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 ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ - τα νοσοκομεία δεν είναι εταιρείες!
Πηγή:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Επιφάνεια 1034.81
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-05-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ - τα νοσοκομεία
δεν είναι εταιρείες!
ιστή στη λογική της εμπο
ρεύματα ποίησης των δη
μόσιων αγαθών, η κυβέρ
νηση προετοιμάζει την
ιδιωτικοποίηση μιας οεφάς νοσοκο
Γ
μείων, μέσω ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο του
πολυδιαφημισμένου προγράμματος
«Ελλάδα 2.ο», που στο κέντρο του
έχει τη μοιρασιά των εκατομμυρί
ων ευρώ που αναμένουν οι εγχώριοι
και μη καπιταλιστές, από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Την υγειονομική κρίση ως ευκαιρία
για επιχειρηματικά κέρδη, ακόμα και
στο πεδίο της Υγείας, βλέπει η κυβέρ
νηση Μητσοτάκη, ο «πιο καλός μα
θητής της ΕΕ», σύ μφωνα με πρόσφα
το άρθρο του Economist. Και μάλιστα
σε μια περίοδο, που αποδείχτηκε ότι
χωρίς ισχυρά, πλήρως στελεχωμένα
και επαρκώς χρηματοδοτούμενα,
κομείων, ως προαναγγελία της «(Νέας
δημόσια συστήματα υγείας, δεν είναι
Εποχής». Γιατί για τη νεοφιλελεύθερη
εφικτό να αντιμετωπιστούν πανδημί
αντίληψη, η επιστροφή στις αποτυ
ες όπως αυτή του κορωνοϊού.
χημένες συνταγές τις Θάτσερ και του
Ρήγκαν από οπισθοδρόμηση, φαντά
Στο στόχαστρο
ζει ως «πρόοδος».Ήδη μάλιστα η διοί
το Ασκληπιείο
κηση του Ασκληπιείου έχει προχωρή
Tq μεγαλεπήβολα σχέδια των φανα
σει σε συζητήσεις με επενδυτές από
τικών οπαδών της αγοράς, αποκα
Ελ β ετί α κα ι αλλού, για να εντά ξο υν το
λύφθηκαν από τις προετοιμασίες και
«business plan» του νοσοκομείου στα
την σχετική επιβεβαίωση της διοί
οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι
κησης στο «(Ασκληπιείο Βούλας». Με
που προϋποθέτει τη λειτουργία του
ένα Δ.Τ. στις lEfc, ο διοικητής του
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
νοσοκομείου, ενημέρωνε γεμάτος
Οι ιδέες αυτές δεν είναι τωρινή
ενθουσιασμό για την προοπτική πε
καινοτομία, ούτε προέκυψαν λόγω
ραιτέρω· εμπλοκής των ιδιωτών στη
των σημερινών συνθηκών. Οι κοινο
χρηματοδότηση του νοσοκομείου
πραξίες, υπό τη μορφή συμπράξεων
και στην προσέλκυση επενδυτών:
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρ
«(Είναι μεγάλη μας τιμή που το νο
μόζονται εδώ και μια δεκαετία στην
σοκομείο μας επιλέχθηκε μαζί με
Ελλάδα. Κυρίως στην κατασκευή δη
πέντε άλλα μεγάλα και πρωτοπόρα
μόσιων υποδομών, δρόμων, σχολεί
νοσοκομεία της Αττικής για να προ
ων, αλλά και σε μια σειρά υπηρεσίες,
βληθεί σε διεθνές επίπεδο, η επιτυχής
ιδιαίτερα στους ΟΤΑ. Το κεφάλαιο με
αντιμετώπιση της πανδημίας από το
αυτό το «(έργαλείο» κατοχυρώνει πεδία
Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας
δράσης που του απο φέρουν κέρδη,
Επιπλέον, στα πλαίσια του προγράμ
χωρίς κανένα επιχειρηματικό ρίσκο.
ματος ΕΛΛΑΔΑ 2.ο όπου προβλέποΑπό τη δεκαετία του tgSo, στη
νται επενδύσεις 1500000.000c
Βρετανία, στις ΗΠΑκ.α. εταιρείες και
στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα,
τράπεζες θησαυρίζουν στις πλάτες
η προβολή των νοσοκομείων που
όλων μας. Πριν από μερικά χρόνια,
έχουν την δυνατότητα να διεκδικήμια μελέτη του ΤΕΕ ανέφερε χαρα
σουν μεγάλο κομμάτι αυτών και να τις
κτηριστικά: ««Στο Ηνωμένο Βασίλειο
απορροφήσουν, είναι αυταπόδεικτα
υπολογίστηκε ότι το συνολικό κό
σημαντική. Η δε προβολή των όσων
στος κατασκευής νοσοκομειακών
έχουν επιτευχθεί και αλλάζουν την ει
μονάδων μέσω ΣΔΙΤ ήταν έως και
κόνα του νοσοκομείου μέσω του επι
πέντε φορές υψηλότερο από ό,τι εάν
τυχημένου μοντέλου των δωρεών, εί
αυτές κατασκευάζονταν απευθείας
ναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσει στην
από το Δημόσιο. Το κόστος συντήρη
προσέλκυση ακόμα περισσότερων».
σης και λειτουργίας ήταν κατά πολύ
Λογική αντίδραση για ένα διοικητή
υψηλότερο, ο αριθμός των ασθενών
που αυτοδιαφημΐζεται ως μάνατζερ
που μπορούσε να εξυπηρετηθεί μι
που δούλεψε στην οργάνωση των
κρότερος και η ποιότητα των παρε
Ολυμπιακών Αγώνων2004 και βλέπει
χόμενων υπηρεσιών φτωχότερη. Τα
το ξεπούλημα των δημόσιων νοσο
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ϊξω οι ιδιώτες από την Υγεία

