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 «Σχεδόν σίγουρο ότι θα χρειαστεί και τρίτη δόση
εμβολίου»
Πηγή:

ΑΡΘΡΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

Επιφάνεια 426.7 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2021

Κυκλοφορία:

1190

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Σχεδόν σίγουρο όιι

θα χρειαστεί και τρίτη
δόση εμβολίου»
Η Δρ. Ozlem Tureci, αυνιδρύτρια και CMO
της γερμανικής εταιρείας BioNTech, η οποία
ανέπτυξε το εμβόλιο κατά της Covid με
την Pfizer, σε αυνέντευξη της δήλωσε ότι
ο πληθυσμός 8α πρέπει να εμβολιάζεται
κατά του κορωνόίού ετησίως, όπως ακριβώς
συμβαίνει και στην εποχική γρίπη
επικεφαλής της BioNTech επιβεβαίωσε στο αμερικάνικο δίκτυο CNBC
ότι θα χρειαστεί και τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, καθώς

Η

η ανοσία κατά του ιού δείχνει να χάνεται ή να μειώνεται δραματικά με
την πάροδο του χρόνου, συμφωνώντας ουσιαστικά με τις δηλώσεις της
περασμένης εβδομάδας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pfizer, Albert

Bourla. «Έχουμε ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην επαγόμενη, αλλά και
στη φυσική ανοσολογική απόκριση κατά του SARS-COV-2», είπε κατά τη διάρκεια

συνέντευξής της στην Kelly Evans του CNBC στο «The Exchange». «Βλέπουμε

αυτή τη μείωση των ανοσολογικών αντιδράσεων και σε άτομα που μόλις μολύνθηκαν και ως εκ τούτου αναμένεται κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και με τα εμβό
λια». Τα σχόλια της Tureci έρχονται αφστου ο Albert Bourla ανέφερε σε συνέντευ
ξή του, που προβλήθηκε στις 15 Απριλίου, ότι οι άνθρωποι θα χρειαστούν πιθανώς
μια ενισχυτική δόση, ή τρίτη δόση του εμβολίου Covid-19 εντός 12 μηνών από τον
πλήρη εμβολιασμό τους. Είπε επίσης ότι είναι πιθανό οι άνθρωποι να χρειάζονται
επιπλέον δόσεις κάθε χρόνο.

Η Pfizer δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το εμβόλιό κατά της Covid-19 είναι
περισσότερο από 91% αποτελεσματικό στην προστασία από τον ιό και περισ
σότερο από 95% αποτελεσμαπκά έναντι σοβαρών συμπτωμάτων έως και έξι
μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Το εμβόλιο της Moderna, το οποίο χρησιμοποιεί
τεχνολογία παρόμοια με την Pfizer, αποδείχθηκε επίσης ότι παραμένει εξαιρετικά
αποτελεσματικό σε διάρκεια έξι μηνών.
Οι ερευνητές παραδέχονται ότι δεν ξέρουν ακόμη πόσο καιρό διαρκεί η προστασία
από τον ιό μετά από έξι μήνες εμβολιασμού, αν και αξιωματούχοι δημόσιας υγεί
ας και εμπειρογνώμονες υγείας αναμένουν ότι η προστασία θα μειωθεί μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα.
Την περασμένη Παρασκευή, ο Andy Slavitt, ανώτερος σύμβουλος της ομάδας
εμβολιασμών του Προέδρου Joe Biden, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για
την πιθανή ανάγκη για ενισχυπκές βολές Covid-19. Είπε ότι η διοίκηση του Μπάιντεν έχει σκεφτει την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετων δόσεων. Την περασμένη

εβδομάδα, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της διοίκησης Biden, Ντέιβιντ Κέσλερ, δήλωσε όπ οι Αμερικανοί θα πρέπει να περιμένουν όπ θα λάβουν
ενισχυπκές δόσεις για την προστασία από πς παραλλαγές κορωνοϊών. «Δεν
γνωρίζουμε τα πάντα αυτή τη σπγμή», ανέφερε συγκεκριμένα. «Μελετάμε την
ανθεκπκότητα της απόκρισης των ανπσωμστων», είπε. «Φαίνονται ισχυρά, αλλά
υπάρχει κάποια αποδυνάμωση τους με την πάροδο του χρόνου, και χωρίς αμφιβο
λία οι παραλλαγές προκαλούν... κάνουν αυτά τα εμβόλια να πρέπει να ενεργήσουν
πιο δραστικά. Νομίζω λοιπόν ότι για σκοπούς προγραμματισμού, μόνο για σκοπούς
προγραμματισμού, ότι πρέπει να περιμένουμε ότι μπορεί να χρειαστεί να ενισχύσουμε το πλάνο εμβολιασμών».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna Stephane Bancel δήλωσε στο CNBC την
περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία ελπίζει να έχει ένα ενισχυτικό εμβόλιο που θα
είναι διαθέσιμο το φθινόπωρο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Να επεκταθεί το ακαταδιώκτο σε όλους τους
υγειονομικούς
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 180.88 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Να επεκταθεί το ακαταδιώκτο σε όλους τους υγειονομικούς

Να επεκταθεί η ασυλία για όλους τους υγειονομικούς
που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην πανδημία
τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευ
τεροβάθμιας περίθαλψης, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθη
νών, με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει το ακατα
δίωκτο για τα μέλη της επιτροπής των ειδικών του υπουρ
γείου Υγείας για την πανδημία.
Τονίζει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί προτεραιότητα,
η στήριξη του ιατρικού κόσμου της χώρας που από την
πρώτη στιγμή δίνει με αυταπάρνηση τη μάχη ενάντια στην
πανδημία. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αποτελεί ζήτημα ύψιστης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σημασίας, η διασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών που θα
επιτρέψουν στους υγειονομικούς να τελούν απερίσπαστοι
και με ασφάλεια το δύσκολο έργο τους τόσο στα νοσοκο
μεία όσο και στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα του υγειονομικού
κοσμου που έχει ικανοποιηθεί σε άλλες χώρες, αναφέρει
χαρακτηριστικό ο ΙΣΑ. "Στην εθνική προσπάθεια αναχαίτησης της πανδημίας θα πρέπει να διασφαλιστούν οι συνθή
κες για να τελεί ο υγειονομικός κόσμος απερίσπαστος και
με ασφάλεια το έργο του", τονίζει και ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλής.
Παραλληλα ο ΙΣΑ ζητά από την πολιτεία να λάβει υπό
ψη της τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι για
τροί που έχουν επιταχθει καθώς και την αποδυνάμωση
τής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αυτό συνεπά
γεται, υπογραμμίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η ενίσχυση
των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό. "Είναι αναγκαία
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αναχαίτιση της
πανδημίας που θα βασίζεται στην ενίσχυση των δομών
υγείας με μόνιμο προσωπικό που θα τις καταστήσει ισχυ
ρές απέναντι στην τωρινή αλλά και σε μελλοντικές απει
λές", σχολιάζει ο κ. Πατούλης. Προσθέτει δε ότι η Πρωτο
βάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα στην
υγειονομική θωράκιση ενάντια στην πανδημία και είναι ζή
τημα ύψιστης σημασίας να ενισχυθεί.
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 Διασωλήνωση σε κοινό θάλαμο
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 2075.64
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2021

Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Covid-19

Θέματα:

