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Σταθερά χαμηλά
στη διαχείριση
της πανδημίας
η Ελλάδα
Στην 39η θέση
της κατάταξης του
Bloomberg η χώρα μας
Σταθερά «στα χαμηλά» κινείται η
επίδοση της χώρας μας στη διαχείριση
της πανδημίας σύμφωνα με τη σχετική
κατάταξη του πρακτορείου Bloomberg
για τον μήνα Απρίλιο. Η Ελλάδα βρίσκεται
στην 39η θέση, μία θέση πάνω σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα, έχοντας όμως
νωρίτερα υποχωρήσει κατά 20 θέσεις
μέσα σε έναν μήνα. Η Ελλάδα έχει 2,7%
μηνιαίο ποσοστό θνησιμότητας, 5,1%
θετικότητα στα τεστ, ενώ έχει εμβολιάσει
το 13,2% του πληθυσμού.
Αναλύοντας τη συνολική διαχείριση της
πανδημίας, το Bloomberg επισήμανε ότι
«αν υπάρχει ένα μάθημα από τον
Απρίλιο, είναι ότι μόνο ο εμβολιασμός
δεν τελειώνει την πανδημία», ενώ τόνισε
την ανισοκατανομή που παρατηρείται σε
σχέση με τη διανομή των εμβολίων
μεταξύ πλούσιων και φτωχότερων
χωρών, μολονότι οι εμβολιασμένοι
φτάνουν ήδη το 1 δισεκατομμύριο.
Γαλλία και Χιλή υποχώρησαν στην
κατάταξη παρά τα σημαντικά ποσοστά
εμβολιασμού, καθώς τα κρούσματα
πολλαπλασιάστηκαν λόγω των
εισαγόμενων μεταλλάξεων από χώρες
του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου τα
εμβόλια είναι περιορισμένα. Τα
περιορισμένα εμβόλια προκαλούν
συνεχή «ρεκόρ» κρουσμάτων στην Ινδία.
Την πρώτη θέση στη διαχείριση της
πανδημίας έχει η Σιγκαπούρη, που
ξεπέρασε για πρώτη φορά τη Νέα
Ζηλανδία. Η Σιγκαπούρη έχει συνδυάσει
αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα,
αυστηρή καραντίνα, που όμως επιτρέπει
στους πολίτες ακόμα και συναυλίες και
κρουαζιέρες, αλλά και ένα πολύ υψηλό
ποσοστό εμβολιασμών.

Κ.Π.
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πν επαναφορά ιης οικονομίας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@w-typos.com
και ιπς κοινωνίας σε σχεδόν
κανονικούς ρυθμούς με παράλ
ληλους υγειονομικούς κανόνες προσδι
αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που θα
όρισε ως κορυφαία πρόκληση για την
προετοιμάσουν την οικονομία για τπν
επόμενη περίοδο ο πρωθυπουργός,
επόμενη ημέρα μετά τπν πανδημία.
Κυριάκος Μητσοιάκης, μιλώντας στο
Μεγαλύτερος σύμμαχος σε αυτή την
τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, πριν
προσπάθεια παραμένει π εκστρατεία
δρομολογηθεί, αμέσως μετά το Πάσχα,
«Ελευθερία», που, καθώς η χώρα πλη
η σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών
σιάζει τους 3.000.000 εμβολιασμούς,
και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
επεκτείνεται και στους 30ρηδες, και
Φιλοδοξία του Μεγάρου Μαξίμου
εκτίμηση του πρωθυπουργού είναι
είναι η επόμενη τακτική συνεδρίαση
πως «εάν τηρήσουμε το σχέδιό μας,
του Υπουργικού Συμβουλίου, στα τέλη
στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησι
Μαΐου, να βρει τη χώρα με κεκτημένο
άσουμε τους 5.000.000».
ένα «τείχος ανοσίας» το οποίο θα έχει
χτιστεί από 5.000.000 εμβολιασμούς,
Εκκληση
που θεωρείται εφικτό να έχουν γίνει
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε εκ νέου
μέχρι τότε και θα αποτελεί μια ισχυρή
ότι «το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο
υγειονομική βάση για να στηριχθεί και
γρήγορο εμβόλιο» και κάλεσε κυρίως
π εξέλιξη του σχεδίου επανεκκίνησης
τους πιο ηλικιωμένους να σπεύσουν να
της οικονομίας, τους βασικούς στόχους
το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται»,
και τις κύριες δράσεις του οποίου πα
ενώ τόνισε την ανάγκη να πειστεί κάθε
ρουσίασε στη χθεσινή συνεδρίαση ο
συμπολίτης μας ότι «το εμβόλιο δεν
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταείναι μόνο ατομικό διαβατήριο υγείας
ϊκούρας.
και ελευθερίας, αλλά και προϋπόθεση
Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες
υγείας και ελευθερίας ολόκληρης τπς
το επόμενο διάστημα θα εκτείνονται
κοινωνίας και αφετηρία μιας καλύτερης
σε τέσσερα παράλληλα πεδία: στην
ζωής για όλους και μιας δυναμικής πο
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
ρείας της χώρας προς την πρόοδο».
Υγείας, στην επιτάχυνση των εμβολια
Ως καταλυτικό παράγοντα στην εξαι
σμών, στην προσεκτική επανεκκίνηση
ρετικά δύσκολη άσκηση αυτής της πε
της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
ριόδου, πέρα από τους εμβολιασμούς

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που θα οδηγήσουν και στην οριστική
υπέρβαση της πανδημίας, προσδιόρι
σε πάντως «και τη συμπεριφορά των
πολιτών, καθώς και του κόσμου της πα
ραγωγής», διαμηνύοντας ότι «κάθε νέο
βήμα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια,
με συνεχή self tests, με αποστάσεις,
με μάσκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι
ανοίγει στη χώρα να μπ χρειαστεί να
ξανακλείσει».

□

Ωριμότητα

5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
«Στα τέλη Μαΐου
μπορούμε να πλησιάσουμε
tous 5.000.000
εμβολιασμοί», τόνισε
ο πρωθυπουργόν και
προειδοποίησε παν «κάθε
νέο βήμα πρέπει να γίνεται
με ασφάλεια, ό,τι ανοίγει
στη χώρα να μη χρειαστεί
να ξανακλείσει»

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Μεγάρου
Μαξίμου για την ανταπόκριση των
πολιτών στα μέτρα που ανακοινώνει
π κυβέρνηση είναι, πάντως, θετικές. Ο
κ. Μπτσοτάκης χαρακτήρισε τα πρώτα
στοιχεία «ενθαρρυντικά», καθώς «οι πε
ρισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν να
καταλαβαίνουν τη σημασία αποφυγής
των πασχαλινών μετακινήσεων και όλοι
υποδέχθηκαν με ωριμότητα και με πει
θαρχία το σταδιακό άνοιγμα ορισμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων».
Θετικό είναι, την ίδια ώρα, το βασικό
μήνυμα του πρωθυπουργού σε σχέση
και με την οικονομία, όπου βασική στόχευση του κυβερνητικού σχεδιασμού
παραμένει όχι μόνο η στήριξη των κλά
δων που έχουν πληγεί από την πανδη
μία, αλλά και η άρση των αδικιών της
προηγούμενης κυβέρνησης εις βάρος
κυρίως της μεσαίας τάξης.

Ο κ. Μπτσοτάκης έστειλε μήνυμα αι
σιοδοξίας για την πορεία της οικονομί
ας μία ημέρα πριν υποβληθεί επίσημα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
που θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο ανασυγκρότησης της ελληνι
κής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με όσα είπε στο Υπουργικό
Συμβούλιο, τα θετικά μηνύματα έχουν
έρθει ήδη και με την τελευταία αναβάθ
μιση της πιστοληπτικής ικανότητας της
χώρας, που, όπως τόνισε, «αποδεικνύει
ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό,
ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη
χώρα ανακάμπτει, καθώς π πραγμα
τική οικονομία διαβλέπει το τέλος αυ
τής της δοκιμασίας και προετοιμάζεται
για τπν επόμενη ημέρα, η βιομηχανική
παραγωγή αυξήθηκε το α’ δίμηνο του
2021, ενώ και οι κατασκευές είναι στο
υψηλότερο επίπεδο ακόμη και από τπν
έναρξη τπς κρίσης, στο τέλος του 2008
- αρχές του 2009.
«Οι εξαγωγές αναθερμαίνονται,
σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση στο
εξωτερικό ισοζύγιο, και είμαστε συ
γκρατημένα αισιόδοξοι για τα οικονο
μικά στοιχεία του α’ τριμήνου του 2021
σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του
2020», πρόσθεσε. Ο πρωθυπουργός
συνέδεσε, πάντως, τις θετικές προοπτι-
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σης της προκαταβολής φόρου στους
επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις και
της επιπλέον μείωσης, κατά δύο πο
σοστιαίες μονάδες, του φορολογικού
συντελεστή των νομικών προσώπων,
ο οποίος θα φτάσει το 22% το 2022
για εισοδήματα 2021.
«Αποδίδουμε πίσω στη μεσαία τάξη
όσα της στέρησε η προηγούμενη κυ
βέρνηση. Και, ταυτόχρονα με το σχε
δίασμά τού αύριο, διορθώνουμε και
τις αδικίες τού χθες», ήταν το μήνυμα
που έστειλε.

Νομοσχέδιο
Ως μία ακόμη σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία ανέφερε και το
νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
που ήταν στη χθεσινή ατζέντα και με
το οποίο «επιταχύνεται και διευρύνεται
η μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των
διαδικασιών αδειοδότπσης επιχειρήσε
ων σε περαιτέρω τομείς με σημαντική
συμβολή στην ελληνική οικονομία και
ειδικότερα στους τομείς του τουρισμού,
της Υγείας και των μεταφορών».
«Είναι μία ακόμη μεταρρύθμιση που
προβλέπεται στο πρόγραμμά μας και
υλοποιούμε με συνέπεια», τόνισε ο χα
ρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας
για μία ακόμη φορά το στίγμα της από
φασης της κυβέρνησης να συνεχίσει να
κινείται στο δρόμο της υλοποίησης του
προεκλογικού της προγράμματος, όπως
έκανε και με τις πρόσφατες ανακοινώ
σεις φορολογικών και ασφαλιστικών
ελαφρύνσεων, στις οποίες αναφέρθηκε
εκ νέου ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας τον μόνιμο χαρακτήρα της μείω
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Ο Σταϊκούρας

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ
Αισιοδοξία για
την πορεία ins oiKOvopias.
«Αποδίδουμε πίσω
σιη μεσαία τάξη όσα tns
στέρησε η προηγούμενη
κυβέρνηση.
Και, ταυτόχρονα με
το σχεδίασμά τού αύριο,
διορθώνουμε και ns αδικίε$
τού χθε5», τόνισε
ο Κ. Mmooi0Kns

Από την πλευρά του, ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο
πέντε βασικούς στόχους για την επα
νεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας,
στον πυρήνα των οποίων βρίσκονται,
μεταξύ άλλων, δράσεις που αφορούν
στη συνέχιση ενίσχυσης πληττόμενων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στπ
σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκ
κίνησης της οικονομίας, στην υλο
ποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής
πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης
ασφαλιστικών εισφορών και φορο
λογικών συντελεστών, κυρίως για τη
μεσαία τάξη, αλλά και στη συνέχιση
της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλα
γών και μεταρρυθμίσεων. ■
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• Pfizer: Χάπι για την και’ οίκον
νοσηλεία της C0VID-19 έχει στα σκα
ριά η φαρμακοβιομηχανία Pfizer. Η
κλινική δοκιμή του ξεκίνησε σε Βέλ
γιο και ΗΠΑ και αν όλα πάνε καλά, θα
διατίθεται το φθινόπωρο. Σελ. 10

Ερχεται το χάπι της Pfizer κατά C0VID-19
Ενα χάπι κατά ins C0VID-19, που
θα επιτρέπει την κατ’ οίκον νοση
λεία xwpis ανάγκη νοσοκομείου και πολύ περισσότερο ΜΕΘ-, έχει
στα σκαριά η φαρμακοβιομηχανία
Pfizer. Οι κλινικέβ μελέτεε σε δείγ
μα 60 εθελοντών ξεκίνησαν ήδη σε
Βέλγιο και ΗΠΑ και, αν όλα πάνε
καλά, το θαυματουργό σκεύασμα
θα αρχίσει να διατίθεται από το
φθινόπωρο. Στον πυρήνα του νέ
ου φαρμάκου βρίσκεται ένα$ αναστολέα$ πρωτεάσηε, το συνθετικό
αντιιικό μόριο PF 07321332, που
αποτρέπει τον αναδιπλασιασμό
του κορωνοϊοΰ στη μύτη, στον λά
ρυγγα και oious πνεύμονεε. Ανα
στολέα πρωτεόσ^ χορηγούνται
ήδη σε ασθενεώ με AIDS, παρότι
η μακροχρόνια χορήγησή ious
έχει παρενέργειε$. Οι εθελοντέ5,
επίσηε, θα παίρνουν ριτοναβίρη,
ακόμη ένα αντιιικό για το AIDS,
που θα αυξήσει τη συγκέντρωση
του PF 07321332 στο αίμα ious.
Σύμφωνα με τον επιστημονι
κό επικεφαλής ins φαρμακοβι
ομήχανέ και πρόεδρο του το
μέα έρευνας Μίκαελ Ντόρστεν,
το χάπι έχει σχεδιαστεί ώστε να
χορηγείται στα πρώτα ίχνη ins

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αν όλα πάνε καλά,
το θαυματουργό
σκεύασμα θα αρχίσει
να διατίθεται
το φθινόπωρο.

Μαζικές είναι πλέον οι καύσεις
σορών των θυμάτων της C0VID-19
στην Ινδία, όπου η τραγωδία συνε
χίζεται.

λοίμωξή, περιορίζοντα5 ns πιθαvoimss ανάγκη νοσηλεέ του
αρρώστου σε νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή, η τραγωδία
στην Ινδία συνεχίζεται, xcopis
καμία ένδειξη ταχείας αποκλιμάKioans ins υγειονομικά xpians.
Χθε5, η χώρα κατέγραψε για ακό
μη μία φορά ρεκόρ, με 352.991
ημερήσια κρούσματα. Η απόφαση
ins ινδική3 κυβέρνησηε να αφαιρέσει από το Twitter επικριτικέε
αναρτήσεις για τη διαχείριση ins
πάνδημέ εξόργισε ious Ινδούε,
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία
ious και την ελευθερία του λόγου.
Σε μια άλλη εξέλιξη, πολλά κρά
τη που τα καταφέρνουν καλύτερα
στη διαχείριση ins υγειονομικής
απειλήε στρέφουν το βλέμμα στη
θερινή τουριστική κίνηση, προσπαθώνταε να εξισορροπήσουν

την υγειονομική ασφάλεια και
το πολύτιμο τουριστικό «δολά
ριο». Ετσι την επιβολή καθολικού
lockdown ανακοίνωσε χθε3 ο πρόεδροε ins ToupKias Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Το νέο «απαγορευτικό»
θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το
βράδυ ins Πέμπτή και θα διαρ
κέσει μέχρι τη 17η Μαΐου σε μια
προσπάθεια avaxarncms ins πάν
δημέ. Θα απαγορευθοΰν οι διαπεριφερειακέε μετακινήσει και
τα σχολεία θα λειτουργήσουν με
τηλεκπαίδευση αυτή την περίοδο.
Στη Γερμανία, η καγκελάριοε
Μέρκελ δήλωσε ότι όσοι έχουν
εμβολιαστεί πλήρωε ή αποδείξουν
ότι έχουν φυσική ανοσία δεν θα
υποχρεώνονται, πλέον, σε περιορισμούε κατά την είσοδο σε κα
ταστήματα, avaKicirvias μερικών
την ελευθερία ious. Enians δεν
θα ious επιβάλλεται καραντίνα
έπειτα από επαφή με κρούσμα.
Στη Γαλλία πραγματοποιείται
σταδιακά η επιστροφή στην ομαλότητα. Χθε3 λειτούργησαν δη
μοτικό σχολεία και βρεφονηπι
ακοί σταθμοί, ύστερα από τρεΐ5
εβδομάδε3 σκληρών περιοριστι
κών μέτρων.
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 27 χώρες εναντίον της AstraZeneca
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 200.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-04-2021
560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

27 χώρες εναντίον της AstraZeneca
Του Μωυσή Λίτση

αβάσιμη την προσφυγή της Ε.Ε.