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.1.1!
Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.“ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ1
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ίδια ακριβώς προβλήματα παρατηρή
θηκαν και στις σχολικές μονάδες που
κατασκευάστηκαν με ΣΔΕΤ».

Αντίδραση του σωματείου
Μόλις έγινε γνωστή η μεθόδευση της
διοίκησης, άμεση υπήρξε η αντίδρα
ση του σωματείου εργαζομένων του
νοσοκομείου και τοπικών φορέων. Σε
ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, γεμάτο
από εργαζόμενους που αγωνιούν για
το μέλλον του νοσοκομείου και εξεγείρονται απέναντι στα σχέδια της κυ
βέρνησης για ιδιωτικοποίηση μέρους
ή όλου του Ασκληπιείου, η Γ.Σ. πήρε
ομόφωνη απόφαση, διαμηνύοντας
προς κάθε κατεύθυνση: «δεν δεχό
μαστε καμία ΣΔίΤ, δεν θέλουμε επεν
δύσεις, αλλά γενναία κρατική χρημα
τοδότηση. Η υγεία είναι δικαίωμα για
όλους, δεν πωλείται, δεν αγοράζεται».
Στην ανακοίνωση του σωματείου,
αποκαλύπτεται, όλος ο φιλοεπιχειρηματικός σχεδιασμός της κυβέρνησης
και οι ταξικοί διαχωρισμοί που επωά
ζονται, πίσω από τα ωραία λόγια των
τεχνοκρατών:
«η κυβέρνηση Μητσοτάκη εντάσσει
το νοσοκομείο μας στον σχεδίασμά
ανάπλασηςτου παραλιακού μετώπου,
όπου η επένδυση Λάτση στο Ελληνικό
κατέχει περίοπτη θέση. Θέλουν ένα
νοσοκομείο που θα υποδέχεται τους
πλούσιους κατοίκους της νέας πό
λης του Ελληνικού, τους πελάτες των
ασφαλιστικών εταιρειών, τους έχο
ντες. Θέλουν ένα νοσοκομείο όπου
οι φτωχοί δεν θα έχουν πρόσβαση, με
τον ίδιο τρόπο που θα είναι αποκλει
σμένοι από τις μαρίνες, τις πλούσιες
κατοικίες, τα γιοτ. Επιπλέον, θέλουν
ένα νοσοκομείο όπου οι εργαζόμενοι
θα σωπαίνουν, θα δουλεύουν όσο πει