16-17

1

Διασωλήνωση σε κοινό θάλαμο
Του

για να μπορέσει να κοιμηθεί, αλλά
«δεν υπήρχε κρεβάτι ούτε για δείγ
μα».
Εκτός από την αϋπνία, τους ασθε
Β.Ν. είναι 46 ετών και
«γερός οργανισμός, δεν νείς που βρίσκονται στον ίδιο θάλα
αρρώσταινε συχνά και μο με τους διασωληνωμένους τους
δεν περίμενε ότι θα ζού- κατατρώει η αγωνία: «Βλέποντας
τον διπλανό
σου να είναι σε αυτήν
σε τον εφιάλτη». Κι όμως, έναν
πε
την κατάσταση,
φοβάσαι ότι μπορεί
ρίπου μήνα πριν, χτυπήθηκε
από
την Covid, «τα είδε όλα’ από τη δύ και εσύ να βρεθείς διασωληνωμέσπνοια που εμφανίστηκε την 5η νος, σκεφτόμουν τι θα γίνει αν πάθω
ημέρα», γλίτωσε στο τσακτη διασω κάτι, σκεφτόμουν τα παιδιά και τη
λήνωση και κατάφερε να νικήσει τη γυναίκα μου που θα μείνουν πίσω
αν δεν τα καταφέρω».
μάχη. Έζησε έναν «πρωτόγνωρο
«Είναι λογικό κάθε ασθενής που
εφιάλτη» στις κλινικές Covid του Ιπβλέπει έναν συνάνθρωπό του να
ποκράτειου, δίπλα σε έναν διασωληνωμένο ασθενή εκτός ΜΕΘ, από διασωληνώνεται στο διπλανό κρε
βάτι να αισθάνεται τεράστια αγωνία
αυτούς που κατά την κυβέρνηση
και ανασφάλεια, θεωρώντας τον
«βρίσκουν κρεβάτι όταν το χρειάζο
εαυτό του υποψήφιο για μια επόμε
νται».
νη διασωλήνωση. Παρά τις προ
σπάθειες όλου του υγειονομικού
«Σε πιάνει φόβος μήπως
προσωπικού να μην συμβαίνουν
βρεθείς στη θέση του»
παρεμβάσεις τέτοιου είδους παρου
«Το πρώτο βράδυ που ήμουν στο
σία άλλων ασθενών, αυτό είναι αδύ
νοσοκομείο, αφού η ακτινογραφία νατον στις συγκεκριμένες συνθή
μου ήταν... κατάμαυρη και ψηνό
κες» είναι η επισήμανση γιατρού του
μουν στον πυρετό, έφεραν έναν άνΙπποκρατείου που θέλει και αυτός
δρα άνω των 70 -με μεγάλη δύ να διατηρήσει την ανωνυμία του.
σπνοια και αυτός- και τον διασωλήΤελικά ο διασωληνωμένος ασθε
νωσαν μπροστά μου, στο διπλανό νής έμεινε 5 ολόκληρες μέρες εκεί,
κρεβάτι, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος εκτός ΜΕΘ, δίπλα στον Β.Ν., μέχρι
θα πέθαινε» εξιστορεί ο Β.Ν. στην που βρέθηκε κάποιο κρεβάτι. Το με
ΑΥΓΗ.
σημέρι της ίδιας ημέρας πήρε εξιτή
Πώς είναι να είσαι δίπλα σε έναν ριο ο Β.Ν. Ο ιός όμως είναι ύπου
ασθενή που διασωληνώνεται σε λος, «αφήνει υπολείμματα, σχεδόν
κοινό θάλαμο; «Πολύ άσχημο. Ο
36 ημέρες μετά έχω έντονο λαχά
άνθρωπος ήταν σε κρίσιμη κατά νιασμα όταν περπατάω και θα πρέ
σταση, ο θόρυβος ανυπόφορος, με πει να περάσει ακόμα ένα τρίμηνο
τα μόνιτορ να χτυπάνε όλη την ώρα, για να συνέλθει ο οργανισμός από
24 ώρες το 24ωρο, το μηχάνημα το σοκ».
σφύριζε τρελά όταν προειδοποιού
«Οι άνθρωποι υποφέρουν στα νο
σε ότι πέφτουν οι σφυγμοί» απαντά σοκομεία, ούτε στον εχθρό μου δεν
ει ο Β.Ν.
εύχομαι να ζήσει και να δει αυτά που
Ζήτησε να του αλλάξουν θάλαμο είδα. Όσοι δεν πιστεύουν στον κο-

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μέσα από τις
μαρτυρίες
ασθενών και
υγειονομικών της
«πρώτης
γραμμής» η ΑΥΓΗ
της Κυριακής
αποκαλύπτει πως
το Ιπποκράτειο,
ένα μεγάλο
νοσοκομείο του
Λεκανοπεδίου, με
υψηλού επιπέδου
εξειδικευμένες
υπηρεσίες Υγείας,
έχει
κοβιντοποιηθεί σε
μεγάλο κομμάτι
του, με
αποτέλεσμα η
λειτουργία του και
η φροντίδα των
ασθενών να
έχουν
υποβαθμιστεί
επικίνδυνα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο

ρωνοϊο είναι κουτοί» συνεχίζει.

Ένας - δυο νοσηλευτές για 30
κρεβάτια, εκτός ΕΣΥ οι μη
Covid ασθενείς
«Νύχτες, απογεύματα, πρωινά,
διαρκώς γίνεται χαμός στο νοσοκο
μείο και μέσα σε μία ώρα εφημερίας
γεμίζουν πάνω από 100 κρεβάτια
και το προσωπικό τρέχει πανικό
βλητο, αφού για τα 30 κρεβάτια μιας

κλινικής αναλογούν μια - δυο νοσηλεύτριες» αναφέρει.
«Μέχρι την πανδημία το Ιπποκράτειο της Αθήνας ήταν ένα πρω
τοπόρο νοσοκομείο σε διαγνώσεις,
καινοτόμες επεμβάσεις, σε υψηλού
επιπέδου νοσηλεία. Ενέργειες όπως
η μετατροπή του ενός τρίτου των
κλινών σε κλίνες Covid και η δημι
ουργία κλινών ΜΕΘ μέσα στις χει
ρουργικές αίθουσες στερούν από

3

 Διασωλήνωση σε κοινό θάλαμο
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σελ.:

16-17

Λίγες ανάσες
Μία από τους «αστροναύτες» που
ίσως συνάντησε ο Δ.Ν. είναι η Ε.Λ.
Για να μπορεί να μπαινοβγαίνει
στους θαλάμους, πρέπει να αλλάζει
μέχρι και έξι φορές την ημέρα τη
στολή, αυτή που προκαλεί φόβο σε
όλους εμάς τους «απ’ έξω» αλλά
ανακούφιση στους Covid ασθενείς
γιατί ξέρουν ότι κάποιος έρχεται να
τους φροντίσει.
«Οι ειδικές στολές (είναι
απάνθρωπο που τις φοράμε επί 8
ώρες!) δεν επιτρέπουν στους
ασθενείς να μπορούν να μας
αναγνωρίζουν παρά μόνο από το
σωματότυπο και τη φωνή του κάθε
νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας»,
αναφέρει στην ΑΥΓΗ.

