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1) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 8 ] [] Ε. Λιακούλη: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί, για να ενισχυθεί το
Αχιλλοπούλειο Βόλου;»
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2) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 7 ] [] Αύξηση των κλινών ΜΕΘ στο Αχιλλοπούλειο ζητά ο βουλευτής
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
3) [ESPRESSO, Σελ. 12-13 ] [] «Φρένο» στα νυστέρια του Αττικόν
4) [ESPRESSO, Σελ. 13 ] [] Κλοπή λάπτοπ με ραντεβού και αρχεία εμβολιασμένων
5) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 19 ] [] Εκλεψαν λάπτοπ με αρχείο εμβολιασμένων και το πέταξαν στα σκουπίδια
6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 18 ] [] Αττικόν: 1.000 χειρουργεία λιγότερα στον έναν χρόνο πανδημίας
7) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 45 ] [] Απαράδεκτες συνθήκες στο Εμβολιαστικό Κέντρο Πατησίων

2
3
5
6
7
8

 Ε. Λιακούλη: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί, για να
ενισχυθεί το Αχιλλοπούλειο Βόλου;»
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 231.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ε. Λιακούλη: «Τι άλλο πρέπει να συμβεί, για να ενισχυθεί το Αχιλλοπούλειο Βόλου;»
Παρέμβαση στον υπουργό Υγείας με αφορμή το
θάνατο δίχρονης γυναίκας που υπέστη εγκεφαλικό

υγειονομικού προσωπικού σε όλα τα νοσηλευτικά
ιδρύματα, αλλά και την έλλειψη διαθέσιμων κλινών

Δεδομένου ότι το ανωτέρω τραγικό συμβάν στο
Νοσοκομείο του Βόλου είναι ενδεικτικό της υπάρ-

επεισόδιο και δεν υπήρχε ΜΕΘ προκειμένου να νο
σηλευτεί, πραγματοποίησε με ερώτησή της η βου

ΜΕΘ, οι οποίες έχουνεπιστρατευτείσχεδόναποκλειστικά για ασθενείς οονίά-19,ενώ οι λοιπές αιτίες νο

χουσας κατάστασης, αφού καταδεικνύει στην πρά
ξη την αδυναμία αντιμετώπισης σοβαρών νευροχει-

λευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία

σηρότητας πολλές φορές παραβλέπονται.

ρουργικών παθήσεων, όπως κρανιοεγκεφαλικές

Λιακούλη.
Οπως επισημαίνεται οτο κείμενο της ερώτησης της

Τελευταία τραγική απόδειξη, η απώλεια ενός συ
νανθρώπου μας στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο του

κακώσεις και εγκεφαλικές αιμορραγίες, αλλά κι
επειδή αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική μέ

Λαρισαίας βουλευτή:
«Επανέρχομαι στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του

Βόλου και συγκεκριμένα μιας δίχρονης που είχε
υποστεί βαρύ εγκεφαλικό και υπέκυψε ελλείψει κλί

ριμνα και οχεδιασμός για την μετέπειτα νοσηλεία
των χειρουργημένων ασθενών που χρήζουν άμε

Νοσοκομείου Βόλου και ειδικότερα του Νευροχειρουργικού Τμήματός του, καθώς είναι γνωστό ότι

νης ΜΕΘ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η άτυχη γυ
ναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με εγκεφαλική

σης ανάγκης σε κλίνες ΜΕΘ, ρωτώ τον κ. Υπουργό
για το αν είναι ενήμερος για τη ζοφερή εικόνα υπο-

εδώ και πολλούς μήνες, το «Αχιλλοπούλειο» ταλανί
ζεται από τραγική υποστελέχωση, η οποία σε συγκε
κριμένες κλινικές αγγίζει ακόμη και το 50%.

