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1) [ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, Σελ. 7 ] [] Πολίτες Β' Κατηγορίας και σε θέματα υγείας αυτοί της Βολισσού
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2) [ESPRESSO, Σελ. 1,7 ] [] Ο ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
3) [ONTIME, Σελ. 1,4 ] [] Με χειροπέδες στο Δρομοκαίτειο ο Φουρθιώτης
4) [STAR PRESS, Σελ. 1,4 ] [] Στο Δρομοκαΐτειο μεταφέρθηκε από τις φυλακές ο Φουρθιώτης
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5) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 21 ] [] Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στις δημόσιες μονάδες Υγείας Πρόνοιας
6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 21 ] [] 4.000 έρχονται στο ΕΣΥ στη θέση 20.000 που φεύγουν
7) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 10 ] [] Στα... αζήτητα τα εμβόλια στην Ανατολική Ευρώπη
8) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 6 ] [] Κοινή γραμμή Γεραπετρίτη - Ξανθού για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
9) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 24 ] [] Ο Φουρθιώτης τελικά δεν έμεινε στο Δρομοκαΐτειο!
10) [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Σελ. 10 ] [] Γιατί δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
11) [ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σελ. 1,8-9 ] [] Αδειάζουν τα νοσοκομεία από κορωνοϊό
12) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 1,14 ] [] Φως για το ινστιτούτο του κορονοϊού στην Ουχάν
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13) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 14 ] [] I Μένιοε στη «φωλιά του κούκου», όπως Βίκυ Σταμάτη «Δεν το παίζω τρελός, αλλά
είμαι»
14) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 1,14-15 ] [] Evας στους τρεις ηλικιωμένους δεν εμβολιάστηκε
15) [ΑΥΓΗ, Σελ. 22 ] [] Νέα σενάρια για την έναρξη της πανδημίας
16) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 18 ] [] Ερχεται προκήρυξη για 4.000 µόνιµους νοσηλευτές
17) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 8 ] [] Αργότερα εμβόλιο στους ασθενείς COVID-19
18) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 16 ] [] Υποχρεωτικός ή εθελοντικός ο εμβολιασμός;
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 Πολίτες Β' Κατηγορίας και σε θέματα υγείας αυτοί
της Βολισσού
Πηγή:

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 409.98 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-05-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πολίτες Β' Κατηγορίας και σε θέματα υγείας
αυτοί της Βολισσού
ΣΕ ΚΑΘΕ αρμόδιο φορέα απευ

ριοχή μας εδώ και δεκαετίες πα
ραμένουν άλυτα.
Δεν μας είναι καθόλου ευχάρι

θύνεται με επιστολή του ο Πρό
εδρος της Βολισσού Σωτήρης
Παραδείσης, αναφερόμενος σε
θέματα υγείας στην περιοχή, που
παραπέμπουν τους κατοίκους της
Αμανής στην Β' Κατηγορία.

στο να αισθανόμαστε ότι η αντι
μετώπιση των προβλημάτων
υγείας των κατοίκων της περιο
χής μας είναι επισφαλής.

Αναλυτικά επισημαίνει στους
κ. Βασίλη Κικίλια, υπουργό
Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη,
αναπληρωτή υπουργό Υγείας, κ.
Ελένη Κανταράκη, Διοικήτρια
Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», κ. Νικ. Ταναΐνη, Διευ
θυντή Κέντρου Υγείας Χίου, κ.

Δεν μας είναι καθόλου ευχάρι
στο να βλέπουμε την επίσημη
πολιτεία να αντιμετωπίζει τους
κατοίκους της Βολισσού και της
ΒΔ Χίου γενικότερα ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, ακόμα και
στα κρίσιμα θέματα της υγείας.
Δεν μας είναι καθόλου ευχάρι

προσωπικού.
• Το αίτημα για τη λειτουργία
εμβολιαστικού κέντρου στη Βο-

Ηλία θεοδωρόπουλο. Διευθυ

στο να διαπιστώνουμε ότι απευ
θυνόμαστε
σε
«ώτα
μη
ακουόντων».
Δεν μας είναι καθόλου ευχάρι
στο να διαπιστώνουμε ότι κανένα
από τα προβλήματα που έχουμε
θέσει το τελευταίο διάστημα δεν
επιλύθηκε. Αντίθετα έγιναν οξύτερα.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμέ

νούν και τα 100 χιλιόμετρα) στο
άλλο άκρο της Χίου και να επω
μίζονται το δυσβάστακτο κόστος
του ταξί που πρέπει να χρησιμο
ποιήσουν προκειμένου να μετα
βούν στον τόπο εμβολιασμού.
• Αυτό που συμβαίνει τελευ
ταία και αποτελεί τη σταγόνα

ντή Κέντρου Υγείας Πυργίου, με
κοινοποίηση στους κ. Νότη Μηταράκη, υπουργό Μετανάστευ
σης και Ασύλου και Βουλευτή
Χίου, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη,
Βουλευτή Χίου, κ. Κώστα Μουτζούρη. Περιφερειάρχη Βορ. Αι
γαίου, κ. Παντελή Μπουγδάνο,
Αντιπερκρερειάρχη Χίου, κ. Πα
ντελή Βρουλή, θεματικό Αντιπερκρερειάρχη Υγείας, κ. Σταμάτιο

Κάρμαντζη, Δήμαρχο Χίου, κ.
Κυριάκο Ζωάνο, Αντιδήμαρχο
Αμανής, κ. Κώστα Τριαντά
φυλλο, επικεφαλής του συνδυα
σμού

«Συμμαχία

Αξιών»,

κ.

Μανώλη Βουρνού, επικεφαλής
του συνδυασμού «Πρωτοβουλία
για τη Χίο», κ. Γιάννη ΚαραΒασίλη, επικεφαλής του συνδυα
σμού «Χίος μπροστά», κ. Μάρκο

Σκούφαλο, επικεφαλής του συν
δυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση
Χίου», κ. Μανώλη Στάθη, επικε
φαλής του συνδυασμού «Δίκτυο
Πολιτών Χίου», κα Ερμιόνη Φρε
ζούλη, επικεφαλής του συνδυα
σμού «Χιακή Συμπολιτεία», κα
ΒιΒή Ποταμούση, Δημοτική
Σύμβουλο Δ.Ε. Αμανής.
Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι
δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο
να επανερχόμαστε σε θέματα τα
οποία ενώ απασχολούν την πε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νοι:
• Καμία λύση δεν δόθηκε
μέχρι τώρα στο θέμα του οδηγού
του ασθενοφόρου. Η τύχη των
ασθενών και των τραυματιών
εξαρτάται από τη δυνατότητα
εθελοντικής προσφοράς.
• Η καθημερινή παρουσία για
τρού γενικής ιατρικής φαίνεται
ότι αποτελεί πια παρελθόν, χωρίς
ελπίδα να ξαναγίνει πραγματικό
τητα. Ακόμη και οι τακτικότερες
επισκέψεις γιατρών γενικής ια
τρικής παραμένουν όνειρο. Αντί
θετα ολοένα και αραιώνουν
περισσότερο.
• Το Ιατρείο της Βολισσού
αποκαλείται μεν Πολυδύναμο,
αλλά είναι ουσιαστικά μόνο κατ'
ευφημισμόν, αφού οι κενές θέ
σεις δεν καλύπτονται και τα προ
βλήματα υγείας αντιμετωπίζονται
χάρη στις υπεράνθρωπες προ
σπάθειες του εκάστοτε αγροτι
κού
γιατρού
και
του
υποστελεχωμένου νοσηλευτικού

λισσό δεν ικανοποιήθηκε ανα
γκάζοντας τους
υπερήλικες
κατοίκους να μετακινούνται σε
μεγάλες αποστάσεις (που ξεπερ

που κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει
είναι η απόφαση των ιθυνόντων
να μετακινούν κάποιες μέρες την
αγροτική γιατρό της Βολισσού
στη Χίο, όχι για εξυπηρέτηση
αναγκών υγείας (κάτι που ενδε
χομένως θα μπορούσε να δικαιο
λογηθεί)
αλλά
για
συνταγογράφηση. Λες και χάθη
καν οι γιατροί από το κέντρο και
πρέπει να την πληρώνουν οι κά
τοικοι της απομακρυσμένης πε
ριοχής μας.
• Ακόμη και για το απλό ζή
τημα να δημιουργηθεί στέγαστρο
για την προστασία του ασθενο
φόρου από τον ήλιο και τη ρη
τίνη των πεύκων δεν έχει ληφθεί
καμία πρόνοια.
0 κοινός ανθρώπινος νους
αδυνατεί να αντιληφθεί πώς είναι
δυνατόν η λύση αυτών των προ
βλημάτων που είναι ζωτικής ση
μασίας να χρονίζει και να
προσκρούει σε ένα αδιαπέραστο
τείχος γραφειοκρατίας.
Απαντήσεις, αλλά όχι επί της

ουσίας, έχουν δοθεί πάρα πολλές
και ενδεχομένως θα δοθούν και
σ' αυτή την επιστολή. Ιδιαίτερη
σπουδή για απαντήσεις επιδει
κνύεται όταν υπάρξει κάποιο πε
ριστατικό και δοθεί η ανάλογη
δημοσιότητα.
Μέχρι τώρα ο κάθε φορέας
από την πλευρά του αφού ανα
φέρει τα θέματα για τα οποία δεν
έχει αρμοδιότητα, κάνει λόγο για
τις ενέργειες στις οποίες έχει
προβεί και στα προσκόμματα που
υπάρχουν για την επίλυση του
κάθε προβλήματος.
Έτσι οι απαντήσεις δίνονται,
όλοι είναι Βέβαιοι ότι έχουν
ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο,
αλλά οι άνθρωποι παραμένουν
ανυπεράσπιστοι και ο κύκλος των
θυμάτων διευρύνεται.
Νομίζουμε ότι θα πρέπει επι
τέλους οι έχοντες την ευθύνη να
παραμερίσουν τους αριθμούς και
να δώσουν προτεραιότητα στην
ανθρώπινη διάσταση του προ
βλήματος.
Να αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα με ανθρώπινη ευαισθησία.
Να ενεργήσουν πρώτα ως άν
θρωποι και μετά ως κρατικοί λει
τουργοί.
Είναι ανάγκη να υπάρξει επιτέ
λους η απαιτούμενη πολιτική
βούληση και να ξεπεραστούν νο
μοθετικά τα όποια εμπόδια.
Εκτός κι αν αποτελεί πολιτική
επιλογή να εγκαταλείψουν αυτό
τον τόπο οι κάτοικοί του. Αδυνα
τούμε να πιστέψουμε κάτι τέ
τοιο. Αλλά κι αν συμβαίνει δεν
θα τους κάνουμε το χατίρι.
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 Ο ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Επιφάνεια 1204.91
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-05-2021

Κυκλοφορία:

8330

ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΦΟΥΡΘΙΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΠΟ ΑΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΠΥΛΗ
Ολα όσα συνέβησαν πριν δύο 24ωρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Απρακτος και απογοητευμένος επέ
στρεφε στο κελί του σης Φυλακές
Κορυδαλλού ο Μένιος Φουρθιώτης,
ο οποίος ακολούθησε τα βήματα
της... Βίκυς Σταμάτη, δίνοντας σκλη
ρή μάχη το μεσημέρι της περασμένης
Κυριακής για να νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο, αλλά δεν τα κστάφερε, μια
και οι υπεύθυνοι της ψυχιατρικής κλι
νικής δεν του έκαναν το χατίρι!

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-05-2021

σειρά του στα έκτακτα ιατρεία της εφη

κι. Οι γιατροί τον είδαν τελικά γύρω σης

συχνά οι επώνυμοι προσπαθούν να πε-

μερίας. Ωστόσο, κάποια στιγμή, η κα

14.00. Τον εξέτασαν ενδελεχώς και για

τύχουν την εισαγωγή τους στα δημό

λή διαγωγή που έδειχνε πήγε... περίπα

αρκετή ώρα, αλλά η ομάδα των ειδικών

σια ψυχιατρικά νοσοκομεία για λά

το και άρχισε πάλι τις παραξενιές, επι

έκρινε πως δεν υπάρχει λόγος νοσηλεί

θος λόγους και με άλλα κίνητρα από

βεβαιώνοντας τη φήμη του απαιτητικού

ας του, και έτσι, μετά το τέλος της εξέτα

τα πραγματικά, δηλαδή τη φροντίδα

κρατουμένου!

σης, αποχώρησε ξανά με τους αστυνο

της ψυχικής τους υγείας. Τόνισε, μά

μικούς για τις Φυλα
κές Κορυδαλλού»

λιστα, ότι τέτοιες συμπεριφορές προκαλούν απαξίωση της έννοιας της ψυ

ηεριέγραψε ο
πρόεδρος της

νοσηλεύονται ή εργάζονται στα νοση

«Την ώρα της αναμονής του, ο κύ
ριος Φουρθιώτης ζήτησε από τους νο
σηλευτές νερό. Ενας νοσηλευτής τού
έφερε νερό από τον ψύκτη σε πλα
στικό ποτηράκι, αλλά ο κύριος

συνοδεία τεσσάρων αστυνομικών στο

Φουρθιώτης απάντησε πως

Δρομοκαΐιειο, το οποίο εφημέρευε εκεί

δεν μπορεί να πιει... τέτοιο

φωνα με

νη την ημέρα, και περίμενε να έρθει η

νερό και πως niva μόνο εμ

τον ίδιο, το

«Κάποιοι από τους επωνύμους, εκμε

σειρά του για να εξεταστεί από γιατρό,

φιαλωμένο. Οι νοσηλευτές,

πρόβλημα

ταλλευόμενοι την ψυχική τους κατά

σε τέτοιες

σταση, ζητούν εισαγωγή σε ψυχιατρι

περιπτώ

κά νοσοκομεία, συχνά ανατρέποντας

σεις εί
ναι ότι

όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και
σε βάρος των υπόλοιπων ασθενών με

προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρήζει

που είχαν εύκαιρα εμφιαλω
μένα νερά, του έδωσαν

πριν είχε πέσει από το κρεβάτι του και

ένα μπουκαλά-

πονούσε ο αυχένας του. Νωρίτερα, φέ

ΠΟΕΔΗΝ.
Σ ύ μ-

ρεται ότι με τους ισχυρισμούς του είχε

λευτικά ιδρύματα.

Γπι δικαστήριο

τα προνόμια που ζητούν είτε οι ίδιοι είτε

προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό

μέσω των δικηγόρων τους. Εχουμε πο

του μεγαλύτερου σωφρονιστικού κα

λύ τραυματική εμπθρία με την κυρία BP

ταστήματος της χώρας, που έκρινε
απαραίτητη τη μεταφορά του στο

κυ Σταμάτη, για την υπόθεση της οποί
ας όσο νοσηλευόταν στο Δρομοκαπειο
γιατροί και εργαζόμενοι έχουμε οδηγη

ψυχιατρικό νοσοκομείο:
«Ο Μένιος Φουρθιώτης

θεί σισ δικαστήρια. Η κυρία Σταμάτη επί

πήγε στην εφημερία γύρω

έναν χρόνο είχε κάνει άνω κάτω το νο

στις 12.30 με 13.00, και

σοκομείο, με τους δικηγόρους της να

περίμενε ως τις 14.00

ζητούν συνεχώς έξτρα προνόμια, και

για να τον δουν οι για
τροί. Τον συνόδευ

κάποια στιγμή δραπέτευσε κιόλας. Ευ
τυχώς, δηλαδή, που δεν εισήχθη ο κύ

αν τέσσερις αστυ

ριος Φουρθιώτης...» κατέληξε, μιλώ
ντας σε ενημερωτικό σάιτ.

