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 Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ σήμερα με κύριο
αίτημα την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά
Πηγή:

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 403.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΠΟΕΔΗΝ

Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ σήμερα με κύριο
αΐαιμα την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά
Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ζητούν να χαρακτηρίζεται εργατικό
ατύχημα ο θάνατος από κορονοϊό
Πανελλήνια
Ομο
σπονδία Εργαζομέ
νων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕ
ΔΗΝ) ανακοίνωσε ότι σήμερα
Πέμπτη, από τις 09:00 έως
τις 15:00 θα κάνει στάση ερ
γασίας.
Η Ομοσπονδία έχει προγραμ
ματίσει συγκέντρωση στην πλα
τεία Μαβίλη και πορεία προς
το υπουργείο Υγείας. Η ΠΟΕ
ΔΗΝ κάνει τη στάση εργασίας
με αιτήματα την επαρκή χρη
θανάτων των συναδέλφων,
ματοδότηση και στελέχωση της
που έχει να κάνει με τον κοΔημόσιας Υγείας και την επίλυ
ρονοιό. «Εικοσιέξι συνάδελφοί
ση οικονομικών και θεσμικών
μας ανά την επικράτεια έχουν
ζητημάτων του κλάδου.
χάσει την ζωή τους από τον ιό
Η πρόεδρος του σωματείου
και άλλοι εκατοντάδες νόση
εργαζομένων στο ΓΚΝ κ Κατε
σαν. Αυτά τα αιτήματα είναι
ρίνα Πετράκη, αναφερόμενη
αυτονόητα. Με την ίδια πρα
στην στάση εργασίας της ΠΟ
κτική που χαρακτηρίζονται οι
ΕΔΗΝ, λέει πως τα αιτήματα
απώλειες της ζωής των ένστο
της Ομοσπονδίας είναι δύο.
λων, των οποίων οι οικογένει
Αφορούν την άμεση ένταξη
ες αποκαθίστανται και απο
των υγειονομικών στα δημό
ζημιώνονται ,το ίδιο λογικό
σια νοσοκομεία στα βαρέα και
είναι και για μας. Σε βιολογικό
ανθυγιεινά επαγγέλματα ,κα
πόλεμο βρισκόμαστε, ήρωες
θώς επίσης και τον χαρακτηρι
μας αποκαλούν και θα έπρε
σμό ως εργατικό ατύχημα, των
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πε να είναι αυτονόητο πως ο
θάνατος ενός υπαλλήλου εν
ώρα εργασίας πρέπει να έχει
τις απολαβές που έχουν και
οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνουν
όλοι τι βιώνουν οι οικογένειες
των συναδέλφων μας. Εμείς
συμμετέχουμε στην μεγάλη
κινητοποίηση της Αθήνας την
Πέμπτη, με κάποιον γιατρό
της Καβάλας που θα βρεθεί
εκεί ως εκπρόσωπος του Νο
μού μας. Όσο για μας, θα συμ
μετέχουμε ως νοσηλευτές στην
κινητοποίηση που θα γίνει
έξω από το υπουργείο Υγείας.

Ελπίζουμε μόνο να μην γίνει
άλλη κινητοποίηση για να ικα
νοποιηθούν τα αιτήματά μας
που είναι αυτονόητα».
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση
που επικρατεί στο νοσοκομείο
της Καβάλας, όπως είπε η κ
Πετράκη, υπάρχει μια ανοδική
πορεία στα κρούσματα, αυξά
νονται οι νοσηλείες, όπως και
οι διασωληνωμένοι . «Υπάρχει
και το θέμα της δομής με τους
μετανάστες. Ανέκαθεν ήταν
ένας μεγάλος φόβος αφού γε
νικά όπου υπάρχει μαζεμένος
πληθυσμός ελλοχεύει ο φόβος.
Εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει, όμως όπου και να γίνει η
αρχή, το πρόβλημα θα ξεφύγει
και θα βγει προς τα έξω, όπως
το δεύτερο κύμα που είχε να
κάνει με τα γηροκομεία. Εί
ναι αναπόφευκτο πως από την
ώρα που θα κολλήσει κάποιος,
θα το μεταδώσει κιόλας .Επί
σης θα έπρεπε σε χώρους όπου
διαμένουν πολλοί άνθρωποι,
να εμβολιαστούν όλοι, γιατί
κανείς δεν μπορεί να ελέγξει
την κατάσταση».
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 “Διαλύουν ό,τι είχε απομείνει στο Νοσοκομείο
Αμαλιάδας”
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Επιφάνεια 1095.45
:
cm²
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:
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ΠΟΕΔΗΝ

Σωκράτης Σωτηρόπουλος, πρ. Συλλόγου Εργαζομένων ΝΜ Αμαλιάδας

“Διαλύουν ό,τι είχε απομείνει
στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας”
Κινητοποίηση σήμερα στις 12 στην πύλη της νοσηλευτικής μονάδας
ιαμαρτυρία στην πύλη του Νοσο
κομείου Αμαλιάδας πραγματοποι
ούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι
εργαζόμενοι της νοσηλευτικής μονάδας
στο πλαίσιο της πανυγειονομικής κινητο
ποίησης που έχουν εξαγγείλει ΠΟΕΔΗΝ
και ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας την ανάκληση
όλων των μετακινήσεων ιατρών και προ
σωπικού και τη στελέχωση της μονάδας.
Για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση ο
Σύλλογος Εργαζομένων ΝΜ Αμαλιάδας
έχει προκηρύξει όωρη στάση εργασίας
από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συλλό
γου, Σωκράτη Σωτηρόπουλο
η
κινητοποίηση της Πύργου ο ένας εκ των δυο ειδικευμένων
ΠΟΕΔΗΝ “βρίσκει χειρουργών. “Μέχρι χθες είχαμε δυο γε
το Νοσοκομείο Αμα νικούς χειρούργους δυο ορθοπεδικούς
λιάδας σε φάση κα και δυο αναισθησιολόγους που έδιναν 12
τάρρευσης καθώς εφημερίες νομού ως χειρουργικός τομέας.
ότι είχε απομείνει, ο Με την αποχώρηση του χειρουργού το
χειρουργικός τομέας, διαλύεται και αυτός εφημεριακό πρόγραμμα καταρρέει, ο χει
καθώς με απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. ρουργικός τομέας με ένα γιατρό είναι αδύ
να
λειτουργήσει
και
θα
Ηλείας μετακινείται στο Νοσοκομείο του νατον

Δ

συμπαρασύρει και τους ορθοπεδικούς βά
ζοντας ταφόπλακα στον πάλε ποτέ ισχυρό
τομέα του πρώην νοσοκομείου Αμαλιά
δας. Ότι και αν έχουμε πει ότι, ότι και αν
έχουμε γράψει, οι άνθρωποι που χειρί
ζονται την δημόσια υγεία στην Ηλεία
έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Οι παθολό
γοι παραιτούνται οι χειρουργοί μετακι
νούνται και οι ασθενείς δυστυχώς

πληρώνουν την ανεπάρκεια και την αδια
φορία των διοικούντων. Ετοιμάζουν την
χαριστική βολή στη δημόσια υγεία.. Όλα
τα υπόλοιπα για χρηματοδότηση νέας πτέ
ρυγας και ενεργειακή αναβάθμιση μόνο
ως τραγικό αστείο ταιριάζουν στην περί
πτωση”.
Στο πλαίσιο της πανυγειονομικής κινητο
ποίησης, οι εργαζόμενοι διεκδικούν
ακόμα:
-Βελτίωση συνθηκών εργασίας και εξά
λειψη αυταρχικών συμπεριφορών
-Δώρο Πάσχα και αύξηση μισθών
-Ενταξη στα ΒΑΕ
-Μονιμοποίηση εκτάκτων
-Εργατικό ατύχημα ο θάνατος συναδέλ
φου απο κορονοϊό
Στην κινητοποίηση όπως τόνισε ο κ. Σω
τηρόπουλος μπορούν να συμμετέχουν με
απόφαση και της ΠΟΕΔΗΝ και οι μετακι
νημένοι στη ΝΜ Πύργου εργαζόμενοι της
νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. “Την
Πέμπτη 22 Απρίλη, τα καλυμμένα στό
ματα έχουν φωνή και η φωνή αυτή χρει
άζεται
να
δυναμώσει”
σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Επαναπροκήρυξη θέσεων και παροχή κινήτρων ζητά ο Ανδρέας Νικολακόπουλος

Νέα παρέμβαση - ερώτηση για
προσλήψεις γιατρών στα Νοσοκομεία
Την άμεση κάλυψη θέσεων μόνι
μου ιατρικού προσωπικού στα Νο
σοκομεία της Ηλείας ζήτησε για μια
φορά ακόμη με ερώτησή του, που
κατέθεσε στη Βουλή και προς τον
Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο
κοινοβουλευτικός του Νομού μας
Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Πρόκειται για μία νέα πρωτοβουλία
του βουλευτή της ΝΔ που έρχεται
ως συνέχεια προηγούμενων πιέ
σεων για το ίδιο θέμα, με δεδομένο
ότι οι Νοσοκομειακές μας Μονάδες
αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προ
βλήματα από τις ελλείψεις γιατρών
εν μέσω μιας ασφυκτικής κατάστα
σης που εδώ και καιρό έχει δημι
ουργήσει η πανδημία...
Ο κ. Νικολακόπουλος ζητά ειδικό
τερα, να ενημερωθεί για το αν θα
δοθούν τα κίνητρα προσέλκυσης
ιατρικού προσωπικού, θέτει το ζή
τημα αντικατάστασης γιατρών που
παραιτήθηκαν προσφάτως και επι
σημαίνει την ανάγκη επαναπροκήρυξης θέσεων που δυστυχώς δεν
καλύφθηκαν από προηγούμενη
διαδικασία.
Αναλυτικά η ερώτησή του έχει ως
εξής:
«Όπως είναι γνωστό, τον τελευταίο
χρόνο η πανδημία C0VID-19 έχει
επιφέρει σημαντικά προβλήματα σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας
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ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από
την πανδημία. Το ιατρικό και νοση
λευτικό προσωπικό των Νοσοκο
μείων μας δίνει καθημερινά την πιο
κρίσιμη μάχη. Μία μάχη που σε
συνδυασμό με την εξέλιξη του εμ
βολιασμού αποτελεί έναν καθορι
στικό πυλώνα για την αναχαίτιση
της πανδημίας.

αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κο
ρύφωση του τρίτου κύματος της
πανδημίας, και οι υγειονομικές μο
νάδες δοκιμάζονται σε καθημερινή
Βάση.
Το υγειονομικό προσωπικό δίνει
καθημερινά μία τεράστια μάχη κατά
του κορωνόίού και σε καθημερινή
Βάση καλούμαστε να γίνουμε όλοι
σύμμαχοι σε αυτή τη μάχη κατά της
covid-19, προσαρμόζοντας τα μέτρα
των υγειονομικών στην καθημερι
νότητα μας.
Ο Νομός Ηλείας είναι ένας από τους
Νομούς που δοκιμάζεται, και αυτός,

Η επιτυχία του εμβολιαστικού προ
γράμματος αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ομαλή λει
τουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας και το υγειονομικό μας
σύστημα έχει αγωνιστεί πάρα πολύ
τους τελευταίους μήνες σε αυτή την
κατεύθυνση.
Σε αυτή την τεράστια υγειονομική
προσπάθεια, που όμοιά της δεν έχει
ξαναγίνει ποτέ στη χώρα, η πολιτεία
οφείλει να συμβάλλει καθοριστικά
ως βασικός αρωγός.
ΣΕ.. «ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ...»
Οι σοβαρές ελλείψεις ωστόσο σε ια
τρούς στις νοσοκομειακές μονάδες
του νομού Ηλείας έχουν διογκώσει
τα προβλήματα που προϋπήρχαν
στις Νοσηλευτικές μονάδες της
Ηλείας. Το τελευταίο χρονικό διά
στημα οι νοσοκομειακές μονάδες
της Ηλείας βρίσκονται σε τεντω
μένο σχοινί.
Τρεις ιατροί με την ειδικότητα του
παθολόγου και δύο ιατροί που κά

λυπταν την Μ.Ε.Θ. στο Νοσοκομείο
του Πύργου, έχουν υποβάλλει πα
ραίτηση και το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα οι θέσεις αυτές
θα είναι κενές.
Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η
άμεση κάλυψη των κενών θέσεων
των ιατρών στα νοσοκομεία της
Ηλείας, θέτοντας σε προτεραιότητα
την κάλυψη των θέσεων των ια
τρών με την ειδικότητα του παθολό
γου.
Βασικός
στόχος
της
συγκεκριμένης ενέργειας είναι η
απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσο
κομειακών Μονάδων του Νομού.
Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδο
μένη την έκτακτη υγειονομική
κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα
μας.

απαιτούμενα κίνητρα για την
προσέλκυση ιατρικού προσωπι
κού στα Νοσοκομεία του Νομού
Ηλείας;
Είμαι Βέβαιος για τις δικές σας
ενέργειες».

ΕΚΚΛΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
Στο μεταξύ ο κ. Νικολακόπουλος
πέρα από τις συγκεκριμένες πρω
τοβουλίες που έχει αναπτύξει, κάνει
έκκληση προς τους ιδιώτες για
τρούς να δώσουν «χέρι Βοήθειας»
στα Νοσοκομεία μας και να συνεργασθούν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα με τον τομέα της δημόσιας
υγείας.

Βρισκόμαστε κάτω από ιδιαίτερα
Κύριε Υπουργέ ερωτάσθε,
έκτακτες συνθήκες και τώρα ακρι
1 .Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να
βώς ο ιατρικός κόσμος με ευαισθη
προβείτε για την κάλυψη των
σία και την αμεσότητα παρέμβασης
εφημεριών των ιατρών στα Νο
σοκομεία του Νομού Ηλείας που τον διακρίνει μπορεί να είναι
πολύτιμος αρωγός στην προσπά
μετά και την παραίτηση των
θεια που γίνεται για να σωθούν συ
πέντε ιατρών;
2. Προτίθεστε να προβείτε σε άμεση νάνθρωποί μας.
Παρακαλώ και προσωπικά, τόνισε
επαναπροκήρυξη των θέσεων
που δεν πληρώθηκαν, καθώς ο Ηλείος Βουλευτής, τους Ιατρικούς
μας Συλλόγους να αναλάβουν πρω
και των θέσεων των ιατρών που
τοβουλία και δράση προς αυτή την
προέκυψαν έπειτα από τις προκατεύθυνση και όλοι μας θα τους
αναφερόμενες παραιτήσεις;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να είμαστε ευγνώμονες ως κοινωνία
και ως ενεργοί πολίτες...
προβείτε ώστε να δώσετε τα

2

 Σε νέα κινητοποίηση οι υγειονομικοί
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Θέματα:
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Σε νέα κινητοποίηση
οι υγειονομικοί
Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου ζητούν οι συμβασιούχοι
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MET ΡΑ ΕϋΠΠΚ ΤΟΥ ΙϊΣΤΗΜΙΙ ΥΓίΙΜ

η προμηηειαμ
tHFATIKLl
ε συγκέντρωση
διπμαρτυρίαε προ
χωρούν σήμερα
στιε 12 το μεση
μέρι στην Κεντρική Πλα
τεία οι εργαζόμενοι στα
δημόσια νοσοκομεία ms
χώραε, ζητώνταε ξανά
την ενίσχυση του δημό
σιου συστήματτκ υγείαε.
Ο πρόεδροε του Συλλόγου
Εργαζομένων του ΠΓΝΙ Γ.
Φλούδαε στάθηκε στη σημασία
των συμβασιούχων τονίζονταε
πωε η λειτουργία του νοσοκο
μείου είναι αδύνατη χωρίε αυτούε. Έτσι, απευθύνονταε
ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχήε στην σημερινή κινητοποί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

---- —‘

ηση διαμαρτυρίαε στάθηκε στα
διαχρονικά και δίκαια αιτήματα
των υγειονομικών, που είναι η
μετατροπή των συμβάσεων
των εργαζόμενων σε αορίστου
χρόνου, η ένταξη του επαγγέλματοε στα βαρέα και ανθυγι
εινά και η ενίσχυση στην πράξη
του δημόσιου συστήματοε
υγείαε, «που χωρίε αυτό δε θα
είχε αντιμετωπιστεί η υγειονο
μική κρίση και η πανδημία»,
ανέφερε.

Οι συμβασιούχοι______
Στο μεταξύ, σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν εκ
πρόσωποι των Επιτροπών
Αγώνα των συμβασιούχων στα
δύο νοσοκομεία τηε πόληε,

αναφέρθηκαν στα αιτήματα
τουε και στην κατάσταση στο
δημόσιο σύστημα υγείαε και
στην περιοχή των Ιωαννίνων
και τηε Ηπείρου γενικότερα.
Σε ανακοίνωσή τηε η Αγωνι
στική Συσπείρωση Υγειονομι
κών τονίζει ότι 14 μήνεε μετά
την έναρξη τηε πανδημίαε τα
προβλήματα στο δημόσιο σύ
στημα υγείαε παραμένουν
όπωε και τα αιτήματα των υγει
ονομικών.
«Η κυβέρνηση εξακολουθεί
να μην παίρνει άμεσα μέτρα
ενίσχυσηε των νοσοκομείων
με προσωπικό και εξοπλισμό,
εξακολουθεί να μην παίρνει
μέτρα προστασίαε στα σχολεία,
τουε χώρουε εργασίαε, τα

ένταξη τπρα

VNEOE ΟΡΓΑΜΙΙΓ
ζΝ'ΟΝΙΜΟηοΐΚΐ
χρ„

μέσα μαζικήε μεταφοράε. Αντί
αυτού με σημαία την ατομική
ευθύνη ετοιμάζεται να ανοίξει
διάφορουε τομείε τηε οικονομίαε με μεγάλο στοίχημα τον
τουρισμό. Διεκδικούμε την με
τατροπή των συμβάσεών μαε
σε αορίστου χρόνου, άνοιγμα
και στελέχωση των ΜΕΘ, την
άνευ όρων επίταξη των ιδιωτι
κών μονάδων υγείαε, την ανά
κληση
τηε
απόφασηε
δραστικήε περικοπήε στα τα
κτικά χειρουργεία, την ένταξη
στα βαρέα και ανθυγιεινά και
την αναστολήε τηε απόφασηε
ανάκλησηε των κανονικών
αδειών», ανέφεραν μεταξύ
άλλων οι εκπρόσωποι των δύο
Επιτροπών Αγώνα.

3

 ΠΟΕΔΗΝ: Μονιμοποίηση των έκτακτων
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 104.73 cm² Κυκλοφορία:
:

1
22-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ:
Μονιμοποίηση
των έκτακτων
Με κύριο αίτημα τη μονιμοποίηση των εκτά
κτων απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα δη
μόσια νοσοκομεία της χώρας.
Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην σημερινή απεργιακή κινητοποί
ηση καθώς και το εκτατό προσωπικό.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Mix Γιαννάκο «στη Δημόσια Υγεία - Πρόνοια - ΕΚΑΒ
εργάζονται περί τους 20.000 έκτακτοι υπάλ
ληλοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Υπάρχουν αποφάσεις ευρωπαϊκών
δικαστηρίων, ελληνικών δικαστηρίων που ορί
ζουν ως συνταγματική και δίκαιη την μετατροπή
των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Καλύ
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθότι οι
κενές οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες
των υπηρετούντων. Γνωρίζουν ότι σε περί
πτωση αποχώρησης θα καταρρεύσει το σύ
στημα με πανδημία ή και χωρίς πανδημία. Ο
χρόνος λήξης των συμβάσεων πλησιάζει και
η ομηρία συνεχίζεται. Η κυβέρνηση πρέπει να
προχωρήσει στην μονιμοποίηση όλων των
εκτάκτων». Να σημειωθεί ότι η ΠΟΕΔΗΝ
έχει κηρύξει στάση εργασίας (9:00 -15:00) και
πορεία προς το υπουργείο Υγείας, με αιτή
ματα την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση της Δημόσιας Υγείας και την επίλυση οι
κονομικών και θεσμικών ζητημάτων του κλά
δου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 822 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ, 75 ΝΕΚΡΟΙ 700 υγειονομικοί
νοσουν έπειτα από μόλυνση με τον πανδημικό ιό
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 103.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

