμα
τοποιήθηκε crus 20 Απριλίου ψηφια
κά. Στο συνέδριο έγινε αναφορά στο
Σχέδιο Ανάκαμψή ms ελληνικήε οιlcovopias, όπου αναγνωρίστηκε ότι η
υγεία δεν αποτελεί προτεραιότητα.
Οσον αφορά την πορεία ms πανδημίas, στο συνέδριο αναδείχθηκε η αξία
των εμβολίων και παρουσιάστηκαν όλα τα νέα δεδομένα για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά tous. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι είναι ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειε5 αντιμετώπισή ms
διστακτικότητα5 μεγάλου μέρου$ των Ελλήνων έναντι των εμβολί
ων ms COVID-19, ώστε να χτιστεί το πολυπόθητο τείχο5 avoaias.
Ο κεντρικό5 ομιλητήε του συνεδρίου Health Innovation Conference
2021, καθηγητήε Πολιτικά ms Υγείαε στη Σχολή Οικονομικών του
Λονδίνου (LSE), Ηλίαε Μόσιαλο3, έδωσε έμφαση στο «τι πρέπει να
γίνει μετά την πανδημία», σημειώνοντα5 ότι υπήρξε καλή διαχείρι
ση στη χώρα pas συγκριτικά με ns δυνατότητέε ms. Την επόμενη
μέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικέ3 αλλαγέ5 στον
χώρο ms uYsias, oncos επισήμανε ο καθηγητή5, και ειδικά στη χρη
ματοδότηση των υπηρεσιών uYcias σε βάθθ3 χρόνου, στην τεχνική
αποτελεσματικότητα του συστήματο5, στον σχεδίασμά cvos ενιαίου
συστήματοε UYOias (δημόσιο και ιδιωτικό, συνεργασία δομών υγείαε
σε επίπεδο νομού), στην ψηφιοποίηση του συστήματοε UYOias, στην
αναδιαμόρφωση του νοσοκομειακού προτύπου κ.ά.
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 του ΛΕΠΤΟΥ
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ίου ΛΕΠΤΟΥ
► Η Ε.Ε.
πληρώνει 15,5
ευρώ ανά δόση
για ίο εμβόλιο
ins Pfizer
σύμφωνα με
έγγραφο που
διέρρευσε.
► Υπο
χρεωτικά τα
self tests σε
filKQOTES και
δικηγόροι^.
► Αγκαλ^
καιχειραψίε5:
Είναι (o)iiKiis
onpaoias να
επιστρέφουν
μετά την
πανδημία, λένε
οι ψυχολόγοι.
► Στα σκαριά
το εμβόλιο
κατά Tns
Ypinns με 5ετή
προστασία με
τεχνολογία
«mRNA».
► ΠΟΕΔΗΝ:
Στάση εργασία
την Πέμπτη 11
Απριλίου.
► ΟΕΜΑ
στηρίζει το
εμβόλιο ins
Johnson &
Johnson.
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