νομικοί» ανέφε
ρε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ

Ο Μένιος Φουρθιώτης είναι
προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό
από τις 2 Μαΐου. Εκτός από τα μερο
κάματα που φέρεται ότι έχει ζητήσει

και πρόεδρος
των εργα
ζομένων του

να κάνει, anarra να του παρέχουν ει
δική διατροφή, καθώς υποστηρίζει

Δρομοκαΐτειου
Νοσοκομείου Μιχάλης Γιαννόκος,
επιβεβαιώνοντας το
περιστατικό.
Ο κ. Γιαννόκος προσέ
θεσε ότι ο παρουσιαστής
περίμενε υπομονετικά τη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χικής υγείας και αναστατώνουν όσους

Ο πρώην παρουσιαστής εμφανίστηκε

νοσηλείας. Ο ίδιος είπε πως λίγη ώρα

1

πως έχει προβλήματα υγείας και
κακή ψυχολογία. Μάλιστα, πλη

Ο Μένιος
^

ροφορίες τον ήθελαν να ζητά
από τους σωφρονιστικούς να
του φέρουν στο κελί του από

ακτινίδια μέχρι γάλα αμυγδάλου
και ειδικό μέλι του βουνού!

3

 Με χειροπέδες στο Δρομοκαίτειο ο Φουρθιώτης
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 692.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Με χειροπέδες
στο Δρομοκαίτειο
ο Φουρθιώτης
Σε τι ψυχιατρικές
εξετάσεις υποβλή
θηκε ο προφυλα
κισμένος παρουσιαστής στο δημόσιο
νοσοκομείο και
πού κατέληξαν
οι γιατροί.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με χειροπέδες στο Δρομοκαίτειο ο Φουρθιώτης
Πηγή:

ONTIME

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-05-2021

Στο Δρομοκαΐτειο;
ο προφυλακισμένος

Ο Μένιος
Φουρθιώτης.

Φουρθιώτης!
ο σίριαλ με τον Μένιο Φουρθιώτη
στον Κορυδαλλό από ό,τι φαίνεται
δεν έχει τελειωμό. Μετά το γεύμα
κροίσου που ζήτησε να του παρέχε
ται, με κρουασάν και γάλα αμυγδά
λου, λόγω της ειδικής διατροφής που ακολου
θεί, τα μεροκάματα, αλλά σε γραμματεία και
όχι στο φούρνο των φυλακών, τώρα θέλει να
νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο.
Ο τηλεπαρουσιαστής, μην αντέχοντας της
αναμονής του, ο κ. Φουρθιώτης ζήτησε από
φυλακής τα σίδερα, αποφάσισε να παίξει ένα
τους νοσηλευτές νερό. Ένας νοσηλευτής του
ακόμη χαρτί για να τη γλιτώσει. Δήλωσε λοι
έφερε νερό από τον ψύκτη σε πλαστικό ποτη
ράκι αλλά ο κ. Φουρθιώτης απάντησε πως
πόν στη διεύθυνση των φυλακών ότι έπεσε
από το κρεβάτι του το βράδυ και ότι χτύπησε
δεν μπορεί να πιει... τέτοιο νερό και πως
πίνει μόνο εμφιαλωμένο. Οι νοσηλευτές
στον αυχένα. Οδηγήθηκε αμέσως στο ιατρείο
της φυλακής κι εξετάστηκε, όμως δεν βρέθηκε
που είχαν εύκαιρα εμφιαλωμένα νερά του
έδωσαν ένα μπουκαλάκι. Οι γιατροί τον
κάτι ανησυχητικό. Τότε ο Μένιος Φουρθιώ
είδαν τελικά γύρω στις 14.00. Τον εξέτα
της ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και αμέσως
σαν ενδελεχώς και για αρκετή ώρα, αλλά
παραπέμφθηκε στο Δρομοκαΐτειο. Οι ειδικοί
η ομάδα των ειδικών έκρινε πως δεν υπάρ
που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν χρήζει
χει λόγος νοσηλείας του και έτσι μετά το
νοσηλείας και τον έστειλαν στον Κορυδαλλό
τέλος της εξέτασης, ο κ. Φουρθιώτης απο
ξανά, δίνοντάς του μια συντηρητική αγωγή.
χώρησε ξανά με τους αστυνομικούς για τις
Σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Πα
φυλακές Κορυδαλλού».
νελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δη
Φαίνεται ότι ο γνωστός παρουσιαστής επι
μόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης
διώκει την εισαγωγή του σε κάποιο δημό
Γιαννάκος, αναφέρθηκε στο περιστατικό λέ
σιο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με
γοντας: «Ο Μένιος Φουρθιώτης προσήλθε
τον
κ. Γιαννάκο: «Κάποιοι από τους επώ
την Κυριακή, 23/5/2021, γύρω στις 12.30,
νυμους, εκμεταλλευόμενοι τη ψυχική τους
στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εφημέρευε, συ
κατάσταση, ζητάνε εισαγωγή σε ψυχιατρι
νοδεία τεσσάρων αστυνομικών. Ο κ. Φουρ
κά νοσοκομεία, συχνά ανατρέποντας όλα τα
θιώτης προσήλθε μετά από δικό του αίτημα
θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε βάρος των
να του γίνει ψυχιατρική εκτίμηση και εξέτα
υπόλοιπων ασθενών με τα προνόμια που ζη
ση για να διαπιστωθεί αν χρήζει νοσηλείας
τούν είτε οι ίδιοι είτε μέσω των δικηγόρων
σε ψυχιατρική κλινική».
τους. Έχουμε πολύ τραυματική εμπειρία με τη
Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος: «Την ώρα της

Τ
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Τα βρήκε σκούρα
στον Κορυδαλλό και
ζήτησε ψυχιατρική
εΕέταση

UUUUUfc-β»

Το πρωτοσέλιδο της «ΟΝ time» για
τις δύσκολες ώρες που περνάει ο
παρουσιαστής στη φυλακή.

ατην «ψειρού
,>pnvaan6m»KaP'°K1'

ανυηοψορπ

βρομιά <Π°
γηροκομείο
ικ κοΛασεως

Μ ΑΤΟ ΠΑΑΗ*ΛΠ—
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Βίκυ Σταμάτη, για την υπόθεση της οποίας,
όσο νοσηλευόταν στο Δρομοκάίτειο, για
τροί και εργαζόμενοι έχουμε οδηγηθεί στα
δικαστήρια. Η κ. Σταμάτη επί έναν χρόνο
είχε κάνει άνω-κάτω το νοσοκομείο, με
τους δικηγόρους της να ζητούν συνεχώς
εξτρά προνόμια και κάποια στιγμή δρα
πέτευσε κιόλας. Ευτυχώς δηλαδή που
δεν εισήχθη ο κ. Φουρθιώτης». Υπενθυ
μίζεται ότι ο τηλεπαρουσιαστής κατηγορείται γιατί «έστησε» επιθέσεις με όπλο
στο σπίτι του προκειμένου να πετύχει τη
συνέχιση της αστυνομικής φρούρησης.
Συνελήφθη στις 27 Απριλίου και από τις
2 Μαΐου κρατείται στις φυλακές Κορυ
δαλλού, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος
από ανακριτή και εισαγγελέα.
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 Στο Δρομοκαΐτειο μεταφέρθηκε από τις φυλακές ο
Φουρθιώτης
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 652.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στο Δρομοκαΐτειο μεταφέρθηκε από τις φυλακές ο Φουρθιώτης

Πρόβα.:.

ζουρϋορανδύο
γιο τον Μένιο
Δεν αντέχει τις «κοινές» συνθήκες κράτησης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στο Δρομοκαΐτειο μεταφέρθηκε από τις φυλακές ο Φουρθιώτης
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-05-2021

Σκέτο... σίριαλ η παραμονή του Μένιου Φουρθιώτη στον Κορυδαλλό

Ψάχνεται να ταν κάνει... σκαστά
Όταν δεν του... πέρασε
η επίσκεψη σε νοσοκομείο,
επειδή έπεσε από το...
κρεβάτι χτυπώνταε τον
αυχένα του, ζήτησε
ψυχιατρική εκτίμηση και
οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο.

νωση των σχεδίων του και γι’ αυτό ζήτησε
να περάσει από ψυχιατρική εκτίμηση. Με τα
πολλά, η αρμόδια υπηρεσία διέθεσε τέσσεριε αστυνομικούε. προκειμένου να τον συ
νοδέψουν στο Δρομοκαΐτειο, υπό τον φόβο
πιθανήε του απόδρασηε. «Γύρω στιε 12.30,
στο Δρομοκαΐτειο το οποίο εφημέρευε, συ
νοδεία τεσσάρων αστυνομικών εμφανίστη
κε ο Μένιοε Φουρθιώτηε. Ο κ. Φουρθιώτηε
προσήλθε μετά από δικό του αίτημα να του
άθε πιθανό και απίθανο τρόπο σκαρ
γίνει ψυχιατρική εκτίμηση και εξέταση για να
φίζεται ο γνωστόε παρουσιαστήε, Μέδιαπιστωθεί αν χρίζει νοσηλείαε σε ψυχια
vios Φουρθιώτηε, προκειμένου να
τρική κλινική», ανέφερε ο κ. Γιαννάκοε,
αποδεσμευτεί από το περιβάλλον των φυπρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ. αλλά και των νοση
λακών Κορυδαλλού και να βρεθεί σε κάτι
λευτών του Δρομοκαΐτειου.Όπωε τόνισε ο
πιο... άνετο, ευάερο και ευήλιο, όπωε, για
γνωστόε συνδικαλιστήε ο Φουρθιώτηε πεπαράδειγμα, ένα νοσοκομείο ή ακόμα και το
ρίμενε κανονικά και υπομονετικά τη σειρά
Δρομοκαΐτειο! Ο Φουρθιώτηε βρίσκεται
του στα έκτακτα ιατρεία τηε εφημερίαε:
oils φυλακέε για μία σειρά από κατηγο«Την ώρα τηε αναμονήε του, ο κ. Φουρθιώρίεs, δύο κακουργπματικού και εφτά
τηε ζήτησε από τουε νοσηλευτέε νερό.Έναε
πλημμελπματικού χαρακτήρα. Μεταξύ
νοσηλευτήε του έφερε νερό από τον ψύκτη
άλλων, είχε σκηνοθετήσει την επίθεση
σε πλαστικό ποτηράκι αλλά ο κοε Φουρθιώ
που δέχθηκε στο σπίτι του με Καλάσνιτηε απάντησε πωε δεν μπορεί να πιει... τέ
κοφ, αλλά και μία βομβιστική ενέργεια
τοιο νερό και πωε πίνει μόνο εμφιαλωμένο.
σε βάροε του... γκαράζτου. Εν πάση περιΟι νοσηλευτέε που είχαν εύκαιρα εμφιαλω
πτώσει, η Κυριακή δεν ξεκίνησε καλά για
μένα νερά, του έδωσαν ένα μπουκαλάκι. Οι
τον Φουρθιώτη, ο onoios ζήτησε από τουε
γιατροί τον είδαν τελικά γύρω στιε 14.00.
γιατρούε του Κορυδαλλού να τον μεταφέ
Τον εξέτασαν ενδελεχώε και για αρκετή
ρουν σε νοσοκομείο, καθώε. κατά τα λεγό
ώρα, αλλά η ομάδα των ειδικών έκρινε πωε
μενό του, έπεσε από το κρεβάτι του, *τυδεν υπάρχει λόγοε νοσηλείαε του και έτσι
πώνταε τον αυχένα του. Οι γιατροί τον εξέ
μετάτοτέλοετηε εξέτασηε, ο κ. Φουρθιώ
τασαν και δεν διαπίστωσαν κάτι ιδιαίτερο.
τηε αποχώρησε ξανά με τουε αστυνομικούε
Αυτό προκάλεσε μια ανάγκη για αναδιοργά
γιατιε φυλακέε Κορυδαλλού».

Κ
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Ιί

Κάθε πιθανότητα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
ο παρουσιαστήε, με σκοπό να εξασφαλίσει
ευνοϊκότερεε συνθήκεε κράτησηε, μέχρι
την εκδίκαση τηε υπόθεσήε του.
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 Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι στις
δημόσιες μονάδες Υγείας - Πρόνοιας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 421.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Να μονιμοποιηθούν όλοι
οι συμβασιούχοι στις δημόσιες
μονάδες Υγείας - Πρόνοιας
Νέες κινητοποιήσεις για την αναγκαία ενίσχυση σε προσωπικό
α σταματήσει η προ
σπάθεια διαίρεσης
των εργαζομένων
και καλλιέργειας
ψεύτικων ελπίδων. Να μο
νιμοποιηθούν με νομοθε
τική ρύθμιση οι συμβασιούχοι στις δημόσιες μο
νάδες Υγείας - Πρόνοιας
και να γίνουν επείγουσες
προσλήψεις μόνιμου προ
σωπικού. Με τις παραπά
νω δίκαιες διεκδικήσεις α
παντάει - μεταφέροντας
την αγανάκτηση των υ
γειονομικών - το Σωμα
τείο Εργαζομένων «θριάσιου» Νοσοκομείου στις
πρόσφατες κυβερνητικές
δηλώσεις για «μοριοδότηση» των επικουρικών νοσηλευτών, χωρίς καμία αναφορά στους
υπόλοιπους χιλιάδες συμβασιούχους.
Το Σωματείο προχωρά μάλιστα την Τρίτη 1η Ιούνη σε νέα
συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου και σε στάση ερ
γασίας την Τετάρτη 16 Ιούνη, με συμμετοχή στις συγκεντρώ
σεις στα υπουργεία Εργασίας και Υγείας, απαιτώντας προσλή
ψεις και μονιμοποιήσεις προσωπικού, ώστε να αντεπεξέλθει
το νοσοκομείο στην αυξημένη πίεση που θα δεχτεί με την ε
παναλειτουργία του ως γενικού νοσοκομείου.
Παράλληλα το Σωματείο υπενθυμίζει την αρνητική εμπει
ρία της προκήρυξης 2Κ/2019, όπου εκατοντάδες επικουρικοί
με πολύχρονη προϋπηρεσία στις δημόσιες μονάδες Υγείας έ
μειναν εκτός, παρά την πολυδιαφημισμένη - από την κυβέρ
νηση ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ - «μοριοδότηση».
Κι όλα αυτά όταν είναι χιλιάδες εργαζόμενοι όλων των ει
δικοτήτων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις που εργάζονται
στις δημόσιες μονάδες Υγείας - Πρόνοιας, καλύπτοντας ση
μαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων, και σύμφωνα με τις
ανεπαρκέστατες προβλέψεις των Οργανισμών ξεπερνούν τις
20.000 κενές οργανικές θέσεις.
«Εργάζονται δίπλα στους μόνιμους συναδέλφους αλλά με
"πετσοκομμένα" εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, σε
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκτεθειμέ

Ν
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νοι σε βιολογικούς, χη
μικούς και φυσικούς πα
ράγοντες κινδύνου, χω
ρίς να παίρνονται τα ανα
γκαία μέτρα για την προ
στασία της υγείας μας, ό
πως αποδεικνύεται και
από το γεγονός ότι χι
λιάδες συνάδελφοί μας
έχουν νοσήσει από τον
SARS-CoV-2 και δεκά
δες έχουν χάσει τη ζωή
τους, χωρίς καμία ακόμη
αποζημίωση και ενίσχυ
ση των οικογενειών τους.
Εχουν αποκτήσει πολύ
τιμη εμπειρία και τυχόν
απόλυσή τους, εκτός α
πό τα προβλήματα επι
βίωσης στους ίδιους και
στις οικογένειές τους, θα προκαλέσει σοβαρότατα προβλήμα
τα στη λειτουργία των μονάδων Υγείας - Πρόνοιας, ιδιαίτερα
στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, όπου η ισχυρή πίεση από
την επιδημία στο σύστημα Υγείας, σε συνδυασμό με την ανά
γκη αποκατάστασης κλινικών και νοσοκομείων για την αντι
μετώπιση των υπόλοιπων παθήσεων, αυξάνουν τις απαιτήσεις
για προσωπικό», σημειώνει το Σωματείο, αναφέροντας ως χα
ρακτηριστικό παράδειγμα το «θριάσιο», με κενές 230 οργα
νικές θέσεις προσωπικού ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα
κινδυνεύουν με απόλυση 163 (59 επικουρικοί και 104 με συμ
βάσεις ορισμένου χρόνου) και ακολουθούν άλλοι 21 εργαζό
μενοι μέσω ΟΑΕΔ. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα Κέ
ντρα Υγείας της περιοχής.
Το Σωματείο Εργαζομένων απαιτεί:
• Αμεση πρόσληψη όλων των ειδικευμένων πνευμονολόγων,
παθολόγων, εντατικολόγων και αναισθησιολόγων που συμμε
τείχαν στις κρίσεις για τις προκηρυχθείσες θέσεις.
• Αμεση πρόσληψη χιλιάδων υγειονομικών, αξιοποιώντας την
κατάσταση επιλαχόντων στην προκήρυξη 2Κ και στις καταστά
σεις ενδιαφερομένων για επικουρικό προσωπικό.
• Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές εργα
σιακές σχέσεις.
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 4.000 έρχονται στο ΕΣΥ στη θέση 20.000 που φεύγουν
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 274.97 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

4.000 έρχονται
στο ΕΣΥ στη
θέση 20.000
που φεύγουν
■ Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι παρά tis
εξαγγελίεε Κικΐλια για προσλήψειε
τα δημόσια νοσοκομεία θα αδειάσουν

μετείχαν στην προκήρυξη με αυ
το ζήτημα της εξαγγελί
ξημένη μοριοδότηση δεν προσεας που έκανε την προ
λήφθησαν και τώρα υπηρετούν με
ηγούμενη εβδομάδα ο
ανανέωση των συμβάσεών τους
υπουργός Υγείας Βασί
έως 30/10/2021.
λης Κικίλιας, για 4.000
Οι υπουργοί Υγείας και Εσωτε
θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προ
ρικώνη ανακοίνωσαν ότι στην επι
σωπικού στο ΕΣΥ, επανέρχεται
κείμενη προκήρυξη 4.000 θέσεων
ΠΟΕΔΗΝ μέσω ανακοίνωσής της,
μόνιμου νοσηλευτικού προσωπι
στην οποία υποστηρίζει ότι οι νέες
κού θα συμμετάσχουν και οι συμθέσεις θα μειώσουν ουσιαστικά το
βασιούχοι νοσηλευτές με αυξημέ
δυναμικό των νοσοκομείων, καθώς
νη μοριοδότηση. Εάν απολυθούν
οι 4.000 θα προκόψουν από τους
οι 20.000 συμβασιούχοι που εντω
20.000 συμβασιούχους που εργά
μεταξύ λήγουν οι συμβάσεις τους
ζονται αυτή τη σηγμή, αλλά θα λή
και συμμετάσχουν κάποιοι εξ αυ
ξει η σύμβασή τους.
τών στον διαγωνισμό των 4.000
Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ως
θέσεων με αυξημένη μοριοδότηγνωστόν, στο ΕΣΥ υπηρετούν περί
ση, μιλάμε για επικίνδυνη αποδυπου 20.000 συμβασιούχοι εργαζό
νάμωση του ΕΣΥ, των νοσοκομεί
μενοι και οι συμβάσεις 12.000 εξ
ων, την ώρα που οι κενές οργανι
αυτών, που υπηρετούν κυρίως στα
κές θέσεις είναι 40.000.
νοσοκομεία, λήγουν σταδιακά από
Οι συμβασιούχοι καλύπτουν
τις 30/10/2021 έως τον Μάρτιο του
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και
2021. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι
δικαιούνται τη μετατροπή των συμ
τελικά η τύχη των συμβασιούχων
βάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
είναι η συμμετοχή τους σε διαγω
Επίσης 1.500 μόνιμοι υπάλληλοι
νισμό του ΑΣΕΠ τον Σεπτέμβριο
κατ’ έτος συνταξιοδοτούνται. Μόνο
4.000 θέσεων, πολύ λιγότερων των
εάν μονιμοποιηθούν οι συμβασιυπηρετούντων εκτάκτων (20.000),
ούχοι, η προκήρυξη των 4.000 μο
οι οποίοι θα συμμετάσχουν με αυ
νίμων είναι ενίσχυση του ΕΣΥ. Με
ξημένη μοριοδότηση, όπως δηλα
απόλυση των συμβασιούχων είναι
δή έγινε και με την προκήρυξη 2Κ
τραγική αποδυνάμωση».
και οι μισοί επικουρικοί που συμ

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα... αζήτητα τα εμβόλια στην Ανατολική Ευρώπη
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 269.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στα... αζήτητα τα εμβόλια στην Ανατολική Ευρώπη
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. Τη ζήτηση εμβολίων

αρχίζει να ξεπερνά η προσφορά
στα κράτη τηε Ανατολικήε Ευρώnns, με tous noXnxs να εμφανίζο
νται διατακτικοί να εμβολιαστούν,
προκαλώνταΒ την ανησυχία υγει
ονομικών υπηρεσιών στην ευρω
παϊκή ήπειρο.
Οι φόβοι για παρενέργειεε του

Οι φόβοι των πολιτών
για παρενέργειες
και η καχυποψία
δεν επιτρέπουν
τη δημιουργία
τείχους ανοσίας.

Εμβολιασμός αστυνομικών στη Ρουμανία, χώρα όπου μόλις στο 19% του
πληθυσμού έχει χορηγηθεί έστω και μία δόση.

εμβολίου AstraZeneca, η παραδο
σιακή καχυποψία απέναντι otis
Apxes, η διασπορά ψευδών ειδή
σεων και η έλλειψη αξιόπιστηε
κρατυαώ ενημέρωσηε έχουν απο
θαρρύνει τμήμα του πληθυσμού
uns περιοχή3. Την ίδια ώρα, το

σημαντικό ποσοστό αρνητών του
εμβολιασμού σε χώρεε uns ΔυτιK0s Eupcimns δημιουργεί αμφιβολίεε για την ικανότητα Tns ηπεί
ρου να αποκτήσει ανοσία, παρά
τη μεγάλη προσφορά εμβολίων
κατά του κορωνοϊού, όπωε επι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σημαίνει σε ρεπορτάζ το πρακτο
ρείο Bloomberg. Στη Ρουμανία,
ποσοστό μόλι$ 19% του πληθυ
σμού έχει εμβολιαστεί έστω και
με μία δόση. Οι oup0s στα εμβολιαστικά κέντρα έχουν εξαφανι
στεί και τα εμβολιαστικά κέντρα

έχουν ανοίξει για όλουε tous πολίτεε xcopis ραντεβού. Υπουργοί uns
κυβέρνησή του Βουκουρεστίου
πραγματοποιούν εμφανίσει τα
Σαββατοκύριακα σε κέντρα εμ
βολιασμού, σε μια προσπάθεια
να προσελκύσουν καχύποπτου3
πολίτεε. «Αναζητούμε τον ιδανικό
τρόπο επικόινcuvias με tous Ρου
μάνοι. Χρησιμοποιούμε δημόσια
πρόσωπα, πολιτικού3 και αθλητέ5,
καθώε και απλούε ανθρώπουε»,
λέει ο υφυπουργόε Υγεία3 uns χώpas, Αντρέι Μπατσίου.
Η Βουλγαρία, που έχει εμβολι
άσει το 16% του πληθυσμού τηε,
καλεί επίση5 tous πολίτε5 να προσέλθουν σε κέντρα εμβολιασμού
χωρώ ραντεβού. Ο επικεφαλήε
Tns υπηρεσία3 εμβολιασμών Tns
Ουγγαρίαε δήλωσε την περασμέ
νη εβδομάδα ότι αυτή τη στιγμή
«υπάρχουν περισσότερα εμβόλια
από όσε3 αιτήσει εμβολιασμού».
Στη Σερβία, η κυβέρνηση προσφέ
ρει otous noXiics «μπόνουε» 30
ευρώ για να εμβολιαστούν.
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 Κοινή γραμμή Γεραπετρίτη - Ξανθού για τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 297.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κοινή γραμμή Γεραπετρΐχη - Ξανθού για xous υποχρεωτικοΰβ εμβολιασμοΰε
ΜΑΞΙΜΟΥ και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως βρί
σκονται σε απευθείας συνεννόηση προωθώ
ντας στη χώρα τους υποχρεωτικούς εμβολια
σμούς. Παραμερίζοντας τις (όποιες) διαφορές
τους στα γενικά ζητήματα τα δύο μεγαλύτε
ρα κόμματα, στήνουν ένα απειλητικό σκηνικό
υηοχρεωηκής επιβολής, παρουσιάζοντας τις
θέσεις τους ως τη μοναδική σανίδα σωτηρίας.
Την ίδια σηγμή, ο βουλευτής Χανίων του ΓΥ
ΡΙΖΑ και πρώην αν. υπουργός Υγείας Παύ
λος Πολάκης με νέα ερώτηση που κατέθεσε
χθες στη Βουλή καταγγέλλει «τη μη ενσωμά
τωση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη
θεραπευηκή στρατηγική της χώρας», πράγμα
που συνιστά, όπως υποστηρίζει, «εγκληματι
κή αδράνεια του υπουργείου Υγείας».
Το θέμα άνοιξε όταν η κυβερνητική εκ
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη δικαιολόγησε
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ανδρώντης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. Γεραπετρίτης

Αν<5. Ξανθός

ΕΜΑΚ, υποστηρίζοντας όπ το ζήτημα αφορά
μια κρίσιμη δομή του κράτους. Ακολούθησε
λίγες ώρες αργότερα ο υπουργός Επικράτει
ας και εκ των στενότερων πρωθυπουργικών
συνεργατών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος,
αναφερθείς στο θέμα του υποχρεωτικού εμ

βολιασμού, δήλωσε (action24) όη δεν υπάρ
χει ζήτημα αντισυνταγματικότητας, «εφόσον
κριθεί, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ότι ορισμένες κρίσιμες υπηρεσίες
ή υποδομές που σχετίζονται με τη δημόσια
υγεία επιβάλλουν τον εμβολιασμό όσων βρί
σκονται εκεί».
Εγινε ένα πρώτο βήμα που αφορούσε την
ΕΜΑΚ, κατά τον ίδιο, για να συμπληρώσει
στη συνέχεια ότι δεν είναι δυνατόν να δια
κινδυνεύσει την πληρότητα της συμμετοχής
στην εν λόγω μονάδα. «Σε κάθε περίπτωση
θα αξιολογηθούν τα γενικά δεδομένα εν ευθέτω χρόνω» είπε. Οταν ρωτήθηκε, πάντως,
αν μια επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει ως
προαπαιτούμενο για τους πελάτες της να εί
ναι εμβολιασμένοι, ο Γ. Γεραπετρίτης εξήγη
σε πως δεν υφίσταται κανένα θέμα συνταγμαπκότητας εάν μια ιδιωπκή επιχείρηση επι-

λέξει να διασφαλίσει την υγιεινή, είναι όμως
άλλο να το επιλέξει η ίδια κι άλλο να της επι
βληθεί έξωθεν.
Παρά ης επιμέρους ενστάσεις, σύμφωνος
εμφανίζεται και ο τομεάρχης Υγείας του ΓΥ
ΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος, μεταξύ άλ
λων, δήλωσε χθες:«Αν η Δημόσια Υγεία εί
ναι το μείζον αγαθό που οφείλουμε συλλογι
κά να διαφυλάξουμε και, κυρίως, στον βαθ
μό που ο εμβολιασμός τεκμηριώνεται πλέον
ότι μειώνει σημανηκά τη μεταδοτικότητα του
ιού, η θέσπιση ασφαλιστικών δικλίδων για
την καθολική εμβολιασηκή κάλυψη των υγει
ονομικών είναι εύλογη και αναλογική του
εκτιμώμενου κινδύνου. Πάντα με σεβασμό
στους Κανόνες Δικαίου και στις σύγχρονες
βιοηθικές προσεγγίσεις. Αλλά με προτεραι
ότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζω
ής και στο καθολικό δικαίωμα στην Υγεία».
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 Ο Φουρθιώτης τελικά δεν έμεινε στο Δρομοκαΐτειο!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 544.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο Φουρθιώτηβ τελικά δεν
έμεινε στο Δρομοκαΐτειο!
Οι γιατροί αφού τον
εξέτασαν έκριναν ότι
πρέπει να επιστρέφει στιε
Φυλακέε Κορυδαλλού

πρακτος και απογοητευμένος επέσιρεψε στο κελί του σης Φυλακές
Κορυδαλλού ο Μέντος Φουρθιώτης, ο οποίος ακολούθησε τα βή
ματα της... Βίκυς Σταμάτη, δίνο
ντας σκληρή μάχη ιο μεσημέρι της περασμέ
νης Κυριακής για να νοσηλευτεί στο Δρομοκα'ίτειο, αλλά δεν τα κατάφερε, μια και οι
υπεύθυνοι της Ψυχιατρικής Κλινικής δεν του
έκαναν το χατίρι!
0 πρώην παρουσιαστής εμφανίστηκε συ
νοδεία τεσσάρων αστυνομικών στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εφημέρευε εκείνη τη μέρα, και
περίμενε να έρθει η σειρά του για να εξετα
στεί από γιατρό, προκειμένου να διαπιστωθεί
αν χρήζει νοσηλείας. Ο ίδιος είπε πως λίγη
ώρα νωρίτερα είχε πέσει από το κρεβάτι του
και πονούσε ο αυχένας του. Νωρίτερα φέρε
ται ότι με τους ισχυρισμούς του είχε προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό του μεγαλύ
0 παρουσιαστής «τρέλανε» τους νοσηλευτές με τις παραξενιές του
τερου σωφρονιστικού καταστήματος της χώ
ρας, που έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά του
τοιο νερό και πως πίνει μόνο εμφιαλωμένο. Οι
στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
νοσηλευτές, που είχαν εύκαιρα εμφιαλωμένα
«0 Μένιος Φουρθιώτης πήγε στην εφη
νερά, του έδωσαν ένα μπουκαλάκι. Οι γιατροί
μερία γύρω σης 12.30 με 13.00 και περίμενε
τον είδαν τελικά γύρω στις 14.00. Τον εξέτα
έως τις 14.00, για να τον δουν οι γιατροί. Τον
σαν ενδελεχώς και για αρκετή ώρα, αλλά η
συνόδευαν τέσσερις αστυνομικοί» ανέφερε ο
ομάδα των ειδικών έκρινε πως δεν υπάρχει
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος των ερ
λόγος νοσηλείας του και έτσι, μετά το τέλος
γαζομένων του Δρομοκαΐτειου Μιχάλης Γιαντης εξέτασης, αποχώρησε ξανά με τους αστυ
νάκος, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό.
νομικούς για τις Φυλακές Κορυδαλλού» περι0 κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ότι ο παρουσιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
αστής περίμενε υπομονετικά τη σειρά του στα
0 Μένιος Φουρθιώτης είναι προφυλα
έκτακτα ιατρεία της εφημερίας. Ωστόσο κάποια
κισμένος στον Κορυδαλλό από τις 2 Μαΐου.
στιγμή η καλή διαγωγή που έδειχνε πήγε...
Εκτός από τα μεροκάματα που φέρεται ότι
περίπατο και άρχισε πάλι πς παραξενιές, επι
έχει ζητήσει να κάνει, απαιτεί να του παρέ
βεβαιώνοντας τη φήμη του απαιτητικού κρα
χουν ειδική διατροφή, καθώς υποστηρίζει ότι
τουμένου! «Την ώρα της αναμονής του ο κ.
έχει προβλήματα υγείας και κακή ψυχολογία.
Φουρθιώτης ζήτησε από τους νοσηλευτές νε
Μάλιστα, πληροφορίες τον ήθελαν να ζητάει
ρό. Ενας νοσηλευτής τού έφερε νερό από τον
από τους σωφρονιστικούς να του φέρουν στο
ψύκτη σε πλαστικό ποτηράκι, αλλά ο κ. Φουρ
κελί του από ακτινίδια έως γάλα αμυγδάλου
θιώτης απάντησε πως δεν μπορεί να πιει... τέ
και ειδικό μέλι του βουνού!