αιμορραγία και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική

λειτουργίας στο Νοσοκομείο του Βόλου και το πρω

επέμβαση, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρε
τικά σοβαρή. Δυστυχώς, μετά το χειρουργείο, οι θε

τοφανές τραγικό αυτό περιστατικό που στοίχισε την
ζωή ενός συνανθρώπου μας, καθώς και ανείναι δια

Ομολογουμένως, η επέλαση της πανδημίας του
κορονοϊού εδώ και ένα χρόνο και η πορεία του τρί

ράποντες ιατροί έκριναν ότι η ασθενής έπρεπε να νο
σηλευτεί σε κρεβάτι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

τεθειμένος να μεριμνήσει για την ενίσχυση και την
απρόσκοπτη παροχή περίθαλψης για ολόκληρο τον

του συνεχιζόμενου κύματος αυτής στη χώρα μας,

(ΜΕΘ), κατάλληλο για νευροχειρουργικά περιστατι

πληθυσμό που υπάγεται υγειονομικά στο Αχιλλο-

ανέδειξε για πολλοστή φορά, με τον χειρότερο τρό
πο την ασφυκτική πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύ

κά, το οποίο όμως δεν ήταν διαθέσιμο στο Νοσοκο
μείο Βόλου αφού όλες οι κλίνες ΜΕΘ είναι αποκλει

πούλειο Νοσοκομείο, ώστε να μη γίνουμε ξανά μάρ
τυρες μιας τόσο τραγικής και άδικης απώλειας αν

στημα Υγείας, τις τραγικές ελλείψεις ιατρικού και

στικά προορισμένες για ασθενείς covid».

θρώπινης ζωής».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αύξηση των κλινών ΜΕΘ στο Αχιλλοπούλειο ζητά ο
βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 145.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αύξηση των κλινών ΜΕΘ στο Αχιλλοπούλειο
ζητά ο βουλευτής Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Να αυξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ στη Μαγνησία ζητά με ερώ
τηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ
Αλ. Μεϊκόπουλος, με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περι
στατικό με την 67χρονη ασθενή που έχασε τη ζωή της με
τά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιμένοντας για
μιάμιση μέρα να βρεθεί κλίνη ΜΕΘ για νευροχειρουργική
υποστήριξη.
«Δυστυχώς, στη Μαγνησία, όπως και σε άλλες περιοχές
στη χώρα, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες πολιτών και ερ
γαζομένων στο Νοσοκομείο και μία γυναίκα έχασε τη ζωή
της καθώς δεν μπορούσε επί μιάμιση ημέρα να βρεθεί ένα
κρεβάτι ΜΕΘ σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει ο βουλευ
τής Μαγνησίας και επισημαίνει πως πλέον το Νοσοκομείο
έχει μετατραπεί σε κέντρο μίας νόσου, με χειρουργεία και
εξετάσεις να αναβάλλονται διαρκώς και τις κλινικές Covid

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και τα εμβολιαστικά κέντρα να απασχολούν τον μεγαλύτε
ρο όγκο των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τον κ. Μεϊκόπουλο, η ευρύτερη δυνατή
συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και
των ιδιωτικών κλινικών στο έργο του εμβολιασμού του
πληθυσμού και της διαχείρισης περιστατικών Covid θα
βοηθούσε στην αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Βόλου
και στη διευκόλυνσή του για να διαχειρίζεται σοβαρά πε
ριστατικά Covid ή άλλων νοσημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να εν
τάξει αποτελεσματικότερα τις δομές ΠΦΥ και τον ιδιωτικό
τομέα στηνεμβολιαστική διαδικασία αλλά και στην αντιμε
τώπιση περιστατικών Covid ώστε να αποσυμφορηθεί το
Νοσοκομείο Βόλου και να διευκολυνθεί στη διαχείριση
κρίσιμων περιστατικών λοιπής νοσηρότητας.
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 «Φρένο» στα νυστέρια του Αττικόν
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 453.98 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-04-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Φρένο» στα ν
Εγκληματική είναι η αδιαφορία
που δείχνει η κυβέρνηση για την
υγεία των πολιτών, στρέφοντας
την προσοχή της μόνο στη δια
χείριση της πανδημίας.
Τους λανθασμένους χειρισμούς
και στο κομμάτι των υπόλοιπων
νοσημάτων αποδεικνύουν όσα
φέρνει στο φως η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Για
τροόν Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) για το
Νοσοκομείο Αττικόν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον
έναν χρόνο της πανδημίας στο
συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυ
μα έγιναν 1.000 χειρουργικές
επεμβάσεις λιγότερες γιατί η κυ
βέρνηση αποφάσισε να μετατρέ
ψει το σύστημα υγείας σε σύστη
μα μίας νόσου, κλείνοντας χει-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Φρένο» στα νυστέρια του Αττικόν
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