βριο έως τον Ιούνιο φέτος. Η εται

mlitsis@naftemporiki.gr

και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί

ρεία ωστόσο σε ανακοίνωσή της

υπερασπισθεί σθεναρά τον εαυ

τον εαυτό της στο δικαστήριο.

στις 12 Μαρτίου επισήμαινε πως

τό της στο δικαστήριο. Πι

την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα

▼ Στα δικαστήρια παραπέμπεταχ

«Η Επιτροπή άρχισε την περα

θα μπορέσει να παραδώσει ένα

στεύουμε πως οποιαδήποτε δι-

η διαφορά της Ε.Ε. με τη φαρμα

σμένη Παρασκευή νομικές ενέρ

τρίτο από τις δόσεις που προ-

κασακή αγωγή είναι χωρίς ουσία

κοβιομηχανία AstraZeneca σχε

γειες εναντίον της AstraZeneca»,

έβλεπε η συμφωνία. Μία εβδο

και καλωσορίζουμε αυτήντην ευ

τικά με τις καθυστερήσεις στην έγ

δήλωσε εκπρόσωπος της Κομι

μάδα μετά την ανακοίνωση αυτή

καιρία να επιλυθεί αυτή η δια

καιρη παράδοση των εμβολίων. Η

σιόν σε συνέντευξη Τύπου χθες,

η Ε.Ε. ξεκίνησε τις διαδικασίες

μάχη το ταχύτερο δυνατό», ανέ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνω

επισημαίνοντας πως η κίνηση αυ

νομικής προσφυγής κατά της αγ-

φερε η ανακοίνωση της αγγλο-

σε χθες πως προσφεύγει στη Δι

τή υποστηρίχθηκε και από τις 27

γλο-σουηδικής φαρμακοβιομη

σουηδυαίς φαρμακοβιομηχανίας.

καιοσύνη, επειδή η εν λόγω φαρ

χώρες-μέλη.

χανίας. Η AstraZeneca, αντι-

Παράλληλα, την Παρασκευή ο

μακοβιομηχανία δεν σεβάστηκε

Με βάση τη συμφωνία η Astra

δρώντας στην απόφαση της Ε.Ε.,

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-

το συμβόλαιό της για την προ

Zeneca είχε δεσμευτεί να κατα

δήλωσε πως οι νομικές ενέργειες

ας(ΠΟΥ) θα προχωρήσει στην αξιο

μήθεια εμβολίων κατά του Covid-

βάλει τις «καλύτερες δυνατές π ρο-

που ξεκίνησε εναντίον της δεν

λόγηση του εμβολίου της Μο-

19 και δεν είχε ένα «αξιόπιστο»

σπάθειες» για να παραδώσει 180

έχουν βάση και δεσμεύθηκε να

derna, για πιθανή καταχώρισή

σχέδιο για να εξασφαλίσει την έγ

εκατ. δόσεις του εμβολίου της

υπερασπισθεί σθεναρά τον εαυ

του για επείγουσα χρήση, δήλω

καιρη παράδοσή τους. Η αγγλο-

στην Ε.Ε. το δεύτερο τρίμηνο φέ

τό της στο δικαστήριο.

σε χθες στο πρακτορείο Reuters

οουηδική φαρμακοβιομηχανία

τος, σε σύνολο 300 εκατ. δόσεων

«Η AstraZeneca έχει τηρήσει πλή

εκπρόσωπος του οργανισμού.

σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε

για την περίοδο από τον Δεκέμ

ρως τη Συμφωνία Προαγοράς με

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[SID:14291224]
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 Στήριξη στο Νέο Δελχί με εμβόλια και οξυγόνο υπό
τον φόβο της ινδικής μετάλλαξης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

15-17

Επιφάνεια 1138.72
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ινδία

Διεθνής στήριξη
με εμβόλια και
οξυγόνο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στήριξη στο Νέο Δελχί με εμβόλια και οξυγόνο υπό τον φόβο της
ινδικής μετάλλαξης
ΑΥΓΗ

Σελ.:

15-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2021

Covid-19

Πηγή:

1

Στήριξη στο Νέο Δελχί με εμβόλια
και οξυγόνο υπό τον φόβο
της ινδικής μετάλλαξης
Άμεση βοήθεια στην Ινδία υπόσχονται ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Κομισιόν, ενώ οι 27
θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους εμβολιασμένους τουρίστες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Του

ναι γεμάτα. Δεν υπάρχει πλέον οξυ
γόνο για τους αναπνευστήρες και
πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς
να λάβουν καν θεραπεία. Η λεγάμε
μετάλλαξη του κορωνοϊνη ινδική μετάλλαξη φαίνεται ότι εί
ού που εμφανίστηκε στην
ναι πιο μεταδοτική και η πορεία της
Ινδία πρέπει να αντιμετω
υγείας των ασθενών από κορωνοϊό
πιστεί άμεσα, αρχίζοντας
χειρότερη από τις προηγουμένως
με έκτακτα μέτρα ανάγκης τη στήρι
γνωστές μεταλλάξεις.
ξη της χώρας, που αντιμετωπίζει
Ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλο
αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προ
γος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να
βλήματα παγκοσμίως, προειδοποίη
υποστηρίξει χώρες όπως η Ινδία και
σε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Ια
τρικού Συλλόγου Φρανκ Ούλριχ
η Βραζιλία με βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής οξυ
Μοντγκόμερι από τις σελίδες της
γόνου, φαρμάκων και ιατρικού εξο
«Rheinische Post» του Ντίσελντορφ,
ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρπλισμού. Η πανδημία δεν θα τελει
ώσει μέχρι να καταπολεμήσουμε
σουλα Φον Ντερ Λάιεν υπογράμμι
τον κορωνοϊό σε κάθε χώρα, και
σε ότι οι 27 θα αποδέχονται χωρίς
όρους όλους τους Αμερικανούς του
τώρα ήρθε η ώρα για παγκόσμια συ
ρίστες που έχουν εμβολιαστεί με εμ
νεργασία, αλληλεγγύη και υποστή
βόλια εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ.
ριξη μεταξύ μας», υπογράμμισε ο
Στις ΗΠΑ σχεδόν 140 εκατομμύρια
Μοντγκόμερι αναφερόμενος στις
άτομα έχουν κάνει την πρώτη δόση
αποφάσεις του Παγκόσμιου Ιατρι
και σχεδόν 95 εκατομμύρια και τη
κού Συλλόγου. Οι ΗΠΑ, η Γερμα
δεύτερη. «Τα ινδικά νοσοκομεία εί
νία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ε.Ε.

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Ιράκ και
την Ινδία
εκατοντάδες
άτομα, πολλά
από αυτά
διασωληνωμένα,
έχασαν τη ζωή
τους και
τραυματίστηκαν
όταν η έκρηξη
φιαλών
οξυγόνου
προκάλεσε
πυρκαγιά
στα νοσοκομεία
όπου
βρίσκονταν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των
χωρών και των οργανισμών που δή
λωσαν ότι θα στείλουν άμεση βοή
θεια στην Ινδία, με την αποστολή

εξοπλισμού παραγωγής οξυγόνου
να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της
βοήθειας, αφού τα περισσότερα νο
σοκομεία της χώρας αδυνατούν να

17,31
εκατ. κρούσματα
Στα 353 χιλιάδες άτομα έφτασαν στην Ινδία τα ημερήσια
κρούσματα, για να ξεπεράσουν τα 17,31 εκατομμύρια, τα
θύματα έχουν πλησιάσει τις 200 χιλιάδες άτομα, ενώ
εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των κρουσμάτων και των
θυμάτων είναι κατά πολύ υψηλότερος στη χώρα των 1,3
δισεκατομμυρίων κατοίκων. 0 πρωθυπουργός της χώρας και οι
περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο
της κοινής γνώμης, για τη συμμετοχή τους σε μεγάλες
προεκλογικές συγκεντρώσεις σε αρκετά ομοσπονδιακά
κρατίδια και την άδεια πραγματοποίησης ινδουιστικών εορτών
με μεγάλη προσέλευση κόσμου.
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 Στήριξη στο Νέο Δελχί με εμβόλια και οξυγόνο υπό τον φόβο της
ινδικής μετάλλαξης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

15-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-04-2021

εφοδιαστούν με τις απαραίτητες πο
σότητες οξυγόνου. Οι ΗΠΑ ανακοί
νωσαν ότι θα στείλουν αμέσως στην
Ινδία και συστατικά για την παραγω
γή εμβολίων, με στόχο την παραγω
γή 1 δισ. δόσεων έως το τέλος του
2022. Η ρωσική φαρμακευτική
Pharmasyntez ανακοίνωσε ότι θα
στείλει 1 εκατ. δόσεις του εμβολίου
της Remdesivir στην Ινδία.

Η Ευρώπη της χαλάρωσης
και των lockdown
Στη Βιέννη ξεκίνησε ο εμβολια
σμός διαμέσου 560 συμβεβλημένων
ιατρών με στόχο την επιτάχυνση της
πορείας του εμβολιασμού, γεγονός
όμως που δημιούργησε προβλήματα
με την επάρκεια και τη διανομή των
δόσεων, ενώ στη Γαλλία μετά από
τρεις εβδομάδες οι μαθητές της στοι
χειώδους εκπαίδευσης επέστρεψαν
στις σχολικές αίθουσες, με την προο
πτική διακοπής της διδασκαλίας σε
τάξη που επιβεβαιωθεί κρούσμα ανά
μεσα στους μαθητές, ενώ αυτοί της
μέσης εκπαίδευσης θα συνεχίσουν τη
διδασκαλία από απόσταση. Ο Πρόε
δρος Εμανουέλ Μακρόν προειδο
ποίησε ότι η επαναλειτουργία της
εστίασης θα δρομολογηθεί σταδιακά
και αναλόγως με την επιδημιολογική
κατάσταση της χώρας.
Στην Ιταλία η κυβέρνηση Ντράγκι
προχώρησε στη χαλάρωση των πε
ριοριστικών μέτρων σε 15 περιφέρει
ες που κατοικούν 46 εκατομμύρια
άτομα, επιτρέποντας τις διαπεριφεριεακές μετακινήσεις και τη λειτουρ
γία εμπορικών δραστηριοτήτων, με
ταξύ των οποίων και τη λειτουργία
των εξωτερικών χώρων των εστιατο
ρίων και των μπαρ και των εξωτερι
κών αθλητικών χώρων. Ο Ματέο
Σαλβίνι πάντως ζήτησε από τους πο
λίτες να αντιδράσουν στην απαγό
ρευση της κυκλοφορίας από τις 22.00
το βράδυ, προκαλώντας εντάσεις με
τους υπόλοιπους κυβερνητικούς
εταίρους του και κυρίως με την Κε
ντροαριστερά.
Στη Γερμανία η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προετοιμαζόταν χθες
το βράδυ να αντιμετωπίσει τους πρω
θυπουργούς των κρατιδίων σχετικά
με τα «προνόμια» των εμβολιασμέ
νων και την κατανομή των εμβολίων,
υπογραμμίζοντας ότι τάσσεται κατά
της εξομοίωσης όσων έχουν κάνει
τεστ με αυτούς που έχουν εμβολια
στεί, ενώ η σατιρική εκστρατεία
«Κλείστε τα όλα», με πρωταγωνιστές
πολλούς γνωστούς ηθοποιούς, προκάλεσε τις αντιδράσεις του προοδευ
τικού κόσμου, που θεώρησε ότι έδω
σε βήμα στους αρνητές της πανδη
μίας. Αίσθηση προκάλεσε στο Περού
ότι ο Πρόεδρος της χώρας Μαρτίν
Βισκάρα και η σύζυγός του μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό, έξι μήνες μετά
τον σκανδαλώδη μυστικό εμβολια
σμό τους με τις δύο δόσεις του κινέ
ζικου εμβολίου της Sinopharm.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ξέσπασε πάλι πόλεμος για το εμβόλιο AstraZeneca
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 960.09 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προσφυγή Ε.Ε. και ερωτήματα

Ξέσπασε πάλι πόλεμος για
το εμβόλιο AstraZeneca
σελίδα 7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ξέσπασε πάλι πόλεμος για το εμβόλιο AstraZeneca
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-04-2021

Πόλεμος για τον εμβολιασμό των
τριαντάρηδων με AstraZeneca
Αντίθετη με τον εμβολιασμό τής ομάδας 30-39 η Αθηνά Λινού, διότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει
«στις περισσότερες χώρες». Για «μικρή ανακρίβεια» την επέπληξε η Μαρία Θεοδωρίδου
Της

να εμβολιαστούν οι τριαντάρηδες, αλλά το

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

AstraZeneca; Οι περισσότερες χώρες του κό
σμου που το έχουν εγκρίνει είναι για μετά τα

ο άνοιγμα ιης πλατφόρμας για τα

55».

άτομα ηλικίας 40-44 ανακοίνωσε ο

Τ

γενικός γραμματέας Πρωτοβάθ

Στους άνω των 50 to AstraZeneca

μιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θε

«Είναι θέμα και δεν ξέρω γιατί η Πολιτεία
μιστοκλέους κατά την ενημέρωση για τοκαι
εθνι
η επιτροπή το έκαναν αντίστροφα απ’ ό,τι
κό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για
τη ο υπόλοιπος κόσμος» είπε χαρακτη
το έκανε

νόσο Covid-19.

ριστικά, δηλώνοντας ότι έπρεπε να «ενθαρ-

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις,

ρυνθεί ο εμβολιασμός με το AstraZeneca

στις 29 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για
τον εμβολιασμό των ηλικιακών ομάδων 40 -

μετά τα 50. Αφού έχουμε επάρκεια αυτού του

44 με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ την

άνω των 50».

εμβολίου, έπρεπε να το χορηγήσουμε στους

1 η Μαΐου για την ομάδα 45 - 49 ετών. Πρό-

«Η πιθανότητα να πάθει κάτι μια κοπέλα

σθεσε μάλιστα ότι από τις 5 Μαΐου θα εντα

στα 30 είναι πάρα πολύ μικρή, είτε νοσήσει

χθεί στους εμβολιασμούς και το εμβόλιο της

είτε εμβολιαστεί. Σ’ αυτή την ηλικία αυτός ο

Johnson

αμελητέος κίνδυνος είναι ίδιος είτε περιμένει

Johnson. Σύμφωνα με τον Μ. Θε

μιστοκλέους,

έχουν

πραγματοποιηθεί

2.870.000 εμβολιασμοί, 19,3% των πολιτών
εμβολιάστηκαν με μία δόση και με δύο δόσεις
το 8%.