Α

Ακολούθησε τη «συνταγή» των επωνύμων
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ
ΔΗΝ, το πρόβλημα σε τέτοιες περι
πτώσεις είναι όη συχνά οι επώνυμοι προ
σπαθούν να πετύχουν την εισαγωγή τους
στα δημόσια ψυχιατρικό νοσοκομεία για
λανθασμένους λόγους και με άλλα κίνητρα
από τα πραγματικά, δηλαδή τη φροντίδα της
ψυχικής τους υγείας. Τόνισε, μάλιστα, όη τέ
τοιες συμπεριφορές πρόκα λούν απαξίωση
της έννοιας της ψυχικής υγείας και αναστα
τώνουν όσους νοσηλεύονται ή εργάζονται
στα νοσηλευηκά ιδρύματα.
«Κάποιοι από τους επώνυμους, εκμεταλ
λευόμενοι την ψυχική τους κατάσταση, ζη
τούν εισαγωγή σε ψυχιατρικά νοσοκομεία,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

συχνά ανατρέποντας όλα τα θεραπευηκά
πρωτόκολλα και σε βάρος των υπόλοιπων
ασθενών με τα προνόμια που ζητούν είτε οι
ίδιοι είτε μέσω των δικηγόρων τους. Εχου
με πολύ τραυμαηκή εμπειρία με την κυρία
Βίκυ Σταμάτη, για την υπόθεση της οποίας,
όσο νοσηλευόταν στο Δρομοκαηειο, γιατροί
και εργαζόμενοι έχουμε οδηγηθεί στα δικα
στήρια. Η κυρία Σταμάτη επί έναν χρόνο εί
χε κάνει άνω κάτω το νοσοκομείο, με τους
δικηγόρους της να ζητούν συνεχώς εξτρά
προνόμια, και κάποια στιγμή δραπέτευσε
κιόλας. Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν εισήχθη
ο κ. Φουρθιώτης...» κατέληξε ο κ. Γιαννάκος
μιλώντας σε ενημερωηκό σάιτ.
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 Γιατί δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 946.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-05-2021
2870

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

φορίες τις επόμενες μέρες θα λάβει χώ
ρα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής
Βιοηθικής για το θέμα του υποχρεωτικού
εμβολιασμού.

Αυτό θα γίνει είτε με το να απαιτούν από κατάφορα το Σύνταγμα.
τους εργαζομένους να εμβολιαστούν (αλ
λιώς δεν θα τους προσλαμβάνουν), κάτι
ετά και από το πρόσφατο
που ήδη γίνεται σύμφωνα με πολλές κα
"ράπισμα" από την ΕΕ για
ταγγελίες που επικαλείται το pronews.gr.
το πιστοποιητικό εμβολια
νέα πρόεδρος Έφη Βαγενά Φυσικά η κυβέρνηση θα "δώσει τις ευχές"
σμού, καθώς το "πράσινο"
έχει κάνει ορισμένες ανα της στις επιχειρήσεις που θα λειτουργούν
πιστοποιητικό ισχύει και
γνωριστικές επαφές με τα με αυτόν τον τρόπο.
για όσους έχουν νοσήσει από κορωνοϊμέλη της Επιτροπής, καμία Ενώ από πλευράς κυβέρνησης πιστεύουν
ό, αλλά και για όσους έχουν κάνει τεστ,
συγκεκριμένη συζήτηση ό πως θα απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό η κυβέρνηση ψάχνει για εναλλακτικές,
μως. Η Επιτροπή, λοιπόν, αξιολογώντας
εμβολιασμού από τους πελάτες για να διότι παρά το επίσημο αφήγημα το πρό
βιοηθικές και συνταγματικές παραμέ
μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιες γραμμα "Ελευθερία" έχει "βαλτώσει" και
τρους θα κληθεί να συντάξει μια εισήγη δραστηριότητες.
σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ε
ση προς τον πρωθυπουργό, σε πρώτη Όμως...
πιτευχθούν τα ποσοστά ανοσίας που
φάση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
θέλουν οι "ειδικοί".
των υγειονομικών. Πότε θα γίνει αυτό; Η
πως τόνισε και η ανώτατη δι Μία από τις εναλλακτικές, η οποία είναι
ελπίδα της κυβέρνησης ήταν πως θα γί
καστικός Βασιλική Θάνου, και η πιο εύκολη στο να συμβεί, έρχεται
νει μέσα στον Αύγουστο, όμως, με δεδο
αλλά και άλλοι ανώτατοι δι από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από τον
μένο, όμως, ότι η Επιτροπή δεν έχει συ
καστικοί τόσο τα "προνόμια",
NBA, εκεί που άνοιξαν τα γήπεδα... για
όσο και ο υποχρεωτικός εμ όλους!
ντονη συζήτηση έχει γίνει τον νεδριάσει, κανείς δεν μπορεί να ξέρει
πόσος
χρόνος
θα
χρειαστεί
και
πόσες
α
βολιασμός
είναι
αντισυνταγματικά.
Ακόμα
δηλαδή και για τους μη εμβολια
τελευταίο καιρό για τον υπο
Μάλιστα και η Κοινοβουλευτική
σμένους,
Συνέ κάτι το οποίο δεν ήθελε η κυ
χρεωτικό εμβολιασμό, με πόψεις θα πρέπει να ακουστούν προτού
λευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με βέρνηση του Μητσοτάκη, όμως θα ανα
πολλούς "ειδικούς" να εμφανί εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα.
ζονται στα κανάλια και να α Στο πρωθυπουργικό γραφείο, πάντως, εμ το ψήφισμά 2361/2021, πέραν των άλ γκαστεί να το κάνει. Όμως στις ΗΠΑ μπο
φανίζονται αποφασισμένοι για κάθε σενά λων οδηγιών που δίνει σχετικά με τα εμ ρεί να άνοιξαν τα γήπεδα για όλους, όχι ό
παιτούν ουσιαστικά να γίνει υποχρεωτι
ριο, ενώ είναι σαφές ότι ο υποχρεωτικός βόλια και τους εμβολιασμούς, ζητά, μως με τα ίδια μέτρα για όλους.
κός ο εμβολιασμός.
εμβολιασμός
των υγειονομικών δεν έχει στην προσωρινή μορφή της απόφασης Όπως είδαμε στο ματς των Νιου Γιορκ
Κάτι που γίνεται με εντολή του Μαξίμου,
Νικς με τους Αταλάντα Χοκς, για την
από τα Ευρωπαϊκά Κράτη:
το οποίο (αν και δειλά-δειλά) αναφέρε- μπει στη συζήτηση έτσι...για να μπει.
ται σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, οι Μια δεύτερη συζήτηση, δε, αφορά τα 7.3.1. - να διασφαλίσουν πως οι πολίτες πρώτη αγωνιστική των playoffs του NBA,
οποίοι αρχικά θα αφορούν ορισμένες ο προνόμια των εμβολιασμένων από το φθι ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν το γήπεδο χωρίστηκε... σε εμβολιασμέ
μάδες ατόμων, ενώ στη συνέχεια δεν εί νόπωρο και μετά. Αρμόδια πηγή αναφέρει είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν νους και μη.
ναι διόλου απίθανο να αφορούν και όλο ότι σε αυτή τη φάση, δεν έχει ζητηθεί από πρέπει να υποστεί πίεση με πολιτικά, Στα αριστερά της φωτογραφίας, είναι οι
την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού. κοινωνικά ή άλλα μέσα, προκειμένου να εξέδρες στις οποίες φιλοξενήθηκαν όσοι
τον πληθυσμό.
είχαν κάνει εμβόλιο και δεξιά εκείνοι που
Ήδη είναι βέβαιο πως μέσα στο καλοκαίρι Η κυβέρνηση θεωρεί πως η αγορά θα αυ- εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.
(ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο) θα ξεκι τορρυθμιστεί από μόνη της, κάτι που ου 7.3.2. - να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα δεν είχαν ακόμα εμβολιαστεί, κρατώντας
νήσει η συζήτηση για τους υγειονομικούς, σιαστικά υποστήριξε και πρόσφατα ο υ υποστεί διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβο αποστάσεις και φορώντας μάσκες.
ενώ θα ακολουθήσουν (σύμφωνα με όσα πουργός Επικράτειας, Γιώργος Γεραπε- λιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υ Για την ιστορία περισσότεροι από 15.000
οπαδοί βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέ
αναφέρει το Μαξίμου) οι δημόσιοι υπάλ τρίτης. Το Μαξίμου πιστεύει πως οι εται γεία του ή διότι δεν θέλει να εμβολιαστεί.
ληλοι και τα Σώματα Ασφαλείας που έρχο ρείες θα δημιουργήσουν από μόνες τους Και κάπου εδώ η κυβέρνηση ψάχνει δου, την ώρα που στην Ελλάδα μέχρι και
ένα πλαίσιο "ασφάλειας" για τους εμβο τρόπο για να υποχρεώσει τους πολίτες ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑνται σε επαφή με τον κόσμο.
να εμβολιαστούν, χωρίς να παραβιάσει ΟΚ και Ολυμπιακό έγινε στο άδειο ΟΑΚΑ.
Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληρο- λιασμένους.

H TOIM" ΠΟϋ

Μ

Η

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αδειάζουν τα νοσοκομεία από κορωνοϊό
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 848.47 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-05-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αδειάζουν τα
νοσοκομεία
από κορωνοϊό
Υποχωρεί σημαντικά η πίεση από την πανδημία στο σύστημα υγεί
ας, με τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη χώρα,
να αδειάζουν από νοσηλείες και σοβαρά περιστατικά. ΣΕΛ 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αδειάζουν τα νοσοκομεία από κορωνοϊό
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
25-05-2021

Αδειάζουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης
Όμως υπάρχει ακόμη ανησυχία για τη συνέχεια της πανδημίας
ποχωρεί σημαντικά η
πίεση από την πανδημία
στο σύστημα υγείας, με
τα νοσοκομεία της Θεσ
σαλονίκης και γενικότε
ρα στη χώρα, να αδειάζουν από νοση
λείες και σοβαρά περιστατικά. Μετά το
ισχυρό τρίτο κύμα της πανδημίας, η
πίεση ξεφουσκώνει τις τελευταίες μέ
ρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα νο
σοκομεία έχουν επανέλθει ήδη σε φάση
κανονικότητας, ούτε ότι η πανδημία
έχει τελειώσει.
«Υπάρχει όντως στη Θεσσαλονίκη,
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα απο
συμφόρηση των εισαγωγών και των νο
σηλειών στα νοσοκομεία, με μόνη εκ
κρεμότητα, ότι αργούν να αδειάσουν οι
ΜΕΘ», τονίζει στον «Τύπο Θεσσαλονί
κης», ο διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκο
μείο Παπανικολάου, Γιάννης Καπραβέλος και συμπληρώνει ότι «το σύστημα
υγείας πιέζεται ακόμη και δεν έχει γυρί
σει στη φυσιολογική του λειτουργία».
«Πλέον, στις εφημερίες μας βλέπου
με 15-20 εισαγωγές Kat τα εξιτήρια εί
ναι πιο πολλά, τις τελευταίες μέρες. Πε
ριμένουμε να αδειάσουν και οι ΜΕΘ
για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις
φυσιολογικές λειτουργίες του νοσοκο
μένων του «Παπαγωργίου», Παναγιώ
μείου σε πλήρη ένταση ξανα», εξήγησε
της Τουχτίδης. «Οι περισσότεροι από
ο κ. Καπραβέλος.
αυτούς είναι ανεμβολίαστοι, όμως και
Την ίδια αποκλιμάκωση στις νοση
πάλι, η πίεση στο νοσοκομείο έχει χα
λείες παρατηρούν και εργαζόμενοι στα
λαρώσει πάρα πολύ, δεν έχει καμία
νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίσχέση με πριν από ένα μήνα», συμπλη
ου. «Έχουν απομείνει τρεις κλινικές
ρώνει.
Covid να λειτουργούν με 49 νοσηλευό
«Στο ΑΧΕΠΑ και στο Γεννηματά οι
μενους, ενώ 12 μονάδες ΜΕΘ είναι αυ
εισαγωγές έχουν μειωθεί δραματικά και
τή τη στιγμή σε χρήση και οι εισαγωγές
τα νοσοκομεία αδειάζουν από κρού
στις εφημερίες είναι περίπου 15-20
σματα. Ειδικά το ΑΧΕΠΑ, μπαίνει σιγά
άτομα», σχολιάζει ο πρόεδρος εργαζο
σιγά σε κανονικότητα τις τελευταίες μέ

Υ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρες», δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζο
μένων Χαράλαμπος Κοροξένος.
Υπάρχει όμως ακόμη ανησυχία στους
γιατρούς της πόλης, καθώς η έκβαση
της μάχης με την πανδημία δεν έχει
κριθεί ακόμα. «Το άνοιγμα της αγοράς
και του τουρισμού, η χαλάρωση των
μέτρων, οι λίγοι εμβολιασμοί και η χα
μηλή ανοσία μας προκαλεί ανησυχία
για ένα θερμό καλοκαίρι, διαφορετικό
από το περσινό, στο οποίο είχαμε ξεμ
περδέψει τον Ιούνιο», υπενθυμίζει ο κ.

Καπράβελος, εξηγώντας ότι «η πίεση
στα νοσοκομεία μπορεί να μειώνεται
όμως παρατηρούμε μια επιπέδωση της
πανδημίας και όχι την πτώση που θα
επιθυμούσαμε».
«Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έρθει σύν
τομα μια ισχυρή αποκλιμάκωση, τότε
το καλοκαίρι και κατά συνέπεια το ερ
χόμενο Φθινόπωρο και Χειμώνας, θα
αντιμετωπίσουμε και πάλι -αν δεν έχει
χτιστεί το απαιτούμενο τείχος ανοσίαςτο ίδιο πρόβλημα», κατέληξε.