822 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ, 75 ΝΕΚΡΟΙ

700 υγειονομικοί νοσουν έπειτα
από μόλυνση με τον πανδημικό ιό
ΣΕ 2.759 ανήλθαν χθες τα νέα κρούσματα, σύμφωνα με την ημερήσια
έκθεση του ΕΟΔΥ, ενώ προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί ο αυξη
μένος αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών αλλά και των ανθρώπων
που χάνουν καθημερινά τη μάχη για τη ζωή τους. Αναλυτικότερα, οι
νέοι θάνατοι ασθενών με Covid έφτασαν τους 75 σε διάστημα ενός
24ώρου, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσο
κομεία της χώρας μς μηχανική υποστήριξη αναπνοής αγγίζει τους
822. Ανησυχία, όμως, προκαλεί και το γεγονός ότι 700 υγειονομικοί
νοσούν έπειτα από μόλυνση με τον πανδημικό ιό, όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ).
Εν τω μεταξύ, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης τα μέλη της Εθνικής Επιτρο
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, τα μέλη της Επιτροπής Εκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που
διατύπωσαν ή που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΑΣΟΛΗΝΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕ8
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 943.19 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-04-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

SOS ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΠΑ ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΑΣΟΛΗΝΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕ8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΑΣΟΛΗΝΟΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕ8
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
23-04-2021

SOS: OskOOsc διασωΠηνωμένοι εκτός ME8
«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ TON
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΠΟΥ
ΟΙ ΔΙΑΣΠΛΗΝΠΜΕΝΟΙ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID ΕΚΤΟΣ
ΜΕΘ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ 40

«θερίζει» η Βρετανική
μετάλλαξη

ια λάθη της κυβέρνησης αναφο
ρικά με τη διαχείριση της παν
δημίας ενόψει του Πάσχα κάνει
λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποί
ος καταγγέλλει, παράλληλα, τη νόσηση
δεκάδων υγειονομικών με κορονοϊό,
όπως και τη συνεχιζόμενη νοσηλεία
ασθενών Covid εκτός ΜΕΘ, στα νοσο
κομεία του λεκανοπεδίου. Όπως δήλω
σε ο κ. Μ. Γιαννάκος, «700 υγειονομικοί
νοσούν από κορωνοϊό στα νοσοκομεία
της χώρας. Οι 193 εξ αυτών μόνο στα
νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, στην Αττική.
Οι 50 από τους 700 νοσούντες νοση
λεύονται στις κλινικές Covid και δύο
βρίσκονται στο όριο της διασωλήνω
σης». Ευτυχώς, «100 συνάδελφοι από
τους νοσούντες έχουν εμβολιασθεί και
περνάνε τη νόσο ήπια», συμπληρώνει,
ωστόσο «η απόφαση του υπουργείου να
Για το Πάσχα
μην υποβάλλονται σε προληπτικά τεστ
Ο κ. Γιαννάκος τόνισε σε άλλο σημείο
οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί είναι
των δηλώσεων του σήμερα το μεσημέ
λάθος» γιατί «συνήθως οι εμβολιασμέ
ρι: «Παρά τις προβλέψεις των ειδικών
νοι περνάνε τη νόσο χωρίς συμπτώμα
λίγες ημέρες πριν το Πάσχα ο τόπος
τα και μη γνωρίζοντας ότι νοσούν διαβράζει από κορωνοϊό. Κάθε ημέρα σπά
σπείρουν τον ιό σε άλλους». Μάλιστα,
με θλιβερά ρεκόρ». Οι αρμόδιοι, όμως,
«οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι συγκεχυ
«πάνε να κάνουν ένα ακόμη λάθος. Να
μένες για τη καραντίνα των συναδέλ
συγκεντρώσουν το κόσμο στις πόλεις
φων εμβολιασμένων που νοσούν»,
που είναι βέβαιον όπ θα υπάρξει συνω
όπως λέει ο συνδικαλιστής. «Σε άλλα
στισμός σε γλέντια, εκκλησίες κλπ.»,
νοσοκομεία τίθενται σε καραντίνα όσοι
εξ ου και ο ίδιος αντιπροτείνει: «Αφού
εμβολιασμένοι νοσούν προκειμένου
δεν υπάρχει καθολικός περιορισμός
να μη διασπείρουν τον ιό και σε άλλα
καλύτερα Πάσχα στο χωριό, με επίδει
εργάζονται κανονικά διασπείροντας
ξη αρνητικού τεστ από όλους, εμβολι
τον ιό, όπως αποδεικνύεται». Διευκρι
ασμένους και μη».
νίζω, δε, πως «οι υγειονομικοί τηρούν

Γ

τα μέτρα ατομικής προστασίας και δεν
διασπείρουν τον ιό σε ασθενείς» με
τη διασπορά στις κλινικές να «προκύ
πτει από νοσηλευόμενους ασθενείς
που αρχικά βγαίνουν στα τεστ αρνητι
κοί και θεπκοποιούνται στη πορεία» ή
«από συνοδούς που μπαινοβγαίνουν
ανενόχλητοι».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καταγράφηκαν 374 νέες μολύνσεις,
ενώ αναφορικά με την Αττική, η κατα
νομή είναι η εξής: · Ανατολική Αττική
128 · Βόρειος Τομέας Αθηνών 143
• Δυτική Αττική 92 · Δυτικός Τομέ
ας Αθηνών 206 · Κεντρικός Τομέας
Αθηνών 397 · Νότιος Τομέας Αθη
νών 156 · Πειραιάς 166 · Νήσοι 17.

Διασωληνώσεκ σε koivoOs
θαλάμοικ
Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
σημειώνει ότι «παρά τις αυτοσχέδιες
ΜΕΘ που λειτουργούν - χωρίς καμία
ασφάλεια - και σήμερα δεκάδες περι
στατικά είναι εκτός Μονάδων». Σύμ

φωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας
των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσο
κομεία, οι εν λόγω ασθενείς ανέρχο
νται στους 48 στην Αττική, με τους 25
εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κοινούς
θαλάμους από 2-10 ημέρες. Κατανέμονται ως ακολούθως:
• «ΝΙΚΑΙΑ: 13.0 μεγαλύτερος μέσος
όρος αναμονής από όλα τα νοσοκο
μεία λόγω έλλειψης ΜΕΘ και της πρα
κτικής των νοσοκομείων που δια
θέτουν ΜΕΘ να δίδουν προτεραιό
τητα σε δικούς τους διασωληνωμένους ασθενείς.
• ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: 7
• ΕΡΥΘΡΟΣ: 4
• ΑΠΑ ΟΛΓΑ: 2
• ΕΛΠΙΣ: 1
• ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 6 διασωληνωμένοι
με κορονοϊό εκτός και ένα διασωληνωμένο παθολογική 7 ημέρες εκτός ΜΕΘ.
• ΘΡΙΑΣΙΟ: 3
• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: 1
• ΤΖΑΝΕΙΟ: 3

• ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: 6 σε λίστα αναμονής.
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: 1».

2.759 κρούσματα
Την πορεία διασποράς του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Η ανακοίνω
ση του ΕΟΔΥ: Τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.759, εκ των οποίων 2
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολι
κός αριθμός των κρουσμάτων ανέρ
χεται σε 326.395 (ημερήσια μεταβολή
+0.9%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 55 θεωρού
νται σχεηζόμενα με ταξίδι από το εξω
τερικό και 2.872 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με COVID-19 είναι 75, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 9.788 θάνατοι.
Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/

και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθ
μός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 822 (62.8%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι
68 έτη. Το 85.8% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.986 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
468 (ημερήσια μεταβολή -15.83%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταη
μέρου είναι 492 ασθενείς.Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά
μεση ηλικία των θανόντων είναι 79
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

«Πρωτιά» για την Αττική
Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων
του ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα και 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ
χων στις πύλες εισόδου. Σύμφωνα με
τη χαρτογράφηση στη Θεσσαλονίκη

Νέα κρούσματα μεταλλαγμένων στελε
χών εντοπίστηκαν στη χώρα μας σύμ
φωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ από το Εθνικό
Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για
τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2. Από
τους ελέγχους που αφορούν την περίο
δο 26 Φεβρουάριου έως 10 Απριλίου,
προκύπτει η κυριαρχία της βρετανικής
μετάλλαξης. Η ανακοίνωση: Ολοκλη
ρώθηκε η γονιδιωμαπκή ανάλυση σε
1.190 επιλεγμένα δείγματα που αφο
ρούν σπτν περίοδο 26 Φεβρουάριου έως
10 Απριλίου 2021. Από τον έλεγχο των
1.190 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνο
λικά 993 δείγματα με στελέχη μεταλλά
ξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants
Of Concern - VOC) και 122 δείγματα
με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants
Under Investigation - VUI). Εκτων 993
δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων οδι
κού ενδιαφέροντος, τα 989 αφορού
σαν τη μετάλλαξη Β. 1.1.7/UK lineage
(Variant VOC_202012) και 4 αφορού
σαν τη μετάλλαξη Β. 1.351/South Africa
(Variant 501.V2), ενώ από τα 122 δείγ
ματα με στελέχη VUI, τα 120 αφορού
σαν το στέλεχος Β. 1.1.318 (Variant_
Ε484Κ), 1 αφορούσε το στέλεχος Β. 1.1
(Variant_E484K)KOi 1 αφορούσε το στέ
λεχος VariantVUI-202102/03. Συνο
λικά έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις
στην επικράτεια 8.815 δείγματα από
εγχώρια κρούσματα από την έναρξη
λατουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων
SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα. Επί του
συνόλου των ελεγχθέντων για μεταλ
λάξεις εγχώριων δειγμάτων, οι τρεις
mo συχνές μεταλλάξεις που έχουν απο
μονωθεί είναι η B.1.1.7/UK lineage
(Variant VOC_202012), με ποσο
στό 64,22%, ακολουθούμενη από τη
Β.1.1.318 (Variant_E484K) με ποσο
στό 4,65% και τη Β. 1.351/South Africa
(Variant 501.V2) με ποσοστό 0,74%.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνο
λικά 88 στελέχη με μεταλλάξεις από
εισαγόμενα δείγματα, εκ των οποίων
86 αφορούν τη μετάλλαξη Β. 1.1.7/UK
lineage (Variant VOC_202012) και 2
αφορούν τη μετάλλαξη Β. 1.351/South
Africa (Variant 501.V2).
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 ΠΟΕΔΗΝ: 700 υγειονομικοί νοσούν από Covid-1 9
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 209.64 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ: 700υγειονομικοί
νοσούν από Covid-19
«ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»εκπέμπουν τα νοσοκομεία, καθώς οι διασωληνωμένοι ασθενείς με Covid-19 εκτός ΜΕΘ υπερβαίνουν τους
40, ενώ οι ασθενείς υγειονομικοί πλησιάζουν τους 200 μόνο στην
Αττική. 0 πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος κάνει λόγο
για λάθη της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση της παν
δημίας εν όψει του Πάσχα και καταγγέλλει την προσβολή δεκά
δων υγειονομικών από κορονοϊό και τη συνεχιζόμενη νοσηλεία
ασθενών Covid εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, 700 υγειονομικοί νοσούν από
τον ιό στα νοσοκομεία της χώρας, οι 193 εξ αυτών μόνο στα νο
σοκομεία της 1ης ΥΠΕ στην Αττική. Οι 50 από τους 700 νοσούντες νοσηλεύονται σπς κλινικές Covid και δύο βρίσκονται στο
όριο της διασωλήνωσης. Ευτυχώς, «100 συνάδελφοι από τους
νοσούντες έχουν εμβολιαστεί και περνάνε τη νόσο ήπια» συ
μπληρώνει, ωστόσο προσθέτει: «Η απόφαση του υπουργείου να
μην υποβάλλονται σε προληπτικά τεστ οι εμβολιασμένοι υγειο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλης Γιαννάκος