να νοσήσει είτε περιμένει να εμβολιαστεί»
πρόσθεσε η Α. Λινού.
Με αιχμές κατά της καθηγήτριας Επιδη
μιολογίας Αθηνάς Λινού απάντησε η πρόε

Επίσης, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα

δρος της Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία

για να εμβολιαστούν οι ηλικίες 30 - 39 με το

Θεοδωρίδου, επιπλήττοντάς τη για «μικρή

εμβόλιο της AstraZeneca. Ωστόσο, την πλή

ανακρίβεια», διότι, όπως είπε, «κάθε χώρα

ρη αντίθεσή της σ’ αυτό δήλωσε η καθηγή-

καθορίζει το πρόγραμμά της. Με τα δικά της

τρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού στο ρα

τα στοιχεία, τις δικές της ανάγκες. Κι εδώ

διόφωνο του Alpha. Συγκεκριμένα ανέφερε:

υπάρχει μία μικρή ανακρίβεια λέγοντας όλες

«Αυτό για εμένα είναι λίγο πρόβλημα. Πρέπει

οι χώρες’. Κάθε χώρα έχει το δικό της πρό

γραμμα και ποικιλία στις ηλικίες που έχει
αποφασίσει να εμβολιάζει. Όπως υπάρχουν
και πάρα πολλές χώρες οι οποίες εμβολιά
ζουν χωρίς κανέναν περιορισμό από την ηλι
κία των 18 ετών και άνω. Επομένως, η προ
σπάθεια της χώρας μας είναι και ο νέος πλη
θυσμός, ο πληθυσμός με τη μεγάλη κινητικό
τητα, να εμβολιαστεί, που θέλουμε γρήγορα
να ανοσοποιηθεί».
Ωστόσο η Α. Λινού δεν είπε «όλες οι χώ
ρες», αλλά «οι περισσότερες χώρες», γεγονός
που μάλλον δεν δικαιώνει την επίθεση της Μ.
Θεοδωρίδου. Άλλωστε και η ίδια είπε ότι για
την επίδραση του εμβολίου αυτού στις εγκύ
ους πρέπει να υπάρξουν περισσότερα δεδο
μένα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, αν κάποιος επι
θυμεί να εμβολιαστεί με τη δεύτερη δόση του
εμβολίου της AstraZeneca νωρίτερα από τις
12 εβδομάδες και μετά τις 8 από την πρώτη
δόση, μπορεί να το πράξει.
Ειδικότερα, για τα θρομβωτικά επεισόδια
που πιθανόν να σχετίζονταν με το εμβόλιο
Johnson &; Johnson η Μ. Θεοδωρίδου ανα
φέρθηκε στην ανάλυση των δεδομένων από
τον FDA και ΕΜΑ, όπου εξετάστηκαν 15 πε
ριπτώσεις σε σύνολο 7,9 εκατ. δόσεων εμβο
λίου και αφορούσαν γυναίκες 18 έως 44 ετών
και 2 περιστατικά άνω των 50 ετών. Υποστή
ριξε δε ότι τα οφέλη υπερτερούν από τις σπά
νιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στη Δικαιοσύνη η Ε.Ε.
για να πιέσει την
AstraZeneca
Νομικές διαδικασίες κατά της AstraZeneca
για τη μη τήρηση της συμφωνίας για τις
παραδόσεις εμβολίων κίνησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.Όπως ανακοίνωσε χθες μέσω
Twitter η επίτροπος για θέματα Υγείας Στέλλα
Κυριακίδου, «προτεραιότητα» της Ε.Ε. είναι να
διασφαλίσει «τις παραδόσεις εμβολίων». «Γι’
αυτόν τον λόγο η Κομισιόν και τα κράτη - μέλη
αποφάσισαν από κοινού να εκκινήσουν
νομική προσφυγή κατά της AstraZeneca.
Κάθε δόση εμβολίου μετράει, κάθε εμβόλιο
σώζει ζωές» ανέφερε.
Στην προσφυγή της Επιτροπής κατά της
AstraZeneca αναφέρθηκε και ο αρμόδιος
εκπρόσωπος της Κομισιόν Στόφαν Ντε
Κέιρσμάκερ, κατά την καθημερινή
ενημέρωση των συντακτών, σημειώνοντας
ότι η διαδικασία ξεκίνησε την περασμένη
Παρασκευή και αφορά παραβίαση των όρων
της σύμβασης της εν λόγω εταιρείας με την
Ε.Ε.. «Κάποιοι όροι της σύμβασης δεν έγιναν
σεβαστοί» εξήγησε ο εκπρόσωπος,
τονίζοντας ότι «η εταιρεία δεν ήταν σε θέση
να προσφέρει μια αξιόπιστη στρατηγική για να
διασφαλίσει έγκαιρη παράδοση των
δόσεων».
Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΙ, ο αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκαθάρισε
ότι στόχος της Επιτροπής δεν είναι μια
«ατέρμονη νομική διαδικασία», αλλά «να
πιέσουν την εταιρεία να εκπληρώσει τις
συμβατικές της υποχρεώσεις».
Τόνισε, τέλος, ότι η δεύτερη φάση του
εμβολιαστικού προγράμματος, από το
φθινόπωρο, θα αφορά μόνο εμβόλια της
τεχνολογίας mRNA, που καλύπτουν και τις
μεταλλάξεις, τα οποία θα παράγονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σημείωσε, de facto
οδεύουμε σε διαπραγμάτευση μόνο με την
κοινοπραξία Pfizer / BioNTech.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού ρωτά γιατί η Πολιτεία και η επιτροπή το έκαναν αντίστροφα απ’ άτι ο υπόλοιπος κόσμος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κλειστές παραμένουν οι κλίνες ΜΕΘ που εγκαινίασε
ο Μητσοτάκης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 531.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Όπως τις εγκαινίασε ο Μητσοτάκης, έτσι μένουν μέχρι σήμερα οι νέες ΜΕΘ
του «Παπανικολάου». Κενές, ελλείψει προσωπικού

Κλειστές παραμένουν οι κλίνες
ΜΕΘ που εγκαινίασε ο Μητσοτάκης
Οι ΜΕΘ που στήθηκαν στις προκάτ κατασκευές στο «Παπανικολάου»
παραμένουν κλειστές διότι δεν υπάρχει το απαραίτητο
ειδικευμένο προσωπικό για να τις λειτουργήσει

Της

ση για τη στελέχωσή τους δεν
υπήρχε μέχρι χθες. Μόνο βέβαιο
είναι ότι δεν μπορούν να λει
τουργήσουν από το υπάρχον
ολύ δύσκολες συνεχί
προσωπικό, το οποίο καταβάλλει
ζουν να είναι οι εφημε
υπεράνθρωπες προσπάθειες για
ρίες στα νοσοκομεία
να καλύψει στις ιδιαίτερα αυξη
της Θεσσαλονίκης, κα
μένες ανάγκες που δημιούργησε
θώς καθημερινά γίνονται δεκάδες
το τρίτο κύμα της πανδημίας
εισαγωγές ασθενών με κορωνοίο,
τόσο στις ΜΕΘ όσο και στις «κοτα εξιτήρια είναι λιγότερα από τις
βιντοκλινικές» που αναπτύχθη
εισαγωγές και οι ΜΕΘ συνεχί
καν στο νοσοκομείο.
ζουν να είναι γεμάτες, ενώ οι 18

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

Π

κλίνες ΜΕΘ που εγκαινίασε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στις προ
κάτ κατασκευές που στήθηκαν
στο «Παπανικολάου» παραμέ
νουν κλειστές διότι δεν υπάρχει το
απαραίτητο ειδικευμένο προσω
πικό για να τις λειτουργήσει.
Έτσι, χθες το πρωί η εφημερία
στο «Παπανικολάου» ξεκίνησε
χωρίς διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ και,
όπως έλεγαν χαρακτηριστικά ερ
γαζόμενοι, «είναι σαν να μας χα
ρίζει κάποιος ένα αεροπλάνο χω
ρίς πιλότους και λοιπό πλήρωμα
για να το πετάξουν». Σύμφωνα
με κάποιες πληροφορίες που εί
χαν οι εργαζόμενοι, ίσως κάποι
ες κλίνες σε αυτές τις κινητές
ΜΕΘ να ανοίξουν τις προσεχείς
ημέρες, αλλά επίσημη ενημέρω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θους της κυβέρνησης, έκανε βόλ
τα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σε
μια πόλη που πλήρωσε βαρύ
φόρο αίματος» σχολίασε χθες μι
λώντας στο Mega η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. «Όταν ο πρωθυπουργός κυ
κλοφορεί χαλαρός και ανέμελος
με ένα τσουρέκι, το πρόβλημα δεν
είναι δικό μας. Η πολιτική σήμερα
δεν επιτρέπει ανεμελιά και ανευθυνότητα», τόνισε.

«Σαν να μη συμβαίνει τίποτε»
«Ο Κ. Μητσοτάκης ήρθε στη
Θεσσαλονίκη, δεν δέχτηκε για
ακόμη μια φορά να συνομιλήσει
με τους υγειονομικούς που δί
νουν εδώ και έναν χρόνο μάχη
στην πρώτη γραμμή, εγκαινίασε
ΜΕΘ χωρίς να υπάρχει το απα
ραίτητο προσωπικό να τις στελε
χώσει και, στη συνέχεια, αντί να
ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήμα
τα στην πόλη, όπως ότι το 60%
των επιχειρήσεων εστίασης δεν
εντάσσεται στο πρόγραμμα για
την επανεκκίνηση της εστίασης,
τα λουκέτα στην αγορά ή το μπά
χαλο που έχει προκληθεί με τους
ΚΑΔ και το 70% των επιχειρήσε
ων δεν ανοίγουν εξαιτίας του λά

Μειωμένες οι εισαγωγές
στο Ιπποκράτειο
Το μόνο κάπως «θετικό» μήνυ
μα ήρθε χθες από το νοσοκομείο
Ιπποκράτειο, που έκλεισε την
εφημερία με 36 εισαγωγές ασθε
νών με κορωνοίο, αριθμός σαφώς
μειωμένος σε σχέση με τις προη
γούμενες ημέρες, και με τρεις κλί
νες ΜΕΘ κενές. Μένει, βέβαια, να
φανεί αν αυτή η μείωση στις εισα
γωγές σταθεροποιηθεί τις επόμε
νες ημέρες. Την ίδια ώρα, από τα
λύματα της ΕΥΑΘ φαίνεται μια μι
κρή μείωση του ιικού φορτίου στη
Θεσσαλονίκη, αλλά η αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τους ειδικούς
επιστήμονες, θα είναι αργή.
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 Χωρίς καραντίνα ταξιδιώτες από επτά ακόμα χώρες
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 244.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χωρίς καραντίνα
ταξιδιώτες από επτά
ακόμα χώρες
Αυξάνονται οι χώρεε από τιε οποίεε οι

ταξιδιώτεε θα εισέρχονται στη χώρα
χωρίε καραντίνα, με προϋπόθεση εί
τε τον εμβολιασμό είτε το αρνητικό
τεστ. Ειδικότερα, η ΥΠΑ (Υπηρεσία
Πολιτικήε Αεροπο pias) προχώρησε
σε τροποποιήσει των αεροπορικών
οδηγιών για τιε πτήσειε εσωτερικού
και εξωτερικού (COVID-19 ΝΟΤΑΜ),
ενώ ταυτόχρονα παρατείνονται ορισμένεε από τιε ήδη ισχύουσεε.
Απαλλάσσονται από τιε 26 Απρι
λίου έωε τιε 3 Μαΐου, υπό προϋποθέσΏε, τηε επταήμερηε καραντίναε και
οι μόνιμοι κάτοικοι τηε Αυστραλίαε,
τηε Νέαε Ζηλανδίαε, τηε Νότιαε Κορέαε, τηε Τάΐλάνδηε, τηε Ρουάνταε,
τηε Ρωσίαε και τηε Σιγκαπούρηε.
Χωρίε καραντίνα εισέρχονται στην
επικράτεια ήδη οι επιβάτεε (μόνι
μοι κάτοικοι) των χωρών τηε Ε.Ε.,
τηε Συνθήκηε Σένγκεν, του Ην. Βα
σιλείου, των ΗΠΑ, των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, τηε Σερβίαε
και του Ισραήλ, αρκεί να είναι εμ
βολιασμένοι ή να έχουν αρνητικό
PCR τεστ COVID-19.
Η ΝΟΤΑΜ (αεροπορική οδηγία)
για τιε πτήσειε εσωτερικού ισχύει
μέχρι τιε 10 Μαΐου και προβλέπει ότι
επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια
τηε χώραε μόνον οι ουσιώδειε μετακινήσειε εσωτερικού (essential
travel), που περιλαμβάνουν ταξίδι
για θέματα υγείαε, για επαγγελματικούε - επιχειρηματικούε σκοπούε,
για αντικειμενικούε οικογενειακούε
λόγουε (επανένωση οικογενειών) και
για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
Η ΝΟΤΑΜ για τιε πτήσειε εξωτε
ρικού προβλέπει απαγόρευση εισό
δου στη χώρα των υπηκόων τρίτων
κρατών πλην αυτών τηε Ευρωπάίκήε
Ενωσηε και τηε Συμφωνίαε Σένγκεν.
Από την αεροπορική οδηγία εξαιρού
νται οι επιβάτεε που ταξιδεύουν για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ουσιώδειε λόγουε (essential reasons).
Ολοι οι επιβάτεε που εισέρχονται
στη χώρα μαε από οποιοδήποτε κράτοε τηε αλλοδαπήε υπόκεινται σε
υποχρεωτικό προληπτικό περιορι
σμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινήε διαμονήε που δηλώνεται στη
φόρμα PLF, για επτά ημέρεε.
Οι ταξιδιώτεε που προβλέπεται
ότι θα εισέρχονται στην Ελλάδα χω
ρίε 7ήμερη καραντίνα θα πρέπει:
• Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό
COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντόε
των τελευταίων 72 ωρών πριν από
την άφιξή τουε στην Ελλάδα.
• Να έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-

Απαλλάσσονιαι και
οι κάτοικοι Ρωσίας,
Αυστραλίας, Νέας
Ζηλανδίας, Ν. Κορέας,
Ταϊλάνδης, Ρουάντας
και Σιγκαπούρης,
εψόσον έχουν
εμβολιαστεί ή έχουν
αρνητικό τεστ.
λιασμό και να προσκομίσουν πιστο
ποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική
γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από
δημόσια αρχή, υπό την προϋπόθε
ση τηε παρόδου 14 ημερών από την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
Ειδικά για τουε Ρώσουε επιβάτεε η αεροπορική οδηγία προβλέπει
την επίδειξη πιστοποιητικού εμβο
λιασμού και του αρνητικού μορια
κού τεστ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ
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 Ανοιξε ο δρόμος για το εμβόλιο της Johnson &
Johnson
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 266.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανοιξε ο δρόμος για το εμβόλιο της Johnson & Johnson
ΞΕΚΙΝΟΥΝ tnv ερχόμενη Τετάρτη 5 Μαΐου οι

το εμβόλιο της J&J και εξετάστηκαν: 15 περι

(όσους κλείσουν ραντεβού σήμερα και αύριο

καταγράφηκαν στο Ισραήλ και συσχετίστηκαν

εμβολιασμοί με το σκεύασμα της Johnson &
Johnson στη χώρα. Μετά τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού και του Αμερικανικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΜΑ, FDA) και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολι

στατικά σε σύνολο 7,9 εκατ. δόσεων εμβολίου
(13 σε γυναίκες 18-49 ετών και 2 σε γυναίκες

αλλά και τα μελλοντικά ραντεβού).
Οσον αφορά τον εμβολιασμό των εγκύ

με το εμβόλιο της Pfizer ανέφερε ότι διερευ-

άνω των 50 ετών) με χρόνο εμφάνισης μετά
από 1 -2 εβδομάδες.
Οσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca,

ων, διευκρίνισε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα
-90.000 εμβολιασμοί σε ΗΠΑ και Ισραήλ- αφο
ρούν τα εμβόλια mRNA (Pfizer, Modema) και

ασμών αποφάσισε να ανάψει το πράσινο φως.
«Τα οφέλη εξακολουθούν να υπερτερούν

η Μ. Θεοδωρίδου ανακοίνωσε την ευελιξία χο
ρήγησής του σε όσους το επιθυμούν, με τη δεύ

γι’ αυτό προς το παρόν οι γυναίκες θα εμβο
λιάζονται με αυτά, ενώ αναμένονται δεδομένα

■ 29 Απριλίου: Ανοίγει η πλατφόρμα των ρα

από τις σπάνιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργει
ες του πολυαναμενόμενου μονοδοσικού εμβο

τερη δόση να γίνεται μετά 8 εβδομάδες, με μια
μείωση από πλευράς ανοσολογικής απόκρισης,

για τα υπόλοιπα.
Για το εμβόλιο της Pfizer και την πιθανότητα

ντεβού για τις ηλικίες 40-44 ετών με το εμβόλιο
της AstraZeneca.