ΕΟΔΥ: Ακόμη 50 θάνατοι
από Covid
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφη
καν χθες είναι 1.381, εκ των οποίων 3
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ
λες εισόδου της χώρας. Συγκεκριμένα,
654 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ατ
τική εκ των οποίων τα 160 στο κέντρο
της Αθήνας και 101 κρούσματα εντοπί
στηκαν σε Θεσσαλονίκη.
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 Αδειάζουν τα νοσοκομεία από κορωνοϊό
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
25-05-2021

; από ασθενείς κορωνοϊού

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά
των ανέρχεται σε 391.181 (ημερήσια
μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων
51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαι
ωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 31 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 2.077 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID19 είναι 50, ενώ από την έναρξη της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
11.822 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκεί
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 563
(61.3% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 67 έτη. Το 83.7% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν

εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.353 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί
ναι 210 (ημερήσια μεταβολή -8.3%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 271 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος
0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2
έως 106 έτη).
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 Φως για το ινστιτούτο του κορονοϊού στην Ουχάν
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 916.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Φως για το ινστιτούτο του κορονοϊού στην Ουχάν
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-05-2021

ΤΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Φωε για
το ινστιτούτο
του κορονοϊού
στην Ουχάν
νισχύειαι και πάλι το σενάριο
ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
περί διαρροής ίου νέου κοasoutzou@e-typos.com
ρονοϊού από εργαστήριο στην
Ουχάν της Κίνας, μετά τις νέες απο
Ο ίδιος είχε δηλώσει πως πιστεύει
καλύψεις της αμερικανικής εφημερί
ότι «ο ιός δεν εξελίχθηκε φυσικά,
δας «Wall Street Journal», στοιχεία
χωρίς απαραίτητα να πρόκειται για
που ίσως λειτουργήσουν ως τα χα
μια εσκεμμένη πράξη».
μένα κομμάτια του «παζλ». Σύμφωνα
Εκπρόσωπος του Συμβουλίου
με έκθεση των Υπηρεσιών Πληροφο
Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι π
κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου
ριών των ΗΠΑ, που έχει στην κατοχή
της η εφημερίδα, φαίνεται πως τρεις
Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί «να έχει
ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας
σοβαρά ερωτήματα για τις πρώτες
της Ουχάν (WIV) ζήτησαν ιατρική βο
ημέρες της πανδημίας της Covid-19,
ήθεια σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο
περιλαμβανομένης της προέλευσής
του 201 9 -πριν καταγραφούν επί
της». Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσω
πος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν
σημα κρούσματα της άγνωστης τότε
ασθένειας- έχοντας συμπτώματα που
Ψιάκι, είχε αναφέρει πως η κυβέρ
έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο
νηση Μπάιντεν έχει δηλώσει δημόσια
Sars-CoV-2.
και ιδιωτικά ότι π κινεζική κυβέρνηση
Η έκθεση φαίνεται πως δίνει νέες
«δεν ήταν διαφανής από την αρχή».
λεπτομέρειες για τον αριθμό των
Εγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
που δόθηκε στπ δημοσιότητα όταν
ερευνητών που ζήτησαν ιατρική βο
ήθεια, το χρόνο της ασθένειάς τους
πλησίαζε το τέλος της θητείας του
και τις επισκέψεις τους σε νοσοκο
Τραμπ έγραφε ότι «η αμερικανική κυ
μεία, στοιχεία που αναμένεται να πυ
βέρνηση έχει λόγους να πιστεύει ότι
ροδοτήσουν και πάλι τις εκκλήσεις
αρκετοί ερευνητές του εργαστηρίου
για τπ διενέργεια ευρύτερης έρευνας
WIV αρρώστησαν το φθινόπωρο του
σχετικά με το αν ο ιός ενδέχεται να
2019, προτού εντοπιστεί το πρώτο
διέρρευσε από εργαστήριο.
κρούσμα της επιδημίας, με συμπτώ
ματα που έμοιαζαν τόσο με Covid-19
όσο και με την εποχική γρίπη».
Αμφιβολίες
Λίγες ώρες πριν, ο κορυφαίος Αμε
Το υπουργείο Εξωτερικών της
ρικανός επιδημιολόγος Αντονι ΦάΚίνας επανέλαβε την Κυριακή ότι ο
ουτσι εξέφρασε αμφιβολίες για την
ιός δεν σχετίζεται με εργαστηριακή
προέλευση του ιού, ζητώντας ανοι
εργασία και υπενθύμισε το πόρισμα
χτή έρευνα για το τι συνέβη στην
του ΠΟΥ. Επεσήμανε ότι π ομάδα
Κίνα, μια στάση διαφορετική από
του ΠΟΥ επισκέφθηκε το Ινστιτούτο
αυτή που κρατούσε μέχρι πρότινος
Ιολογίας τπς Ουχάν. «Οι ΗΠΑ εξα
ο επιστήμονας.
κολουθούν να προωθούν τη θεω
Υπενθυμίζεται πως ακόμη και
ρία της διαρροής από εργαστήριο»,
έρευνα που διενήργησαν ανεξάρτη
απάντησε το κινεζικό υπουργείο όταν
τοι εμπειρογνώμονες του Παγκόσμι
του ζητήθηκε να σχολιάσει το άρθρο
ου Οργανισμού Υγείας -έπειτα από
της «WSJ». «Ανησυχία τους είναι να
ένα χρόνο από το ξέσπασμα της
εντοπίσουν την πηγή ή να στρέψουν
πανδημίας- δεν κατάφερε να λύσει
αλλού την προσοχή;», διερωτήθπκε.
τις απορίες. Στο πόρισμα, οι ειδικοί
κατέληξαν πως είναι «εξαιρετικά απί
Δραματικές εκκλήσεις
θανο» ο ιός να προήλθε από κινεζικό
Το άρθρο της αμερικανικής εφημε
εργαστήριο, σημειώνοντας ωστόσο
ρίδας δπμοσιεύθπκε μία ημέρα πριν
από την έναρξη της 74ης Παγκόσμι
πως απαιτείται περισσότερη διερεύνησπ των στοιχείων, καθώς δεν
ας Συνέλευσης για την Υγεία, χθες, η
τους επετράπη πλήρης πρόσβαση.
οποία διεξάγεται στπ Γενεύη ως την
Ανάλογες αμφιβολίες είχε εκφράσει
1 η Ιουνίου. Στον απόηχο των τελευ
ο πρώην διευθυντής των Κέντρων
ταίων αποκαλύψεων, ο Γάλλος πρό
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
εδρος Εμανουέλ Μακράν ζήτησε,
των ΗΠΑ (CDC), επί προεδρίας Ντόμέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύμα
ναλντ Τραμπ, Ρόμπερχ Ρέντφιλντ. τος, τη δυνατότητα κλιμάκια του ΠΟΥ

Ε
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□

Τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της Ουχάν (WIV) ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο
του 2019 (πριν εμφανιστεί επίσημα ο κορονοϊός) έχοντας συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο Sars-CoV-2.

να επισκέπτονται άμεσα χώρες σε πε
ρίπτωση εξάρσεων που δυνητικά να
οδηγήσουν σε επιδημία ή πανδημία
και να μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο σύνολο των στοιχείων.

Χρηματοδότηση

ΕΡΕΥΝΑ
Ο Φάουτσι ζήτησε ανοιχτή
έρευνα για το τι συνέβη
στην Κίνα. Αιχμέ$ από την
κυβέρνηση Μπάιντεν για
tis £u00ves του Πεκίνου

Τόσο ο Μακράν όσο και π Γερμα
νίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ
σημείωσαν πως είναι ανάγκη να βελ
τιωθεί η χρηματοδότηση του οργανι
σμού και στήριξαν την ιδέα μιας νέας
διεθνούς συνθήκης για την αποτροπή
πανδημιών.
Ο γενικός γραμματέας του Παγκό
σμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος
Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς, τόνισε για
ακόμη μία φορά τις «σκανδαλώδεις
διακρίσεις» που γίνονται στο διαμοι-

ρασμό των εμβολίων, σημειώνοντας
πως μόλις δέκα χώρες έχουν πάνω
από το 75% των εμβολίων, «άλε
σε όλες τις χώρες να προσφέρουν
σκευάσματα στο μηχανισμό COVAX
ώστε να επιτευχθεί π ανοσοποίηση
του 10% του πληθυσμού σε όλες τις
χώρες του κόσμου ως τον Σεπτέμ
βριο και του 30% ως το τέλος του
χρόνου.
Νωρίτερα, σε δραματικούς τόνους,
είχε μιλήσει και ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τονί
ζοντας πως ο κόσμος βρίσκεται «σε
πόλεμο» εναντίον της Covid-19, ζη
τώντας από τη διεθνή κοινότητα, πέρα
από την αλληλεγγύη, να εισέλθει «σε
μια οικονομία πολέμου» για να στα
ματήσει την εξάπλωση του ιού. ■
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 I Μένιοε στη «φωλιά του κούκου», όπως Βίκυ
Σταμάτη «Δεν το παίζω τρελός, αλλά είμαι»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 523.84 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

I
Έπεσε απ’ το κρεβάτι ο «Φουρ-Φουρ»
και ζήτησε «άσυλο» στο «Δρομοκαΐτειο»!

Μένιοε στη «φωλιά του κούκου»,

όπωε Βίκυ Ιταυάτη
«Δεν το παίζω τρελός, αλλά είμαι»
Του Γ. Κολοζώφ
Δεν λέει να βάλει μυαλό ο Mevios
«Φουρ-Φουρ». Ai'yes εβδομάδε$ μετά
την είσοδό του oils φυλοκέ$ και μετά
τκ προσπαθεί που έκανε νο έχει
διατροφή... κροίσου με ομυγδολόγολο
και κρουασάν, ο τηλεπαρουσιαστή$
αποφάσισε να παίξει ένα ακόμη χαρτί για
να γλυτώσει τη φυλακή.
Ο ΦουρθιώτΓβ δήλωσε στη διεύθυνση των φυλακών
ότι έπεσε από το κρεβάτι του το βράδυ κι ότι χτύπησε
στον αυχένα. Οδηγήθηκε αμέσωε στο ιατρείο ms φυλαms και εξετάστηκε, όμωε. δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητι
κό. Τότε ο ΜένιοΞ Φουρθιώτηε ζήτησε ψυχιατρική εξέ
ταση και αμέσωε παραπέμφθηκε στο «Δρομοκαΐτειο.

Ήθελε εμφιαλωμένο νερό
Οι ειδικοί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν
χρήζει νοσηλείαε και τον έστειλαν στον Κορυδαλ
λό ξανά, δίνοντάε του μια συντηρητική αγωγή. Σε
δηλώσει που έκανε ο πρόεδροε ms ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάληε Γiavv0KOS, αναφέρθηκε στο περιστατικό λέγονταε: «Ο Μένοε Φουρθιώτη5 προσήλθε χθεε Κυρια
κή, 23/5/2021, γύρω ous 12:30, στο "Δρομοκαΐτειο"
το οποίο εφημέρευε, συνοδεία τεσσάρων αστυνομι
κών. Ο kos Φουρθιώτη5 προσήλθε μετά από δικό του
αίτημα να του γίνει ψυχιατρική εκτίμηση και εξέτα
ση για να διαπιστωθεί αν χρίζει νοσηλείαε σε ψυχια
τρική κλινική».'Oncus ανέφερε ο κ. Γιαννάκοε: «Την
ώρα ms αναμονή5 του, ο kos Φουρθιώτηε ζήτησε από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ious νοσηλευτέε νερό.'Εναε νοσήλευα του έφερε

νερό από τον ψύκτη σε πλαστικό ποτηράκι αλλά ο kos
Φουρθιώτηε απάντησε ncos δεν μπορεί να πιεί... τέ
τοιο νερό και nous πίνει μόνο εμφιαλωμένο. Οι νοσηλευτέε που είχαν εύκαιρα εμφιαλωμένα νερά, του
έδωσαν ένα μπουκαλάκι. Οι γιατροί τον είδαν τελικά
γύρω oris 14:00. Τον εξέτασαν ενδελεχώε και για αρ
κετή ώρα, αλλά η ομάδα των ειδικών έκρινε ncos δεν
υπάρχει λόγο5 νοσηλείαε του και έτσι μετά το τέλοε
ms εξέταση5, ο kos Φουρθιώτηε αποχώρησε ξανά με
ious αστυνομικούε για us Φυλακέε Κορυδαλλού».

Του καλάρεσε
στο ψυχιατρείο
Φαίνεται ότι ο Φουρθιώτηε επιδιώκει την εισαγω
γή του σε κάποιο δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο: «Κάποιοι από τουε
επώνυμουε, εκμεταλλευόμενοι την ψυχική τουε
κατάσταση, ζητάνε εισαγωγή σε ψυχιατρικά νοσο
κομεία. συχνά ανατρέπονταε όλα τα θεραπευτικά
πρωτόκολλα και σε βάροε των υπόλοιπων ασθε
νών, με τα προνόμια που ζητούν είτε οι ίδιοι είτε
μέσω των δικηγόρων τουε.Έχουμε τραυματική
εμπειρία με την κα Βίκυ Σταμάτη, για την υπόθεση
τηε οποίαε όσο νοσηλευόταν στο "Δρομοκαΐτειο",
γιατροί και εργαζόμενοι έχουμε οδηγηθεί στα δικα
στήρια. Η κα Σταμάτη επί ένα χρόνο είχε κάνει
άνω-κάτω το νοσοκομείο, με τουε δικηγόρουε τηε
να ζητούν συνεχώε εξτρά προνόμια και κάποια
στιγμή δραπέτευσε κιόλαε. Ευτυχώε δηλαδή που
δεν εισήχθη ο κοε Φουρθιώτηε». Υπενθυμίζεται
ότι ο τηλεπαρουσιαστήε κατηγορείται ότι «έστησε»
επιθέσειε με όπλο στο σπίτι του προκειμένου να
πετύχει τη συνέχιση τηε αστυνομικήε ψρούρησηε.
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 Evας στους τρεις ηλικιωμένους δεν εμβολιάστηκε
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14-15

Επιφάνεια 2021.71
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-05-2021

Κυκλοφορία:

13695

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

_____ Ανεμβολΐασιοι_______

35,4%

32%

46,9%

Ανω των
80 ετών

70 - 79
ετών

60 - 69
ετών

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Evas aious ipsis
δεν εμβολιάστηκε
ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ Ο ιός έφυγε
από εργαστήριο της Ουχάν
Σ. 14-15

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Evας στους τρεις ηλικιωμένους δεν εμβολιάστηκε
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-05-2021

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Evas aious ipsis
ηλικιωμένους δεν
εμβολιάστηκε
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Το 35% των Ελλήνων
άνω ίων 80 ειώνδεν
έχει κλείσει ραντεβού
με την... ανοσία, όταν
σε Ισπανία, Δανία και
Ιρλανδία το ποσοστό
των εμβολιασμένων
ms ευαίσθητης αυτής
ηλικιακής κατηγορίας
αγγίζει το 100%