ασθενείς άλλων ειδικοτήτων τη δυ
νατότητα νοσηλείας» υπογραμμίζει
στην «Α» η Μαρία Μπουγιούκα Βασιλά, πρώην αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου.
Εν μια νυκτί μετατράπηκαν σε
κλίνες Covid οι 143 από τις 480 κλί
νες του νοσοκομείου και αναπτύ
χθηκαν προσωρινά 8 κλίνες ΜΕΘ
στον χώρο τριών χειρουργικών αι
θουσών και της ανάνηψης, χωρίς
την υποστήριξη από το απαραίτητο
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευ
τικό προσωπικό και με αποτέλεσμα
τη μείωση των χειρουργικών κρεβατιών.
Ωστόσο, παρά την υποστελέχωση, «μπαίνει συνέχεια κάποιος με τη
στολή του ‘αστροναύτη’, ο νοσηλευ
τής θα σε ρωτήσει πράγματα, το ίδιο
και ο γιατρός, δεν με άφησαν καθό
λου μόνο μου» λέει ο Δ.Ν. για τους
«μικρούς θεούς» που τον έκαναν
καλά, ενώ «θα μπορούσε να είχε πεθάνει».
Οι ασθενείς όπως ο Δ.Ν. νοση
λεύονται σε θαλάμους με λιτό εξο
πλισμό, χωρίς να επιτρέπεται η έξο
δος από τους θαλάμους, με στόχο
την αποφυγή της διασποράς.
«Η κτηριακή ασφυξία του νοσο
κομείου δυσκολεύει την προστασία
από την ενδονοσοκομειακή διασπορά»

επισημαίνει

η

Μαρία

Μπουγιούκα. Βέβαια, σχολιάζει,
«μπορεί όλα αυτά να μην ανταποκρίνονται σε υγειονομικά κριτήρια,
αλλά ικανοποιούν τον ιδιωτικό το
μέα της Υγείας, αφού όχι μόνον δεν
επιτάσσεται, όπως απαιτούν οι συν
θήκες της πανδημίας, αλλά οδηγού
νται σε αυτόν όλοι οι ασθενείς που
δεν μπορούν να προσφύγουν σε δη

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2021

Εξαντλημένοι στις
εφημερίες του τρόμου
ι πιο δύσκολες ημέρες είναι αυτές των
εφημεριών. «Σταμάτησαν οι εφημερίες

λώματα. «Υπήρχε υποστελέχωση στο ΕΣΥ και πριν
από την πανδημία.Έκτοτε, δεν ενισχύθηκε όσο θα

στον Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο συ-

έπρεπε παρά μόνο με ημίμετρα (επικουρικοί, μετα

νεφημερεύαμε, με αποτέλεσμα όλος ο

κινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή ενδονο-

Ο

σοκομειακές μετακινήσεις)».
όγκος των ασθενών με παθολογικά, χειρουργικά,
Και ο ιδιωτικός τομέας; «Θα έπρεπε να είχε επικαρδιολογικά, ΩΡΑ, γναθοχειρουργικά, ουρολογι
ταχθεί από την αρχή της κρίσης και η εκ των υστέ
κά και καρδιοχειρουργικά να διοχετεύονται στο Ιπρων επίταξη’ να μην έχει τα αποικιοκρατικά χαρα
ποκράτειο, το οποίο δέχεται και ασθενείς Covid ταυ
τόχρονα», μας λέει η Α.Π., γιατρός που επίσης δεν
θέλει να την κατονομάσουμε.
Σε μία από τις τελευταίες εικοσιτετράωρες γενι
κές εφημερίες του νοσοκομείου έγιναν, σύμφωνα
με την ίδια, 80 εισαγωγές Covid, «χωρίς να υπολο
γίσουμε τις υπόλοιπες εισαγωγές». Η διαλογή γίνε

Εκτελεί και χρέη ψυχολόγου, για
τους ασθενείς αλλά και για τον ίδιο
της τον εαυτό, αφού καθημερινά
βλέπει «νέους ανθρώπους που
έχουν οικογένεια να
διασωληνώνονται και να μην ξέρουν
αν θα βγουν, άλλους τελικά να μην
τα καταφέρνουν».

ται από τους συντονιστές της γενικής εφημερίας στα
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και διακινού-

«Οι ασθενείς επικοινωνούν με τους
συγγενείς τους μέσω του κινητού,
υπάρχουν όμως και άνθρωποι
μεγάλης ηλικίας που δεν είναι
εξοικειωμένοι, ενώ πολλοί δεν
μπορούν καν να μιλήσουν στο
τηλέφωνο, όταν επιδεινώνεται το
αναπνευστικό τους πρόβλημα».

νόσου. Η νοσηλεία ασθενών με ήδη επιβαρυμένη
ψυχική υγεία λόγω του φόβου της φυσικής εξόντω
σης από τον αόρατο εχθρό που λέγεται Covid, κάτω
από αυτές τις πολεμικές συνθήκες, δημιουργεί το
κατάλληλο υπόβαθρο για το μετατραυματικό στρες

«Εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε για τους
εαυτούς μας και τις οικογένειές
μας», τονίζει. Μαζί με τους
συναδέλφους της της «πρώτης
γραμμής» έχει φτάσει ήδη στα όρια
της εξάντλησης των
ψυχοσωματικών της αντοχών, αφού
είχαν να αντιμετωπίσουν έναν
άγνωστο εχθρό.
«Οι ομάδες εργασίας των
νοσηλευτών έγιναν χωρίς κριτήρια,
με ελάχιστους παλαιούς και κυρίως
με νέους συμβασιούχους ορισμένου
χρόνου, οι οποίοι έπρεπε να
προσαρμοστούν ταχύτατα στη
λειτουργία του νοσοκομείου και σε
ένα καινούργιο νόσημα για το οποία
δεν είχαν διδαχθεί κάτι
συγκεκριμένο», εξηγεί η Ε.Λ.

νται ανάλογα οι ασθενείς «αν είναι διαθέσιμα κενά
κρεβάτια σε ΜΕΘ».
Αυτό που για την ίδια είναι καθημερινότητα, για
τον κάθε ασθενή είναι η αρχή ενός εφιάλτη: «Η ει
σαγωγή στο νοσοκομείο πυροδοτεί πλήθος ψυχο
λογικών αντιδράσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να
επηρεάσουν ακόμη και τη βιολογική πορεία μιας

που παρατηρήθηκε σε πρόσφατες μελέτες και επι
βράδυνε την ανάρρωση σε μεγάλο ποσοστό των
ασθενών που έχουν νοσηλευτεί για Covid».

Φτάνουν στο νοσοκομείο
σε κατάσταση επείγοντος
Το «απειροελάχιστο, εξουθενωμένο και εξαντλη
μένο» προσωπικό, προσθέτει η Α.Π., καλείται να κα
λύψει περισσότερες εφημερίες με βαρύτατα περι
στατικά, μιας και οι άρρωστοι, στην προσπάθειά
τους να αποφύγουν το νοσοκομείο (λόγω Covid),
παραμελούν το όποιο πρόβλημα έχουν και κατα
φθάνουν σε κατάσταση επείγοντος.
«Ένας χρόνος κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι
ήδη ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα» τονίζει. Η κυβέρνηση φαί
νεται ότι δεν έχει κάνει ούτε τα βασικά, μόνο μπα

κτηριστικά που είδαμε» απαντάει η γιατρός.

Απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας,
εγκληματική διαχείριση
Η μετατροπή των χειρουργικών αιθουσών σε
ΜΕΘ Covid, με το μόνιμο πρόσχημα της κυβέρνη
σης ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, αντικατοπτρίζει,
σύμφωνα με τη γιατρό, την ανεπάρκειά της στο να
λάβει μέτρα εδώ και έναν χρόνο, μέτρα που θα είχαν
ως αποτέλεσμα την έγκαιρη και αποτελεσματική
διαχείριση της πανδημίας.
«Είναι προσχηματικό να μιλούν για προσλήψεις
όταν εμείς μέσα στα νοσοκομεία ξέρουμε ότι καμία
μόνιμη πρόσληψη δεν έγινε στο ΕΣΥ αυτό το διά
στημα. Αντίθετα, ακύρωσαν τη μεγάλη προκήρυξη
για μόνιμους γιατρούς ΕΣΥ που είχε γίνει από την
προηγούμενη κυβέρνηση», επισημαίνει.
Όσο για τους μη Covid ασθενείς που έρχονται
στο Ιπποκράτειο: «Οδηγούνται στις μη Covid κλι
νικές που έχουν απομείνει στο νοσοκομείο, χωρίς
σαφή διαχωρισμό, δηλαδή δεν υπάρχουν πια αυ
τόνομες κλινικές όπως παλιότερα, με αποτέλεσμα
να νοσηλεύονται μαζί ασθενείς που υπό άλλες συν
θήκες απαγορεύεται να συνοσηλεύονται».
Το μεγαλύτερο λάθος, τονίζει η Α.Π., ήταν η βε
βαιότητα των ιθυνόντων ότι δεν θα υπάρξει δεύτε
ρο κύμα πανδημίας, «με αποτέλεσμα να χαθεί ο πο
λύτιμος χρόνος στον οποίο θα έπρεπε να έχουν κά
νει μόνιμες προσλήψεις, να αναπτύξουν κλίνες
ΜΕΘ, να κάνουν δωρεάν τεστ Covid και σωστή
ιχνηλάτηση, να ελέγξουν την είσοδο των τουριστών
και να λάβουν υπόψιν τους τα πρότυπα και υγειο
νομικά πρωτόκολλα άλλων χωρών».
Ξέρει ότι την περιμένει ένα πραγματικός Γολγο
θάς μέχρι να τελειώσει πραγματικά (και όχι στα
εκτός πραγματικότητας μηνύματα του πρωθυ
πουργού) η πρωτοφανής αυτή περιπέτεια.

Το πρώτο που έμαθαν να κάνουν
είναι να φορούν σωστά τη στολή.
Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγχουν το
οξυγόνο, αν πέσει κάτω από το 85
πρέπει να φωνάξουν
αναισθησιολόγο για να μπει ο
ασθενής σε καταστολή.
Στο καλό σενάριο, έχουν να
αντιμετωπίσουν τον υψηλό πυρετό
του ασθενούς, με παυσίπονα και
αντιπυρετικά.
Γυρίζουν το απόγευμα σπίτι για λίγες
ανάσες (δεν έχουν πάρει τις
κανονικές τους άδειες εδώ και έναν
χρόνο) και ξαναπέφτουν στη μάχη
μετά από μερικές ώρες. Αναρωτιέται
κανείς αν έχουν προλάβει να
κάνουν μια «παύση» για να
αναλογιστούν το βάρος που έχουν
επωμιστεί, 13 μήνες τώρα.

μόσια νοσοκομεία».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κυβέρνηση

Πηγή:

1

Εχουν χάσει τ’ αυγά και τα πασ
και κάθε ίχνος αξιοπιστίας
Έκθετοι οι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου από τα επιστημονικά «αδειάσματα» για την τροπολογία που εξασφαλίζει
το ακαταδίωκτο των μελών των επιτροπών για τη πανδημία. Παράλληλα, η πανδημία των απευθείας αναθέσεων
εξαπλώνεται ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να στείλει τους εργαζόμενους να... μαζέψουν ελιές

Ρεπορτάζ:

καστικές Αρχές;. Εστιάζουν μάλι

φθεί ασυλία για όλους τους για

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

στα στην αντίφαση ότι ο Κυριάκος

τρούς και νοσηλευτές της χώρας
που εμπλέκονται στην πανδημία
και δίνουν καθημερινά τη μάχη
στα νοσοκομεία». Ταυτόχρονα, ο

Μητσοτάκης, στην τελευταία του
’ αυγά και τα πασχάλια
έχει χάσει η κυβέρνηση
σιο μέτωπο της πανδη

Τ

τηλεοπτική συνέντευξη, ισχυρί
στηκε ότι «95 στις 100 φορές η κυ

βέρνηση έχει ακολουθήσει τις συ
μίας, με αποτέλεσμα να
στάσεις των ειδικών».
προβαίνει σε ενέργειες που διευ
Η κυβερνητική μεθόδευση,
ρύνουν το χάσμα της με την
επι
ωστόσο,
δρομολογήθηκε λίγες
στημονική κοινότητα και εξαλεί
ημέρες μετά τη δημοσίευση τμή
φουν τα υπολείμματα αξιοπιστίας
ματος των πρακτικών της επιτρο
της προς την κοινωνία. Οι αντι
πής των εμπειρογνώμων του
δράσεις στους κόλπους των εμπει
υπουργείου Υγείας που επιβεβαι
ρογνωμόνων, του ιατρονοσηλευώνουν ότι κορυφαίοι υπουργοί
τικού προσωπικού αλλά και των
υπαγορεύουν τις αποφάσεις στους
συνδικαλισπκώ ν παρατάξεων των
ειδικούς. Ωστόσο, κάποια μέλη τής
δικηγόρων που πυροδότησε η γα
επιτροπής αρχίζουν και αντιδρούν
λάζια τροπολογία για το ακατα
επιχειρώντας να καλύψουν και το
δίωκτο των μελών επιτροπών αιφκενό τής παρατεταμένης σιωπής
νιδίασαν και βύθισαν σε αμηχανία
του Σωτήρη Τσιόδρα.
τους ενοίκους του Μεγάρου Μα
ξίμου. Άλλωστε μέχρι προχθές το
κυβερνητικό επιτελείο απέφευγε
να δώσει απάντηση στο καίριο
ερώτημα που θέτουν στις μεταξύ
τους συζητήσεις ακόμα και οι βου
λευτές της Ν.Δ.: για ποιους λόγους
η νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζει
ότι τα μέλη των επιτροπών δεν θα
να κληθούν να καταθέσουν στις δι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστημονικά χαστούκια
Ο γαλάζιος πρόεδρος του Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος προκάλεσε την αρχική ψυχρολουσία στο
Μαξίμου

ανακοινώνοντας

ότι

αποποιείται των προνομίων της
τροπολογίας «μέχρι να προβλε-

καθηγητής Μικροβιολογίας και
επίσης μέλος της επιτροπής Αλκι
βιάδης Βατόπουλος, μιλώντας σε
εκδήλωση της ευρωομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ, άφησε έκθετη την κυ
βέρνηση εστιάζοντας «στην καλή
πρακτική δημοσιοποίησης των
πρακτικών χωρίς ονόματα στο
Ηνωμένο Βασίλειο». Εκτόξευσε
μάλιστα και τη «ρουκέτα» ότι «η
κυβέρνηση πολλές φορές, όταν
δεν συμφωνούν οι προτάσεις της
με αυτές των ειδικών, κρύβεται

Γαλάζια ερωτήματα χωρίς
απαντήσεις

νται οι εχθρικές αναρτήσεις ενα
ντίον των επιστημόνων που έβα

Υπό αυτό το πρίσμα, γαλάζιοι
παράγοντες θέτουν κι άλλα ερωτή

λαν το κεφάλι τους στον ντορβά.