λίου», επισήμανε η πρόεδρος της ΕΕΕ, ομότιμη
καθηγήτρια, Μαρία Θεοδωρίδου. Η επιτήρηση

ανάγκης για τρίτη δόση η καθηγήτρια εξήγησε
ότι εξετάζεται να υπάρξει τρίτη δόση η οποία

των εμβολίων συνεχίζεται σε διεθνές επίπεδο,

αντί για μετά 12 εβδομάδες, οπότε επιτυγχά
νεται το άριστο ανοσολογικό αποτέλεσμα. Η
δυνατότητα αυτή για όσους έχουν ήδη κάνει

να είναι προσαρμοσμένη στις μεταλλάξεις που

| Χθες ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 1.317 κρούσματα
• σε ελάχιστα τεστ (22.373) με τον δείκτη θετικότητας στο 5,89%, 80 θανάτους, 811 διασω-

είπε, αναφερόμενη στα δεδομένα για τα θρομβωτικά επεισόδια που πιθανόν σχετίζονται με

την πρώτη δόση ισχύει από χθες, ενώ στις 29
Απριλίου θα δοθεί η δυνατότητα για όλους

εμφανίζονται, ενώ για τις 60 περιπτώσεις μυ
οκαρδίτιδας σε 5 εκατομμύρια δόσεων που

ληνωμένους σε ΜΕΘ και 89 στην αναμονή για
ένα κρεβάτι ΜΕΘ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νώνται.
Ποιοι έχουν σειρά;
■ Ανοιξε χτες η πλατφόρμα των ραντεβού
για τις ηλικίες 30-39 ετών με το εμβόλιο της
AstraZeneca.
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 Συναγερμός για ία νέα «πρόσωπα» του κορονοϊού
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 749.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

μένη μολυσματικότπτα. «Συνδυάζει
επομένως διαφόρων τύπων μεταλ
λάξεις που όλες μαζί συνδέονται
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά»,
προσθέτει.
«Στη χώρα μας, στο μεγαλύτερο
μέρος της οποίας γίνεται λεπτομε
ρής γονιδιωματική χαρτογράφηση
των στελεχών που κυκλοφορούν
από το ΙΙΒΕΑΑ, διαπιστώνεται ότι
το βρετανικό στέλεχος έχει επι
κρατήσει πλήρως», σημειώνει ο Δ.
Θάνος. Συγχρόνως, μας λέει, ταυτοποιήθηκε και άλλο ένα αναδυόμενο στέλεχος στην περιοχή των
Αθηνών, το Β.1.1.318. Το στέλεχος
αυτό, που παρουσιάζει σταθερά
αυξημένη διασπορά τον τελευταίο
μήνα, ήδη εκπροσωπεί το 10%
των μολύνσεων της πρωτεύουσας.
Ταυτοποιήθηκε ταυτόχρονα στην
Αθήνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
ωστόσο εδώ έχει πολύ μεγαλύτερη
διασπορά. Το κύριο χαρακτηριστικό
του είναι η μετάλλαξη Ε484Κ, στην
ίδια δηλαδή θέση με το ινδικό αλλά
σε διαφορετικό αμινοξύ: σε λυσίνη
αντί για γλουταμίνη, που και αυτό
συνδέεται με μειωμένη αντίδραση
στα αντισώματα.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Συναγερμός για ία νέα
«πρόσωπα» του κορονοϊού
Το νέο στέλεχος συνδυάζει με μοναδικό τρόπο διάφορους τύπους μεταλλάξεων · «Φέρει εκείνα
τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυξπμένη μεταδοτικότητα και μολυσματικότπτα και
πιθανώς με μερική παράκαμψπ τπς ανοσολογικής προστασίας μετά τπ φυσική νόσπσπ ή από
εμβολιασμό», τονίζει ο Δπμήτρης Θάνος, πρόεδρος του Επιστπμονικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
νεότερη παραλ
λαγή του νέου
κορονοϊού που
εισήλθε στη
χώρα μας είναι
το ινδικό στέλε
χος που ονομά
στηκε Β. 1.617.
Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα
τέλη του 2020 στην Ινδία, που βιώνει το δεύτερο σαρωτικό κύμα
του ιού, αλλά κερδίζει έδαφος και
διεθνώς.
«Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για
την ινδική μετάλλαξη. Εκείνο που
γνωρίζουμε είναι ότι το στέλεχος
αυτό κυριαρχεί στην πυκνοκατοικημένη Ινδία με πληθυσμό 1,38 δι
σεκατομμύρια κατοίκους. Το γεγο
νός αυτό δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον για εκτεταμένη διασπορά και δημιουργία νέων παραλλα
γών του ιού», λέει στην «Εφ.Συν.»
ο Δημήτρης Θάνος, ακαδημαϊκός
και πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), που εποπτεύει
το εθνικό δίκτυο γονιδιωματικής
επιτήρησης του κορονοϊού στη
χώρα. Στην Ινδία, τόσο τα κρούσμα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα όσο και οι θάνατοι τις τελευταίες
εβδομάδες εκτοξεύθηκαν στα ύψη.
Η χώρα κατέγραψε τον υψηλότερο
ημερήσιο αριθμό διαγνώσεων παγκοσμίως - 314.835 μολύνσεις. Η
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
θεωρεί το νέο στέλεχος ως την πιθα
νή αιτία για την ταχεία αύξηση των
λοιμώξεων στην Ινδία, αλλά είναι
νωρίς ακόμα για να είμαστε βέβαιοι
γι’ αυτό.
Στην Ελλάδα, το ΙΙΒΕΑΑ έχει
ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής δύο
κρούσματα με την ινδική μετάλ
λαξη, το πρώτο στην Πάτρα και το
δεύτερο στην Αθήνα. «Το νέο στέλε
χος φέρει εκείνα τα χαρακτηριστικά
που συνδέονται με αυξημένη με
ταδοτικότητα και μολυσματικότπτα
και πιθανώς με μερική παράκαμψη
της ανοσολογικής προστασίας μετά
τη φυσική νόσηση ή από εμβολι
ασμό», επισημαίνει ο Δ. Θάνος. Κι
αυτό διότι συνδυάζει με μοναδικό
τρόπο διάφορους τύπους μεταλλά
ξεων.
Το νέο στέλεχος μπορεί να έχει
αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση
με το αρχικό στέλεχος, αλλά είναι
μικρότερη από εκείνη του βρετα
νικού στελέχους. Η μικρή αυτή
διαφορά όμως μπορεί να μην έχει
και τόσο μεγάλη σημασία σε τόσο

Καλή επιτήρηση
3-
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πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως
είναι πολλές πόλεις της Ινδίας.
Το Β. 1.617 έχει πολλές μεταλλά
ξεις - 15, μας λέει ο πρόεδρος του
ΙΙΒΕΑΑ. «Εκείνες που μας ενδιαφέ
ρουν σε αυτή τη φάση είναι τρεις
μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα».
Οι μεταλλάξεις αυτές υπάρχουν ξε
χωριστά και σε άλλα στελέχη, αλλά
σε αυτό το στέλεχος τυχαίνει να
υπάρχουν και οι 3 μαζί. Οι δύο πιο

γνωστές είναι η μετάλλαξη L452R
που υπάρχει επίσης στο κυρίαρχο
στέλεχος της Καλιφόρνιας και η με
τάλλαξη E484Q, παρόμοια με αυ
τήν που υπάρχει στα στελέχη της
Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας
(Ε484Κ). Τέλος, η μετάλλαξη P681R,
που επίσης δεν είναι μοναδική και
ανιχνεύεται είτε ως P681R ή συχνό
τερα ως P681RH και στο βρετανικό
στέλεχος που συσχετίζεται με αυξη

«Είναι κρίσιμη η περίοδος που
διανύουμε», τονίζει ο ακαδημαϊκός
και συστήνει καλή επιτήρηση και
ιχνηλάτηση για να μπορούμε να
εντοπίζουμε και να απομονώνουμε τα κρούσματα τα οποία φέρουν
τα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος
και τις επαφές τους, ταχεία πρόοδο των εμβολιασμών και ευλαβική
τήρηση των μέτρων και από τους
εμβολιασμένους, μέχρι να χτιστεί το
πολυπόθητο τείχος ανοσίας.
Το τείχος ανοσίας, εξηγεί, «θα
προστατεύσει τον πληθυσμό, θα
βοηθήσει να ελαττωθεί κατά πολύ
το ιικό φορτίο, για να πάρει μια
ανάσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Οι εμβολιασμένοι, ακόμα και αν
μολυνθούν, δεν θα νοσήσουν βα
ριά. Γνωρίζουμε ότι όσοι νοσούν
και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι
κυρίως μη εμβολιασμένοι νεότερης
ηλικίας».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΙ

Σε δεκαπέντε μέρεε
το ελληνικό φάρμακο
θα δίνεται σε ασθενείε
•Καμπανάκι για το AstraZeneca
και τις εγκύους
χ. 42-43
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ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ No 3
Εγκρίθηκε ίο «ζωντανό φάρμακο» που έχει αναπτύξει
επιστημονική ομάδα στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου
ms Θεσσαλονίκης Σε 100 έλληνες ασθενείς
στο Αττικόν το πειραματικό φάρμακο από το Ισραήλ

Aycovas δρόμου
και στην Ελλάδα
για Gepaneies
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

μήνα η χορήγηση της θεραπείας σε
ασθενείς του ίδιου νοσοκομείου, ενώ
ε έναν «πυρετό» εύρεσης νέων
σε δεύτερο χρόνο στην κλινική μελέ
θεραπειών έναντι των παρενερ
τη θα ενταχθεί και το Ιπποκράτειο
γείων που προκαλεί η λοίμωξη
Θεσσαλονίκης.
Covid-19 βρίσκεται η επιστημονικήΠρόκειται για μια δοκιμασμένη
κοινότητα τόσο παγκοσμίως όσο και
μέθοδο που δίνεται σε μεταμοσχευστη χώρα μας. Μάλιστα, σε δύο εβδο
μένους ασθενείς, όταν απειλούνται
μάδες αναμένεται να ξεκινήσει να
από βαριές λοιμώξεις από τρεις συ
εφαρμόζεται ελληνική πρωτοποριακή
γκεκριμένους ιούς. Χρησιμοποιώ
κλινική μελέτη που αφορά στη θερα
ντας την εμπειρία αυτή ως «βάση»,
πεία ασθενών με Τ-λεμφοκύτταρα,
η Ευαγγελία Γιαννάκη, διευθύντρια
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μία ακόμη
στη Μονάδα Γονιδιακής και Κυττα
ρικής Θεραπείας της Αιματολογικής
μελέτη που αναζητά τους... πλέον
Κλινικής - Μονάδα Μεταμόσχευσης
επιρρεπείς σε επιπλοκές της νόσου
Αιμοποιητικών Κυττάρων του Νο
μέσω των γονιδίων.
σοκομείου Γ. Παπανικολάου, και η
Το «ζωντανό φάρμακο» που έχει
Αναστασία Παπαδοπούλου, βιοχη
αναπτύξει η επιστημονική ομάδα της
μικός της ίδιας Μονάδας, με επικε
Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρι
φαλής τον διευθυντή τους Αχιλλέα
κής Θεραπείας του Αιματολογικού
Αναγνωστόπουλο,
έκαναν το επόμενο
Τμήματος του Νοσοκομείου Γ. Πακαθοριστικό βήμα στη μάχη έναντι του
πανικολάου στη Θεσσαλονίκη έχει
to0 SARS-CoV-2. Αναλυτικότερα, σε
λάβει (σύμφωνα με πληροφορίες) την
πρώτη φάση διαπίστωσαν ότι οι ασθε
απαραίτητη έγκριση από τον ΕΟΦ
νείς που αναρρώνουν από τη λοίμωξη
και εκκρεμεί η απόφαση της Εθνικής
Covid-19 παράγουν μεγάλο αριθμό
Επιτροπής Δεοντολογίας. Σύμφωνα,
Τ-λεμφοκυττάρων, σε αντίθεση με
λοιπόν, με το χρονοδιάγραμμα, ανα
όσους νοσούν βαριά. Επειτα, έλαβαν
μένεται να ξεκινήσει τον επόμενο

Σ

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τα ραντεβού
των ατόμων 30-39 ετών και τη Μεγάλη Πέμπτη
για τους πολίτες ηλικίας 40-44 ετών

Φρένο στον εμβολιασμό
των εγκύων με
το AstraZeneca και
το Johnson & Johnson

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αίμα από αναρρώσαντες υγειονομι
κούς δημιουργώντας στο εργαστήριο
το «ζωντανό φάρμακο». Σήμερα, είναι
αποθηκευμένες σε υγρό άζωτο ήδη
30 δόσεις λεμφοκυττάρων - με στόχο
αυτές να τριπλασιαστούν -, ώστε να
χορηγηθούν σε ασθενείς που έχουν
«χτυπηθεί» από τον πανδημικό ιό.
Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Επιπρόσθετα,
οι επιστήμονες της ίδιας Μονάδας με επικεφαλής την αιματολόγο Ελένη
Γαβριηλάκη - τρέχουν παράλληλα και
μία ακόμη έρευνα στο κρίσιμο πεδίο
της έγκαιρης διάγνωσης. Πιο συγκε
κριμένα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο
μια ομάδα πρωτεϊνών που απαρτί
ζουν το συμπλήρωμα της άμυνας
του οργανισμού και στοχεύουν στην
καταστροφή των εισβολέων. Ομως,
όπως έχει διαπιστωθεί κλινικά, όταν
ο ανθρώπινος οργανισμός απειλείται
από τον ιό SARS-CoV-2, σε κάποιες
περιπτώσεις υπερενεργοποιείται το
ανοσοποιητικό, με αποτέλεσμα να
προκαλούνται βλάβες (όπως είναι για
παράδειγμα οι θρομβώσεις). Στο πλαί
σιο αυτό, οι ερευνητές παρατήρησαν

ροσωρινή «παύση» στον εμβολιασμό
των εγκύων με εμβόλια που έχουν ιικό φορέα -δηλαδή το AstraZeneca και
το Johnson & Johnson - συστήνει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς δεν υπάρχουν
επαρκή δεδομένα σχετικά με την ασφάλειά
τους. Και προσθέτουν ότι προς το παρόν είναι
προτιμότερο να εμβολιάζονται με εκείνα που
βασίζονται στην τεχνολογία mRNA. Οπως, όμως,
διευκρίνισε χθες η πρόεδρος της Επιτροπής,
Μαρία Θεοδωρίδου, ακόμη «και αν γίνει εμβο
λιασμός μεΑβή^εηεεπ σε μία γυναίκα χωρίς
να γνωρίζει ότι είναι έγκυος δεν θα υπάρξει
κανένα πρόβλημα. Ούτε διακοπή κύησης, ούτε
ιδιαίτερος προβληματισμός».
Σήμερα, εξάλλου, ανοίγουν η πλατφόρμα
για τα ραντεβού των ατόμων 30-39 ετών και τη
Μεγάλη Πέμπτη για τους πολίτες ηλικίας 40-44
ετών, στους οποίους θα χορηγείται αποκλειστικά
το εμβόλιο της AstraZeneca. Επιπλέον, το Μεγά-

Π
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ότι ο συνδυασμός δύο μεταλλάξεων
των γονιδίων της ομάδας πρωτεϊνών
φαίνεται να συνδέεται με τη βαρύτητα
της νόσου. Σύμφωνα, δε, με τα πρώτα
στοιχεία, προκύπτει ότι το 85% των
ανδρών στους οποίους παρατηρείται
η συνύπαρξη αυτών των δύο μεταλ
λάξεων οδηγείται στη ΜΕΘ, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες
φτάνει έως το 100%. Ακόμη πιο ση
μαντικό, όμως, είναι ότι μέσω της
παρατήρησης αυτής ανοίγει ο δρόμος
προς την εξατομικευμένη θεραπεία,
χορηγώντας ένα συγκεκριμένο φάρ
μακο (γνωστό στους αιματολόγους)
που προκαλεί αναστολή της υπερενεργοποίησης του συμπληρώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περα
σμένο Σάββατο, κατά την παρουσία
του στα εγκαίνια της νέας ΜΕΘ του
Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, που
προσέφερε η Επιτροπή 2021, ο Πρω
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
βρήκε τον χρόνο να ενημερώσει τους
ερευνητές κατ’ ιδίαν ότι η δημιουργία
του Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και Μεταμοσχεύσεων
Αιμοποιητικών Κυττάρων εντάχθηκε

27-04-2021

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ειδικό
τερα, στο κτίριο αυτό - συνολικής
έκτασης 3.000 τ.μ. - θα αναπτυχθούν
εξειδικευμένα εργαστήρια του Αι
ματολογικού Τμήματος, η Δημόσια
Τράπεζα Βλαστοκυττάρων και 11
μονόκλινα δωμάτια για κυτταρικές
/ γονιδιακές θεραπείες και μεταμο
σχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων,
με χιλιάδες ασθενείς στη χώρα μας
να επωφελούνται από τις λειτουρ
γίες του.
Εντω μεταξύ, σύντομα αναμένεται
να χορηγηθεί σε 100 έλληνες ασθε
νείς - με το Νοσοκομείο Αττικόν να
προκρίνεται για τη συμμετοχή του
στην κλινική μελέτη - και το πολλά
υποσχόμενο πειραματικό φάρμακο
με την κωδική ονομασία EXO-CD24,
το οποίο αναπτύχθηκε από ειδικούς
του Ιατρικού Κέντρου Σουράσκι στο
Νοσοκομείο Ιχίλοφ στο Τελ Αβίβ. Πρό
κειται για εισπνεόμενη θεραπεία που
βασίζεται στην πρωτεΐνη CD24, η
οποία εμπλέκεται σε πολλές κυτταρι
κές λειτουργίες αλλά και στη ρύθμιση
της απόκρισης του ανοσοποιητικού
συστήματος.