πολίτες ηλικίας 60-69 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι, ωστόσο και σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε χθες ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμι
στοκλέους η «ψαλίδα» αναμένεται να κλείσει το
επόμενο διάστημα εάν συνυπολογίσει κανείς και
τα προγραμματισμένα ραντεβού.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των εμβολια
σμένων στην ηλικιακή κατηγορία 65-69 ετών θα
αγγίζει το 76,35% και στην αμέσως προηγούμενη
πενταετία το 70,05%. Αντίστοιχα και λαμβάνοντας
υπόψη τα ραντεβού που έχουν δεσμευτεί στο
emvolio.gov.gr, το ποσοστό των 50-59 ετών που
θα... τσιμπηθούν θα ξεπεράσει το 60%, μειώνο
ντας τη «μαύρη τρύπα», όχι όμως στα επίπεδα
που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα.
Ενθαρρυντική σε κάθε περίπτωση είναι η
ανταπόκριση των πολιτών 40-44 ετών, καθώς,
παρότι η πλατφόρμα άνοιξε πρόσφατα με όλα τα
διαθέσιμα εμβόλια, ήδη έχουν δεσμευτεί 145.000
ραντεβού, με το 21% να έχει ήδη εμβολιαστεί και
με τα ραντεβού να φτάνουν στο 45%. Σύμφωνα

πρώτης και της δεύτερης δόσης. Στις περιπτώσεις
αυτές θα ακυρώνεται το δεύτερο ραντεβού και
θα επαναπρογραμματίζεται έξι έως και δώδεκα
μήνες μετά την ανάρρωση.
Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ. Σε ό,τι αφορά την αναμνηστική
(τρίτη δόση), ο καθηγητής της LSE σημείωσε
πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι όσοι έχουν
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου είναι προστατευμένοι σε συντριπτικό ποσοστό, ενώ όσοι
ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τον Δεκέμβριο και τον
Ιανουάριο θα πρέπει να κάνουν αναμνηστική
δόση το φθινόπωρο - και πρώτα οι ευάλωτες
ομάδες.
Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Εθνικής Επι
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου δεν

ε σταθερό ρυθμό χτίζεται το τείχος
ανοσίας στη χώρα μας, καθώς χθες ολο
κληρώθηκαν περισσότεροι από 5 εκατ.
μάλιστα με το χρονοδιάγραμμα της «Ελευθερί
εμβολιασμοί. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν οι «μαύ
ας», θα ακολουθήσει η ομάδα30-34 ετώνμέσα
ρες τρύπες» σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες, με απο
στον Ιούνιο, οπότε και εκτιμάται ότι θα ανοίξει
τέλεσμα στην περίπτωση ενός τέταρτου κύματος
η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό τηςηλικιακής
το σύστημα υγείας να δεχθεί εκ νέου σημαντικό
ομάδας 20-29 ετών. Μάλιστα, αύριο ανοίγει η
πίεση από την αυξημένη νοσηρότητα. Σύμφωνα
πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια και για την κρίσιμη
πάντως με τις εκτιμήσεις του καθηγητή Πολιτικής
ηλικιακή κατηγορία 35-39 ετών, με τους ειδικούς
της Υγείας στη LSE Ηλία Μόσιαλο, εφόσον εκδη
να επενδύουν στην ανταπόκρισή της, δεδομένης
λωθεί ένα νέο κύμα, αυτοί που θα επηρεαστούν
της αυξημένης κινητικότητας του νεότερου πλη
περισσότερο είναι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
θυσμού και συνεπώς του ρόλου του στη μετάδοση
«είτε γιατί δεν θέλουν να εμβολιαστούν, είτε γιατί
του νέου κορωνοϊού.
δεν μπορούν για ειδικούς λόγους, είτε γιατί δεν
προβλέπεται να εμβολιαστούν». Μάλιστα, ο ίδιος
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ. Εν τω μεταξύ, ανατροπές στον
πρόσθεσε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πιθανόν
προγραμματισμό της δεύτερης δόσης φέρνουν τα
μια νέα έξαρση να επηρεάσει και τον παιδικό
ευρήματα νέων ερευνών που δείχνουν ότι η ανοσία
πληθυσμό - δεδομένου ότι δεν έχει εγκριθεί ο
έπειτα από φυσική νόσηση φτάνει τουλάχιστον
εμβολιασμός τους -, υπογραμμίζοντας συνεπώς
τους οκτώ μήνες και μπορεί να επιμηκυνθεί έως
τη σημασία να εμβολιαστεί όσο το δυνατόν μεγα
και ένα έτος. Πιο συγκεκριμένα, από την ερχό
λύτερο τμήμα του ενήλικου πληθυσμού.
μενη Τρίτη θα χορηγείται μία δόση εμβολίου σε
Εντούτοις και σύμφωνα με τα δεδομένα του
όσους έχουν αναρρώσει από τη λοίμωξη Covid-19
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
και συγκεκριμένα έξι έως δώδεκα μήνες μετά τη
Νοσημάτων (ECDC), το 35% των Ελλήνων άνω
νόσησή τους. Μάλιστα, πριν παρέλθει το εξάμηνο
των 80 ετών δεν έχει κλείσει ραντεβού με την...
θα λαμβάνουν μήνυμα ότι δικαιούνται εμβολια
ανοσία, όταν σε Ισπανία, Δανία και Ιρλανδία το
σμό, καθώς εφεξής προβλέπεται στο σύστημα η
ποσοστό των εμβολιασμένων της ευαίσθητης
καταχώριση του πιστοποιητικού νόσησης. Σχετική
αυτής ηλικιακής κατηγορίας αγγίζει το 100%.
πρόβλεψη, όμως, υπάρχει και για εκείνους που
Αντίστοιχα, τουλάχιστον τέσσερις στους δέκα
νόσησαν ή θα νοσήσουν στο μεσοδιάστημα της

Μ

ΚΛΕΙΔΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η ασπίδα ίου οργανισμού υψώνεται για περισσότερους
Τι δείχνουν
τα αποτελέσματα
ελληνικής μελέτης
του Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) σε συνεργασία
με το National Cancer
Institute των ΗΠΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διάρκεια της ανοσίας έναντι του ιού SARSλοίμωξη Covid-19 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς
CoV-2 αποτελούσε μία ακόμη «γκρίζα
μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για
τη διάρκεια της αντισωματικής απάντησης που
ζώνη» από την έναρξη της πανδημίας,
τα εμβόλια». Ειδικότερα, στη σημα
με την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίωςπαρέχουν
να
ντική αυτή μελέτη εξετάσθηκαν 148 άτομα που
αναζητεί τεκμηριωμένες απαντήσεις στο νευραλ
ανέρρωσαν από τη λοίμωξη Covid-19, το χρονικό
γικό αυτό ζήτημα. Νεότερα δεδομένα ελληνικής
διάστημα από Απρίλιο έως Ιούλιο του 2020. Από
μελέτης του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το National
Cancer Institute των ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα ενθαρ
αυτούς, οι 91 (61,5%) ασθενείς ήταν συμπτωματικοί αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και οι 57
ρυντικά καθώς αποδεικνύουν ότι η ασπίδα του
(38,5%) νοσηλεύθηκαν.
οργανισμού έναντι του πανδημικού ιού υψώνεται
Για τη διεξαγωγή της έρευνας ελήφθησαν τρία
για περισσότερους από έξι μήνες.
δείγματα
αίματος για μέτρηση αντισωμάτων έναντι
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα,
του SARS-CoV-2 σε διάστημα δύο, έξι και οκτώ
που σημειωτέον έγιναν προσφάτως δεκτά για
μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, μετρήθηκαν αντισώματα
δημοσίευση στο επίσημο περιοδικό «European
έναντι της πρωτεΐνης ακίδας του ιού (Spike, S),
Journal of Internal Medicine», οι ασθενείς που
έναντι του υποδοχέα με τον οποίο ο ιός εισέρχεται
νοσηλεύθηκαν λόγω Covid-19 διατηρούν υψηλούς
στα ανθρώπινα κύτταρα και βρίσκεται στο άκρο
τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι
της πρωτεΐνης ακίδας (Spike Receptor Binding
του SARS-CoV-2 οκτώ μήνες μετά τη λοίμωξη.
Domain, S-RBD), έναντι της νουκλεοκαψιδικής
Οπως επισημαίνουν οι ειδικοί που διεξήγαγαν
πρωτεΐνης (Nucleocapsid, Ν) και έναντι του τμήμα
την έρευνα, «η παραγωγή αντισωμάτων έναντι
τος της τελευταίας που συνδέεται με το RNA του
του ιού SARS-CoV-2 στον ορό ασθενών έπειτα από

Η

ιού (Nucleocapsid RNA Binding Domain, N-RBD).
Ταυτόχρονα μετρήθηκαν στα παραπάνω χρονι
κά διαστήματα και εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι του ιού με τη χρήση ψευδοϊού.
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ. Οπως προέκυψε από τα
αποτελέσματα, οκτώ μήνες μετά τη λοίμωξη όλοι οι
μετέχοντες συνέχιζαν να έχουν αντισώματα έναντι
των πρωτεϊνών S και S-RBD, ενώ και το 95% των
συμμετεχόντων είχε και αντισώματα έναντι των Ν
και N-RBD. Επιπλέον, εξουδετερωτικά αντισώματα
παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση και παρέμειναν
θετικά στο 75% των συμμετεχόντων στη μελέτη.
Ενα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι οι ασθε
νείς που νοσηλεύθηκαν είχαν πολύ υψηλούς τίτ
λους εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του
κορονοϊού σε σχέση με αυτούς που δεν χρειά
στηκαν νοσηλεία, σε όλα τα χρονικά διαστήματα
της μελέτης. Η παρουσία εξουδετερωτικών αντι
σωμάτων σχετίστηκε ισχυρά με την παρουσία
αντισωμάτων έναντι του ιικού αντιγόνου S-RBD.
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 Evας στους τρεις ηλικιωμένους δεν εμβολιάστηκε
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-05-2021

Αρκετοί ερευνητέβ
του Ινστιτούτου
Ιολογίαβ Tns Ουχάν
ασθένησαν το
φθινόπωρο του 2019,
επισημαίνει έγγραφο
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι
ορισμένοι πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθπκαν
από τις συνήθεις παρενέργειες της πρώτης δό
σης, τείνουν να ακυρώνουν ή να έχουν δεύτερες
σκέψεις για τη δεύτερη. Οπως όμως τόνισε,
αυτό είναι «λάθος, καθώς το τίμημα της παρά
λειψης της δεύτερης δόσης είναι σημαντικό».
Παράλληλα έδωσε απαντήσεις και στο κρίσιμο
ερώτημα για το εάν μπορεί κανείς να υποβληθεί
σε δεύτερη δόση με άλλο εμβόλιο, υπογραμμίζο
ντας ότι ο κανόνας είναι «με όποιο αρχίζεις με
αυτό να τελειώνεις». Εξαίρεση αποτελούν όσοι
εκδήλωσαν σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση ή
θρομβοεμβολική νόσο με ή χωρίς θρομβοπενία,
με την ειδικό να προσθέτει ότι πρόκειται για
σπάνιες περιπτώσεις.

Από αύριο ανοίγει η
πλατφόρμα για όλα
τα εμβόλια και για
την κρίσιμη ηλικιακή
κατηγορία 35-39
ετών

από έξι pnves
«Η μελέτη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική
καθώς μας δείχνει ότι τα φυσικά αντισώματα
διατηρούνται για οκτώ μήνες μετά τη νόσηση στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μετά
Covid-19. Επειδή τα εμβόλια παράγουν πολύ
υψηλούς τίτλους αντισωμάτων, μεγαλύτερους
από αυτούς της φυσικής νόσησης, θεωρούμε
ότι η αντισωματική ανοσία που παρέχουν θα
διαρκεί για τουλάχιστον ίσο χρονικό διάστημα»,
υπογραμμίζουν οι ειδικοί.
Σημειώνεται ότι συντονιστές της μελέτης είναι
οι καθηγητές Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΓΙΑ Ευάγγελος Τέρπος, Μαριάννα Πολίτου
και Μελέτιος Α. Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ)
και οι καθηγητές Γεώργιος Παυλάκης, διευθυντής
στο Τμήμα Ανθρώπινων Ρετροίων στα National
Cancer Institute των ΗΠΑ και Barbara Felber,
διευθύντρια στο Τμήμα Μελέτης της Βιολογίας
των Ανθρώπινων Ρετροϊών στο National Cancer
Institute των ΗΠΑ.

ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.381 ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ
- 50 ΘΑΝΑΤΟΙ

Μείωση σε νέες
εισαγωγές και σε
διασωληνωμένους
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1.381 μολύνσεις με κορωνοϊό και 50 θανάτους ασθενών
ανακοίνωσεχθες ο ΕΟΔΥ. Από το
σύνολο των νέων κρουσμάτων τα
654 εντοπίζονται στην Αττική και
τα 101 στη Θεσσαλονίκη, με τον
πανδημικό ιό να κυκλοφορεί σε 49
ακόμη περιφερειακές ενότητες.
Είναι σημαντικό, δε, να σημειωθεί
πως από τα λεπτομερή δεδομένα
προκύπτει ότι διψήφιος αριθμός
κρουσμάτων καταγράφεται μεταξύ
άλλων στην Αιτωλοακαρνανία,
στην Αχαΐα, στα Ιωάννινα και στη
Μαγνησία. Μείωση καταγράφε
ται, όμως, και στον αριθμό των διασωληνωμένων, οι οποίοι έως και
χθες το μεσημέρι δεν ξεπερνούσαν
τους 563 στο σύνολο της χώρας
(569 την Κυριακή). Από αυτούς το
83,7% έχειυποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω, ενώ,
όπως υπογραμμίζεται στην ίδια
έκθεση, από την αρχή της πανδη
μίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
2.353 ασθενείς. Αντίστοιχα, μεί
ωση διαπιστώνεται και στις νέες
εισαγωγές στα νοσοκομεία της
επικράτειας. Ειδικότερα, ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 271 ασθενείς. Η διάμεση ηλι
κία των κρουσμάτων είναι 44 έτη,
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.
Σε ό,τι όμως αφορά τους θανά
τους, ακόμη 50 άνθρωποι έχασαν
σε ένα μόλις 24ωρο τη μάχη για
τη ζωή τους έπειτα από επιπλοκές
της λοίμωξης που προκαλεί ο πανδημικός ιός, με αποτέλεσμα η λί
στα των θυμάτων να μετρά 11.822
απώλειες.
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Στη δέσμευση
ότι η ΕΕ θα παράσχει στις τρί
τες χώρες 100 εκατ. δόσεις ως
το τέλος του χρόνου αναμένεται
να συμφωνήσουν σήμερα οι 27
ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με
διπλωματικές πηγές, καθώς στη
δια ζώσης Σύνοδο Κορυφή τίθεται
σήμερα επί τάπητος η διεθνής δι
άσταση της πανδημίας. Η Ελλάδα
προτίθεται να διαθέσει εμβόλια
σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία
(από 20.000 δόσεις), μετά την ολο
κλήρωση της «Ελευθερίας», λένε
οι πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά το
πιστοποιητικό εμβολιασμού, για
το οποίο εξέφρασε ικανοποίηση
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος χθες το απόγευμα στη
Σύνοδο, αναμένεται να παραπεμφθεί στην ευχέρεια κάθε κράτουςμέλους το θέμα της επιμέρους
(εσωτερικής) χρήσης του, όπως
ενδεχομένως για την πρόσβαση
σε κινηματογράφους, εστιατόρια
κ.ο.κ.

at
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Εμφάνιση συμπτωμάτων στην Κίνα
prives προτού αποκαλυφθεί ο Covid
Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη
έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