νομικοί είναι λάθος, γιαή συνήθως
οι εμβολιασμένοι περνάνε τη νόσο
χωρίς συμπτώματα και μη γνωρί
ζοντας όπ νοσούν διασπείρουν τον
ιό σε άλλους». Μάλιστα, όπως λέει ο
συνδικαλιστής, «οι οδηγίες του Ε0ΔΥ είναι συγκεχυμένες για την κα
ραντίνα των συναδέλφων εμβολια
σμένων που νοσούν... Σε άλλα νο
σοκομεία τίθενται σε καραντίνα όσοι
εμβολιασμένοι νοσούν, προκειμένου να μη διασπείρουν τον ιό, και

σε άλλα εργάζονται κανονικά διασπείροντας τον ιό, όπως αποδεικνύεται». Τέλος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει όπ «παρά πς
αυτοσχέδιες ΜΕΘ που λειτουργούν -χωρίς καμία ασφάλεια-, και
σήμερα δεκάδες περισταπκά είναι εκτός μονάδων».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδίας των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, οι εν λόγω ασθενείς ανέρχονται στους
48 στην Ατπκή, με τους 25 εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κοινούς
θαλάμους από δύο έως δέκα ημέρες. 0 μεγαλύτερος μέσος όρος
αναμονής από όλα τα νοσοκομεία (λόγω έλλειψης ΜΕΘ και της
πρακτικής των νοσοκομείων που διαθέτουν ΜΕΘ να δίνουν προ
τεραιότητα σε δικούς τους διασωληνωμένους ασθενείς) είναι στο
Γενικό Κραυκό Νίκαιας με 13 άτομα. Στο Σισμανόγλειο αναμέ
νουν επτά, στον «Ερυθρό Σταυρό» τέσσερα, στο «Αγία Ολγα» δύο,
στο «Ελπίς» ένα, στο «Γ. Γεννηματάς» έξι διασωληνωμένα με κορονοϊό εκτός και ένα διασωληνωμένο παθολογικό επί επτά ημέ
ρες εκτός ΜΕΘ, στο θριάσιο τρία, στο Ασκληπιείο ένα, στο Τζάνειο
τρία, στο Ιπποκράτειο ένα και στο «Αλεξάνδρα» έξι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Μέτρα
τώρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Υγείας!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 997.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέτρα τώρα για την ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος Υγείας!
Στάση εργασίας, πορεία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας χτες
από τους εργαζόμενους. Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
ην εφιαλτική πραγματικότητα που
ζουν χιλιάδες υγειονομικοί στα δη
μόσια νοσοκομεία, αυτή που η κυ
βέρνηση επιχειρεί να βγάλει εντε
λώς «εκτός κάδρου» με τις πρόσφατες
ανακοινώσεις της, αποτύπωσαν οι χτεσινές μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη
τη χώρα. Ταυτόχρονα, γιατροί και νο
σηλευτές ξεδίπλωσαν τις διεκδικήσεις
τους για μέτρα θωράκισης του δημό
σιου συστήματος Υγείας, άμεσες προ
σλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των
κλάδων, επίταξη του ιδιωτικού τομέα ώ
στε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, ενί
σχυση της ΠΦΥ, έγκαιρη προμήθεια ό
λων των ασφαλών και αποτελεσματικών
εμβολίων κ.λπ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙ#

ΧΑΛΚΙΔΑ

γούμενες μέρες σε συναντήσεις με συμβασιούχους του Δημοσίου
προκείμενου να πετύχουν τον συντονισμό του αγώνα τους με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων κά
θε εργασιακής σχέσης. Στη συγκέντρωση συμμε
τείχε η Επιτροπή Αγώνα Σχολικών Καθαριστριών,
Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε πο
ενώ στήριξαν την κινητοποίηση ο Σύλλογος Εργα
ρεία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υ
γείας, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπον
ζομένων του ΠΓΝΙ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
δία. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο υπουργείο, εκπρόσωποι
και ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής.
εργαζομένων κατήγγειλαν την άθλια κατάσταση που παραμένει και ε
Κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι εργαζό
πιδεινώνεται στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Χαρακτηριστικά στο ΚΑΤ,
Η
OTOflwti
μας
εξαντλήθηκε!
μενοι του Νοσοκομείου Χαλκίδας, ανανεώνοντας
t-—
.,,
XS. ,.
όπως είπε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού η πρόεδρος του Σωμα
παράλληλα το ραντεβού τους για τον απεργιακό ε
622.*» & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
τείου Εργαζομένων, οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 600, εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις 6 Μάη.
πισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική που θέλει τα
«Αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στη μονιμοποί
νοσοκομεία επιχειρήσεις και την Υγεία εμπόρευμα».
ηση του επικουρικού προσωπικού, με τη λήξη των
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε πορεία προς το υπουργείο
συμβάσεων το νοσοκομείο δε θα μπορεί να λειτουρ
«ματειο
Μακεδονίας - Θράκης, όπου οι υγειονομικοί ένωσαν τις φωνές τους
γήσει, καθώς οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις
με τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. Σε συγκέντρωση που έ
εργασίας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες»,
γινε νωρίτερα έξω από τα γραφεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής Πε
τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της κινη
ριφέρειας (ΥΠΕ) στην οδό Αριστοτέλους, περιγράφηκαν οι δραματι
τοποίησης η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζο
κές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται οι υγειονομικοί να συνεμένων, Ιωάννα Ιωάννου, επισημαίνοντας παράλ
χίσουν να δίνουν τη μάχη για την προστασία της υγείας
ληλα τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και τις
του λαού, και κατήγγειλαν εγκληματικές ευθύνες της
εξαντλητικές συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμε
κυβέρνησης. Οπως ενδεικτικά ανέφερε η Δάφνη Κανοι. «Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των υγειονομικών
τσίμπα, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών
και των υπόλοιπων εργαζομένων η κατάσταση θα
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), «18 κλίνες ΜΕΘ έχει το "Παπαήταν ακόμη χειρότερη», ανέφερε από την πλευρά του ο Παναγιώ
γεωργίου" και με τις επεκτάσεις έφτασε να λειτουργεί
της Τζουβάρας, αντιπρόεδρος του Σωματείου. Οι εργαζόμενοι του
31, αντίστοιχα στο ΑΧΕΠΑ, που έχει 26 κλίνες ΜΕΘ, λει
νοσοκομείου εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για τη δυνατό
τουργούν και είναι κατειλημμένες 31». Οπως εξήγησε,
τητα του συστήματος παροχής οξυγόνου να ανταποκριθεί στις αυξη
διαρκώς στήνονται νέες κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά κομένες απαιτήσεις, καθώς και στην έλλειψη εξειδικευμένου ιατρικού
ρονοϊού, με κατάληψη χειρουργείων, μονάδων εγκαυμά
και νοσηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες της κλινικής και της
των, αναπνευστικών λοιμώξεων. Αυξάνονται οι κλινικές
ΜΕΘ Covid. Στην κινητοποίηση του Σωματείου έγιναν αναφορές και
κορονοϊού με τη συρρίκνωση των υπόλοιπων. Και αυτό
-μΙτ^ιγθα
στα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες μέρες στο προσω
σημαίνει ότι σταματά η νοσηλεία της υπόλοιπης νοση
πικό, καθώς και στην έλλειψη μέτρων προστασίας, αφού μέχρι τώ
ρότητας, με κίνδυνο τη ζωή των αρρώστων. Στη συγκέ
ρα έχουν βρεθεί θετικοί έξι τραυματιοφορείς, δύο καθαρίστριες και
ντρωση μίλησε ακόμα η Ελένη Μπακιρλή, μέλος του ΔΣ
'nr.Mt-twjHKOjj:
i *
μια παρασκευάστρια στο Μικροβιολογικό.
του Σωματείου ΑΧΕΠΑ και του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, καταγ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
«Η συζήτηση για το αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν
γέλλοντας μεταξύ άλλων την πολιτική τρομοκρατίας και
εμβολιαστεί ή όχι είναι αποπροσανατολιστική. Το εμβόλιο απο
διώξεων που έχουν εξαπολύσει κυβέρνηση και διοική
τελεί ένα όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά δεν
σεις νοσοκομείων προκειμένου να κλείσουν τα στόμα
είναι πανάκεια», σημείωσε η πρόεδρος του Σωματείου. Και πρότα των υγειονομικών και να μην αποκαλύπτεται η πραγματική κατά
σθεσε: «θα πρέπει να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
σταση στα νοσοκομεία, με τις τεράστιες ελλείψεις.
εργαζόμαστε και τα μέτρα πρόληψης της διασποράς. Οι τραυμα
Οι υγειονομικοί αποκάλυψαν και την προσπάθεια της κυβέρνησης
τιοφορείς στεγάζονται σε ένα καμαράκι 2x2. Αναλαμβάνουν την
να κάνει το μαύρο άσπρο, στήνοντας φιέστες στα νοσοκομεία, ό
διακομιδή κάθε είδους περιστατικού, Covid ή μη. Νοσηλευτές
πως σχεδιάζει αύριο Σάββατο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», ό
και γιατροί δουλεύουν 4 ώρες βάρδια στο ΤΕΠ Covid και 4 ώρες
που ο πρωθυπουργός αναμένεται να εγκαινιάσει 18 νέες κλίνες ΜΕΘ.
στο κανονικό ΤΕΠ. Γιατροί μετακινούνται από τις κλινικές και τη
Σημειώνεται ότι το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «ΠαπανικοΜΕΘ Covid στα υπόλοιπα τμήματα. Ασθενείς και συνοδοί μπαί
λάου» και η ΕΝΙΘ προγραμματίζουν αγωνιστική «υποδοχή» στον πρω
νουν στο νοσοκομείο μόνο μέρα, με rapid test και όχι μοριακό».
θυπουργό, με κινητοποίηση στις 10 π.μ. στην πύλη του νοσοκομείου.
Με συγκέντρωση στην 7η ΥΠΕ στο Ηράκλειο, το Σωματείο
ΜΗΡ®"^·'* η?0ί:ΛΗΨ5ίΣ μονίμου m>osnrt!KO
Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ διεκδίκησε άμεσες μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού, μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
εργαζόμενους κ.λπ. Συμμετείχαν αντιπροσωπείες από το Σω
ματείο Εργαζομένων στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, τον Σύλλο
Στην Πάτρα τα νοσοκομεία παραμένουν γεμάτα, η πληρότητα στις
γο Εργαζομένων στο ΠΕΔΥ Ηρακλείου και τον Σύλλογο ΝοσηΜΕΘ ξεπερνά το 90%. Χτες οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο «Αγιος
λευτριών - Νοσηλευτών Λασιθίου. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυΑνδρέας» πραγματοποίησαν παρέμβαση στο ΔΣ απαιτώντας την εγ
νε ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
βγήκε ποτέ», γεγονός που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, όπως και
γραφή όλων των συμβασιούχων και παράλληλα απαίτησαν από τη διοί
ΠΑΓΝΗ, ενώ υπόμνημα με τα αιτήματα των εργαζομένων επιδόθητον εμπαιγμό στο πλαίσιο του οποίου «μετά από 3 ώρες πήρε τηλέ
κηση του νοσοκομείου μαζικές προσλήψεις προσωπικού, επισημαίνοκε στη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ.
φωνο ότι μας δέχεται».
ντας τις ελλείψεις σε όλα τα πόστα και την ανεπάρκεια μέτρων προ
Και τα Σωματεία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία Σάμου, Χίου, Ρό
Στα
Γιάννενα,
συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε
στην
κεντρική
στασίας. Η απάντηση της διορισμένης από την κυβέρνηση διοίκησης
δου, Κω, Καλύμνου έθεσαν στο στόχαστρο την ανάγκη μονιμοποίη
πλατεία και ακολούθησε συλλαλητήριο στους δρόμους της πόλης
στα παραπάνω ήταν ότι πρόκειται για ...«μικροκομματικές σκοπιμό
σης των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις: «Ολοι αυτοί
από τις Επιτροπές Αγώνα των 800 συμβασιούχων στο ΠΓΝΙ και στο
τητες». Οι εργαζόμενοι στο ΠΓΝΠ προχώρησαν σε παράσταση δια
οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν συχνά τον εμπαιγμό των κυβερνήσε
μαρτυρίας στη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ. Παρά το αίτημα των υγειονο
ΓΝ «Χατζηκώστα». Με κεντρικό αίτημα τη μετατροπή των συμβάων, που “αναγνωρίζουν" μεν τον ρόλο τους, αλλά αρνούνται πεισμα
μικών επί δύο ώρες για συνάντηση, «ο διορισμένος ΥΠΕάρχης δεν
σεών τους σε αορίστου, οι Επιτροπές Αγώνα προχώρησαν τις προη
τικά το δίκαιο αίτημά μας για τη μονιμοποίησή τους».

Σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη

Σε Πάτρα, Γιάννενα, Χαλκίδα
και Ηράκλειο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κλειστή πάλι η πόρτα για τους ήρωες της πανδημίας
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 732.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Τα ΜΑΤ ηερίμεναν χθεε ious υγειονομικοί^ οχο υπουργείο. Ποια είναι τα δίκαια αιιήμαιά xous
25 οικογένειες νεκρών εργα£οηένων

Κλειστή πάλι η πόρτα

των νοσοκομείων ζητούν να ενισχυθούν με το |

για ious npu)£s ins navSnpias

ετήσιο βοήθημα των 10.000 ευρώ, όπως και των
στρατιωτικών που χάνονται πάνω στο καθήκον |

Αντιμέτωποι με τα
ΜΑΤ στην είσοδο
του υπουργείου
Υγείαε βρέθηκαν
και την Πέμπτη οι
εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία

Του Νίκου
Τσιαμισίκα
Γιο μια ακόμη φορά οι υγειονομικοί,
τραυματιοφορείς, νοσοκόμοι, γιατροί
και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σε
διοικητικές θέσεις, ήρθαν αντιμέτωποι
με τα ΜΑΤ στην είσοδο του υπουργείου
Υγείας, καθώς ο αρμόδιος υπουργός,
φαίνεται ότι έχει δυσανεξία και
αλλεργία σε κάθε διάλογο μαζί τους.
Από το πρωί οι νοσοκομειακοί συγκεντρώθηκαν
στην Πλατεία Μαβίλη και από εκεί έκαναν σχε
δόν δίωρη πορεία npos το υπουργείο Υγείαε,
όπου τουε περίμεναν σφαλιστέε πόρτεε και πά
νοπλοι άνδρεε των ΜΑΤ.
Κεντρικό αίτημα των συγκεντρωμένων ήταν
να δει μια πενταμελήε αντιπροσωπεία τουε τον
αρμόδιο υπουργό και να του μεταφέρει τιε ανησυχίεε για τη δημόσια υγεία, τον προβληματισμό
για την άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία, αλλά
και τη ζοφερή πραγματικότητα με τουε 90 υγειονομικούε νεκρούε από τη νόσο Covid-19. Ακόμη,
πάγιο αίτημα των υγειονομικών είναι οι προσλήψειε προσωπικού, η μονιμοποίηση των εκτάκτων
και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ
ματα, καθώε και ο χαρακτηρισμόε ωε εργατικό
ατύχημα του θανάτου όσων παλεύουν με τον κορωνοϊό στα νοσοκομεία ωε «εργατικό ατύχημα».

ΠΟΕΔΗΝ: Κόλπο της κυβέρνησης
με τις προσλήψεις
Όπωε μαε λέει ο πρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάληε Γιαννάτοε, η κυβέρνηση προσπαθεί με
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δει εκπροσώπουε εργαζομένων στα νοσοκο
μεία, ταμπουρώνεται στο γραφείο του πίσω από
τουε άνδρεε των ΜΑΤ και αρνείται εμμονικά να
δεχτεί προτάσειε, ακόμη και χρήσιμεε πληροφορίεε που μπορεί να βοηθήσουν στον πραγματικό
πόλεμο κατά του χτικιού που ξεφεύγει από κάθε
ισορροπία τρόμου, με νεκρούε και διασωληνωμένουε στουε διαδρόμουε σε κακή κατάσταση
και πάντα όλα να φορτώνονται στην «προσω
πική ευθύνη» του καθενόε, λεε και δεν υπάρ
χει κυβέρνηση, λεε και δεν υπάρχουν αρμόδια
υπουργεία.

Κυνήγι μογισσών

ΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΡ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ YΠ^olK0NOIHKfl^Γ,
διάφορα επικοινωνιακά κόλπα να πείσει ότι θα
προσλάβει 4.000 εκτάκτουε ωε μόνιμουε μέσω
ΑΣΕΠ, αλλά στην ουσία απλώε αποφεύγει την
πραγματικότητα, δηλαδή ότι οι έκτακτοι σε ΕΚΑΒ,
Δημόσια Υγεία και πρόνοια είναι περισσότεροι,
αριθμούν περίπου τουε 20.000 εργαζόμενουε οι
οποίοι καλύπτουν πάγιεε και διαρκείε ανάγκεε
στα δημόσια νοσοκομεία και οι οποίοι έχουν στα

χέρια τουε δικαστικέε αποφάσειε από το Ευρω
παϊκό Δικαστήριο για πλήρωση των κενών ορ
γανικών θέσεων και δίκαια μετατροπή των συμβάσεών τουε σε αορίστου χρόνου. Χωρίε αυτούε,
μάλιστα, είναι γνωστό σε όλουε ότι το σύστημα
θα είχε ήδη όχι απλώε καταρρεύσει αλλά... κο
νιορτοποιηθεί.
Ο υπουργόε Υγείαε κάθε φορά που είναι να

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το «κυνήγι μαγισσών στον χώρο των γιατρών που αρνούνται
να υποκύψουν σε απειλέε και πιέσειε των καρεκλοκένταυρων του υπουργείου Υγείαε, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον επικου
ρικό γιατρό Κ. Καταραχιά, τον οποίο επιχειρώνταε να τον απολύσουν, έφτασαν στο σημείο
να τον διασύρουν και να τον συκοφαντούν στα
δικαστήρια ότι «επιχείρησε να διαδώσει τον
ιό», αναβαθμίζονταε ταυτόχρονα τιε αντιδράσειε του σε «τραμπουκισμούε και προπηλακισμούε».
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιεε οικογένειεε υγειονομικών που 'χουν χάσει τη ζωή τουε
μέσα στα νοσοκομεία στη μάχη κατά τηε πανδημίαε, έχουν αφήσει πίσω τουε αβοήθητα και απρο
στάτευτα τα μέλη των οικογενειών τουε. Η ΠΟ
ΕΔΗΝ επισημαίνει ότι 25 οικογένειεε νεκρών
ηρώων των νοσοκομείων μπορούν, αν θέλει η
Βουλή των Ελλήνων, να ενισχυθούν τουλάχι
στον με το ετήσιο βοήθημα των 10.000 ευρώ,
όπωε οι οικογένειεε των στρατιωτικών που χά
νονται πάνω στο καθήκον.Έτσι το κράτοε θ' απο
δείξει πραγματικά ότι σέβεται και αποτιμά σωστά
το έργο των ηρώων τηε πανδημίαε και δεν περι
ορίζεται στα χειροκροτήματα.
Την ίδια ώρα περιφερειακά νοσοκομεία όπωε
αυτό τηε Σάμου, ζητούν ανίσχυση σε κλίνεε και
προσωπικό, ενώ σε άλλα νοσοκομεία όπωε τηε
Σαντορίνηε, αντί να γίνουν προσλήψειε γίνονται...
απολύσειε.
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 Υπουργείο αλλεργικό στις κινητοποιήσεις
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 719.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-04-2021
950