12-13

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-04-2021

υστερία του Αττικόν
ιι Η κυβέρνηση μείωσε κατά 50 % το προσωπικό λόγω
CoviP και «έκοψε» 1.000χειρουργικέε επεμβποειε!

ρουργεία και μεταφέροντας το
προσωπικό!
Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, από
την 1η Απριλίου του 2019 έως τις
31 Μαρτίου 2020 έγιναν συνο
λικά 2.906 τακτικά χειρουργεία.
Ομως από την 1η Απριλίου 2020
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, δη
λαδή μέσα στον έναν χρόνο της
πανδημίας, τα χειρουργεία «έπε
σαν» στα 2.005! Ο προβληματι
σμός που προκύπτει για την υγεία
των πολιτών που δεν χειρουργήθηκαν είναι μεγάλος. Αραγε, περιμέ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νουν υποφέροντας, διατρέχει κίν
δυνο η υγεία τους γιατί έχει εξελι
χθεί η νόσος τους σε σοβαρότερη
μορφή ή στράφηκαν στον ιδιωτι
κό τομέα πληρώνοντας αδρά για
να σωθούν;

Στο μισό
Την ίδια στιγμή, ενώ πριν από
την πανδημία το προσωπικό που
απασχολούνταν στα χειρουρ
γεία έφτανε τα 100 άτομα, μειώ
θηκε στο μισό κατά τη διάρκειας
της πανδημίας γιατί ένας σημαντι

κός αριθμός ατόμων μεταφέρθη
κε ή διορίστηκε σε άλλες κλινικές.
Αντ’ αυτού θα μπορούσαν να προσληφθούν από την κυβέρνηση 50
ιατροί, νοσηλευτές και τραυματι
οφορείς, οι οποίοι, όταν τελείωνε η
πανδημία, θα έλυναν το πρόβλημα
της υποστελέχωσης που ταλανίζει
το νοσοκομείο.
Η ομοσπονδία αναφέρει χαρα
κτηριστικά πως η κυβέρνηση πή
ρε την απόφαση μέσα στην παν
δημία να μειώσει το ποσοστό των
χειρουργικών επεμβάσεων στα νο

σοκομεία μόλις στο 80%, «είτε για
να μετατρέψει αίθουσες χειρουρ
γείου σε πρόχειρες μονάδες ΜΕΘ
(κάτι τέτοιο στο Αττικόν δεν έγι
νε) είτε για να μεταφέρει το προ
σωπικό του χειρουργείου σε άλλες
κλινικές (έγινε και με το παραπά
νω). Αυτό βέβαια δεν το παραδέ
χτηκε ποτέ, γιατί, αν το έκανε, θα
ήταν έωλο το παραμύθι των προ
σλήψεων και των κρεβατκυν ΜΕΘ
που δήθεν πολλαπλασίασε και τα
οποία υπάρχουν μόνο στη φαντα
σία των κυβερνώντων».
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 Κλοπή λάπτοπ με ραντεβού και αρχεία
εμβολιασμένων
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 173.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-04-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑοπή Αάπτοπ
με ραντεβού
και αρχεία
εμβοΑιασμένων
Την κλοπή ενός λάπτοπ
που περιείχε αρχεία εμ
βολιασμένων κατήγγειλε
υγειονομικός του μαιευτη
ρίου «Ελενα Βενιζέλου».
Ειδικότερα, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η υπεύθυνη παθολό
γος ιατρός του εμβολιαστικού κέντρου διαπίστωσε
το πρωί της Κυριακής ότι
έλειπε το λάπτοπ, το οποίο
περιείχε ραντεβού για εμ
βολιασμούς, αλλά και αρ
χεία εμβολιασμένων, από
το γραφείο της στην παθο
λογική κλινική. Αμέσως ει
δοποίησε τους αρμοδίους
του νοσοκομείου, οι οποί
οι προχώρησαν σε έρευνα,
ενώ κλήθηκε και η Αστυ
νομία.