λο Σάββατο ενεργοποιείται η πλατφόρμα και για
τους 45-49 ετών, στους οποίους θα χορηγούνται
όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Παράλληλα, δίδεται
η δυνατότητα σε όσους έχουν κάνει την πρώτη
δόση με AstraZeneca, να προγραμματίσουν τη
δεύτερη έπειτα από οκτώ (αντί 12) εβδομάδων.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι όπως προα
νήγγειλε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρί
της Σχοινάς, η δεύτερη φάση του εμβολιαστικού
προγράμματος, από το φθινόπωρο, θα αφορά
μόνο εμβόλια της τεχνολογίας rnRNA. Ο ίδιος
αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υποβληθούν
σε μία επιπλέον (τρίτη) δόση, οι Ευρωπαίοι που
εμβολιάστηκαν νωρίς.
ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Γην ίδια ώρα, τον δρόμο της
(βελγικής) δικαιοσύνης παίρνει η πολυτάραχη
σχέση EE - AstraZeneca: Η Κομισιόν ανακοί
νωσε χθες πως ξεκίνησε την Παρασκευή, με
τη σύμφωνη γνώμη και των 27 κρατών-μελών,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

Πολίτεβ
περιμένουν
τη σειρά
tous μαζί
με tous
σκύλουε
tous για τη
διενέργεια
rapid test
otis κινητέβ
μονάδεβ
του ΕΟΔΥ
στην Πλατεία
Συντάγματοβ

νομικές διαδικασίες κατά της AstraZeneca για
μη σεβασμό του συμβολαίου της, όσον αφορά
στις παραδόσεις δόσεων του εμβολίου της.
Στο Ισραήλ πάλι - τον «ηγέτη» των εμβολια
σμών - οι Αρχές ανακοίνωσαν πως εξετάζουν
έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας
(κάποιες «δεκάδες», μεταξύ πέντε και πλέον
εκατομμυρίων εμβολιασμένων, πρωτίστως σε
άνδρες κάτω των 30) σε άτομα που έχουν λάβει
το εμβόλιο της Pfizer, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Από την πλευρά της,
η εταιρεία δήλωσε πως δεν έχει παρατηρήσει
υψηλότερη επίπτωση μυοκαρδίτιδας από εκείνη
που θα αναμενόταν στον γενικό πληθυσμό.
Εν τω μεταξύ, 1.317 νέα κρούσματα ανακοι
νώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΥ. Επιπλέον. Σε ένα
μόλις 24ωρο 80 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για
τη ζωή τους, ενώ 811 ασθενείς παραμένουν
διασωληνωμένοι.
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
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«Nein» από τη Μέρκελ στην εξομοΐωση εμβολιασμών και τεστ
Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ κάποιων ατομικών ελευθερι
ών για τους εμβολιασμένους, η επικείμενη
κατάργηση της σειράς προτεραιότητας στην
εκστρατεία ανοσοποίησης και η κατανομή
των εμβολίων μεταξύ ιατρείων και εμβολιαστικών κέντρων προκειμένου να επιταχυνθεί
η διαδικασία ήταν τα βασικά ζητήματα που τέ
θηκαν χθες στην τηλεδιάσκεψη της Ανγκελα
Μέρκελ με τους πρωθυπουργούς των κρατι
δίων της Γερμανίας.
Η καγκελάριος, πάντως, από νωρίς το μεση
μέρι της Δευτέρας προειδοποιούσε να μην εξο
μοιωθούν όσοι έχουν κάνει τεστ με εκείνους
οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊ-
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ού. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της διαδικτυα
κάς συνεδρίασης του προεδρείου του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU), η οποία έγινε
πριν από τη διάσκεψη της ομοσπονδιακής κυ
βέρνησης και των κυβερνήσεων των κρατιδί
ων, η Μέρκελ διαμήνυσε πως «αυτό που ισχύ
ει για όσους έχουν εμβολιαστεί δεν μπορεί να
ισχύει για εκείνους που έχουν κάνει διαγνωσηκό τεστ. Η ασφάλεια του εμβολιασμού είναι
πολύ πιο ισχυρή από την ασφάλεια την οποία
παρέχουν τα διαγνωσυκά τεστ για τον κορονοϊό. Επομένως δεν μπορούν να εξομοιωθούν».
Σύμφωνα με την «Βϊΐά», που επικαλούνταν
χθες πηγές από τους συμμετέχοντες στις δια-

δικτυακές διαβουλεύσεις του κομματικού προ
εδρείου, ο νέος πρόεδρος του CDU ΑρμινΛάσετ έκανε λόγο στην αρχή «για τη θετική εξέ
λιξη των εμβολιασμών».
Την ίδια συγμή και πάντα κατά το ρεπορτάζ
της γερμανικής εφημερίδας, από τη δική του
πλευρά ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν τόνισε
ότι «οι κανόνες για την τήρηση της απόστασης
και της υποχρεωτικής μάσκας θα πρέπει να δι
ατηρηθούν έως ότου επιτευχθεί η ανοσία της
αγέλης». Υπογράμμισε συγχρόνως πως απο
τελεί «μεγάλη πρόκληση το ζήτημα της προ
ώθησης του εμβολιασμού μεταξύ προσφύγων
και μεταναστών».
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στο ΣΒάΒουτιτβ
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OuKpavias

ανάβει ένα κερί
στη μνήμη των
πυροσβεστών και
των εργαζομένων
που πέθαναν
στην πυρηνική
καταστροφή του
Τσερνόμπιλ
ήμερα είναι 64 χρόνων, καθηγη
τής Μαθηματικών και Φυσικής σε
ένα λύκειο της Ουψάλας, βόρεια
της Στοκχόλμης. Τότε ήταν 35 χρόνων,
χημικός στον πυρηνικό σταθμό του Φόρσμαρκ, στην ανατολική πλευρά της Σου
ηδίας, κάπου 1.100 χιλιόμετρα από τον
πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας
του Τσερνόμπιλ. Οσα χρόνια και αν έχουν
περάσει, εκείνη τη μέρα του Απριλίου του
1986, ο Κλίφορντ Ρόμπινσον τη θυμάται
σαν χθες. Ή μάλλον, σαν αύριο.
Το πρωί της 28ης Απριλίου του 1986,
όπως κάθε πρωί, ο Κλίφορντ Ρόμπινσον έφτασε στη
δουλειά του, πήρε το πρωινό του, κατόπιν πήγε να
πλύνει τα δόντια του, σε μία τουαλέτα δίπλα στον χώρο
ασφαλείας του σταθμού του Φόρσμαρκ. Βγαίνοντας,
έπρεπε να περάσει από έναν έλεγχο ασφαλείας: «Το
μηχάνημα, που βρισκόταν εκεί ώστε να διασφαλίζει
ότι οι εργαζόμενοι δεν ήταν μολυσμένοι πριν από την
έξοδό τους, άρχισε να χτυπάει, κάτι που έμοιαζε εντελώς
παράλογο, αφού εγώ ερχόμουν απέξω», διηγείται στην
ανταποκρίτρια της «Monde», την Αν-Φρανσουάζ Ιβέρ.
Η πρώτη σκέψη του Ρόμπινσον ήταν πως επρόκειτο
για κάποια αστοχία υλικού. Αμέσως πήγε στο εργαστήριό
του, προκειμένου να αναλύσει δείγματα φίλτρων από
τα φουγάρα: όλα έδειχναν φυσιολογικά. «Λίγο αργότερα
όμως, το ίδιο πρωί, όταν βγήκα να πάρω έναν καφέ,
υπήρχε μεγάλη ουρά μπροστά στον έλεγχο ασφαλείας.
Χτυπούσε σε κάθε πέρασμα. Ηταν ακατανόητο».
Μόνο μία εξήγηση μπορούσε να σκεφτεί ο 35χρονος
χημικός: μία διαρροή ραδιενέργειας που δεν είχε γίνει
αντιληπτή και είχε μολύνει την περιοχή γύρω από τον
σταθμό. Προκειμένου να επαληθεύσει τη θεωρία του,
δανείστηκε τα παπούτσια ενός εργαζόμενου που είχε
μόλις φτάσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δόθηκε εντολή
εκκένωσης. Ο Ρόμπινσον έμεινε όμως στη θέση του,
προκειμένου να αναλύσει τα δείγματα που είχε λάβει.
Τα αποτελέσματα τον άφησαν άναυδο: «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ παρόμοια ραδιενέργεια. Ακόμα και σε σύγκριση
με τα επίπεδα μέσα στις δεξαμενές ψύξης του σταθμού,
ήταν τεράστια». Στο Φόρσμαρκ επικρατεί σύγχυση: κα

Σ
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1966 στην Ουψάλα, μια ώρα δρόμο από
το Φόρσμαρκ.
Τελικά, στις 19:00 της 28ης Απριλίου, δύο
ολόκληρες ημέρες μετά την έκρηξη στον
αντιδραστήρα 4 του Τσερνόμπιλ, η Μόσχα
επιβεβαίωσε το δυστύχημα. Ο Κλίφορντ
Ρόμπινσον θυμάται τη φρίκη των εργα
ζομένων στο Φόρσμαρκ, στη σκέψη των
όσων είχαν υπομείνει οι συνάδελφοί τους
στην Ουκρανία. Εκείνος είχε καρφωμένα τα
μάτια του στον ουρανό: «Τη νύχτα έβρεξε
και τα επίπεδα ραδιενέργειας αυξήθηκαν
περαιτέρω». Ακόμα και σήμερα, σε ορισμέ
νες περιοχές της Σουηδίας, εντοπίζονται σε μανιτάρια
και θηράματα αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης καισίου
137.0 Ρόμπινσον έχει χρόνια να πατήσει το πόδι του σε
πυρηνικό σταθμό. Και δεν θεωρεί πια το ουράνιο λύση
για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Οι παρενέργειες
ίου Τσερνόμπιλ
νένα σύστημα συναγερμού δεν έχει ενεργοποιηθεί, οι
τρεις αντιδραστήρες μοιάζουν να λειτουργούν άψογα.
Στο μεταξύ, όμως, η είδηση έχει διαρρεύσει. Στις 10:30 το
πρωί, ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Uppland
διέκοψε το πρόγραμμά του προκειμένου να ενημερώ
σει τους ακροατές για την κατάσταση στο Φόρσμαρκ.
Στάλθηκαν μάλιστα επιτόπου δύο δημοσιογράφοι, ενώ
πολλοί εργαζόμενοι στον σταθμό πήραν τηλέφωνο το
σχολείο των παιδιών τους για να τους πουν να κρατή
σουν τα παιδιά εντός.

*

Κλίφορντ Ρόμπινσον ήταν ο πρώτος που ανα
κάλυψε, «εντελώς κατά τύχη», την καταστροφή
στο Τσερνόμπιλ - στα εδάφη της ΕΣΣΔ τότε, στα
εδάφη της Ουκρανίας σήμερα. To Radio Uppland ήταν
το πρώτο ΜΜΕ στον κόσμο που αποκάλυψε, «χωρίς να
Γκούναρ Μπένγκτσον, ο επικεφαλής του Σουη
το γνωρίζουμε», την καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Τις
δικού Ινστιτούτου Ραδιοπροστασίας (SSI) ενη
επόμενες ημέρες, και εβδομάδες, μετά τη σοβιετική
μερώθηκε για την κατάσταση στο Φόρσμαρκ με
βεβιασμένη επιβεβαίωση, η ενημέρωση δοκιμάστηκε
το που αποβιβάστηκε στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης,
σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ιδίως σε εκείνες που
επιστρέφοντας από επαγγελματικό ταξίδι. Τις επόμενες
είχαν φιλοσοβιετική στάση και ισχυρά κομμουνιστικά
ώρες, σήμαναν συναγερμό και άλλοι πυρηνικοί σταθμοί,
κόμματα. Δοκιμάστηκε φυσικά έντονα και στην Ελλάδα τόσο της Σουηδίας όσο και της Φινλανδίας. «Κάνοντας
οι παλαιότεροι θυμούνται πάντα εκείνο το πρωτοσέλιδο
υπολογισμούς, με βάση την κατεύθυνση του ανέμου,
του «Ριζοσπάστη» για το «Αντισοβιετικό «νέφος» - με
κατέστη προφανές πως ερχόταν από το εξωτερικό.
πρόσχημα το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ» που μιλούσε
Ολα τα στοιχεία συνέκλιναν προς ένα ατύχημα που
για «υστερική εκστρατεία» με συντονιστή τον Λευκό
είχε γίνει μερικές ημέρες νωρίτερα στην Ουκρανία ή
Οίκο και ασπαζόταν τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις
τη Λευκορωσία». Η σουηδή υπουργός Ενέργειας και
της ΕΣΣΔ ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος». Οι λίγο
Περιβάλλοντος, Μπιργκίτα Νταλ, επικοινώνησε με τη
μικρότεροι, πάλι, όσοι ανήκουν σήμερα στην ηλικιακή
Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας καθώς και τις πρε
ομάδα 40-49, περιμένουν (εναγωνίως όμως...) να ανοίξει
σβείες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της σουηδικής
και για εκείνους η πλατφόρμα εμβολιασμού κάνοντας
πρεσβείας στη Μόσχα - θα το θυμάστε ίσως αυτό, από
μαύρο χιούμορ - του τύπου, «εμείς δεν έχουμε ανάγκη
την αριστουργηματική μίνι σειρά Τσερνόμπιλ, του 2019,
από κανένα εμβολιασμό, καλυπτόμαστε πλήρως από τις
με σκηνοθέτη τον σουηδό Γιόχαν Ρενκ, γεννημένο το
παρενέργειες του Τσερνόμπιλ».
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 Η Ευρώπη χαλαρώνει τα μέτρα
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Η Ευρώπη χαλαρώνει τα μέτρα
Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και
Γαλλία εγκαταλείπουν το σκληρό
λοκντάουν και προχωρούν σε
σταδιακό άνοιγμα της εστίασης,
των καταστημάτων, των
σχολείων και άλλων
δραστηριοτήτων · Εξαίρεση
αποτελεί η Γερμανία στην οποία
παρατείνεται ο αποκλεισμός
ώς τα τέλη Μαΐου
στερα από έναν παρατεταμένο κορονο-χειμώνα και λοκντάουν διαφόρων
βαθμιδών που επιβλήθηκαν στο μεγα
λύτερο μέρος της Ευρώπης, ορισμένες
χώρες προχωρούν σε σταδιακό άνοιγμα
δραστηριοτήτων.
Στο Βέλγιο, από χθες επιτρέπονται
οι συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων σε
ανοιχτούς χώρους, ενώ στις 8 Μαΐου θα
επαναλειτουργήσει η εστίαση μόνο σε
εξωτερικούς χώρους. Σε μεγαλύτερη χα
λάρωση προχωρά η γειτονική Ολλανδία
όπου από αύριο 28 του μήνα θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα χωρίς
ραντεβού, η εστίαση στους εξωτερικούς
χώρους με περιορισμένο αριθμό πελα
τών από τις 12 το μεσημέρι ώς τις 6 το
απόγευμα, ενώ καταργείται η νυχτερινή
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απαγόρευση κυκλοφορίας.
Ανάσα παίρνει και η Ιταλία μετά το
αυστηρότερο λοκντάουν που επιβλήθηκε
πριν από το Πάσχα των καθολικών. Από
χθες επαναλειτουργεί η εστίαση και επι
τρέπεται η άθληση στους εξωτερικούς
χώρους, αλλά μόνο σε 15 «κίτρινες» περι
φέρειες όπου το επιδημιολογικό φορτίο
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Περαιτέρω χαλαρώσεις που αφορούν
τα γυμναστήρια και τις κατ’ οίκον επι
σκέψεις έχουν εξαγγελθεί από τις 15 Μα
ΐου και μετά. Στο μεταξύ, επιτρέπονται
οι διαδημοτικές και διαπεριφερειακές
μετακινήσεις μεταξύ των «κίτρινων»
περιοχών, παραμένει όμως σε ισχύ η
απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις
10 το βράδυ.