ματα: «Πώς η κυβέρνηση επικα

ότι έπαθε ζημιά το μαγαζί του επει

Ένας μαγαζάτορας που θεωρεί

λείται τη ατομική ευθύνη για τον

δή εισηγήθηκε ο X λοιμωξιολόγος

έλεγχο της πανδημίας και απαλ

το lockdown θα μπορούσε να κά

λάσσει προκαταβολικά από τις ευ

νει μήνυση και αγωγή στον X λοι-

θύνες τους αξιωματούχους που

μωξιολόγο

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του

lockdown» είπε χαρακτηριστικά ο

που

ψήφισε

το

πλαισίου των αποφάσεων;» ή «για

Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρώ

ποιο λόγο η τροπολογία κατατέθη

ντας να βγάλει την κυβέρνηση από

κε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις

το κάδρο της καθίζησης της πραγ

για το άνοιγμα οικονομικών δρα

ματικής οικονομίας...

στηριοτήτων; Δεν υπάρχουν επαρ

Παράλληλα, οι συνδικαλιστικοί

κείς εγγυήσεις ασφαλείας;». Το κυ

φορείς του ιατρονοσηλευτικού

βερνητικό επιτελείο δεν εφοδιάζει

προσωπικού υπενθυμίζουν δεν

με απαντήσεις τα στελέχη της Ν.Δ.

υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο για

προκειμένου να ανταπεξέλθουν

την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, για τον

μάλιστα ο πρωθυπουργός -σε τη
λεοπτική του συνέντευξη- είχε χα

στις απορίες της γαλάζιας βάσης,

πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και τον

που εκδηλώνονται κυρίως στα

πρόεδρο των γιατρών του ΑΧΕ

ρακτηρίσει «βαθύτατο λαϊκισμό»
το αίτημα για τη δημοσίευση των
πρακτικών της επιτροπής των
εμπειρογνωμόνων, χωρίς να υπο

social media. Ο υπουργός Ανά

ΠΑ που διώκονται «γιατί είπαν την

πτυξης ωστόσο αποκάλυψε την κε

αλήθεια και αγωνίζονται υπέρ των

πίσω από τις αποφάσεις των επι
στημόνων». Μόλις μία ημέρα πριν

λογίζει την ευθυγράμμιση τμήμα
τος των λοιμωξιολόγων με το αίτη
μα που θέτει η αντιπολίτευση από
την πρώτη φάση της πανδημίας...

ντρική πλευρά της κυβερνητικής

δικαιωμάτων των ασθενών».

στόχευσης, που αφορά τη μετάθε
ση των ευθυνών στους επιστήμο
νες για τις οικονομικές συνέπειες

Απευθείας αναθέσεις και για
προμήθεια self tests

του παρατεταμένου lockdown.

Ταυτόχρονα, η πανδημία των

«Όσο περνάει η πανδημία αυξάνο

απευθείας αναθέσεων εξαπλώνε-
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θυνότητας στον πολίτη» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουρ
γός...

Επικοινωνιακό ρετουσάρισμα
Τα επικοινωνιακό εργαλεία για
τη διαχείριση της δυσφορίας των
πολιτών, λόγω του εκτροχιασμού
της πανδημίας και της οικονομίας,
έχουν απλωθεί στο κυβερνητικό
τραπέζι μετά και τη ματαίωση του
περιβόητου σχεδίου που αφορού
σε τη δυνατότητα της εξόδου στην
περιφέρεια για τις διακοπές του
Πάσχα. Τα επιτελικά στελέχη επι
χειρούν συντονισμένα μια απέλπιδα προσπάθεια να εξωραΐσουν τη
βαριά πληγωμένη γαλάζια εικόνα.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού
τέθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
καθώς, μόλις μία ημέρα μετά το
διάγγελμά του, ανακοίνωσε τις
«πέντε φορολογικές και ασφαλι
στικές ελαφρύνσεις για εργαζόμε
νους και επιχειρήσεις». Κυρίως
όμως επιχείρησε να αναστηλώσει
το γαλάζιο επενδυτικό αφήγημα
ενόψει της επόμενης ημέρας της
πανδημίας επισημαίνοντας ότι «τα
μέτρα (σ.σ.: μείωση προκαταβολής
φόρου, επέκταση της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών και ανα
στολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύηςγια το 2022) θα αυξήσουν
σημαντικά και τις προοπτικές μιας
δυναμικής ανάκαμψης αλλά και
προσέλκυσης επενδύσεων»! Φυ

χάλια

σικά για τα εργασιακά τηρεί την
οδό της σιωπής, ενώ έθεσε το κυνικό ερώτημα «ποιος θα πληρώσει
τον λογαριασμό» έναντι του αιτή
ματος πολιτικών κομμάτων και
φορέων της αγοράς για διαγραφή
μέρους του ιδιωτικού χρέους. Με
ρικές ώρες αργότερα δε έσπευσε
στο στούντιο του Alpha για να κα
ταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑγια το... χα
μηλό επίπεδο του δημόσιου δια
λόγου για την πανδημία...

Χωρίς ισχυρά ερείσματα
στους κόλπους των νέων
Οι πιο παρατηρητικοί ωστόσο,
ακόμα και εντός της Ν.Δ., δίνουν
έμφαση στην προσπάθεια του Κ.

ιαι. Απευθείας συμφωνία με την
κινεζική
εταιρεία
Joysbio
Biotechnology για την προμήθεια
18 εκατ. self tests σύναψε η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστα
σίας μετά την ακύρωση και του
δεύτερου διαγωνισμού και το δι
πλό φιάσκο γύρω από την προμή
θεια των τεστ. Υπενθυμίζεται ότι
και η πρώτη συμφωνία είχε κατα
λήγει σε «ναυάγιο», με τους προ
μηθευτές να αδυνατούν να παρα
δώσουν τις αναγκαίες ποσότητες.
Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε το γε
γονός ότι «την απευθείας δια
πραγμάτευση και σε πολύ χαμηλή
τιμή για έναν μεγάλο αριθμό self
test ώστε να καλύψουμε τις ανά
γκες μας για τον επόμενο μήνα»
είχε προαναγγείλει, χωρίς περι
στροφές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην τηλεοπτική του συνέντευξη!