το αφεντικό, θα φοβούνται.
Θέλουν ένα Ασκληπιείο μίας, δύο,
πολλών ταχυτήτων. Από τη μία τα
νέα κτίρια των δωρεών - επενδύσε
ων, όπου οι μεγαλοδιευθυντές ετοι
μάζουν τις ακριβές κλινικές τους στη
««νέα εποχή», οι πλούσιοι πελάτες, οι
πελάτες των ασφαλιστικών εταιρει
ών. Από την άλλη, τα κτίρια nou δεν
ανακαινίζονται, οι «δευτεροκλασάτοι»
γιατροί, νοσηλευτές, παρασκευαστές
και διοικητικοί, οι συμβασιούχοι, οι
ΟΑΕΔ, οι εργολαβικοί, οι φτωχοί ασθε
νείς. Οι πατρίκιοι και οι πληβείοι».
Στις επόμενες δράσεις των εργαζο
μένων, προγραμματίζεται συνέντευ
ξη τύπου που θα δοθεί από κοινού
με την ΟΕΝΓΕ και την ΠΟΕΔΗΝ την
Τετάρτη 26 Μάη και η διοργάνωση
πλατιάς σύσκεψης με τους φορείς
των νοτίων προαστίων της Αττικής,
για τη συγκρότηση επιτροπής υπερά
σπισης του δημόσιου χαρακτήρα του
Ασκληπιείου. Επίσης κρίσιμο, για την
ακύρωση των σχεδίων ιδιωτικοποίη
σης του Ασκληπιείου Βούλας, είναι ο
συντονισμός με τα σωματεία εργαζο
μένων των υπόλοιπων νοσοκομείων
που συμπεριλαμβάνονται στο «Ελλά
δα 2.ο» (Ευαγγελισμός. Αττικό, ΚΑΙ,
ΠαίδωνΑγ. Σοφία).
Για τους εργαζόμενους του Ασκλη
πιείου Βούλας ξεκινάει ένας μακρύς,
επίμονος, ανυποχώρητος αγώνας.
Ένας αγώνας nou δεν πρέπει να τον
δώσουν μόνοι τους. Η συμπαράστα
ση της τοπικής κοινωνίας, σωματείων,
δημοτικών κινήσεων και συλλογικοτήτων γειτονιάς, όλων των κομμάτων
και οργανώσεων της Αριστερός, θα
είναι κρίσιμος παράγοντας για να ορ
θώσουν τείχος αντίστασης στα σχέδια
ιδιωτικοποίησης του νοσοκομείου,
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 Μαύρος μύκητας: Η νέα επιπλοκή του κορωνοϊού
Πηγή:
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Μαύρος μύκητας:
Η νέα... επιπλοκή
του κορωνοϊού
Μουκορμύκωση ή «μαύρος
μύκητας» είναι η ονομασία
της λοίμωξης που εκδηλώνε
ται σε όλο και περισσότερους
νοσούντες ή αναρρώσαντες
από τον κορωνοϊό στην Ινδία.
Πρόκειται για μία σπάνια
μυκητιασική λοίμωξη, η οποία
σε πολλές περιπτώσεις είναι
θανατηφόρα.
Και αυτό γιατί ο συγκεκρι
μένος μύκητας έχει την τάση
να εξαπλώνεται στον οργα
νισμό μέσω των αιμοφόρων
αγγείων, προκαλώντας θρομ
βώσεις και τελικά νέκρωση σε
πολλούς ιστούς.
Κοντά