Σε κάδο
Τελικά,ύστερα από εκτε
νείς έρευνες, το λάπτοπ
βρέθηκε πεταμένο σε έναν
κάδο μέσα σε σακούλα μο
λυσματικών στην παθολο
γική κλινική, γεγονός που
οδήγησε τον Μιχάλη Γιαννάκο να σχολιάσει, αναφερόμενος στο περιστατι
κό, ότι πρόκειται για «ηλι
θιότητα στο μεγαλείο της.
Γιατί τον υπολογιστή του
εμβολιαστικού; Και μάλι
στα τον πέταξαν σε κάδο
μέσα σε σακούλα μολυ
σματικών. Μήπως έχου
με να κάνουμε με άλλη μια
υπόθεση ψεκασμένων αρ
νητών του κορονόίού;».
Προανάκριση, πάντως,
για αυτή την περίεργη υπό
θεση διενεργούν οι αστυ
νομικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος
κρύβεται πίσω από την
κλοπή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εκλεψαν λάπτοπ με αρχείο εμβολιασμένων και το
πέταξαν στα σκουπίδια
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 110.53 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκλεψαν λάπτοπ με αρχείο
εμβολιασμένων και
το πέταζαν στα σκουπίδια
ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ενός λάιποπ
που περιείχε αρχεία εμβολια
σμένων κατήγγειλε υγειονο
μικός του Μαιευτηρίου «Ελενα Βενιζέλου». Ειδικότερα,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η
υπεύθυνη παθολόγος ιατρός
του εμβολιασπκού κέντρου
διαπίστωσε το πρωί της Κυ
ριακής ση έλειπε το λάπτοπ το
οποίο περιείχε ραντεβού για
εμβολιασμούς αλλά και αρ
χεία εμβολιασμένων από το
γραφείο της σπτν παθολογι
κή κλινική. Αμέσως ειδοποί
ησε τους αρμοδίους του νο
σοκομείου, οι οποίοι προχώ
ρησαν σε έρευνα, ενώ κλήθη
κε και η Αστυνομία Τελικά,
ύστερα από εκτενείς έρευνες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το λάπτοπ βρέθηκε πεταμένο
σε έναν κάδο μέσα σε σακού
λα μολυσματικών στην παθο
λογική κλινική, γεγονός που
οδήγησε τον Μιχάλη Γιαννά
κο να σχολιάσει, αναφερόμενος στο περιστατικό, ότι πρόκεπαι για «ηλιθιότητα στο με
γαλείο της. Γιατί τον υπολο
γιστή του εμβολιασπκού; Και
μάλιστα τον πέταξαν σε κάδο
μέσα σε σακούλα μολυσμαπκών. Μήπως έχουμε να κά
νουμε με άλλη μια υπόθεση
ψεκασμένων αρνητών του
κορονοϊού;» Προανάκριση,
πάντως, για αυτή την περί
εργη υπόθεση διενεργούν οι
αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος
κρύβεται πίσω από την κλοπή.
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 Αττικόν: 1.000 χειρουργεία λιγότερα στον έναν
χρόνο πανδημίας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 823.13 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αττικόν: 1.000 χειρουργεία λιγότερα στον έναν χρόνο πανδημίαε
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ είναι η αδιαφορία που δεί
χνει η κυβέρνηση για την υγεία των πολιτών
στρέφοντας την προσοχή της μόνο στη δια
χείριση της πανδημίας.