στολής που προκάλεσαν θύελλα
αντιδράσεων. «Η Νέα Σμύρνη
ήταν λάθος, μια αστοχία, δεν έπρε
πε να συμβεί» επισήμανε για το πε
ριστατικό ξυλοδαρμού από αστυ
νομικό στην πλατεία της περιοχής.
«Η εμπειρία μάς έδειξε ότι αυτά τα
φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται
με καταστολή» δηλώνει πλέον ετεροχρονισμένα ο πρωθυπουργός.
Κομματικά στελέχη επισημαίνουν
ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε
αφενός να καταπραΰνει ένα μεγά
λο τμήμα της μεσαίας τάξης που
εκδηλώνει την αποστροφή της
προς το αστυνομικό δόγμα της κυ
βέρνησης. Αφετέρου, όπως υπο
στηρίζουν, προχώρησε σε μια «έμ
μεση δήλωση μετάνοιας» προς την
ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών «που
αποτελούν τα θύματα της κατα

Ο ίδιος δεν δίστασε μάλιστα να πα
ραδεχθεί ότι η χρήση των οικια

στολής». Άλλωστε η Ν.Δ. κατα
γράφει χαμηλές δημοσκοπικές

κών τεστ ενέχει ρίσκο, το οποίο
έλαβε η κυβέρνηση, χωρίς να κρύ
ψει ότι στην ουσία μετακυλίεται η

πτήσεις στους νέους, με αποτέλε

ευθύνη στους πολίτες. «Για μένα
έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία,
διότι περνάει τη σκυτάλη της υπευ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μητσοτάκη να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις από τις εικόνες κατα

σμα να έχει βάλει στα συρτάρια
ακόμα και την... εμβληματική από
φαση που αφορά την παράταξη ει
δικών φρουρών στα πανεπιστή
μια...
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 Η Ιντερπόλ ψάχνει για τα πλαστά COVID tests
Πηγή:

REALNEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

27,33

Επιφάνεια 1212.33
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2021

Κυκλοφορία:

40500

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Συναγερμόν σήμανε eras
α<πυνομικέ5 Apx0s, καθώ5 πλαστά
μοριακά τεστ, που έφεραν σφραγίδα
κλινικών ins AniKiis, εντοπίστηκαν
σε Πορτογαλία και Δανία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Ιντερπόλ ψάχνει για τα πλαστά COVID tests
Πηγή:

REALNEWS

Σελ.:

27,33

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-04-2021

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανευρωπαϊκή έρευνα

Του ΠΑΝΑΓΙΛΤΗ ΕΟΥΡΕΛΗ
p.sourelis@realnews.gr

το μικροσκόπιο της Ιντερπόλ έχουν μπει
πλαστές βεβαιώσεις αποτελεσμάτων
μοριακών τεστ για τον κορωνοϊό, με

Σ

τις οποίες αλλοδαποί ταξίδεψαν από τη χώρα
μας σε ευρωπαϊκά κράτη. Οπως αποκαλύπτει
σήμερα η Realnews, τουλάχιστον δύο άτομα
έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, στη Δανία και
στην Πορτογαλία, με έγγραφα που πιστοποι
ούσαν ότι είχαν υποβληθεί στην Ελλάδα σε μο
ριακό τεστ για την COVID-19 με αρνητικό απο
τέλεσμα. Με αυτή τη βεβαίωση κατάφεραννα
φύγουν από την Ελλάδα και να ταξιδέψουν σε
άλλες χώρες. Ομως οι Αρχές ευρωπαϊκών χω
ρών υποψιάστηκαν ότι τα έγγραφά τους ήταν
πλαστά, αφού τα δακτυλογραφημένα κείμε
να είχαν διαφορές π.χ. στη γραμματοσειρά.

Πριν από μερικές ημέρες το τμήμα Ασφά
λειας Περιστεριού επικοινώνησε με ιδιωτική
κλινική. Αλλοδαπός ο οποίος βρίσκεται σήμε
ρα στη Δανία, εμφανιζόταν να έχει υποβληθεί
σε μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό, σύμφωνα
με τη βεβαίωση που κατείχε. «Μας ενημέρω
σε η Αστυνομία για το αίτημα
της Ιντερπόλ σχετικά με το συ
γκεκριμένο άτομο. Ψάξαμε στα
αρχεία μας και διαπιστώσαμε
ότι πράγματι είχε υποβληθεί σε
μοριακό τεστ στην κλινική μας
όμως σε παλαιότερη ημερομη
νία από αυτή που ανέγραφε η
βεβαίωση. Είχε αλλάξει την ημε
ρομηνία. Πρόσφατα, μαςενημέρωσαν ότι ανάλογο περιστατικό
εντοπίστηκε και στην Πορτογα

Σε Πορτογαλία και Δανία εντοπίστηκαν
τα ψεύτικα μοριακά τεστ που έφεραν
τη σφραγίδα κΗινικών της Αττικής,
κινητοποιώντας τις διεθνείς αστυνομικές Αρχές
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λία», δηλώνει στην «R» ο διοι
κητικός διευθυντής της κλινικής
Το φαινόμενο της πλαστο
γραφίας βεβαιώσεων μοριακών
—.■■■■ mu
τεστ COVID-19 έχει πάρει ανη
συχητικές διαστάσεις «Πρόσφα
τα εμφανίστηκε ο εργοδότης επιχείρησης και
μας παρουσίασε τη βεβαίωση αρνητικού μο
ριακού τεστ που του προσκόμισε ο υπάλληλός

Tis βεβαιώσει προμήθευε
η «Νανά» έναντι 10 ευρώ
σε aAftes γυναίκα, κυρίαν
unnKoous Γεωργία$, για να
εισέήθουν σιο ΓΚΝ Nkaias
του. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν παλιά εξέ
ταση. Σκεφτείτε ότι είχε τη σφραγίδα γιατρού,
ο οποίος δεν εργάζεται πια σε εμάς», αποκα
λύπτει ο διοικητικός διευθυντής της κλινικής.

«Φάμπρικα»
Πλαστές βεβαιώσεις που έφεραν σφραγίδες
της συγκεκριμένης κλινικής καθώς και κέντρου
υγείας και δημόσιου νοσοκομείου, εντόπισε η
Ελληνική Αστυνομία και πριν από μία εβδομά
δα. Στη Νίκαια, αστυνομικοί συνέλαβαν 32χρονη Γεωργιανή που συστηνότανως«Νανά», κα
θώς και δύο γυναίκες ομοεθνείς της οι οποίες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Ιντερπόλ ψάχνει για
τα πλαστά COVID tests

Rapid Test

ΚΑΠΟΙΕΣ από iis nflaous βεβαίωσε»

που κατασχέθηκαν

εργάζονται ως αποκλειστικές νοσοκόμες.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυ
νομικοί του Τμήματος Ασφάλειας της Νίκαιας
έλαβαν την πληροφορία ότι η Γεωργιανή με το

ωση από τη «Νανά» για να τη δώσει στη δεύ
τερη, προκειμένου να την αντικαταστήσει στη

όνομα «Νανά», ηλικίας 30 έως 35 ετών, καταρ
τίζει πλαστές βεβαιώσεις αποτελεσμάτων μορι
ακών τεστ, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από το
Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας και βεβαιώνουν αρ
νητικό αποτέλεσμα σε μοριακό και rapid test
για COVID-19. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τις
συγκεκριμένες βεβαιώσειςτις προμηθεύει ένα
ντι 10 ευρώ σε άλλες γυναίκες κυρίως υπηκό
ους Γεωργίας, προκειμένου αυτές να καταφέ
ρουν να εισέλθουν στο Γενικό Κρατικό Νοσο
κομείο Νίκαιας και πιθανόν σε έτερα νοσηλευ
τικά ιδρύματα, για να εργαστούν ως συνοδοί
ασθενών, που παραμένουν εντός των νοσοκο
μείων για νοσηλεία. Παράλληλα θέτουν σε σο

«Χρειάζομαι πλαστή βεβαίωση»

βραδινή βάρδια.