στο

να

κηρύξουν

το τέλος της πανδημίας του
κορωνοϊού είναι οι ΗΠΑ, οι
οποίες βλέπουν τους εμβολια
σμένους να αυξάνονται και τα
νέα κρούσματα του ιού να μει
ώνονται δραματικά.
Και ενώ χάρη στους εμβολια
σμούς - εκτιμάται ότι 131 εκα
τομμύρια Αμερικάνοι

έχουν

εμβολιαστεί πλήρως - οι ΗΠΑ
είναι ένα βήμα πριν από την
επιστροφή
τητα,

στην

κανονικό

παγκόσμια

ανησυχία

επικρατεί για την επικράτηση
της ινδικής παράλλαξης του
ιού όχι μόνο στην Ινδία.
Πάντως, ο ιός φαίνεται να
είναι σε ύφεση τα τελευταία
24ωρα στην Ινδία, ενώ αισι
όδοξα είναι τα νέα και στην
Ευρώπη, η οποία επιστρέφει
σταδιακά στην κανονικότητα.
Την ίδια στιγμή, πυκνώνουν
τα αιτήματα για δικαιότερη δια
νομή των εμβολίων, καθώς
εκτιμάται ότι πάνω από το 75%
των εμβολιασμών έχει γίνει σε
μόλις 10 χώρες.
Τα κρούσματα σε παγκό
σμιο

επίπεδο

ανέρχονται

σε 167.466.013 και οι νεκροί
3.476.879.
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 θέλει δορυφορική στο κελί ο Μένιος
Πηγή:
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8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 505.18 cm² Κυκλοφορία:
:
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Με τα αιτήματα του Μένιου
Φουρθιώτη ασχολούνται στις
φυλακές Κορυδαλλού.

θέλει δορυφορική
στο κελί ο Μένιοε
υνεχίζονται τα αιτήματα από τον
παρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλ
λού. Ο παρουσιαστή ς υπέβαλε
αίτημα για... δορυφορική τηλε
όραση με συνδρομητικά κανάλια γνω
στής εταιρείας, προκειμένου να παρα
κολουθεί ξένες σειρές και ταινίες. Το
αίτημα για να συναντήσει την ξαδέλαίτημά του, σύμφωνα με το protothema.
φη του το ερχόμενο διάστημα. «Επέgr, αναμένεται να γίνει δεκτό. Στο με
λεξα τόσο καιρό, τόσο εγώ όσο και οι
ταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορί
δικηγόροι, να μη δημοσιοποιήσουν τα
ες, έχουν απορριφθεί τα αιτήματά του
θέματα της δικογραφίας. Η Δικαιοσύνη
για γάλα αμυγδάλου και μέλι βουνού,
αποφάσισε αυτό που έπρεπε. Τη σέβο
ενώ αναμένεται να του δοθούν τρόφι
μαι, της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και
μα, όπως η σπανακόπιτα και το κρουα
σάν, που ήταν στη λίστα που είχε δώσει
θα κάνει τη δουλειά της. Κανείς δεν έχει
γνώση της πραγματικότητας» ανέφερε
στο αίτημά του για «ειδική διατροφή».
Πηγές από τις φυλακές αναφέρουν ότι
στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»
όντως ο Μένιος Φουρθιώτης έχει γί
ο παρουσιαστής, τονίζοντας πως για τη
νει «σκιά του εαυτού του», επιβεβαιώνοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και για
τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου έχουν
νοντας τους ισχυρισμούς του ότι έχει
λάβει γνώση το υπουργείο Υγείας και
«όντως χάσει αρκετά κιλά». Οι ίδιες
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου,
πληροφορίες τονίζουν πως έχει κάνει