ΠΟΕΔΗΝ

Υπουργείο αλλεργικό
στις κινητοποιήσεις
Κατά τη χθεσινή διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Κοντοζαμάνης
δεν βρήκε λίγα λεπτά για να συναντήσει αντιπροσωπεία των υγειονομικών

νες έχει φτάσει στα όριά του με μόλις
ι διμοιρίες των ΥΜΕΤ
840 διασωληνωμένους ασθενείς με
που καραδοκούν πίσω
Covid, ενώ αφήνει καθημερινά δε
από τις κλειστές πόρτες
κάδες άλλους στις λίστες τής ντροτου υπουργείου Υγείας
πιαστικής και επικίνδυνης αναμο
είναι πλέον ο μόνιμος «συνομιλη
νής
για ένα κενό κρεβάτι σε ΜΕΘ.
τής» των υγειονομικών κάθε
φορά
Η υποστελέχωση έχει γονατίσει
που οι τελευταίοι ζητούν συνάντηση
τα νοσοκομεία των οποίων οι προϋ
με την πολιτική ηγεσία.
πολογισμοί φέτος είναι κατά 20%
Κατά τη χθεσινή διαδήλωση της
μειωμένοι σε σχέση με πέρσι, ενώ η
ΠΟΕΔΗΝ ο αναπληρωτής υπουρ
κυβέρνηση αρνείται τη μονιμοποίη
γός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης
ση των «εκτάκτων». «Σε δημόσια
δεν βρήκε λίγα λεπτά για να συνα
Υγεία - πρόνοια - ΕΚΑΒ εργάζονται
ντήσει αντιπροσωπεία των υγειονο
περί τους 20.000 έκτακτοι υπάλλη
μικών, οι οποίοι, με αφετηρία την
λοι που καλύπτουν πάγιες και διαρ
πλατεία Μαβίλη (κατά την παράδο
κείς ανάγκες καθώς οι κενές οργα
ση της Ομοσπονδίας), διέσχισαν
νικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες των
όλο το κέντρο της Αθήνας απαιτώ
υπηρετούντων» υποστηρίζει η Ομο
ντας γενναία ενίσχυση της δημό
σιας Υγείας.
σπονδία.
Η πολιτική ηγεσία αποφεύγει να
Την ίδια ώρα, τόνισαν χθες οι
ομολογήσει τη κατάρρευση του
υγειονομικοί, η κυβέρνηση προωθεί
την αντίληψη της ατομικής ευθύνης
ΕΣΥ, που με πάνω από 30.000 κλί

Ο

των υγειονομικών για τη νοσοκομει
ακή διασπορά τού κορωνοϊού με την
απόφαση διενέργειας τεστ δύο φο
ρές την εβδομάδα σε όσους δεν εμ
βολιάστηκαν.
Πριν η διαδήλωση καταλήξει στο
υπουργείο Υγείας, έκανε στάση στη
Βουλή για να καταθέσει στεφάνι στη
μνήμη των 26 υγειονομικών που
έχασαν μέχρι σήμερα τη ζωή τους
στη μάχη με τον κορωνοϊό στη χώρα
μας - πάνω από 50 έχουν νοσηλευτεί
στις ΜΕΘ. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει ο
θάνατος των υγειονομικών από κο
ρωνοίο να χαρακτηριστεί εργατικό
ατύχημα και η 22η Απριλίου να κη
ρυχθεί ημέρα μνήμης.
Δεν χρειάζεται άλλωστε κάποιος
να επιχειρηματολογήσει για την επικινδυνότητα και τον ανθυγιεινό χα
ρακτήρα των επαγγελμάτων Υγείας.
Η αρμόδια επιτροπή του υπουργεί

ου Εργασίας έχει ήδη εισηγηθεί την
ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα
και ανθυγιεινά, αλλά η κυβέρνηση
αρνείται να υλοποιήσει την ίδια τη
δέσμευσή της.
Έναν χρόνο τώρα εμπαίζει τους
εργαζόμενους που χωρίς άδειες και
ρεπό αντιμετωπίζουν νυχθημερόν
τη πανδημία και φαίνεται πως δεν θα
ικανοποιήσει ούτε το αίτημα για
έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως
δώρο Πάσχα. Εξ ου και τα... άδεια
καλάθια που άφησε χθες η ΠΟΕ
ΔΗΝ μπροστά στις κλούβες των
ΜΑΤ που έφραζαν τον δρόμο για το
Μέγαρο Μαξίμου.
Επόμενο ραντεβού των «εργατών
της Υγείας», η απεργιακή διαδήλωση
της 6ης Μαΐου ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη.

Τάσος Γιαννόπουλος

Γνώριμη σκηνή στην είσοδο ίου υπουργείου Υγείας: απόχη μία οι υγειονομικοί και από την άλλη οι κρανοφόροι αστυνομικοί
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11

 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

1,12-14

Επιφάνεια 2602.75
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-04-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Γιατί οι 30apn5cs
κρατούν το κλειδί
uis «Ελευθερίαε»
Πόσο έχει αλλάξει
η καθημερινή σας ζωή
εξαιτίας της Πανδημίας;
Καθόλου 2%
Πάρα
πολύ
48,5%
Αρκετά
21,7%
ΚΑΙ ΕΝΑ DEBATE
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
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Πολύ
20,5%

62

Σ. 12-15
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 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

1
Σελ.:

1,12-14

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-04-2021

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ No 3
Στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων xopis εσωτερικές
γκρίνιες επιδιώκει να μπει το Μέγαρο Μαξίμου

Κινήσεΐδ
καιευνασμου
πριν από ns μάχεδ
ίου Μαίου
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΔΗΜΟΥ

τις συντάξεις, αντίστοιχα. Και αυτά είναι δύο
κεφάλαια που εδώ και καιρό μεταφέρονται στα
αθαρό δρόμο για σταθερά βήματα, χω
κεντρικά από διαφορετικές γαλάζιες πηγές και
ρίς... εσωτερικές τρικλοποδιές και δίχως
απασχολούν τις συσκέψεις του Πρωθυπουργού
να παίρνουν διαστάσεις οι αγωνίες της
στην κατεύθυνση να ανακοπούν τυχόν κύματα
κοινωνίας, προς την έξοδο από την υγειονομική
δυσφορίας ανά την επικράτεια. Εξού και παρα
κρίση και τον στόχο της επιστροφής στην κανο
πέμπουν σε... ειδικές αποστολές αποσυμπίεσης
νικότητα θέλει να ανοίξει το Μαξίμου και ζητεί
και μεταφοράς του κυβερνητικού μηνύματος
από τα κυβερνητικά στελέχη κινητικότητα σε κάθε
στις εστίες επιφυλακτικότητας οι συναντήσεις
«δύσκολο» πεδίο συγκέντρωσης δυσαρέσκειας
και περιοδείες μελών του Υπουργικού Συμβου
ή αμφιβολίας από πολίτες και επαγγελματικές
λίου, μεταξύ άλλων για να τρέξει το πρόγραμμα
ομάδες.
«Ανιώνης Τρίτσης», για έγκαιρες «πυροσβεστικές»
Οπως ανέδειξε και το τελευταίο μήνυμα του
διαβεβαιώσεις σε τοπικά θέματα κ.λπ.
Πρωθυπουργού προς τους πολίτες, κυρίαρχο
ζητούμενο είναι να μην εκτροχιαστούν οι άμεσοι
ΤΟ ΜΟΤΟ. Στο φόντο της κινητοποίησης για
στόχοι για το «ασφαλές Πάσχα», το «ελεύθερο κα
ζητήματα καθημερινότητας με το πρωθυπουρλοκαίρι» και την επιτάχυνση της «Ελευθερίας» μέ
γικό μότο «λύσεις στα προβλήματα», το Μαξίμου
σω έκτακτων γραμμών για τις μικρότερες ηλικίες,
συνεχίζει να καταγράφει αφενός εσωτερικά πα
ενώ όσο πλησιάζει η «μάχη» των μεταρρυθμίσεων
ράπονα, κυρίως βουλευτών για τη στάση υπουρ
επιδιώκεται να σφραγιστούν το γρηγορότερο οι
γών - υφυπουργών ή και γενικών γραμματέων,
ρωγμές σε άλλα μέτωπα, είτε ανάμεσα σε υπουρ
αφετέρου στελέχη που δείχνουν να συγκρατούν
γούς - υφυπουργούς και βουλευτές είτε μεταξύ
τη δράση τους πολύ πίσω από την... πρώτη γραμ
κυβέρνησης και κοινωνίας. Ιδίως για τα εργασια
μή. Το μήνυμα Μαξίμου για την ανάγκη ενιαίας
κά, για τα οποία προετοιμάζονται με διαφορετικές
προώθησης των κυβερνητικών θέσεων δίνεται
στρατηγικές τόσο η Ηρώδου Αττικού όσο και η
με κάθε ευκαιρία - στα τετ α τετ που συνεχίζει ο
Κουμουνδούρου. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες
Πρωθυπουργός με βουλευτές του, σε διαύλους
ημέρες κυβερνητικά στελέχη καλούνται... στον
των πρωθυπουργικών συνεργατών με στελέχη
δρόμο για επιτόπιες παρεμβάσεις σε θέματα που
κυβέρνησης και κόμματος -, με στόχο προφα
έχουν ανοίξει επιχειρησιακές ή επικοινωνιακές
νώς να μη λαμβάνουν διαστάσεις οι εσωτερικοί
πληγές και τα οποία προκαλούν πιέσεις στα γα
ψίθυροι καθ’ οδόν προς τη μετά Covid περίοδο.
λάζια στελέχη στις περιφέρειές τους.
Ηδη στην τελευταία συνεδρίαση της γαλάζιας
Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Πρωθυπουργός
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Η επιχείρηση «στοπ στην γκρί
ζήτησε υπευθυνότητα στη διαχείριση της πανδηνια - καλύτερος συντονισμός», όπως θα μπορούσε
μικής κρίσης αλλά και χάραξε γραμμή στήριξης
να τιτλοφορηθεί η προσπάθεια κινητοποίησης
στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και πρωτίτου κυβερνητικού επιτελείου, αποτυπώνεται
στως στο εργασιακό νομοσχέδιο που, όπως όλα
στις διαδοχικές δράσεις από σειρά υπουργείων,
δείχνουν, θα ανοίξει μετά το Πάσχα το - πρώτο
ανάμεσά τους τα υπουργεία Εσωτερικών, Περι
εκτός του πεδίου της πανδημίας - μεγάλο κεφά
βάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας, για
λαιο πολιτικής σύγκρουσης.
σύσφιγξη σχέσεων με βουλευτές της περιφέρει
ας, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αγρότες, κτηνοτρόφους, παράγοντες της αγο
Tis τελευταίε? ήμερε?, κυβερνητικά
ράς κ.ο.κ. Είναι ενδεικτικά ότι στην πρόσφατη
αυτοψία λίγων ωρών του Κυριάκου Μητσοτάκη
στελέχη καλούνται... στον δρόμο
στην Κόρινθο προγραμματίστηκε συζήτησή του
για επιτόπιε? παρεμβάσει? σε θέματα
με παραγωγούς για τις ζημιές σε καλλιέργειες
που έχουν ανοίξει επιχειρησιακέ?
από τις καιρικές συνθήκες (ένα θέμα που έχουν
μεταφέρει με ένταση βουλευτές προς το πρωθυή εηικοινωνιακέ? πληγέ? και τα οποία
πουργικό γραφείο) καθώς και η ενεργοποίηση
προκαλούν πιέσει? στα γαλάζια
και προσωπικά του Πρωθυπουργού και των αρ
στελέχη στι? περιφέρειέ? του?
μόδιων στελεχών για τους δασικούς χάρτες και