έχουν γνώση των πληροφοριών που αφορούν
τους ερευνητές του ινστιτούτου της Ουχάν εξέφρασαν διάφορες απόψεις για τα στοιχεία που
ρεις ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας
παρουσιάζονται στην έκθεση και συμφωνούν ότι
της Ουχάν αρρώστησαν τόσο σοβαρά τον
«χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και επιβεβαίωση».
Νοέμβριο του 2019 ώστε να νοσηλευτούν,
παρουσιάζοντας συμπτώματα που έμοιαζαν με Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία
και άλλες χώρες εξέφρασαν τον Μάρτιο ανη
αυτά που προκαλεί ο Covid-19, μήνες προτού
συχίες για την έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με την
οι κινεζικές αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα
προέλευση του Covid-19 και ζήτησαν να γίνουν
της πανδημίας, έγραψε σε χθεσινό της άρθρο η
επιπλέον έρευνες καθώς και να δοθεί πρόσβαση
εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη
σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πρώτα στά
έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
δια της επιδημίας. Την Κυριακή το υπουργείο
Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι στην έκθεση
Εξωτερικών της Κίνας επεσήμανε ότι η ομάδα
αυτή, η οποία μέχρι τώρα ήταν απόρρητη, περιέτου ΠΟΥ που επισκέφθηκε τη χώρα, αλλά και το
χονται λεπτομέρειες για τον αριθμό των ερευνη
Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, για να εξετάσει
τών που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, τη διάρκεια
της ασθένειάς τους και τις επισκέψεις τους σε
την προέλευση της πανδημίας θεώρησε ως «εξαι
ρετικά απίθανο ενδεχόμενο» τη διαρροή από το
νοσοκομεία. Επειτα από τη δημοσιοποίησή της
εργαστήριο της πόλης.
θεωρείται ότι θα αυξηθούν οι πιέσεις για τη
Εγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε
διεξαγωγή μεγαλύτερης έρευνας για το εάν ο
στη δημοσιότητα όταν πλησίαζε το τέλος της
ιός SARS-CoV-2 διέρρευσε από το εργαστήριο
θητείας του Τραμπ ανέφερε ότι «η αμερικανική
της κινεζικής πόλης. Το άρθρο της αμερικανικής
κυβέρνηση έχει λόγους να πιστεύει πως αρκετοί
εφημερίδας δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από
ερευνητές του Ινστιτούτου Ιολογίας της Ουχάν
τη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού
ασθένησαν το φθινόπωρο του 2019, προτού
Υγείας, ο οποίος πρόκειται να συζητήσει την
επόμενη φάση μιας έρευνας για την προέλευ
ανακοινωθεί το πρώτο κρούσμα της επιδημίας,
με συμπτώματα που έμοιαζαν τόσο με Covid-19
ση του Covid-19. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου
όσο και με την εποχική γρίπη».
Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει
το άρθρο της «Wall Street Journal», αλλά πρόσθεσε
Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ. Πάντως, η Κίνα διέψευσε κατη
ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν
γορηματικά το δημοσίευμα της εφημερίδας με
εξακολουθεί «να έχει σοβαρά ερωτήματα για
τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών
τις πρώτες ημέρες της πανδημίας του Covid-19,
Ζάο Λιζιάν, να τη χαρακτηρίζει «απολύτως λαν
συμπεριλαμβανομένης της προέλευσής της».
θασμένη». «Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προωθούν
Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται με
τη θεωρία της διαρροής από το εργαστήριο»,
τον ΠΟΥ και τις χώρες μέλη του προκειμένου
είπε. «Τους νοιάζει να εντοπίσουμε την πηγή ή
να στηρίξουν έρευνα ειδικών για την προέλευση
απλά προσπαθούν να αποσπάσουν προσοχή;»
της πανδημίας στην οποία «δεν θα υπάρξουν
παρεμβάσεις» και «δεν θα πολιτικοποιηθεί».
πρόσθεσε, επικαλούμενος ανακοίνωση του Ιν
στιτούτου τον Μάρτιο, στην οποία αναφερόταν
πως το Ινστιτούτο «δεν είχε αντιμετωπίσει τον ιό
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η «Wall Street Journal»
SARS-CoV-2 πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2019».
ανέφερε ότι νυν και πρώην αξιωματούχοι που

Τ

22

 Νέα σενάρια για την έναρξη της πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Covid-19

Θέματα:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 411.81 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-05-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νέα σενάρια για την έναρξη
της πανδημίας
ρεις ερευνητές του Ινστιτούτου
Ιολογίας της Ουχάν (WIV)
στην Κίνα ζήτησαν ιατρική

Τ

βοήθεια σε νοσοκομείο τον Νο

έμβριο του 2019 με συμπτώματα που
έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο νέος

κορωνοϊός, μήνες προτού οι κινεζικές
αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της
επιδημίας στη χώρα, υποστηρίζει σε άρ
θρο της η εφημερίδα Wall Street Journal
επικαλούμενη έκθεση των υπηρεσιών
Πληροφοριών των ΗΠΑ.
Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφα
λείας των ΗΠΑ αρνήθηκε μεν να σχο
λιάσει το άρθρο, σημειώνοντας πάντως
πως η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν εξα
κολουθεί «να έχει σοβαρά ερωτήματα για
τις πρώτες ημέρες της πανδημίας της
Covid-19, περιλαμβανομένης της προέ
λευσής της».

σίας έχουν καταστραφεί, χιλιάδες δισεκα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε στη δη
μοσιότητα στο τέλος της θητείας του

τομμύρια δολάρια έχουν αφαιρεθεί από

Βρετανία και άλλες χώρες εξέφρασαν τον

Ντόναλντ Τραμπ.

τον τζίρο εταιρειών» τόνισε ο Γκουτέρες,

Μάρτιο ανησυχίες για την έκθεση του
ΠΟΥ σχετικά με την προέλευση της

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ προειδοποιούσε κατά του εφησυ

στο άνοιγμα της ετήσιας διάσκεψης των
χωρών - μελών του Παγκόσμιου Οργανι

Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η

Covid-19 και ζήτησαν να γίνουν επιπλέ

χασμού, τονίζοντας πως ο κόσμος βρί

σμού Υγείας. «Οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί

ον έρευνες και να δοθεί πρόσβαση σε όλα

σκεται «σε πόλεμο» εναντίον του κορω-

που υποφέρουν περισσότερο και φοβάμαι

τα στοιχεία που αφορούν τα πρώτα στά

νοϊού, ζητώντας παράλληλα από τη διε
θνή κοινότητα, πέρα από την αλληλεγγύη,

ότι αυτό δεν έχει τελειώσει» πρόσθεσε. Οι

δια της επιδημίας.
«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προω

να εισέλθει «σε μια οικονομία πολέμου»

αρχές της Σιγκαπούρης, τέλος, έδωσαν
προσωρινή έγκριση σε τεστ αναπνοής

θούν τη θεωρία της διαρροής από εργα

για να σταματήσει την εξάπλωση του ιού.

που υποτίθεται ότι εντοπίζει τον κορω-

στήριο» ήταν η απάντηση του κινεζικού

«Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέ-

νοϊό σε λιγότερο από ένα λεπτό. Στην πι

υπουργείου Εξωτερικών. Σημειώνεται
ότι ανάλογες κατηγορίες κατά της Κίνας

σει τσουνάμι από δεινά. Περισσότερες
από 3,4 εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί.

λοτική κλινική έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε στη Σιγκαπούρη η συσκευή είχε

είχαν διατυπωθεί και σε έγγραφο του

Περίπου 500 εκατομμύρια θέσεις εργα

ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 90%.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερχεται προκήρυξη για 4.000 µόνιµους νοσηλευτές
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 355.53 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-05-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ερχεται προκήρυξη
για 4.000 μόνιμους
νοσηλευτές
ντολή για προκήρυξη νέου δια
Ειδικά για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν
γωνισμού για μόνιμο προσωπικό
ως επικουρικοί στην πανδημία, θα προβλέστα νοσοκομεία έδωσε ο υπουρ
πεται αυξημένη μοριοδότηση. Στην ανακοί
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Τις
νωση που εξέδωσαν οι υπουργοί Υγείας
επόμενες μέρες το αίτημα θα φτάσεικαι
στα
Εσωτερικών τονίζουν πως αυτό «είναι
γραφεία του ΑΣΕΠ και αμέσως θα ξεκινήσει
η ελάχιστη αναγνώριση τπς συνεισφοράς
η επεξεργασία της προκήρυξης. «Οπως έχει
τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». Οι δύο
ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
υπουργοί καταλήγουν επισημαίνοντας πως
Μητσοτάκης, η κυβέρνηση προχωρά στην
«η στήριξη των δομών Υγείας θα συνεχίσει
περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήμα
να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση
τος Υγείας με 4.000 μόνιμες προσλήψεις
και αποτελεί παρακαταθήκη για το Εθνικό
νοσηλευτών, πρωτίστως από όσους υπηρέ
Σύστημα Υγείας του 21 ου αιώνα». Εκτός
τησαν ως επικουρικοί στην πανδημία», ανα
από το κριτήριο της εμπειρίας που θα «παί
φέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί
ξει» καθοριστικό ρόλο, η προκήρυξη θα προ
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, και Εσωτερικών,
βλέπει μοριοδότηση για εντοπιότητα, τίτλους
Μάκπς Βορίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
σπουδών, ανήλικα τέκνα, οικογενειακή κα
προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με τις
τάσταση. Δεν αποκλείεται στην προκήρυ
διαδικασίες του ΑΣΕΠ και ο διαγωνισμός θα
ξη να ενταχτούν και άλλες νοσοκομειακές
έχει προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους,
ειδικότητες όπως: ΠΕ Φαρμακοποιών, ΤΕ
όπως επισημαίνουν οι δύο υπουργοί.
Εργοθεραπευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Ραδιολο
γίας/ Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Φαρμακεί
Μοριοδότηση
ου, ΔΕ Χειριστών/Εμφανιστών, ΥΕ Γενικών
Οι νοσηλευτές αυτοί θα προσλπφθούν με
Καθηκόντων/Βοηθπτικό Υγειονομικό Προ
διαδικασίες ΑΣΕΠ, μέσω διαγωνισμού που
σωπικό Βοηθών Θαλάμου ή Μεταφορέων
θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Ασθενών. ■

Ε
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 Αργότερα εμβόλιο στους ασθενείς COVID-19
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 1013.92
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-05-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αργότερα εμβόλιο στους ασθενείς COVID-19
Τι σνστύνεται yia όσους έχουν ήδη νοσήσει- Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, με όλα τα σκευάσματα, για τις ηλικίες 35-39 ετών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

/

αφότου έχουν περάσει έξι μήνεε
μετά την ημέρα διάγνωσηε, συστήνεται για όσουε πολίτεΒ έχουν
ήδη νοσήσει από την COVID-19.
Oncos ανακοίνωσαν χθεε η πρόε6pos Tns EGvnois Enrrpon0s Εμβο
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο
YEvikos γραμματέαε Πρωτοβάθμιαε
Φροντίδαε Υγείαε Μάριοε Θεμιστοldteous, από την ερχόμενη Τρίτη
εάν K0noios έχει νοσήσει από την
COVID-19 πριν εμβολιαστεί, τότε
θα δικαιούται εμβολιασμό με μία
δόση το διάστημα 6 0cas 12 μήνεε
από την ημέρα που διαγνώσθηκε
cos θετικές και καταχωρίσθηκε στο
μητρώο ασθενών COVID-19.
Εάν έχει ήδη προκαθορισμένο
ραντεβού για εμβολιασμό τότε αυ
τό θα ακυρωθεί αυτόματα και ο πο
λίτη θα μπορεί να προγραμματί
σει το νέο ραντεβού του έξι μήνεε
μετά την ημερομηνία διάγνωσή.
Μάλιστα, στο εξάμηνο θα αποστα
λεί μήνυμα (sms) στο κινητό όσων
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία cos
υπενθύμιση ότι πλέον μπορούν να
προγραμματίσουν το ραντεβού tous.
Enions, εάν ο πολίτηε νοσήσει με
ταξύ Tns npcams και Tns δεύτερέ
6oons του εμβολίου, τότε το δεύτε
ρο ραντεβού θα ακυρωθεί αυτόματα
και θα μπορέσει να προγραμματίσει
τη δεύτερη δόση σε διάστημα 6-12
μηνών από την ημερομηνία Tns δι
άγνωσή ms COVID-19.
Ο κ. Θεμιστοκλέου5 ανακοίνω
σε ότι από αύριο 26 Μαΐου ανοίγει
η πλατφόρμα emvolio.gov.gr για
τον προγραμματισμό των ραντεβού
με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια για τα
άτομα Hildas 35 0cos 39 ετών. Το
ίδιο συνέβη με τα άτομα 40 έωε 44
ετών την περασμένη Παρασκευή και
έ&Β χθε5145.000 πολίτεε aums ms
ηλικιακή5 op06as είχαν ήδη προ
γραμματίσει ραντεβού. Σημειώνε
ται ότι χθε3 το βράδυ αναμενόταν
να συμπληρωθούν στη χώρα pas
5.000.000 εμβολιασμοί. Περισσότε
ροι από 3.250.000 πολίτε5 έχουν εμ
βολιαστεί με μία δόση (31% του πλη
θυσμού) και τουλάχιστον 1.800.000
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό
tous (17,2%). Η κ. Θεοδωρίδου έκα
νε ειδική αναφορά στα συνήθη συ
μπτώματα που εκδηλώνονται μετά
τον εμβολιασμό, δηλαδή πυρετό,
πονοκέφαλο, ατονία, μυαλγίε5, τονί£ovras ότι είναι λόθοε τα άτομα που
ταλαιπωρούνται με την πρώτη δό
ση να ακυρώνουν τη δεύτερη δόση.
Αναφορικά με τη χορήγηση άλλου
εμβολίου στη δεύτερη δόση, τόνισε
ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην
περίπτωση σοβαρών παρενεργειών,
δηλαδή αναφυλαιαικού τύπου αντί

δρασή και θρομβοεμβολικού επει
σοδίου. Σημειώνεται ότι στη χώρα
pas έχουν εξεταστεί τέσσερα περιπτώσειε θρομβώσεων έπειτα από χο
ρήγηση εμβολίου Tns AstraZeneca
-και με το οποίο έχουν εμβολιαστεί
περισσότεροι από 740.000 πολίτεε-,
ενώ χθεε έγινε γνωστή και η περί
πτωση pias 48xpovns Yuvakas στην
οποία είχε χορηγηθεί cms 17 Μαΐου
το εμβόλιο Tns Johnson & Johnson
και η κλινική εικόνα ms onoias δι-
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Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Μία δόση εμβολίου και τουλάχιστον

Περισσότεροι από 3.250.000 πο
λίτες έχουν εμβολιαστεί με μία δόση
(31% του πληθυσμού) και τουλάχι
στον 1.800.000 έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους (17,2%).

Από ιην περασμένη Παρασκευή έως και χθες 145.000 πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 ετών είχαν προγραμματίσει ραντεβού για να εμβολιαστούν.