Οι δύο γυναίκες προθυμοποιήθηκαν να συ
νεργαστούν με τις αστυνομικές Αρχές. Μία εξ
αυτών έστειλε μήνυμα στη «Νανά», μέσω της
εφαρμογήςViber: «Χρειάζομαι μια πλαστή βε
βαίωση COVID-19». Η «Νανά» τής απάντησε
ότι θα είναι έτοιμη σε περίπου μία ώρα και την
κάλεσε να μεταβεί στο σπίτι της στην περιοχή
του Αγίου Παντελεήμονα, για να την παραλάβει.
Ομως στο ραντεβού πήγαν και οι αστυνομι
κοί. Οταν η «Νανά» παρέδωσε την παραποιη
μένη βεβαίωση της ιδιωτικής κλινικής με αρνη
τικό αποτέλεσμα, λαμβάνονταςτο ποσό των 10
ευρώ, εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί και τη συ
νέλαβαν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 32χρο-

βαρό κίνδυνο την ήδη επιβαρυμένη υγεία των
ασθενών, σε περίπτωση που είναι θετικές στον
θανατηφόρο ιό, αφού δεν έχουν υποβληθεί σε
μοριακό τεστ.
Στις 19:30 της περασμένης Κυριακής οι αστυ
νομικοί, σε συνεργασία με το προσωπικό ασφαλείαςτου Νοσοκομείου Νίκαιας εντόπισαν και
συνέλαβαν δύο Γεωργιανές συνοδούς ασθε
νών, ηλικίας 50 και 45 ετών. Οπως προέκυψε,
η πρώτη είχε προμηθευτεί μία πλαστή βεβαί

νη Γεωργιανή ομολόγησε ότι είναι αυτή που κα
ταρτίζει τις πλαστές βεβαιώσεις Κατασχέθηκαν

A
Η «ΝΑΝΑ» που
διακινούσε τα
πλαστά έγγραφα
στη Νίκαια

το κινητό τηλέφωνό της και ένας ηλεκτρονικός
υπολογιστής μέσα στον οποίο είχε τρία σχέδιαφόρμες βεβαιώσεων και συγκεκριμένα του Κέ
ντρου Υγείας Αλεξάνδρας του Γενικού Κρατι
κού Νοσοκομείου Νίκαιας και της ιδιωτικής κλι
νικής. Μάλιστα, είχε δώσει πλαστές βεβαιώσεις
σε τουλάχιστον πενήντα άτομα!
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 Η «Νανα» είχε στήσει φάμπρικα με πλαστά
αρνητικά τεστ Covid
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ Σελ.:
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

20-21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1602.0 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-04-2021
12000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ασφάλεια
του νοσοκομεί
ου διαπίστωσε
ότι έρχονταν
-τακτικά- συ
νοδοί ασδενών
που είχαν τα
ίδια έγγραφα

Α ντιληφδήκαμε
ότι υπάρχουν
rapid test με τον
ίδιο αριϋμό πρω
τοκόλλου που
απλά αλλάζουν
ημερομηνίες
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΙΩΡΗ

ΤΑΣΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.
ΝΙΚΑΙΑΣ

β

Η «Νανα» είχε στήσει φάμπρικα
Η 31χρονη Γεωργιανή άνοιξε τις πόρτες των νοσοκομείων σε τουλάχιστον
5θπ ΓΓΤ77 νομές αποκλειστικές νοσοκόμες, με αντίτιμο μόλις ΙΟ ευρώ
β

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ρόσβαση σε νοσο'■&$·
Η|
κομεία της Αθήνας
aJHHfc riHHh εν μέσω κρρονοϊού
έδωσε σε τουλάχιστον 50 παράνομες
αποκλειστικές νοσοκόμες μια 31χρονη
γυναίκα από τπ Γεωργία, με αντίτιμο μό
λις 10 ευρώ. Οι «μαϊμού» βεβαιώσεις με
σφραγίδα νοσοκομείων που δημιούργησε «περνούσαν» για αρκετές εβδομάδες
από τους ελέγχους των μεγαλύτερων νοσπλευτικών ιδρυμάτων τπς πρωτεύου
σας, χωρίς να κινούν υποψίες.

«Μονάδα παραγωγής»
Παλιά αρνητικά μοριακά τεστ Covid-19
από το Κέντρο Υγείας «Αλεξάνδρα», το
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και από ιδι
ωτική κλινική στο Περιστέρι, ένα κινητό
τηλέφωνο, ένας υπολογιστής και μόλις
μία ώρα για την παράδοση αρκούσαν
στην δίχρονη για να στήσει τη «μονάδα
παραγωγής και παραποίησης» εγγράφων.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νίκαιας-Ρέντη μπορεί να έβαλαν τέλος
στη δράση της, όμως δεν ήταν η μόνη
περίπτωση απάτης με πλαστά τεστ Covid
που έχει καταγραφεί στη χώρα.
Παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες,
παράνομοι μετανάστες που επιχειρούν
να περάσουν τα σύνορα, ακόμα και... επί
δοξοι ταξιδιώτες είναι μερικοί μόνο από
τους «πελάτες» κυκλωμάτων και μεμονω
μένων απατεώνων που έχουν βρει νέους
τρόπους να πλουτίσουν, αυξάνοντας τον
κίνδυνο διασποράς της νόσου. Το κόστος
των πλαστών τεστ ξεκινάει από 10 και
φτάνει τα 30 ευρώ.
Τρία διαφορετικά σχέδια-φόρμες από
νοσοκομείο, κέντρο υγείας και ιδιωτική
κλινική χρησιμοποιούσε η δίχρονη γυ
ναίκα από τη Γεωργία, γνωστή με το όνο
μα «Νανά», για να «δημιουργεί» αλλοιώ
νοντας στοιχεία τα πλαστά αρνητικά τεστ.
Είχε προλάβει να πουλήσει τουλάχιστον
50 από αυτά σε αποκλειστικές νοσοκό
μες με αντίτιμο 10 ευρώ. Οπως είπε στις
αρχές, δεν είχε προλάβει να διοχετεύσει

Μέσω Viber κανονίζονταν
«παραγγελίες»
και«ραντεβού»

ακόμα τις παραποιημένες βεβαιώσεις με
τη σφραγίδα του Γ.Ν. Νίκαιας. Οι «πα
ραγγελίες» και τα «ραντεβού» κανονίζο
νταν μέσω Viber. Παρακολουθώντας μία
από αυτές τις επικοινωνίες οι αστυνομι
κοί κατάφεραν την περασμένη Κυριακή
να πιάσουν στα πράσα τη γυναίκα που
είχε δώσει ραντεβού με τους πελάτες της
στην περιοχή του Αγιου Παντελεήμονα.
Οπως τους είπε, ήθελε μόλις 1 ώρα για
να παραποιήσει τα έγγραφα και να τα
παραδώσει.
Οπως περιγράφει ο Τάσος Μύτογλου,
διοικητής του Γ.Ν. Νίκαιας, στο οποίο εί
χαν καταφέρει να «εισχωρήσουν» συνο
δοί ασθενών με πλαστά αρνητικά τεστ, «η
ασφάλεια του νοσοκομείου διαπίστωσε
ότι έρχονταν τακτικά συνοδοί ασθενών
που είχαν τα ίδια έγγραφα. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να πάρουμε τηλέφωνο τον
φορέα πσυ έβγαζε τα δικαιολογητικά. Δι
απιστώσαμε ότι άλλα ήταν τα ονόματα
των εγγράφων και σε άλλα άτομα παρέπεμπαν οι αριθμοί πρωτοκόλλου». Είναι
χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα της Κυ
ριακής μια 45χρονη και μια 51χρονη, με
καταγωγή επίσης από τη Γεωργία, επι
χείρησαν να μοιραστούν το ίδιο ακρι
βώς πλαστό μοριακό τεστ για να μπουν
ως συνοδοί ασθενών στο νοσοκομείο.
Σκόπευαν η μια να αντικαταστήσει την

άλλη ως αποκλειστική για να κάνει τη
βραδινή βάρδια.