Σ
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Απορρίφθηκαν
τα αιτήματα για γάλα
αμυγδάλου και
μέλι βουνού

καθώς τα προσωπικά δεδομένα πρέπει
να παραμένουν απόρρητα.
«Υπάρχει μία μητέρα τώρα που ακούει.
Εγώ πήγα στο νοσοκομείο για να πάρω
την αγωγή και να εξετάσουν πώς είναι
η υγεία μου, καθώς είμαι περίπου έναν
μήνα στις φυλακές. Οι γιατροί μου συ
νέστησαν να ακολουθήσω την ειδική
αγωγή, να παρακολουθούμαι συχνά από
τους γιατρούς» είπε ο ίδιος, προσθέτο
ντας πως έχασε 12 κιλά στη φυλακή και
πως έχει φτάσει τα 40.
Σχετικά με την καταγγελία ότι δεν του
έδωσαν καν νερό στο Δρομοκαΐτειο, ο
Φουρθιιότης τόνισε: «Ζήτησα ένα νερό.
Δεν μου το προσέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, επίσης δεν μου ζήτησαν να νοση
λευτώ). Αντιθέτως, οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να μου δώσουν το δικό τους
νερό. Ο κ. Γιαννάκος έχει παραβιάσει το
θέμα του ιατρικού απορρήτου, ο οποίος
ψεύδεται και δεν έχει δικαίωμα να έχει
πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο».
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Έφτασε τα 316 εκατ. ευρώ το 2020

Σημαντική ενίσχυση
προϋπολογισμών
για τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ και της ΠΦΥ

Διάγραμμα 1: Προϋπολογισμός 2020
ίσε εκατ. ευρώ) - Αρχικός, τελικός και διαφορές

241

75

316

εγάλη ενίσχυση δέχθηκαν

ευρώ έναντι 344 εκατ. ευρώ), ενώ οι ληξιπρόθε
οχ πιστώσεις των προϋποσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ παρέμειναν στα ίδια
λογισμών τόσο των νοσσ
χαμηλά επίπεδα (182 εκατ. ευρώ έναντι 185
κομείων του ΕΣΎ όσο και
εκατ. ευρώ για το 2019). (Διάγραμμα 3)
της ΠΦΥ -μέσα στη χρήση
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ενίσχυση ιων
του 2020- σε σχέση με τις
προϋπολογισμών των νοσοκομείων του ΕΣΎ αρχικές προβλέψεις των
σπς πλην φαρμάκου κατηγορίες δαπανών- λόγω
προϋπολογισμών των παραπάνω
φορέων, σύμ
της πανδημίας,
αν και αδήριτη αναγκαιότητα,
από
τη Διαύγεια.
φωνα και με τα επίσημα στοιχεία
δεν
λύνει
το πρόβλημα του ελλιπούς προϋπο
Όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα 1, η
λογισμού για τη φαρμακευπκή δαπάνη των νο
αύξηση τόσο για τα νοσοκομεία όσο και για τις
σοκομείων του ΕΣΥ. Ιδίως αν συνυπολογίσει
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
κανείς το υψηλό clawback που αναμένεται να
(ΠΦΥ) ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ, σε δεδου
αγγίξει το 47% της φαρμακευτικής δαπάνης για
λευμένη βάση (241 εκατ. ευρώ και 75 εκατ. ευρώ
το 2020 και το γεγονός πως αρκετά από τα νεό
αντίστοιχα). Σπς αυξήσεις αυτές δεν υπολογίζεται
τερα, υψηλής πμής, εγκεκριμένα φάρμακα από