Τους λανθασμένους χειρισμούς και στο
κομμάτι των υπόλοιπων νοσημάτων αποδεικνύουν όσα φέρνει στο φως η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
(ΟΕΝΓΕ) για το Νοσοκομείο Αττικόν. Σύμφω
να με τα στοιχεία, τον έναν χρόνο της παν
δημίας στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυ
μα έγιναν 1.000 χειρουργικές επεμβάσεις λιγότερες γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να με
τατρέψει το σύστημα υγείας σε σύστημα μιας
νόσου, κλείνοντας χειρουργεία και μεταφέροντας το προσωπικό!
Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, από την 1η
Απριλίου του 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2020
έγιναν συνολικά 2.906 τακτικά χειρουργεία.
Ομως, από την 1η Απριλίου του 2020 μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2021, δηλαδή μέσα στον έναν
χρόνο της πανδημίας, τα χειρουργεία «έπε
σαν» στα 2005!
0 προβληματισμός που προκύπτει για την
υγεία των πολιτών που δεν χειρουργήθηκαν
είναι μεγάλος. Αραγε, περιμένουν υποφέροντας, διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους για
τί έχει εξελιχθεί η νόσος τους σε σοβαρότε
ρη μορφή ή στράφηκαν στον ιδιωτικό τομέα
πληρώνοντας αδρά για να σωθούν;

Τακτικά χειρουργεία που
πραγματοποιήθηκαν

Από Ι1*: Απρίλη 2019
έως 31 Μαρτίου 2020

Από 1ης Απρίλη 2020
έως 31 Μαρτίου 2021

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΩΡΛ

363

237

-126

Δ' Χειρουργική κλινική

427

331

-96

Ορθοπεδική

266

146

-120

Νευροχειρουργική

88

72

-16

Γναθοχειρουργική

206

138

-68

Αγγειοχειρουργική

230

174

-56

Γ Χειρουργική κλινική

389

307

-82

Γυναικολογική

389

307

-82

θωρακοχειρουργική

218

110

-108

Καρδιοχειρουργική

198

84

-114

Ουρολογική

259

224

-35

Παιδοχειρουργική

62

56

-6

Σύνολο τακηκών χειρουργικών
επεμβάσεων

2.906

2.005

901

' Κατά κιπροαναφερθέν διάστημα, στο ΓΙΓΝΑπκόν έγιναν 140λιγστερες επείγουσες επεμβάσεις (1.612 από 1.752)
*:‘Δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Οφθαλμαλογκού χειρουργείου

Τα στοιχεία από το Αττικόν για τον χρόνο ποα πέρασε

Μείωση προσωπικού
Την ίδια στιγμή, ενώ πριν από την πανδημία
το προσωπικό που απασχολούνταν στα χει
ρουργεία έφτανε τα 100 άτομα, μειώθηκε στο
μισό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί
ένας σημαντικός αριθμός ατόμων μεταφέρθηκε ή διορίστηκε σε άλλες κλινικές. Αντ’ αυ
τού θα μπορούσαν να προσληφθούν από την
κυβέρνηση 50 ιατροί, νοσηλευτές και τραυ
ματιοφορείς, οι οποίοι όταν τελείωνε η παν
δημία θα έλυναν το πρόβλημα της υποστελέχωσης που ταλανίζει το νοσοκομείο.
Η ομοσπονδία αναφέρει χαρακτηριστικά
πως η κυβέρνηση πήρε την απόφαση μέσα
στην πανδημία να μειώσει το ποσοστό των
χειρουργικών'επεμβάσεων στα νοσοκομεία
μόλις στο 80% «είτε για να μετατρέψει αί
θουσες χειρουργείου σε πρόχειρες μονάδες
ΜΕΘ (κάτι τέτοιο στο Αττικό δεν έγινε) είτε
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Τμήμα

Προσωπικό
προ
πανδημίας

Προσωπικό
τώρα

Μεταφορά/
διορισμός σε
άλλες κλινικές

Άδειες ειδικού
σκοπού, μεταθέσεις,
αναρρωπκές άδειες

Χειρουργείο
Νοσηλευτές

36

13

14

9

Χειρουργείο
τραυματιοφορείς

11

4

6

1

Ανσισθησιολογικό
νοσηλευτές

22

9

9

4

Ανσισθησιολογικό
γιατροί

27

20

6

1

για να μεταφέρει το προσωπικό του χειρουργείου σε άλλες κλινικές (έγινε και με το παραπάνω). Αυτό, βέβαια, δεν το παραδέχτηκε ποτέ, γιατί αν το έκανε θα ήταν έωλο το