Προβληματισμό σε επιστήμονες και
εκπαιδευτικούς προκαλεί η απόφαση της
κυβέρνησης Μακράν να ανοίξει από χθες
και πάλι τα νηπιαγωγεία και τα Δημοτι
κά σχολεία ύστερα από τρεις εβδομάδες,
καθώς η πανδημία στη Γαλλία δεν δεί
χνει σημάδια ουσιαστικής υποχώρησης.
Χθες μάλιστα, ξεπεράστηκε το «φράγμα»
των 6.000 νοσηλευομένων στις ΜΕΘ για
πρώτη φορά μετά τις 17 Απριλίου του
2020. Κι εκεί, όπως και στην Ελλάδα, η
κυβέρνηση μετακυλίει την ευθύνη στους
πολίτες με τη χρήση self tests, ενώ έχει
εξαγγελθεί ότι σε περίπτωση εμφάνισης
κρουσμάτων θα κλείνουν μόνο τα τμή
ματα στα οποία θα εντοπίζονται αυτά
και όχι ολόκληρες σχολικές μονάδες.
Στον αντίποδα όλων των παραπάνω

βρίσκεται η Γερμανία όπου το λοκντά
ουν ενδέχεται να παραταθεί ώς τα τέλη
Μαΐου. Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός
Υγείας Γενς Σπαν με συνέντευξή του
στην Bild am Sonntag, με δεδομένο ότι
τα κρούσματα όχι απλώς δεν μειώνονται,
αλλά σημείωσαν και νέα αύξηση μέσα
στο Σαββατοκύριακο.
Την ίδια στιγμή, η γερμανική κυβέρ
νηση προαναγγέλλει το άνοιγμα των εμ
βολιασμών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
από τον Ιούνιο, ενώ πέφτουν στο τραπέ
ζι ιδέες όπως η παροχή «προνομίων» σε
άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν
αναρρώσει από τον κορονοϊό ή επιδει
κνύουν αρνητικό τεστ, στα πρότυπα ανά
λογων πρωτοβουλιών τις οποίες μελετά
η Ελβετία.
Η καγκελάριος Μέρκελ πάντως, μετά
τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους πρω
θυπουργούς των κρατιδίων, δεν δεσμεύ
τηκε σε ό,τι αφορά την παροχή «ελευθε
ριών» στους εμβολιασμένους αλλά ούτε
και σχετικά με το πόσο «ελεύθερα» θα
κάνουν φέτος διακοπές οι Γερμανοί στη
χώρα τους. Νωρίτερα μάλιστα, στη δια
δικτυακά συνεδρίαση που προηγήθηκε
με το προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), προειδοποίησε
κατά της απόπειρας εξομοίωσης των
όποιων προνομίων ανάμεσα σε εμβο
λιασμένους και άτομα που έχουν βρεθεί
αρνητικά στον Covid-19, τονίζοντας πως
πρόκειται για δύο ενέργειες που δεν πα
ρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.
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Ταχεία σύνδεση μέσω οπτικών ινών στα δημόσια νοσοκομεία
ΣΤΟΝ εκσυγχρονισμό ίων τεχνολο
γικών υποδομών σε 98 δημόσια νο
σοκομεία και δομές υγείας της χώρας
μέσω της ταχείας σύνδεσής τους με
δίκτυο οπτικών ινών προχωρούν τα
υπουργεία Υγείας και το Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, υλοποιώντας το
«Μαχάων».
Στόχος είναι η υποστήριξη του κλινι
κού έργου, π ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας του ιατρικού προσωπι
κού και η βελτίωση της ανταγωνιστικό
τητας του τομέα υγείας. Η υλοποίηση
του έργου γίνεται οε συνεργασία με το
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας
και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET),
φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Δι
ακυβέρνησης. Ο τεχνολογικός εκσυγ
χρονισμός συνίσταται στην πρόσβασή
τους με υπερυψηλές ταχύτητες, που
υποστηρίζει η προηγμένη υποδομή
του δικτύου ΕΔΥΤΕ, σε δικτυακές και
υπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΥΤΕ
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Α.Ε. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του
έργου, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ανακοίνωσε τη
σύναψη σύμβασης με τον OTE Α.Ε. με
αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μίσθωσης
οπτικών συνδέσμων για τις Νοσο
κομειακές Μονάδες». Η συνεργασία
με τον OTE Α.Ε., που επιλέχθηκε ως
οριστικός ανάδοχος μετά από ανοι
κτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
αφορά υπηρεσίες υλοποίησης των
συνδέσμων οπτικών ινών, καθώς
και την παραχώρηση του δικαιώμα
τος χρήσης των συνδέσμων οπτικών
ινών και υπηρεσίες συντήρησής τους
για δεκαπέντε (15) έτη.
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της σύμ
βασης αυτής, θα αποκτήσει επιπλέον
συνδέσμους οπτικών ινών, προκειμένου να διασυνδέσει τις εγκαταστάσεις
φορέων της Πράξης «Παροχή προηγ
μένων δικτυακών-υπολογιστικών υπη
ρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες
σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους

με στόχο την υποστήριξη του κλινικού
έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής
τους δραστηριότητας και τη βελτίω
ση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
υγείας». Με τους νέους συνδέσμους
οπτικών ινών, οι νοσοκομειακές μονά
δες θα αποκτήσουν πρόσβαση με υπε
ρυψηλές ταχύτητες στην προηγμένη
υποδομή του δικτύου ΕΔΥΤΕ.
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου
έργου αναμένεται να διευκολύνει το
έργο των ιατρών, του νοσηλευτικού
προσωπικού, των τεχνολόγων ιατρι
κών μηχανημάτων, το διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό των νοσοκομείων,
καθώς και τους πολίτες που θα εξυ
πηρετούνται μέσω των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων.
Ανάμεσα στα πολλαπλά οφέλη που
θα προκύψουν ξεχωρίζουν τα ακό
λουθα:
• Ταχύτητα στην αποθήκευση, πρό
σβαση και ανταλλαγή δεδομένων

εντός και εκτός των νοσοκομειακών
μονάδων, μέσω της διασύνδεσης των
δημόσιων νοσοκομείων της χώρας στο
δίκτυο οπτικών ινών ΕΔΥΤΕ.
• Αρχειοθέτηση και ανάκτηση αντι
γράφων απεικονιστικών δεδομένων,
τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο,
σε περιβάλλον cloud, με άμεσα οφέλη
την εξοικονόμηση κόστους, την εξα
σφάλιση διατήρησης δεδομένων και
τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης
ταξινόμησης (υπηρεσία Harmoni).
• Παροχή υπηρεσίας Τεχνητής Νοημο
σύνης / Βαθιάς Μάθησης για γρήγορη
και αξιόπιστη υποβοήθηση διάγνωσης
της νόσου Covid-19 (Coronavirus) από
ανάλυση δεδομένων απεικονιστικών
εξετάσεων.
• Δωρεάν, ασφαλής και γρήγορη πρό
σβαση στο Διαδίκτυο με χρήση της
υπηρεσίας eduroam, μέσω της εγκατά
στασης πολλαπλών σημείων ασύρμα
της πρόσβασης (WiFi) για την κάλυψη

των χώρων των νοσοκομείων.
• Αξιοποίηση των παρεχόμενων υπο
λογιστών πόρων του Κέντρου Δεδο
μένων Υγείας για τη φιλοξενία και
την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας.
• Επέκταση της υπηρεσίας καταλό
γου χρηστών για το προσωπικό κάθε
νοσοκομείου και ενσωμάτωσή τους
στην Ομοσπονδία Ταυτοποίησης &
Εξουσιοδότησης ΕΔΥΤΕ, για πρόσβα
ση σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες με
ασφάλεια.
• Πρόσβαση του επιστημονικού προ
σωπικού των νοσοκομείων στην υπη
ρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων
Διάδοσις. Πρόσβαση στην υπηρεσία
ασφαλών τηλεδιασκέψεων e:Presence,
με βίντεο υψηλής ανάλυσης.
• Ζωντανή παρακολούθηση επιστημο
νικών εκδηλώσεων διαδικτυακά, μέοω
της υπηρεσίας Δίαυλος.

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ
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 Και TpiTOS yupos εμβολιασμών από το φθινόπωρο
με εμβόλια mRNA 66
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 514.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Και TpiTOS yupos εμβολιασμών από
το φθινόπωρο με εμβόλια mRNA

66

καταλήξει σε συμπεράσματα. Η Pfizer είπε
ότι δεν έχει παρατηρήσει υψηλότερο ποσο
στό των περιστατικών από το αναμενόμενο

Η ΕΕ θα κάνει

στον γενικό πληθυσμό.
Ο συντονιστής για την αντίδραση του
Ισραήλ στην πανδημία, Ναχμάν Ας, δήλωσε
ότι μια προκαταρκτική μελέτη έδειξε «δεκάδες
περιστατικά» μυοκαρδίτιδας που σημειώθηκαν
σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια εμβολια
σμένα άτομα, κυρίως μετά τη δεύτερη δόση.
Ο κ. Ας είπε ότι δεν είναι σαφές εάν αυτό
ήταν ασυνήθιστα υψηλό και αν συνδέεται με

διαπραγμάτευση
μόνο με την Pfizer/
BioNTech για να είναι
έτοιμα τα εμβόθια
πριν

το τέλος του

έτους τόνισε ο
επίτροπος κ. Σχοινάς
ο οποίος έκανε Πάγο
για 900 εκατ. δόσεις
το 2022 και 900 εκατ.
δόσεις το 2023

ΜΟΝΟ εμβόλια της βιοτεχνολογίας mRNA
που καλύπτουν και τις μεταλλάξεις, και τα
οποία θα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
θα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του εμβολιασπκού προγράμματος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, από το φθινόπωρο, όπως έκανε γνωστό
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
«Άρα, σημείωσε, de facto, οδεύουμε σε δια
πραγμάτευση μόνο με την κοινοπραξία Pfizer/
BioNTech». Ο κ. Σχοινάς, μιλώντας στο ραδι
οφωνικό σταθμό ανέφερε ότι αυτά τα εμβό
λια θα είναι έτοιμα πριν το τέλος του έτους,
μιλώντας για 900 εκατ. δόσεις το 2022 και
900 εκατ. δόσεις το 2023.
Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι όσοι
εμβολιαστήκαν νωρίς θα χρειαστεί να κάνουν
μια επιπλέον δόση, η οποία θα γίνει με εμβό
λιο mRNA, ενώ η ΕΕ θα εξαντλήσει όλες τις
δόσεις των εμβολίων που έχει αγοράσει.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας του Ισρα
ήλ δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει έναν
μικρό αριθμό περιπτώσεων καρδιακής φλεγ
μονής σε άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο
COVID-19 της Pfizer, αν και δεν έχει ακόμη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το εμβόλιο. Οι περισσότερες από τις περι
πτώσεις αναφέρθηκαν σε άτομα έως 30 ετών.
«Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει επί του
παρόντος εάν υπάρχει υπερβολική νοσηρό
τητα (ποσοστό νόσου) και αν μπορεί να απο
δοθεί στα εμβόλια», δήλωσε.
Μιλώντας στο ριαδιόφωνο χαρακτήρισε
τα περιστατικά ως «ερωτηματικό» και τόνισε

ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη εξαγάγει συμπεράσματα.
Προειδοποίησε ωστόσο πως θα είναι
δύσκολο να συνδεθούν άμεσα με το εμβό
λιο επειδή η μυοκαρδίτιδα, μια πάθηση που
συχνά εξαφανίζεται χωρίς επιπλοκές, μπορεί
να προκληθεί από μια ποικιλία ιών και ένας
παρόμοιος αριθμός περιπτώσεων αναφέρ
θηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
Η Pfizer, που ρωτήθηκε από το Reuters
σχετικά με την επανεξέταση, δήλωσε ότι βρί
σκεται σε τακτική επαφή με το Υπουργείο Υγεί
ας του Ισραήλ για να επανεξετάσει τα δεδο
μένα σχετικά με το εμβόλιο.
«Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ελέγχονται
τακτικά και διεξοδικά και δεν έχουμε παρα
τηρήσει υψηλότερο ποσοστό μυοκαρδίτιδας
από αυτό που θα αναμενόταν στον γενικό πλη
θυσμό. Δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σύν
δεσμος με το εμβόλιο», δήλωσε η εταιρεία.
«Δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν
για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η
μυοκαρδίτιδα είναι ένας κίνδυνος που σχετί
ζεται με τη χρήση του εμβολίου Pfizer / ΒΝΤ
COVID-19».
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 Αλαλούμ στα φαρμακεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 139.21 cm² Κυκλοφορία:
:

27-04-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αλαλούμ
στα φαρμακεία
με χα self tests
Αλαλούμ επικρατεί και στα φαρ
μακεία με τη διανομή των self tests,
με τις πλατφόρμες να έχουν μπλοκάρει, να δημιουργούνται εστίες
συγχρωτισμού έξω από τα φαρμα
κεία, και εργαζόμενους να μένουν
χωρίς τεστ, ενώ υποτίθεται ότι εί
ναι υποχρεωτικό για να εργαστούν.
Οπως καταγγέλλουν φαρμακο
ποιοί, εργαζόμενοι που πρέπει να το
κάνουν δεν περιλαμβάνονται στην
πλατφόρμα (π.χ. όσοι είναι συγχρό
νως και μαθητές σε νυχτερινό σχο
λείο), η πλατφόρμα μπλοκάρει με
τά τα 10 - 15 ΑΜΚΑ και είναι δύ
σκολο να εκτελεστούν ακόμη και
οι συνταγές. Σε όλα αυτά έρχεται
να προστεθεί το κλείσιμο ή η αλ
λαγή του ραντεβού για τον εμβολι
ασμό, με τα φαρμακεία να καλού
νται να υποκαταστήσουν το τερά
στιο κενό που υπάρχει στη δημόσια
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε
προσωπικό, δομές, εξοπλισμό. Υ
πενθυμίζεται ότι μόνο φέτος περι
κόπηκαν 92 εκατομμύρια ευρώ α
πό τον κρατικό προϋπολογισμό για
την ΠΦΥ, που έρχονται να προστε
θούν στις περικοπές όλων των προ
ηγούμενων ετών.
Χτες οι φαρμακοποιοί ανακοίνω
σαν ότι «η διάθεση των self tests
στους πολίτες θα γίνεται μόνο κα
τά τις ώρες κανονικής λειτουργίας
των φαρμακείων και όχι στη διάρ
κεια εφημεριών / διανυκτερεύσεων». Οσο για τη «στρατηγική» της
κυβέρνησης, προβλέπει οι εργα
ζόμενοι να πληρώνουν κι από πά
νω για να «αυτοελεγχθούν», αφού
μόνο ένα από τα δύο υποχρεωτικά
τεστ τη βδομάδα θα είναι δωρεάν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία της Αττικής
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 354.02 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται π πίεση στα νοσοκομεία τπε Αττικήε
Μπορεί ο αριθμός των κρουσμά

οι μισές στο Λεκανοπέδιο, που εξα

μός των ασθενών που νοσηλεύονται

των τις τελευταίες ημέρες να εμφα

κολουθεί να δέχεται τη μεγαλύτερη

διασωληνωμένοι είναι 811, ενώ οι

νίζει μια μικρή σταθεροποίηση,

πίεση. Τα νέα εργαστηριακά επιβε

εισαγωγές νέων Covid-19 στα νοσο

ωστόσο τα νοσοκομεία της χώρας -

βαιωμένα κρούσματα της νόσου

κομεία της επικράτειας είναι451.