Από πέρυσι
«Στη δική μας αντίληψη έχει πέσει το
γεγονός ότι υπάρχουν rapid test με τον
ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, απλά αλλά
ζουν ημερομηνίες.
Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που
βγάζουν ένα τεστ πέρυσι τον Φλεβάρη,
αλλάζουν μόνο ημερομηνίες, που είναι
πολύ απλό, και κυκλοφορούν με αυτό»,
περιγράφει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυ
ριακής η Κωνσταντίνα Ζιώρη, πρόεδρος
της Πανελλαδικής Ενωσης ΝοσοκόμωνΝοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλη
σης. «Αν θέλουν να τα πουλήσουν, αλλά
ζουν και τα ονόματα. Εμείς ακούγαμε να
τα πουλάνε και για 20 και για 30 ευρώ».Ή
συγκεκριμένη καταγγελία από την Ενωση
έφτασε μέχρι το υπουργείο Υγείας. Αντί
στοιχες αναφορές για παράνομα αρνητικά
τεστ έχουν καταγραφεί και στα Ιωάννινα,
αλλά και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα
της χώρας, με τη μεθοδολογία να είναι πα
ρόμοια. Οι απατεώνες μάλιστα συνήθως
βρίσκουν τρόπο να «ξεγελούν» τα πρω
τόκολλα ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι
οι έλεγχοι στα περισσότερα νοσοκομεία
της χώρας έχουν εντατικοποιηθεί λόγω
της πανδημίας. 11
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Ταξίδια με «μαϊμού»
μοριακές εξετάσεις
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τα κυκλώματα των παρά
νομων αποκλειστικών νοσοκόμων, τα
πλαστά έγγραφα μοριακών εξετάσεων
(PCR test) έχουν πέραση και σε αρκε
τούς... τολμηρούς ταξιδιώτες που επι
χειρούν να περάσουν τα σύνορα χωρίς
να έχουν ακολουθήσει τα προβλεπόμενα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Τον περασμένο Φεβρουάριο οι αστυ
νομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού
Ελέγχου Προμαχώνα συνέλαβαν 4 άτομα
από τη Βουλγαρία που επιχείρησαν να'
περάσουν στη χώρα με πλαστά αρνητικά
τεστ Covid-19. Οι αρχές αντιλήφθηκαν
κατά την επαλήθευση των εγγράφων,
έπειτα από επικοινωνία που είχαν με το
διαγνωστικό κέντρο της γειτονικής χώ
ρας, ότι τα έγγραφα δεν ήταν νόμιμα.
Υποπτα περιστατικά με αρνητικά τεστ
είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο και στον
συνοριακό σταθμό Κακαβιάς. Λεωφορεία
με εργάτες γης από την Αλβανία πήραν
τον δρόμο του γυρισμού καθώς, αν και
όλοι οι επιβάτες παρουσίασαν αρνητικά
μοριακά τεστ κατά τον έλεγχο, ορισμένοι
ανιχνεύτηκαν θετικοί στον ιό έπειτα από
τα rapid test.
Καταγγελίες μάλιστα έκαναν λόγο για
κύκλωμα με πώληση χιλιάδων πλαστών
τεστ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της
Αλβανίας, με τους περισσότερους απο
δέκτες να επιχειρούν να εισέλθουν στην
Ελλάδα από την Κακαβιά και την Κρυ
σταλλοπηγή.

Ο μικρός αριθμός των διαγνωστικών
κέντρων που πραγματοποιούσε τεστ
στη γειτονική χώρα σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι κάποια από τα έγγραφα
δεν είχαν γραμμωτό κώδικα (barcode)
επέτρεψαν σε επιτήδειους να στήσουν
φάμπρικα πλαστών βεβαιώσεων.

Συναγερμός EUROPOL
Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία,
Ολλανδία. Από τις αρχές του 2021, τα
κυκλώματα «λαθρέμπορων» πλαστών πι
στοποιητικών αρνητικών τεστ κορονοϊού είχαν αρχίσει να «κυκλώνουν» χώρες
τις Ευρωπαϊκής Ενωσης, πλησιάζοντας
και την Ελλάδα. Τα υψηλής ποιότητας
παραποιημένα έγγραφα, που... ταξιδεύ
ουν online αλλά και μέσω αεροδρομίων
ανά την Ευρώπη, κοστίζουν από 40 έως
και 300 ευρώ.
Οι διακινητές των εγγράφων χρησι
μοποιούν για τις συνδιαλλαγές sms και
γνωστές εφαρμογές, όπως Messenger
και Telegram, που είναι αρκετά δημο
φιλές μέσο επικοινωνίας σε ανατολικές
ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι στιγμής στο
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» δεν έχουν
καταγραφεί «κρούσματα» ταξιδιωτών
με παραποιημένα δικαιολογητικά, η
EUROPOL, όμως, εδώ και καιρό έχει
προειδοποιήσει για τη ραγδαία εξάπλωση των απατεώνων, στέλνοντας έκτακτο
σήμα σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
έπειτα από σειρά συλλήψεων. ■
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 ΝΑΟΥΣΑ Δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο στο
Νοσοκομείο
Πηγή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

44

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 117.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-04-2021
1200

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΑΟΥΣΑ
Δεύτερο εμβολιαστικό
κέντρο στο Νοσοκομείο
Ξεκινά στις αρχές Μάίου η λειτουργία 2ου
εμβολιαστικού κέντρου στο Νοσοκομείο Νάουσας.
Ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει πως στο
νοσηλευτικό ίδρυμα εμβολιάζονται 80 πολίτες την
ημέρα και σύντομα θα μπορεί να εμβολιάζεται ο
διπλάσιος αριθμός. Παράλληλα υπενθυμίζει πως
η κλινική COVID βρίσκεται σε λειτουργία και θα
παραμείνει ενεργή όσο απαιτείται για τις εθνικές
και τοπικές ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας,
ενώ το νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα να
εξυπηρετεί έκτακτα χειρουργικά και ορθοπεδικά
περιστατικά για όλη την Περιφερειακή Ενότητα και
όμορες περιοχές. Επισημαίνεται πως ξεκίνησαν
οι διαδικασίες για τον διαχωρισμό εξωτερικών
ιατρείων και επειγόντων περιστατικών με στόχο τη
βελτίωση λειτουργίας του τμήματος ΤΕΠ και για
πρώτη φορά, μετά τον Μάιο του 2012, ξεκίνησαν
εφημερίες από τους μαιευτήρες σε συνδυασμό

με γυναικολογικά ιατρεία. Τέλος, με αφορμή τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας
εγκαταστάθηκε και θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία
το νέο σύστημα Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου
ασθενών.
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