παραμύθι των προσλήψεων και των κρεβατιών ΜΕΘ που δήθεν πολλαπλασίασε και τα
οποία υπάρχουν μόνο στη φαντασία των κυβερνώντων».
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 Απαράδεκτες συνθήκες στο Εμβολιαστικό Κέντρο
Πατησίων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

45

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 229.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απαράδεκτες συνθήκες στο
Εμβολιαστικό Κέντρο Πατησίων
Θα ήθελα να σας περιγράφω τις απαράδεκτες και επικίν
δυνες συνθήκες που επικρατούν στο Εμβολιαστικό Κέντρο
Πατησίων, Χαλκίδος 15-17 (γνωστό και ως παλιό Νοσοκο
μείο Παπάδων).
Ενώ υπάρχει μεγάλη, άνετη είσοδος τόσο στον προαύλιο
χώρο όσο και στο νοσοκομείο, η εξώπορτα είναι κλειδωμέ
νη. Ετσι, οι προσερχόμενοι για εμβολιασμό αναγκαζόμα
στε να μπαίνουμε από ένα στενό πορτάκι ενός μέτρου, να
διασχίζουμε σκουντουφλώντας με τους εξερχόμενους ένα
ακόμα πιο στενό παρτέρι, μετά κατηφορίζουμε την είσοδο
γκαράζ και σε μια σκοτεινή και ζοφερή αίθουσα που είναι η
είσοδος του υπογείου. Το ασανσέρ είναι για μόνο ένα άτομο.
Και τότε, όσοι το αποφεύγουμε λόγω πανδημίας, είμαστε
υποχρεωμένοι να ανεβούμε δύο ολόκληρους ορόφους από
μια σκάλα τόσο στενή ώστε να σκουντουφλάμε και να συ
νωστιζόμαστε με τους κατερχόμενους.
Στη συνέχεια, πρέπει να διασχίσουμε έναν μακρύ και
στενό διάδρομο όπου πηγαδάκια με αμέριμνες νοσοκόμες
εμποδίζουν τη διέλευση, για να φτάσουμε στο βάθος όπου
είναι η γραμματεία. Πόση φιλοσοφία χρειάζεται άραγε για
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να τοποθετηθεί αυτή η γραμματεία στην αρχή του διαδρό
μου ώστε να μην αναγκαζόμαστε μερικοί να ξαναγυρίζουμε
στην αρχή του διαδρόμου, στο καμαράκι όπου θα κάνουμε
το εμβόλιο; Και φτάνουμε στην κορύφωση της παράνοιας:
Ενώ στο βάθος του διαδρόμου υπάρχει ορατή, συντομότατη
πρόσβαση στην κανονική και άνετη σκάλα του νοσοκομεί
ου, από όπου θα μπορούσαμε να αποχωρούμε ανθρώπινα
και να αποφεύγαμε την επανάληψη του συνωστισμού στη
στενή σκάλα, υπάρχει εμπόδιο! Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά, η ρυπαρότητα των χώρων είναι πραγματικά απερί
γραπτη και ικανή να εξουδετερώσει τη χρήση απολυμαντι
κών για τα χέρια.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι με πιάνει δέος στη
σκέψη και μόνο ότι πρέπει να επαναλάβω αυτή τη διαδρομή
του τρόμου σε λίγες εβδομάδες για να κάνω το δεύτερο
εμβόλιο. Μια επίσκεψη στο εμβολιαστικό κέντρο θα σας
πείσει για του λόγου το αληθές, εάν και εφόσον διαθέτετε
την απαραίτητη γενναιότητα και αντοχή.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Με εκτίμηση Δήμητρα Ατματσιόδη

8