και ιδιαίτερα της «πολύπαθης» Αττι

που καταγράφηκαντιςτελευταίες

Σταθερά πρώτη σε κρούσματα

κής- εξακολουθούν να πιέζονται

24ώρεςείναι 1.317, εκτωνοποίων

κορονοϊού παραμένει η Αττική, ενώ

ασφυκτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι

επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων

το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακο

ο ρυθμός εισαγωγών στα νοσοκο

στις πύλες εισόδου της χώρας.

λουθεί να καταγράφεται στο Κέντρο

μεία δεν παρουσιάζει ακόμη μεί

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμόςτων

της Αθήνας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ,

ωση. κάτι που, σύμφωνα μετουςει-

νέων κρουσμάτων είναι πάντοτε μι

το τελευταίο 24ωρο στο Λεκανοπέ

δικούς. αναμένεται να συμβεί ύστε

κρότερος τις Δευτέρες, καθώςτο

διο βρέθηκαν 609 από τα συνολικά

ρα από δύο με τρεις εβδομάδες, εάν

Σαββατοκύριακο μειώνεται κατά

1.317 κρούσματα που εντοπίστηκαν

και εφόσον συνεχιστεί η υποχώρη

πολύ ο αριθμός των τεστ που διε-

στη χώρα. Οι περισσότερες νέες μο

ση των ημερήσιων κρουσμάτων. Το

νεργούνται. Οι νέοι θάνατοι ασθε

λύνσεις στην Αττική καταγράφηκαν

Σαββατοκύριακο στα νοσοκομεία

νών με κορονοϊό είναι 80, ενώ από

στον ΚεντρικόΤομέα Αθηνών(158),

της χώρας πραγματοποιήθηκαν πε

την έναρξη της επιδημίας έχουν κα

ενώ ακολουθούν ο Πειραιάς (100)

ρισσότερες από 1.000 εισαγωγές -

ταγράφει συνολικά 10.087. Ο αριθ

και ο Νότιος Τομέας Αθηνών (88).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ποια εμβόλια να αποφεύγουν όσεε είναι έγκυεε
Πηγή:

ONTIME

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-04-2021

Επιφάνεια 495.09 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ποια εμβόλια να
αποφεύγουν όσεε
είναι έγκυεε
Σ

ύμφωνα με πληροφορίες, η
Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά στις εγκύους να εμβο
λιάζονται με mRNA εμβόλια,
καθώς γι’ αυτά υπάρχουν δε
δομένα ασφαλείας από μελέτες. Δηλα
δή με Pfizer και Modema. Η σύσταση
αυτή φέρεται να βασίζεται στο γεγο
νός ότι για τα συγκεκριμένα εμβόλια
υπάρχουν στοιχεία μελετών που επιβε
βαιώνουν την ασφάλειά τους. Ο παθοάποψη πως το εμβόλιο της AstraZeneca
λόγος-λοιμωξιολάγος, Αθανάσιος Σκουδεν πρέπει να χοτηγηθεί στην ηλικιακή
τέλης, μέλος της επιτροπής, σημείωσε
ομάδα 30-39, «αλλά να ενθαρρυνθεί
ότι η σχετική εισήγηση αναφέρει να
ο εμβολιασμός με AstraZeneca μετά
μην προτιμιόνται τα εμβόλιά με αδενο
ίο, όπως της AstraZeneca και Johnson
τα 55».
■ Στο μεταξύ, σήμερα ανοίγουν τα ρα
& Johnson, από εγκύους και γυναίκες
ντεβού εμβολιασμού για την ηλικιακή
που επιθυμούν να κάνουν παιδί. Ωστό
ομάδα 30-39 και τη Μ. Πέμπτη για
σο, ο κ. Σκουτέλης επανέλαβε πως τα
τους 40-44 ετών με το AstraZeneca,
οφέλη του εμβολίου είναι πολύ περισ
ενώ την Τετάρτη 5 Μαΐου ξεκινούν
σότερα από τις ελάχιστες και σπάνιες
οι εμβολιασμοί με το Johnson &
παρενέργειες.
Johnson, όπως ανακοίνωσε ο γενικός
Ωστόσο, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντί
στο ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού εξέφρασε την

Σχετική εισήγηση
αναφέρει να μην
προτιμιόνται αυτά ins
AstraZeneca και ms
Johnson & Johnson

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Με AstraZeneca θα εμβολιαστούν και
όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
40-44 ετών, για τους οποίους η πλατ
φόρμα ανοίγει τη Μ. Πέμπτη, ενώ από
το Μ. Σάββατο ανοίγει η πλατφόρμα
για τις ηλικίες 45-49, που θα έχουν
τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με
όλα τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα
στη χώρα μας.

Μηνύσεις από την ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
χθες ότι κινήθηκε νομικά κατά της
AstraZeneca επειδή δεν σεβάστηκε
το συμβόλαιό της για την παράδοση
εμβολίων κατά του COVID-19 και δι
ότι δεν είχε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για
να εξασφαλίσει τις παραδόσεις βάσει
προγράμματος.
«Η Κομισιόν ξεκίνησε την περασμένη
Παρασκευή νομική δράση κατά της
AstraZeneca» δήλωσε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν στη διάρκεια συνέντευ
ξης Τύπου, σημειώνοντας ότι και τα
27 κράτη-μέλη στήριξαν την κίνηση,
όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Βάσει του συμβολαίου, η εταιρεία έχει
δεσμευτεί να καταβάλει «τις καλύτε
ρες εύλογες προσπάθειές της» για να
παραδώσει 180 εκατ. δόσεις εμβολίου
στην ΕΕ το δεύτερο φετινό τρίμηνο,
από ένα σύνολο 300 εκατ. δόσεων για
την περίοδο από τον Δεκέμβριο έως
τον Ιούνιο. Όμως, η εταιρεία ανέφε
ρε σε δήλωσή της στις 12 Μαρτίου
πως έχει στόχο να παραδώσει μόνο
το ένα τρίτο αυτής της ποσότητας.
Μία εβδομάδα αργότερα, η Ευρωπα
ϊκή Επιτροπή έστειλε νομική επιστο
λή στην εταιρεία, ως το πρώτο βήμα
μιας επίσημης διαδικασίας για την
επίλυση διενέξεων.

26

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΑΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κλινικές της Θεσσαλίας καταγγέλλει η
Αρι ...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

30

Επιφάνεια 79.82 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΑΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κρουσμάτων κορωνοϊού σε ιδιωτικές
κλινικές της Θεσσαλίας καταγγέλλει η Αριστερή Παρέμβαση -Ανταρ
σία. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πλήθος δημοσιευμάτων σε ΜΜΕ
πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας για διασπορά του ιού σε δομή της
Λάρισας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, υπάρχουν καταγγελίες από
υγειονομικούς για φαινόμενο μεγάλης διασποράς στην κλινική, στην
οποία γίνεται αξιοποίηση του ίδιου προσωπικού σε covid και no covid
πτέρυγες. «Κατά το τελευταίο κύμα της πανδημίας, η κλινική παραχώρησε
μια πτέρυγά της με 50 κλίνες - όχι ΜΕΘ - για την εξυπηρέτηση ελαφρών
περιστατικών, δηλαδή, να μεταφέρονται εκεί περιστατικά, τα οποία πρώτα
αξιολογούνται από τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής. Αποτέλεσμα
αυτής της «προσφοράς» λόγω της κινητικότητας του ίδιου προσωπικού
μεταξύ covid και no-covid πτέρυγας, λόγω μη συμμόρφωσης σε κανένα
πρωτόκολλο οργάνωσης και λόγω εναπόθεσης σε ακατάλληλους χώ
ρους μολυσματικών υλικών, έχουμε τη μεγάλη διασπορά του ιού και την
αλματώδη αύξηση κρουσμάτων στην κλινική», σημειώνει.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η διαχρονική θνησιμότητα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 250.04 cm² Κυκλοφορία:
:

27-04-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Η διαχρονική Θνησιμότητα
ίναι aAnGes ότι «η χώρα pas κα
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
τέχει το αρνητικό ρεκόρ θανά
Του Παςχου Μανδραβελη
των ανά εκατομμύριο πληθυ
σμού σε όλη την Ευρώπη» λόγω
κορωνοϊού, onus ανέφερε ο κ. Αλέ5ns Tainpas; (22.4.2021). Οχι, απα Φεβρουάριο του 2021 (...) η Ελλάδα σοκομειακέε λοιμώξεΐ3 oris xcjpes
ντά με πραγματικά στοιχεία ο διεμφάνισε μια αύξηση θανάτων 7% ms Ε.Ε. είναι 5% των εισαγωγών
κτυακόε ronos Ellinika Hoaxes, που κατά τη διάρκεια ms nav6npias, στα νοσοκομεία (...), στη χώρα pas
ελέγχει την ακρίβεια όσων δημοσι που την τοποθετεί στην 21η θέση κατά μέσον όρο το 15%. Λόγω του
μεταξύ 26 χωρών ms Ε.Ε.».
απορρήτου συγκεντρώνονται δύ
εύονται πρωτίστου στο Διαδίκτυο.
«Σταθμίζονταε tous ημερήσιοί θα
Αυτά είναι τα κακά νέα. Τα χαρό- σκολα τα στοιχεία (...) Η θνησιμό
νάτου με τον πληθυσμό (θάνατοι τερα έρχονται από παλιά, πριν από τητα από νοσοκομειακέε λοιμώξεΐ5
ανά εκατομμύριο), παρατηρούμε ότι τη νυν ή την προηγούμενη κυβέρ στα νοσοκομεία ms xcopas pas εί
η Ελλάδα ανέρχεται στην 8η θέση», νηση. Στα θέματα υγεία3 και περί ναι πάνω από 30% των προσβληθέθαλψή, η χώρα pas παρουσιάζει ντων. Στα νοσοκομεία ms Ε.Ε. είναι
ενώ «omus συνολικού3 θανάτου
από την αρχή ms nav6npias, χω- διαχροντκέε στρεβλώσει και αυτέε στο 15%. (...) Ιδιαίτερα ανησυχητι
pis στάθμιση, η Ελλάδα καταγρά δεν αφορούν μόνο το χαμηλό πο κά είναι τα ποσοστά στΐ5 μονάδεε
σοστό 6npoaias δαπάνηε, που εν εντατική3 Θεραπεία3» (22.11.2016).
φεται στη 16η θέση» (23.4.2020).
Για τη διαχείριση ms nav6npias
πολλοί3 καλύπτεται με απευθείαε
Η μεγάλη Θνησιμότητα am
ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άλλο πληρωμέε των πολιτών. Σύμφω ΜΕΘ οφείλεται πρωτίστωε στα
στοιχείο από τη Eurostat, που εμ να με παλαιότερη ανακοίνωση ms
αντιβιοτικά, όπου η χώρα pas κά
φανίζει την πλεονάζουσα θνησι Πανελλήνια5 Opoanov0ias Εργα νει πρωταθλητισμό σε ό,τι αφορά
ζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων την κατανάλωση, σύμφωνα με τον
μότητα λόγω κορωνοϊού: «Από τον
Ιανουάριο του 2020 μέχρι και τον (ΠΟΕΔΗΝ), «η νοσηρότητα από νο- ΠΟΥ. Οφείλεται και σε άλλουε παρά-

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Yovrrs, όπωε η διαχρονική άρνηση
μεγάλου p0pous του υγειονομικού
προσωπικού να εμβολιαστεί. Δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε (pias και
τα στοιχεία είναι απόρρητα!), αλ
λά η θνησιμότητα εντόε των νο
σοκομείων πρέπει να είναι υψηλή
και για εξωνοσοκομειακού3 λόγου3,
oncos π.χ. το χαμηλό ποσοστό προ
ληπτικών διαγνώσεων (τσεκάπ) ή
τα υψηλά ποσοστά Kanviapams και
παχυσαρκίαε στον πληθυσμό. Ετσι,
όσοι φτάνουν στο ΕΣΥ έχουν ήδη
επιβαρυμένη κατάσταση.
Είναι koivos ronos ότι οι Kpiaris
αποκαλύπτουν ns κρυμμένεε παθογένειεε των συστημάτων. Η αντι
πολίτευση για την αντιπολίτευση,
και μάλιστα με fake-api0po0s, όχι
μόνο δεν λύνει αλλά συσκοτίζει τα
προβλήματα. Ετσι αυτά κληροδο
τούνται και κληρονομούνται από
κυβέρνηση σε κυβέρνηση και μά
λιστα διογκωμένα...
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 Ο Γιαννάκος κάνει συστάσεις για τις εκκλησΐες
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 202.64 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-04-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Ο Γιαννάκοβ κάνει συστάσειε για as εκκλησΐεβ
ΚΡΙΣΙΜΗ παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία, με τον
πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο να κάνει έκκλη
ση στους πολίτες για τα προσκυνήματα κατά τη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας και τον εορτασμό του Πάσχα.
«0 ιός κολλάει όταν ασπάζεται ο ένας μετά τον άλλον.
Ας προσπαθούμε να αποφεύγουμε αυτές ης επισημάνσεις.
Κολλάει όταν είμαστε πολλοί μαζί και γλεντάμε. Ειδικά όταν
δίπλα μας στα γλένπα, στην εκκλησία υπάρχουν αρνητές
του ιού, της μάσκας, των οποίων μάλιστα ήρθε η σειρά τους
να εμβολιαστούν και δεν το έπραξαν» τονίζει ο κ. Γιαννάκος. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταλογίζει ευθύ
νες σπς εταιρίες για τον πόλεμο που γίνεται με τα εμβόλια
κατά του κορονοϊού. «Ολα τα εμβόλια, άλα τα φάρμακα, μπο
ρεί σε απειροελάχιστη πιθανότητα να προκαλέσουν παρε
νέργειες. Δεν σημαίνει όη δεν τα παίρνουμε, θα πρέπει να
κάνουμε το ίδιο όπως με το εμβόλιο της γρίπης, που δεν ρω
τάμε ποιας εταιρίας είναι» εξήγησε ο κ. Γιαννάκος και κάλεσε όλους τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν.
«Είναι χρέος μας και καθήκον να το πράξουμε. Να πάψουν να μας προσβάλουν. Φυσικά, να μας δοθεί η δυνατό
τητα με μια δεύτερη ευκαιρία. Μη δίνουμε άλλοθι σε απο
τυχημένες πολιτικές υγείας». Στο μεταξύ, η τραγική κατά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σταση στα νοσοκομεία αποτυπώνεται στο γεγονός όη τα
Νοσοκομεία Αττικόν, «Γ. Γεννηματάς», Ευαγγελισμός και
Κρατικό Νίκαιας έχουν γεμίσει με ράντσα για τα γενικά περισταυκά σας εφημερίες. Το «Αλεξάνδρα» έχει οκτώ ασθε
νείς σε φορεία στην Παθολογική Κλινική. Το ασύλληπτο,
σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, είναι όη η ΜΑΦ είναι
γεμάτη με οκτώ διασωληνωμένα γενικά περιστατικά και
στην ίδια ΜΑΦ αναγκάζονται να νοσηλεύουν πέντε διασωληνωμένα περισταηκά σε φορεία! Στην καρδιολογική
μονάδα νοσηλεύονται επίσης οκτώ διασωληνωμένα περι
στατικά κορονοϊού σε λίστα αναμονής για κανονική ΜΕΘ.
Διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία της
Αττικής είναι δέκα συν δύο γενικά περισταηκά στο «Γ. Γεν
νηματάς», έξι στο Σισμανόγλειο, επτά στον Ερυθρό Σταυ
ρό, επτά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, οκτώ στο «Αλεξάν
δρα» και ένας στο θριάσιο.
Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, παρά ης
αυτοσχέδιες ΜΕΘ που αναπτύσσονται καθημερινά, 40
διασωληνωμένα περισταηκά κορονοϊού βρίσκονται εκτός
ΜΕΘ. Μάλιστα, οι ημέρες αναμονής στα 30 εξ αυτών είναι
από δύο έως δέκα, ενώ δεκάδες ασθενείς έχασαν τη ζωή
τους περιμένοντας να βρουν κενή κλίνη.
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 Καπό Mem. μπουκιά στο στόμα
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