Κ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Το καλύτερο
εμβόλιο είναι
το γρηγορότερο»
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ 30άρηδες να χτί
σουν εμβολιαστικό κίνημα και νέα
έκκληση προς τους πολίτες μεγα
λύτερης ηλικίας να σπεύσουν στην
επιχείρηση «Ελευθερία» απηύθυνε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συ
νέντευξή του στον «Alpha», με την
αποστροφή ότι το «καλύτερο εμβό
λιο είναι το γρηγορότερο». Εξάλλου
αναφέρθηκε σε οριστικές αποφά
σεις στις αρχές του φθινοπώρου
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
«κάποιων κατηγοριών εργαζομέ
νων», με πρώτους τους υγειονο
μικούς και εν αναμονή σχετικής
γνωμοδότης της νεοσυσταθείσας
επιτροπής Βιοηθικής, προανήγγει
λε ένα αυστηρά προδιαγεγραμμένο
όριο υποχρεωτικότητας - εφόσον
αποφασιστεί. «Δεν επιτρέπεται
απόλυση εργαζομένου που δεν
επιθυμεί να το κάνει» τόνισε.
Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. Με απόρριψη
κάθε ενδεχόμενου καταστολής

μπροστά στις προβληματικές ει
κόνες από τις πλατείες χαρακτή
ρισε τα κορωνοπάρτι «εξαίρεση»
και αποσύνδεσε το «λάθος», όπως
παραδέχτηκε, «που δεν έπρεπε να
γίνει», της Νέας Σμύρνης από την
αίσθηση απουσίας πλέον της αστυ
νομίας από ελέγχους. «Εχει γίνει
πιο έξυπνη, πιο αποτελεσματική»
σημείωσε, δείχνοντας στο μετα
ξύ προς «αυστηρούς ελέγχους και
τσουχτερά πρόστιμα» για όσους
επιχειρήσουν έξοδο τις μέρες του
Πάσχα.

Ο ΣΤΟΧΟΣ. Στο μέτωπο της οικο
νομίας έθεσε ως στρατηγικό στό
χο την «ανάκαμψη από την οποία
θα ωφεληθούν όλοι» και μιλώντας
για «σταδιακή αποσωλήνωση» προ
ανήγγειλε νέες δράσεις στήριξης
στο μοντέλο εστίασης για επιπλέον
επιχειρήσεις, όπως γυμναστήρια
και παιδοτόπους. «Εχουμε όπλο
το Ταμείο Ανάκαμψης (...) Αυτό
το οποίο θα συμβεί θα μοιάζει με
τέλος πολέμου» είπε. Περνώντας
στην αντεπίθεση απέναντι στα
πυρά της αξιωματικής αντιπολί
τευσης, έκανε λόγο για «κάτι πα
ραπάνω από θλιβερό» επίπεδο στη
δημόσια αντιπαράθεση. «Ο ρόλος
της δεν είναι να λέει το ανάποδο
από αυτό το οποίο κάνει η κυβέρ
νηση. Θα ήταν, παραδείγματος
χάρη, να βοηθήσει στη συνολική
προσπάθεια να πείσουμε συμπο
λίτες μας να εμβολιαστούν» ήταν
η αιχμή του.
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30ΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ (Ποσοστά %)
Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού έφτασαν και στη χώρα μας.
Κατά τη γνώμη σας αυτή η εξέλιξη είναι θετική, ουδέτερη
ή αρνητική για την αντιμετώπιση της Πανδημίας;

Εσείς
προσωπικά
σκέφτεστε να
εμβολιαστείτε
ή όχι κατά του
νέου κορωνοϊού;

26,8
Μάλλον
ναι

25-39
ετών

Ι;tron Analysis για ΔιαΝΕΟσις

Σίγουρα ναι

8/J/2021)

Δεν έχω απο-

11,1

-

Μάλλον
οχι

♦

18,8
Σίγουρα
οχι

9,3
Εχουν ήδη
εμβολιαστεί

Πόσο ασφαλές θεωρείτε το εμβόλιο της AstraZeneca;

ΔΞ/ΔΑ
ΔημοσκόπησηYouGov
(7-8/4/2021 στη Μεγάλη Βρετανία)

saHSiS

Γιατί οι 30apn6es κρατούν το «κλειδί» ms «Ελευθερία?»
Η ανιαπόκρισή ious σιο κάλεσμα για εμβολιασμό
θα αποιελέσει ίο πιο καθοριστικό βήμα για τον έλεγχο
ins πανδημίας με την «ανοσία ίου πλυθυσμου»
θούν οι ίδιοι από τον ιό (56,6%) αποτελούν
μια από τις πιο αισιόδοξες ηλικιακές ομά
δες: σε ποσοστό 74% εκτιμούν πως η άφιξη
σειρά τους ήρθε νωρίτερα απ’ όσο
περίμεναν: οι τριαντάρηδες, για
των εμβολίων στη χώρα αποτελεί θετική
τους οποίους οι εμβολιασμοί ξε
εξέλιξη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊκινούν τη Μεγάλη Τετάρτη, κρατούν στα
ού, ενώ σε ποσοστό 55,6% πως τα χειρότε
χέρια τους το «κλειδί» της επιχείρησης
ρα της πανδημίας έχουν περάσει. Παρότι
«Ελευθερία» και η ανταπόκρισή τους στο
το ποσοστό που δηλώνει πως θα κάνει το
εμβόλιο θα αποτελέσει το πιο καθοριστικό
εμβόλιο είναι χαμηλότερο από αυτό στις
βήμα για τον έλεγχο της πανδημίας. Οι
μεγαλύτερες ηλικίες, παραμένει μεγάλο,
ηλικίες 30-39 αποτελούν επί της ουσίας τη
αγγίζοντας το 60%. Οταν δε ο εμβολιασμός
νεαρότερη ηλικιακά παραγωγική ομάδα,
τους ξεκινήσει, οι ιθύνοντες είναι βέβαιοι
της οποίας η ζωή άλλαξε δραστικά έπειτα
πως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί.
από τον κορωνοϊό - όχι μόνο σε οικονομικό
επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό. Σύμφωνα
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Οι ηλικίες
με την πιο πρόσφατη έρευνα της Metron
30-39 είναι αυτές που ανέβασαν τα επίπεδα
Analysis για την Dianeosis, οι ηλικίες 25-39
ανοσίας τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Βρε
σε ποσοστό 84% συναντούν τους φίλους
τανία. Θεωρούνται εκείνοι που ευκολότερα
τους λιγότερο από πριν, ενώ περίπου 60%
θα πάνε για ψώνια (ενίοτε ψωνίζοντας για
είναι εκείνοι που δηλώνουν ότι δεν βλέπουν
όλη την οικογένεια, ώστε οι ανεμβολίαστοι
πια συχνά την οικογένειά τους. Η δική
να μην εκτεθούν σε κίνδυνο) και εκείνοι
τους γρήγορη επαναφορά επομένως και θα
που ζητούσαν το προηγούμενο διάστημα
διευκολύνει τη διαδικασία της ανοσίας και
το ελεγχόμενο άνοιγμα της εστίασης. Οσο
παράλληλα δεν θα αφήσει ανεκμετάλλευτο
περισσότερο προστατευμένες είναι αυτές
το απόθεμα εμβολίων της AstraZeneca που
οι ηλικίες, που κινούνται στην κοινότητα,
δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
επομένως, τόσο περισσότερο θα μειώνεται
Παρότι οι νέοι αυτών των ηλικιών εκτι
η διασποράτου ιού. «Το γρήγορο εμβόλιο
μούν πως υπάρχει πιθανότητα να προσβλη
είναι το καλύτερο εμβόλιο», είπε ο Κυριά

ΤΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κος Μητσοτάκης, συνοψίζοντας και το πιο
δυνατό επιχείρημα της κυβέρνησης: την
υπόσχεση πως η κανονικότητα θα έρθει
ταχύτερα, αν οι τριαντάρηδες προσέλθουν
μαζικά στα εμβολιαστικά κέντρα. Ποντά
ροντας, μάλιστα, πως το παράδειγμα που
θα δώσουν δεν θα περιέχει τον δισταγμό
που είδαμε έως τώρα και θα το ακολου
θήσουν και οι πολίτες ηλικίας 40-49, για
τους οποίους η πλατφόρμα αναμένεται να
ανοίξει λίγες μέρες αργότερα.
Σε αυτή τη φάση, οι ηλικίες 30-39 θα
λάβουν τα αδιάθετα εμβόλια AstraZeneca.
Η κυρίαρχη πεποίθηση είναι πως οι νε
ότεροι δεν θα φοβηθούν από την πολύ
σπάνια παρενέργεια των θρομβώσεων,
όπως οι μεγαλύτερες ηλικίες στην Ελλάδα,
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώ
πης. Οδηγός για τους εμβολιασμούς των
νεότερων ηλικιών είναι και το Ηνωμένο
Βασίλειο, στο οποίο ένα μεγάλο ποσο
στό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με
AstraZeneca. Σε έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε στις αρχές Απριλίου στη Βρετανία
(YouGov για τους «Times»), μετά και τις
διαστάσεις που έλαβε η συζήτηση για τις
παρενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι
πολίτες ηλικίας 25 έως 39 δηλώνουν πως
έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια του
συγκεκριμένου εμβολίου σε ποσοστό 68%.
Η ελληνική κυβέρνηση, που θα ήθελε να
πετύχει παρόμοιους αριθμούς, εκτιμά πως
το κλίμα είναι θετικό και πως η επιθυμία
να τελειώσει η πανδημία είναι τέτοια που
θα δώσει επιπλέον ώθηση.
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ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ No 3
Το δυναμικό κάλεσμα
για εμβολιασμούβ
γίνεται σε μια περίοδο
όπου έχουν συνολικά
πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 2.650.000
εμβολιασμοί, εκ των
οποίων οι 1.875.000
αφορούν την πρώτη δόση

::

ονομικών μας, όμως καμία μέρα δεν
πρέπει να πάει χαμένη» διευκρίνισε
η ίδια, δίνοντας το στίγμα των κυβερ
νητικών προθέσεων σχετικά με την
εμβολιαστική επιτάχυνση.
Υπενθυμίζεται, δε, ότι το αμέσως
επόμενο διάστημα αναμένονται οι
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών για τη χορήγηση του
εμβολίου της Johnson & Johnson. Ηδη
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά
κων γνωμοδότησε για το εμβόλιο
και σήμερα αναμένονται οι σχετικές
συστάσεις από το Αμερικανικό Κέ
ντρο Πρόληψης Νοσημάτωνκαι την
Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και

■

Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, οι

Εμβολιασιικές
ταχύτητες
σιο μάξιμουμ
1,36 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 30-39 ειών
θα έχουν m δυναιόιηια να εμβολιαστούν από τη
Μεγάλη Τρίτη Αύξηση εμβολιασπκών κέντρων
που προβλέπει αύξηση των εμβολιαστικών κέντρων και επταήμερη
λειτουργία τους με ωράριο έως τα
η... fast lane των εμβολιασμών
μεσάνυχτα αντί έως τις 10 το βράδυ
θα έχουν τη δυνατότητα να
που ισχύει σήμερα. Το περαιτέρω
ακολουθήσουν 1,36 εκατομμύ
«άνοιγμα» της εκστρατείας «Ελευθερί
ρια νέοι πολίτες, ηλικίας 30-39 ετών,
ας» κρίθηκε αναγκαίο έπειτα αφενός
από τη Μεγάλη Τρίτη. Στόχος είναι
από τον εντοπισμό «μαύρης τρύπας»
να δημιουργηθεί ανοσία της αγέλης
στα ποσοστά των ηλικιωμένων που
σε μια ιδιαίτερα «ενεργή» εργασιακά
έχουν εμβολιαστεί και αφετέρου από
και κοινωνικά ομάδα πληθυσμού,
τις συσσωρευμένες αδιάθετες δό
κερδίζοντας έδαφος έναντι του ιού
σεις του εμβολίου της AstraZeneca
SARS-CoV-2. Το γεγονός ότι η κυ
με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί
βέρνηση ανεβάζει στο μάξιμουμ τις
πλεόνασμα.
εμβολιασηκές ταχύτητες προκύπτει
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα
και από την τροπολογία που κατέθεσε
επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε
χθες στη βουλή το υπουργείο Υγείας,

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθ
μιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους,
τέσσερις στους δέκα πολίτες ηλικίας
άνω των 80 ετών αλλά και της ηλικιακής κατηγορίας 60-64 ετών απέχουν
από την εμβολιαστική εκστρατεία, με
αποτέλεσμα να προκαλούνται ρωγμές
στο τείχος ανοσίας. Σε δεύτερο χρό
νο, ενδεχομένως μάλιστα ακόμη και
στα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας,
το «πράσινο φως» θα λάβουν και οι
πολίτες ηλικίας 40-49 ετών (υπολογί
ζονται σε 1,61 εκατ. άτομα) ώστε να
κλείσουν ραντεβού στο πλησιέστερο
εμβολιαστικό κέντρο με διαθέσιμα
όλα τα εμβόλια. Την Τετάρτη, μάλιστα,
άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για
την ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών και
τους εκπαιδευτικούς, ενώ από αύριο
θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού
και οι πολίτες ηλικίας 50-54 ετών.
Το δυναμικό κάλεσμα για εμβολια
σμούς γίνεται σε μια περίοδο όπου
έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον 2.650.000 εμβολιασμοί,
εκ των οποίων οι 1.875.000 αφορούν
την πρώτη δόση.
Καθώς, όμως, σταδιακά εντάσσεται
στην εκστρατεία «Ελευθερία» η συ
ντριπτική πλειονότητα του ενήλικου
πληθυσμού της χώρας, ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας θέτει ως στό
χο (λαμβάνοντας υπόψη τον αστάθ
μητο παράγοντα της ανταπόκρισης)
να πραγματοποιηθούν το επόμενο
δίμηνο 6,5 εκατομμύρια δόσεις (συ
γκεκριμένα 2,5 εκατ. τον Μάιο και 4
εκατ. τον Ιούνιο).
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. Συνυπολογί
ζοντας την αυξημένη ζήτηση και για
να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, με

νομοθετική διάταξη δίνεται η δυνατό
τητα να πραγματοποιούνται εμβολι
ασμοί και από ιδιωτικά πολυϊατρεία,
διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές
και θεραπευτήρια. Παράλληλα, όπως
ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρό
σωπος Αριστοτελία Πελώνη, κατόπιν
συνεννόησης του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια, εμβολιασμοί
θα γίνουν και τη Μεγάλη Παρασκευή,
το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα
του Πάσχα. «Την Κυριακή του Πάσχα
δεν θα γίνουν εμβολιασμοί για να
κάνουν Πάσχα και οι υγειονομικοί
μας. Καταλαβαίνουμε την κούραση
και την τιτάνια προσπάθεια των υγει

εμβολιασμοί με το εν λόγω εμβόλιο θα
ξεκινήσουν στις 5 Μαΐου, σύμφωνα με
όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Εν τω μεταξύ, σύγχυση προκλήθηκε
χθες σχετικά με το εάν η Κομισιόν
προσέφυγε νομικά εναντίον της εται
ρείας AstraZeneca για την αποτυχία
της να εκπληρώσει τις συμβάσεις
παράδοσης τουεμβολίου της. Εκπρό
σωπος της Κομισιόν διευκρίνισε ότι
δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά ότι ευρωπαίοι διπλωμάτες έχουν συζητήσει
την πιθανότητα, όμως τα κράτη-μέλη
είναι διχασμένα επί του θέματος. Νω
ρίτερα χθες ο υπουργός Υγείας της
Ιρλανδίας Στίβεν Κόνελι είχε δηλώσει,
μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας
του, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
αποστείλει επιστολή στην εταιρεία
στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης
των διαφωνιών και είχε κάνει λόγο
για νομική προσφυγή της Κομισιόν,
εξ ου και προκλήθηκε η σύγχυση.
Χθες η Κομισιόν έθιξε το θέμα σε
συνάντηση πρεσβευτών, στη διάρκεια
της οποίας αρκετά κράτη-μέλη τάχθη
καν υπέρ τηςνομικής προσφυγής ενα
ντίον της εταιρείας, δεν υπήρξε όμως
ομοφωνία. Διπλωμάτης ξεκαθάρισε
ότι το νόημα όλης αυτής της κίνησηςθα ήταν να υποχρεωθεί nAstraZeneca
να παραδώσει τα εμβόλια που προβλέ
πουν οι συμφωνίες οι οποίες έχουν
υπογράφει. Η εταιρεία προβλέπει ότι
θα παραδώσει 70 εκατομμύρια δόσεις
έως το τέλος του καλοκαιριού, ενώ το
συμβόλαιο προβλέπει να έχουν δοθεί
μέχρι τότε 300 εκατομμύρια δόσεις.

822 ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ, 75 ΝΕΚΡΟΙ

700 υγειονομικοί νοσουν έπειια
από μόλυνση με ιον πανδημικό ιό
ΣΕ 2.759 ανήλθαν χθες τα νέα κρούσματα, σύμφωνα με την ημερήσια
έκθεση του ΕΟΔΥ, ενώ προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί ο αυξη
μένος αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών αλλά και των ανθρώπων
που χάνουν καθημερινά τη μάχη για τη ζωή τους. Αναλυτικότερα, οι
νέοι θάνατοι ασθενών με Covid έφτασαν τους 75 σε διάστημα ενός
24ώρου, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσο
κομεία της χώρας με μηχανική υποστήριξη αναπνοής αγγίζει τους
822. Ανησυχία, όμως, προκαλεί και το γεγονός ότι 700 υγειονομικοί
νοσούν έπειτα από μόλυνση με τον πανδημικό ιό, όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ (ΠΟΕΔΗΝ).
Εν τω μεταξύ, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης τα μέλη της Εθνικής Επιτρο
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, τα μέλη της Επιτροπής Εκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που
διατύπωσαν ή που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
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