«Εφυγε» δεμένος ένα μήνα στο κρεβάτι
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Χθες ανακοινώθηκαν
1.381 νέα κρούσματα,
εκ των οποίων 654 στην
Αττική, 50 θάνατοι ασθε
νών, 563 διασωληνωμένοι
και 210 νέες εισαγωγές
στα νοσοκομεία.
καιολογεί την υπόθεση ότι μπορεί
να σχετίζεται με τον εμβολιασμό.
Το μόνο επεισόδιο στη χώρα pas
που αποδίδεται επισήμου στον εμ
βολιασμό -έχει αναφερθεί και στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκωναφορό μία 63χρονη στη Μυτιλήνη, η
οποία και κατέληξε, ενώ αναμένεται
το επίσημο πόρισμα του ΕΟΦ και για
tis τρεΐ3 περιπτώσε^ στην Κρήτη:
ενόε 35χρονου που έχει λάβει εξιτή
ριο, pias 47xpovns που παραμένει
νοσηλευόμενη και pias 44xpovns
σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, χθε3 ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 1.381 νέα κρούσματα
COVID-19, εκ των οποίων 654 στην
Αττική, 101 στη Θεσσαλονίκη και 50
στην Αχαιό, koOcos και 50 θανάτουε
ασθενών που είχαν προσβληθεί από
τη νόσο. Ο apiOpos τωνδιασωληνωμένων ασθενών είναι 563, ενώ χθε5
καταγράφηκαν 210 νέε5 εισαγωγέ5
σε νοσοκομεία λόγω COVID-19.

Ενα μήνα καθηλωμένοε και δεμένθ5
στο νοσοκομειακό κρεβάτι. Βιώνοvms την απόλυτη απομόνωση και
τη μοναξιά, που γιγαντώνονταν καOcos δεν αντιλαμβανόταν τον λόγο
του αυστηρού εγκλεισμού του - κανεί5, άλλωστε, δεν του εξηγούσε τι
συνέβαινε ούτε είχε επικοινωνία με
κάποιο οικείο του πρόσωπο. Αυτέε ήταν οι τελευτά^ μέρε5 του
δίχρονου Τίμου, αυτιστικού που
νοσηλεύθηκε λόγω συμπτωμάτων
κορωνοϊού σε νοσοκομείο αναφοpas, «έφυγε», opcos, λόγω επιπλο
κών άσχετων με τον κορωνοϊό, τον
οποίο γρήγορα ξεπέρασε καθότι
εμβολιασμένθ5.
Ο Tipos ζούσε στο Πρότυπο Ει
δικό Οικοτροφείο «Αγιοι Ανάργυ
ροι» στην Παιανία, που έχει δη
μιουργήσει ο ομώνυμοε Σύλλογοε
Γονέων και Κηδεμόνων Νοητικά
Υστερούντων Ατόμων, με σκοπό τη
διασφάλιση ms αξιοπρεπού3 διαβίcoa0s tous. «Ο i6ios, όπω5 και όλοι
οι τρόφιμοι είχαν εμβολιαστεί κα
τά προτεραιότητα cos ευπαθή3 ομά
δα», εξηγεί στην «Κ» η ξαδέλφη του
και νομική συμπαραστάτριά του,
Μαριάννα Πετρίδη. Δεν συνέβη,
ωστόσο, το ίδιο για tous 42 εργα
ζομένου, εκ των οποίων, σύμφωνα
με την πρόεδρο του Συλλόγου, Βάσω Δήμα, δεκαεννέα δεν έκαναν το

Οι τελευταίες
μέρες του όίχρονου
Τίμου, αυτιστικού
που νοσηλεύθηκε
λόγω συμπτωμάτων
κορωνοϊού σε
νοσοκομείο αναφοράς.
εμβόλιο. Kanoios εξ όλων, λοιπόν,
μετατρόπηκε στον Δούρειο Ιππο
που έφερε τον ιό svtos του οικοτρο
φείου, το οποίο omcos ή όλλωε βρι
σκόταν σε στενή παρακολούθηση
από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, που πραγ
ματοποιούσαν σε oiKOTpocpous και
εργαζομένου Tns povaOas rapid
tests ανό δύο εβδομάδε3.
Ο ios γρήγορα διεσπάρη σε
όλου5 tous opocpous του οικοτρο
φείου. Οσοι επιμολύνθηκαν και εί
χαν συμπτώματα, όφειλαν να διακομισθούν σε νοσοκομεία COVID.
«Συνολικά, 23 τρόφιμοί pas νοση
λεύτηκαν σε όλα σχεδόν τα νοσοκο
μεία avacpop0s», σημειώνει η κ. Δή
μα. Εξ αυτών, οι 21 πήραν εξιτήριο,
ξεπέρασαν τον κορωνοϊό, επέστρε
ψαν opcos σε «κακή κατάσταση,
βρώμικοι και σε μεγάλη αναστάτω
ση». «Το ζήτημα Tns προσέγγισή
των αυτιστικών ασθενών, είτε προ
σέρχονται στο νοσοκομείο για μια

απλή εξέταση είτε νοσηλεύονται
για καιρό, ήταν κάτι που pas απα
σχολούσε πολύ πριν από την έλευ
ση του κορωνοϊού», σχολιάζει στην
«Κ» ο Tmwns Παγίδαε, εργοθεραπευτή5 με εξειδίκευση στον αυτι
σμό και συνιδρυτήε του nevronas.
gr, που υποστηρίζει την αυτιστική
κοινότητα, «και αυτό γιατί απαιτεί
ειδική εκπαίδευση, την οποία το
υγειονομικό προσωπικό δεν έχει
λάβει». Σε όλλε3 εποχέ5, οι οικογένειε3 φρόντιζαν να είναι οι ίδιοι ή
lcanoios επαγγελματία5 στο πλάι
tous. Επί navBnpias, opcos, και δε
δομένά ms απόλυτά απομόνωσηε
που επιβάλλεται στα περιστατικό
COVID, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον.
Με μεγάλη αγωνία, εξ αποστάσεωε
και μετ’ εμποδίων παρακολουθούσε
την πορεία Tns υγείαε του ξαδέλφου Tns η κ. Πετρίδη. «Εισήλθε με
ένα 38 πυρετό, ο onoios σύντονα
έπεσε, opcos ακολούθησαν σοβαρέ3
επιπλοκέ5, KaOcos ήταν για ένα μή
να δεμένο5 στο κρεβάτι, αφού δεν
έβρισκαν άλλον τρόπο να τον ηρε
μήσουν», περιγράφει η ίδια στην
«Κ», «έπαθε διαδοχικά νεφρική ανε
πάρκεια, ουρολοίμωξη, αιματουρία
με φλεγμονή cos συνέπεια του βίαι
ου τραβήγματο5 του καθετήρα και
τέλθ5 αναπνευστική ανεπάρκεια,
που συνδέεται με την πολυήμερη
καθήλωση». Tis πληροφορώ αυτέε
αποσπούσε με φειδώ μέσω φίλων

και γνωστών η κ. Πετρίδη, που όσο
περνούσαν οι μέρε5 ένιωθε ανήμπο
ρη να αναστρέψει την επιδείνωση
Tns υγεία$ του, που σχετιζόταν με
την αδυναμία του προσωπικού να
διαχειριστεί έναν αυτιστικό ασθε
νή. «Εχω επίγνωση ms επείγουσα3
κατάστασή, στην οποία βρέθη
καν τα νοσοκομεία», απαντά στο
εύλογο ερώτημα, «ωστόσο είναι
ζήτημα ανθρώπινέ αξιοπρέπεια5
να υπάρχουν στην Αττική ορισμέves κλίνε5 που να προορίζονται για
ανθρώπου με ανάλογεε αναπηρίεε
και μερικοί επαγγέλματα, που να
έχουν λάβει ανάλογη επιμόρφωση».
AiYes μέρεε αργότερα ενημερώθηκε
ότι ο Tipos διασωληνώθηκε, αλλά
παρέμεινε στο δωμάτιο απομόνω
σή, όπου είχε εξαρχή5 διάκομισθεί, στο Νοσοκομείο Γεννηματά.
«Δεν υπήρχε θέση στη ΜΕΘ, που
άλλωστε προοριζόταν για περιστα
τικά COVID». Τελικά, με πείσμα αλ
λά και αφοσίωση στον άνθρωπό
Tns, η κ. Πετρίδη τον μετέφερε σε
ΜΕΘ i6icotik0s ldVivuars. Τρεΐ3 μέρε$ μετά τη διακομιδή του, κατέ
ληξε. «Πέθανε από σηψαιμικό σοκ,
έπειτα από μακρά ταλαιπωρία, για
την οποία μόνον ο Kopcovoios δεν
ευθύνεται», σχολιάζει με πικρία η
κ. Πετρίδη, «θα μπορούσε να είχε
ζήσει πολλά ακόμα χρόνια, ακολουθώνταε τον τρόπο ζωή3 που είχε
στο οικοτροφείο».
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 Υποχρεωτικός ή εθελοντικός ο εμβολιασμός;
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Επιφάνεια 439.6 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-05-2021

Κυκλοφορία:

14860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποχρεωτικός ή εθελοντικός ο εμβολιασμός;
Του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ*
Ζούμε μια εντελώε πρωτόγνω

ρη κατάσταση. Η εμφάνιση με
κάποιο τρόπο ενόε μικροσκοπικότατου οργανισμού (ιού), του
SARS-CoV-2, προκάλεσε μια νό
σο, την COVID-19. Η μεταδοτι
κότητα του ιού είναι ιδιαιτέρωε
μεγάλη και η νόσοε πολύ επικίν
δυνη, αφού η αντιμετώπισή τηε
πολύ συχνά απαιτεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο και πολλοί νοσηλευ
όμενοι χρειάζονται περαιτέρω
νοσηλεία σε ΜΕΘ και διασωλή
νωση. Αρκετοί, δε, από αυτούε
καταλήγουν, με αποτέλεσμα μέ
χρι σήμερα να μετράμε μερικά
εκατομμύρια θανάτουε.
Η νοσηλεία, αλλά και η αρνη
τική πολλέε φορέε κατάληξή τηε,
γίνεται σε συνθήκεε σκληρήε μοναξιάε, που προσβάλλει τιε συνήθειεε και τον πολιτισμό μαε. Ολοι
θυμόμαστε εικόνεε μπροστά στιε
πόρτεε των ΜΕΘ, ευτυχώε σε άλ
λα κράτη, με υγειονομικούε να
επιλέγουν σε ποιον θα δώσουν
ελπίδα ζωήε και σε ποιον όχι.
Οι μετακινήσειε στην εποχή
μαε είναι εύκολεε, γίνονται γρή
γορα και η ζωντανή επικοινωνία
μεταξύ των λαών είναι μεγάλη.
Αυτό είχε ωε αποτέλεσμα να διασπαρεί η νόσοε ταχύτατα σε
ολόκληρο τον πλανήτη και να
πάρει τον χαρακτήρα πανδημίαε. Η έλλειψη αποτελεσματικών
φαρμάκων οδήγησε τα κράτη
στη λήψη περιοριστικών τηε
ελευθερίαε μέτρων, προκειμένου να εμποδίσουν τη μετάδοση
του ιού και τηε νόσου, ώστε να
περιφρουρήσουν την υγεία και
τη ζωή μαε, ωε απόλυτη προτε
ραιότητα, και περιμένονταε τα
εμβόλια. Γι’ αυτό, τα μέτρα αυ
τά κρίθηκαν συνταγματικά. Τα
περιοριστικά, όμωε, μέτρα επέ
φεραν μοιραία περιορισμό των
οικονομικών δραστηριοτήτων
και συρρίκνωση των οικονομιών
σε παγκόσμια κλίμακα. Μπήκα
με, έτσι, σε έναν φαύλο κύκλο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προετοιμασία εμβολιασμού πολίτη άνω των 85 ετών. Οπως τα κάθε μορφής περιοριστικά μέτρα κρίθηκαν πα
ντού συνταγματικά, έτσι πρέπει να κριθεί και ο «δυνάμει υποχρεωτικός» εμβολιασμός.
φτωχοποίησηε και διακύβευσηε
τηε υγείαε και τηε ζωήε, ο οποίοε
πρέπει να σπάσει.
Τα εμβόλια εντέλει ήρθαν
και είναι αποδεδειγμένα ασφα
λή και αποτελεσματικά. Πλανάται όμωε το ερώτημα: ο εμβολιασμόε θα πρέπει να είναι
υποχρεωτικόε ή εθελοντικόε; Η
παγκόσμια ανάγκη, άρα και το
παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον,
είναι να εξαλειφθεί η πανδημία.
Αυτή εξαλείφεται μόνο αν εμβολιασθεί σύντομα το 70% του
πληθυσμού. Αν, μάλιστα, εξαι
ρεθούν του εμβολιασμού οι ηλικίεε έωε 18 ετών, τότε το ποσο
στό των υπολοίπων που πρέπει
να εμβολιασθούν προσεγγίζει το
90%. Η επίτευξη τέτοιου ποσο
στού είναι δύσκολη αλλά κατα
ντά επιβεβλημένη.
Οπωε τα κάθε μορφήε περιο
ριστικά μέτρα κρίθηκαν παντού
συνταγματικά, έτσι πρέπει να
κριθεί και ο «δυνάμει υποχρεω
τικόε» εμβολιασμόε. Ο κάθε άνθρωποε δικαιούται, προκειμένου

να διασφαλίσει την υγεία του, να
συμβουλευθεί ή όχι τον γιατρό
του και να αποδεχθεί ή όχι τη
θεραπεία που θα του συστήσει.
Η επιλογή του, ενδεχομένωε, θα
βλάψει τον ίδιο, αλλά όχι κάποιον
άλλον. Η άρνηση, όμωε, του εμ
βολιασμού θέτει σε κίνδυνο την
υγεία και τη ζωή και των διπλα
νών του. Αν, μάλιστα, αυτή αφορά
μεγάλο μέροε τηε κοινωνίαε, συ
ντηρεί την πανδημία και τα κατα
στροφικά αποτελέσματά τηε. Τα
δικαιώματα του καθενόε οφείλουν
να σταματούν εκεί που αρχίζουν
τα δικαιώματα των άλλων. Αυτό
επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον.
Είναι σωστή, λοιπόν, η εθελο
ντική προσέγγιση του εμβολια
σμού, μέχρι το σημείο που ευοδώνεται ο σκοπόε τηε επίτευξηε
ανοσίαε αγέληε. Διαφορετικά, θα
πρέπει μέσω στοχευμένων ενη
μερώσεων, επιβραβεύσεων ή δια
φόρων απαγορεύσεων στουε αρνητέε του, να οδηγηθούμε στον
«δυνάμει υποχρεωτικό» εμβολια
σμό. Αυτό θα μπορούσε να χαρα-

κτηρισθεί παρέμβαση σε ατομικό
δικαίωμα. Σε καμία, όμωε, περί
πτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί
παραβίαση δικαιώματοε.
Με την προϋπόθεση τηε δοκιμασμένηε, πλέον, ασφάλειαε
των εμβολίων, αυτό που ζητάμε
από όποιον αρνείται ή φοβάται
να εμβολιασθεί είναι πολύ μικρό
σε σχέση με το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα, που είναι το τέλοε
τηε πανδημίαε και των δεινών
που έχει επιφέρει. Αν αυτά πρέ
πει να ισχύουν για τουε απλούε
πολίτεε, για τουε γιατρούε η άρ
νηση εμβολιασμού είναι αδιανό
ητη. Ο Ιπποκράτηε, ωε παρακα
ταθήκη, μαε υπαγόρευσε ότι ο
γιατρόε πρέπει να ωφελεί τουε
προστρέχοντεε σε αυτόν ή κατ’
ελάχιστον να μην τουε βλάπτει.
Και ο αρνητήε γιατρόε τουε θέ
τει σε κίνδυνο.
* 0 κ. Ευστάθιος Τσούκαλος είναι
ιατρός, γ.γ. του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, τ. πρόεδρος ΕΙΝΑΠ και
ΟΕΙΜΓΕ.
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