12-13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 2009.6 cm² Κυκλοφορία:
:

27-04-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ HjQ

Mem.
μπουκιά
στο στόμα
Από τη Δευτέρα του Πάσχα οπότε ανοί
γουν ξανά τις πόρτες τους τα καταστήμα
τα εστίασης, οι πολίτες θα μπορούν να με
τακινούνται ελεύθερα από δήμο σε δή
μο, ενώ δεν θα χρειάζεται να στέλνουν
μήνυμα από το κινητό τους για να πάνε
σε κάποιο μαγαζί, σύμφωνα με τον γενι
κό γραμματέα Εμπορίου και Προστασί
ας Καταναλωτή.
Οπως διευκρίνισε ο
Παναγιώτης Σταμπουλίδης (μικρή
φωτό), τα μαγαζιά
θα κλείνουν στις 11
τη νύχτα για τους θαμώνες. Ωστόσο, θα
συνεχίζουν να λει
τουργούν και πέρα
από τη συγκεκριμέ
νη ώρα, παρέχοντας
υπηρεσίες delivery
και takeaway. Ωστό
σο, στις δηλώσεις του
ο γ.γ. Εμπορίου έδει
ξε ακόμη μια φορά το
πρόβλημα της έλλειψης
συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ των αρ
μοδίων, με αποτέλεσμα τη σύγχυση των
πολιτών. Πριν από λίγες μέρες ο υπουρ
γός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης είχε
δηλώσει ότι δεν θα «πέφτει» πρόστιμο σε
όσους φεύγουν από τα μαγαζιά στις 11 τη
νύχτα, οπότε από την ερχόμενη εβδομά
δα αρχίζει η απαγόρευση κυκλοφορίας.
«Ο γενικός κανόνας είναι ότι στις 11
θα ξεκινά η απαγόρευση και θα πρέπει
όλοι να φροντίσουν να είναι στα σπίτια

τους» ανέφερε ο κ. Σταμπουλίδης, απα
ντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλω
ση του κ. Γεωργιάδη!
Ο κ. Σταμπουλίδης επανέλαβε πως για
την επανεκκίνηση της εστίασης υπάρχει το
πρόγραμμα με τη χορήγηση κεφαλαίων κί
νησης, η πλατφόρμα του οποίου θα ανοί
ξει στις 10 Μα'ίου, και τόνισε ότι η εκταμίευση των χρημά
των θα είναι άμε
ση. Παράλληλα,
ανέφερε πως συ
νεχίζονται τα μέ
τρα με την ανα
στολή συμβάσεων
και την έκπτωση
otis
ενοικίων.
Πάντως, ήταν
κάθετος όταν κλή
θηκε να σχολιάσει
την πρακτική της
κυβέρνησης να
επιβαρύνει περισ
σότερο οικονομι
κά τους επιχειρη
ματίες με την αγορά
των self tests για τους ίδιους και τους υπαλ
λήλους τους, τη στιγμή που καλούνται να
λειτουργήσουν με άδεια ταμεία τα μαγα
ζιά τους που είναι κλειστά εδώ και έξι μή
νες. «Το άνοιγμα της επιχείρησης παρά
γει υπεραξία και επομένως θα πρέπει και
οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να ανα
λάβουν ένα κόστος της υποχρέωσης που
έχουν και απέναντι στους πελάτες τους
και απέναντι στο προσωπικό για ασφαλή
λειτουργία των επιχειρήσεων» ανέφερε.

XkipissmsaAAa με
την υποχρέωση
11
το βράδυ να βρίσκεται
σπίτι του η μετακίνηση
του κόσμου στα
καταστήματα εστίασηε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ιι Πρόβλεψη - εψιάλτηε από τον
καθηγητή Νίκο ΤζανύκηΙ Οκορονοϊόε
θα χτυπάει αλύπητα μέχρι τιε25Μαΐου

Καπό
θλίψη επικρατεί στη Φθιώτιδα
από τη στιγμή που έγινε γνωστή
η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο
πρώην αστυνομικός διευθυντής
Γρηγόρης Τσιμιτσέλης «χτυπη
μένος» από τον κορονοϊό.
Ο 57χρονος είχε νοσήσει πριν
από λίγο καιρό. Την περασμέ
νη Τρίτη η κατάστασή του πα
ρουσίασε ξαφνική επιδείνω
ση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Αν και πάλεψε για να κρατηθεί
στη ζωή, τελικά δεν τα κατάφερε και «έφυγε» την Κυριακή των
Βαϊων.
Ο Γρηγόρης Τσιμιτσέλης εί-
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 Καπό Mem. μπουκιά στο στόμα
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

12-13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2021

ΕΣΥ ίο μεγαΜο σου!
Διασωίϊηνωμένοι
ασθενεί» σε φορεία

Εφιαλτική είναι η απαι
σιόδοξη πρόβλεψη του
καθηγητή Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης Νίκου Τζανάκη
για τον αριθμό των θα
νάτων της πανδημίας στη
χώρα, καθώς τα μοντέλα
πρόβλεψης που αναπτύσ
σει δείχνουν ότι τα θύμα
τα του κορονοϊού θα εξα
κολουθήσουν να κυμαίνο
νται για αρκετό καιρό σε
υψηλά επίπεδα.
«Προβλέπουμε ότι μέχρι
τις 20-25 Μάίου θα έχου
με 400-500 νεκρούς από
κορονοϊό κάθε εβδομά
δα, αυτό έχει προεξοφληθεί από τα νούμερα στις ει
σαγωγές στα νοσοκομεία,
τους διασωληνωμένους

και τους νοσηλευόμενους
στις ΜΕΘ» εξήγησε ο κ.
Τζανάκης σε τηλεοπτική
εκπομπή.
Ωστόσο, ο καθηγητής
εκτίμησε ότι η βελτίωση
των καιρικών συνθηκών,
ο εμβολιασμός και τα self
tests θα βοηθήσουν να μει
ωθούν τα κρούσματα.
«Δεν θα έχουμε πισωγύρισμα με το άνοιγμα της
εστίασης και άλλων κλά
δων, για μια σειρά από λό
γους: Ο ιός θα πέσει έτσι κι
αλλιώς τώρα με τη ζέστη,
καθώς είναι χειμωνιάτι
κος, ο δεύτερος λόγος εί
ναι η πρόοδος του εμβολι
ασμού και ο τρίτος το κομ
μάτι των self tests που γίνο
νται σε μεγάλο μέρος του

πληθυσμού, που μέχρι τώ
ρα δεν υποβαλλόταν σε
έλεγχο» είπε.

Το τέταρτο κύμα
Απαντώντας σε σχετικό
ερώτημα, ο καθηγητής
εκτίμησε ότι δεν θα υπάρ
ξει νέα έξαρση του ιού.
«Δεν νομίζω ότι θα
δούμε τέταρτο κύμα κορονοϊού το επόμενο διά
στημα κι αυτό διότι δεί
χνουν να τηρούνται τα
μέτρα, π.χ. στο λιανε
μπόριο, που λειτουργεί
με όρους “ιατρείου”, για
τρίτη εβδομάδα δεν εί
δαμε αύξηση των κρου
σμάτων, αντιθέτως έχου
με μείωση» τόνισε.
Οπως ανέφερε ο κ.

Τζανάκης, έχουμε ήδη
«χτίσει» ένα τείχος ανο
σίας που φτάνει στο 30%35%, καθώς έχουν γίνει
πολλοί εμβολιασμοί και
τις επόμενες εβδομάδες
προγραμματίζονται εκα
τομμύρια άλλοι.
«Κάποιος που έχει κά
νει δύο διαδοχικά self tests,
π.χ. σήμερα και το Μεγάλο
Σάββατο, θα είναι ασφα
λές να βρεθεί με άλλους
ανθρώπους για το τρα
πέζι του Πάσχα» είπε και
πρόσθεσε όσον αφορά το
άνοιγμα του τουρισμού τις
επόμενες εβδομάδες: «Κά
ποιος με δύο αρνητικά self
tests θα πρέπει να αντιμε
τωπίζεται σαν να έχει εμ
βολιαστεί».

Κρίσιμη παραμένει η κατάστα
ση στα νοσοκομεία, με τον πρό
εδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο (φωτό) να κάνει έκκληση
στους πολίτες για τα προσκυνή
ματα κατά τη διάρκεια της Μεγά
λης Εβδομάδας και τον εορτασμό
του Πάσχα.
«Ο ιός κολλάει όταν ασπάζεται ο ένας μετά τον άλλον ης εικό
νες. Ας προσπαθούμε να αποφεύ
γουμε αυτές τις επισημάνσεις.
Κολλάει όταν είμαστε πολλοί
μαζί και γλεντάμε. Ειδι
κά όταν δίπλα μας
στα γλέντια, στην
εκκλησία υπάρ
χουν αρνητές
του ιού, της μά
σκας, των οποί
ων μάλιστα ήρ
θε η σειρά τους
να εμβολιαστούν
καιδεντοέπραξαν»
τονίζει ο κ. Γιαννάκος.
Μάλιστα, ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ καταλογίζει ευθύ
νες σης εταιρίες για τον πόλεμο
που γίνεται με τα εμβόλια.
«Ολα τα εμβόλια, όλα τα φάρ
μακα, μπορεί σε απειροελάχιστη
πιθανότητα να προκαλέσουν πα
ρενέργειες. Δεν σημαίνει όη δεν
τα παίρνουμε, θα πρέπει να κά
νουμε το ίδιο όπως με το εμβό
λιο της γρίπης, που δεν ρωτάμε
ποιας εταιρίας είναι» εξήγησε ο κ.
Γιαννάκος και κάλεσε όλους τους
υγειονομικούς να εμβολιαστούν.
Στο μεταξύ, η τραγική κατά
σταση στα νοσοκομεία αποτυπώνεται στο γεγονός άπ τα νοσοκο

μεία Ατηκόν, «Γ. Γεννηματάς», Ευ
αγγελισμός και Κραπκό Νίκαιας
έχουν γεμίσει με ράντσα για τα γε
νικά περισταπκά σης εφημερίες.
Το «Αλεξάνδρα» έχει οκτώ ασθε
νείς σε φορεία στην Παθολογική
Κλινική. Το ασύλληπτο, σύμφωνα
με τον Μιχάλη Γιαννάκο, είναι όη
η ΜΑΦ είναι γεμάτη με οκτώ διασωληνωμένα γενικά περιστσηκά
και στην ίδια ΜΑΦ αναγκάζονται
να νοσηλευτούν πέντε διασωλττνωμένα περιστσηκά σε φορεία!
Στην Καρδιολογική Μονάδα νοσηλεύονται
επίσης οκτώ διασωληνωμένα πε
ριστατικά κορονοϊού σε λίστα
αναμονής για
κανονική ΜΕΘ.
Διασωληνωμένοι ασθενείς
εκτός ΜΕΘ στα νο
σοκομεία της Αττικής
είναι δέκα συν δύο γενικά ηεριστσηκά στο «Γ. Γεννηματάς», έξι
στο Σισμανόγλειο, επτά στον Ερυ
θρό Σταυρό, επτά στο Γενικό Κρα
πκό Νίκαιας, οκτώ στο «Αλεξάν
δρα» και ένας στο θριάσιο.
Οπως επισημαίνει ο πρόε
δρος της ΠΟΕΔΗΝ, παρά ης αυ
τοσχέδιες ΜΕΘ που αναπτύσσο
νται καθημερινά, 40 διασωληνωμένα περιστσηκά κορονοϊού βρί
-μ

σκονται εκτός ΜΕΘ. Μάλιστα, οι
ημέρες αναμονής στα 30 εξ αυ
τών είναι από δύο έως δέκα, ενώ
δεκάδες ασθενείς έχασαν τη ζωή
τους περιμένοντας να βρουν κε
νή κλίνη.

ταξίδι, κυρ αστυνόμε!
χε εργαστεί σε υπεύθυνα πό
στα ως διοικητής σε αστυνομι
κά τμήματα στη Λοκρίδα, στα
Καμένα Βούρλα, στη δυτική
Φθιώτιδα και για πολλά χρόνια
στη Λαμία και είχε φτάσει έως
τον βαθμό του αστυνομικού δι
ευθυντή.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι ο 57χρονος δεν υπέφερε από
υποκείμενα νοσήματα. Μάλι

στα , όσοι τον ήξεραν έκαναν λό
γο για έναν άνθρωπο που φρό
ντιζε πολύ την υγεία του.

24xpovos στη ΜΕΘ
Την ίδια στιγμή στο προσωπικό
του Νοσοκομείου Λαμίας έχει
σημάνει συναγερμό η διασωλή
νωση ενός 24χρονου στη ΜΕΘ
Covid. Πρόκειται για το νεαρό
τερο άτομο που νοσηλεύεται σε

τόσο σοβαρή κατάσταση στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο, επι
βεβαιώνοντας πως ο ιός δεν κά
νει διακρίσεις και δεν κοιτά ηλι
κίες. Στη ΜΕΘ Covid του Νοσο
κομείου Λαμίας νοσηλεύονται
συνολικά 12 άτομα, καθώς έγι
νε ακόμη μία εισαγωγή από το
πέτρινο κτίριο, ενώ ol ασθενείς
στην Κλινική Covid έχουν φτά
σει τους 41.

Παράλληλα θετική στον ιό
βρέθηκε μια νοσηλεύτρια σε κλι
νική του Πανεπιστημιακού Νο
σοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφω
να με τις πληροφορίες, η γυναί
κα πιθανότατα κόλλησε από το
παιδί της. Αλλες δύο νοσηλεύτριες έχουν τεθεί σε καραντί
να, ενώ υποβλήθηκαν σε τεστ
όλοι οι ασθενείς της συγκεκριμέ
νης κλινικής, στην οποία για την

ώρα έχουν σταματήσει οι εισα
γωγές ασθενών. Επίσης, άλλο
ένα κρούσμα καταγράφηκε και
σε κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου, παρά
τους συνεχείς ελέγχους που γίνο
νται. Πρόκειται για εργαζόμενη
στην Αγγειοχειρουργική Κλινική,
η οποία τέθηκε σε καραντίνα, ενώ
σε περιορισμό μπήκαν άλλα δύο
άτομα που δούλευαν μαζί της.

ιι θλίψη στη Φθιώτιδα! Εφυγε από τη ξωή nunηperns από τονκορονοϊό
ο 57xpovos ουπαξιούχοβ αξιιοματικόΞ ms ΕΛ.ΑΣ. Γρηγόρηε Τοιμιτοέληε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

31

 ΠΟΕΔΗΝ: Σαράντα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στην
Αττική
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 87.3 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-04-2021

Κυκλοφορία:

2870

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ: Σαράντα
διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ
στην Αττική
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργα
ζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ) για τις ημέρες του Πά
σχα, καθώς η κατάσταση συνεχί
ζει να είναι κρίσιμη στα νοσοκο
μεία, όπου μόνο στην Αττική υ
πάρχουν 40 διασωληνωμένοι α
σθενείς κορωνοϊού εκτός ΜΕΘ.
"Η κατάσταση στα νοσοκομεία εί
ναι κρίσιμη. Χρειάζεται μεγάλη
προσοχή τη Μεγάλη Εβδομάδα σε
εκκλησίες και σε γλέντια", επιση
μαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπον
δίας, Μιχάλης Γιαννάκος.
Τα νοσοκομεία, που παραμένουν
σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έ
χουν γεμίσει με ράντζα σε γενικά
περιστατικά, υποστηρίζει η ΠΟΕ
ΔΗΝ, αναφέροντας πως ειδικά τα
νοσοκομεία Αττικό, Γεννηματάς,
Ευαγγελισμός και Κρατικό Νί
καιας, όπως και άλλα, στις εφημε
ρίες, γεμίζουν με ράντζα σε γενικά
περιστατικά.
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