Μ

το dawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη, καθώς είναι δημοσιονομικά ουδέτερο
και δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Ωστόσο, για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη ειδικότερα, το ύψος του dawback (Διά
γραμμα 2) αναμένεται να σκαρφαλώσει στα 444
εκατ. ευρώ, από τα 400 εκατ. ευρώ που έκλεισε
το 2019. Αν μάλιστα προσθέσουμε και τα Νο
σοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που δεν
συγκαταλέγονται στο ΕΣΥ(Παπαγεωργίου, Ωνάσειο κ,λπ.), το ύψος του dawback αναμένεται
να φτάσει στα 460 εκατ. ευρώ για το 2020, πλη
σιάζοντας στο 47% της συνολικής νοσοκομειακής
φαρμακευηκής δαπάνης.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα απόλυτα
μεγέθη, η ορθολογική χρήση των πόρων είναι
πάντα ένα ζητούμενο, καθώς οδηγεί σε ποιοτικά
αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Στην κατεύ
θυνση αυτή, η διαδικασία της αξιολόγησης των
διοικητών των νοσοκομείων-που ολοκληρώθηκε
πρόσφατα- θα δώσει κρίσιμα συμπεράσματα,
αν και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των δεικτών
αξιολόγησης (άνω των πενήντα) καθιστά το όλο
εγχείρημα δυσχερές και την αποτελεσματικότητά
του αρκετά αμφίβολη.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι για το 2020
τα νοσοκομεία προέβησαν συνολικά σε 624 τρο
ποποιήσεις των προϋπολογισμών τους, έναντι
553 την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που δή
μιου ργεί ακόμα μεγαλύτερο και, σε αρκετές πε
ριπτώσεις, αχρείαστο διοικητικό κόστος και φα
νερώνει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης σε
επίπεδο προγραμματισμού και συντονισμού.

Ληξπρόθεσμα χρέη
νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων
μέσα στο 2020 παρουσίασαν αύξηση 46% σε
σχέση με την προηγούμενη χρόνια (502 εκατ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ ΑΡΧΙΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ

«ΔΙΑΦΟΡΑ

re

nried

τον ΕΜΑ δεν έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα
μας, αντιλαμβανόμαστε όη το πρόβλημα γίνεται
εντονότερο και αρκετά επιτακτικό.
Εκτός όμως από την οικονομική του διάσταση,
η επίλυση του ζητήματος αποκτά και χαρακτήρα
δικαιώματος πρόσβασης των ασθενών σε νέα
φάρμακα, καθιστώντας το όλο ζήτημα ακόμα
πιο φλέγον.
Εξαιρεπκά σημαντικό στοιχείο επίσης απο
τελεί η εκτίμηση για το εάν αυτή η ενίσχυση
των προϋπολογισμών κινήθηκε αμοιβαία και
πέρα από την ανημετώπιση της πανδημίας και
προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης δομικών
δυσλειτουργιών του συστήματος υγείας. Ενός
μετασχηματισμού τόσο σε μια λογική μόνιμης
αντιμετώπισης των κρίσιμων αγκυλώσεων, όσο
και προς πιο σύγχρονες μορφές λειτουργίας και
οργάνωσης ή διάθεσης υπηρεσιών φροντίδας.
Αυτή η ανάλυση δεν μπορεί να πραγματο
ποιηθεί με ασφάλεια αυτή τη σηγμή, όμως θα
πρέπει να αποτελέσει βασική κατεύθυνση ενός
επικείμενου απολογισμού της οικονομικής ενί
σχυσης του συστήματος, ώστε να διαπιστωθεί
η αποτελεσμαηκότητα των παρεμβάσεων, η μο
νιμότητα της επίδρασής τους και η ουσιαστική
τους επιτυχία. [SID:14312462]

H ενίσχυση

των προϋπολογισμών
Wνοσοκομείων
των
του ΕΣΥ
λόγω της πανδημίας, δεν λύνει
το πρόβλημα του ελλιπούς
προϋπολογισμού για
τη φαρμακευτική δαπάνη
των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
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Μετά τα «χειροκροτήματα», η κυβέρνηση τους απολύει
Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα
το Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου
ε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρά σήμε
ρα, στις 10.30 π.μ., στη συνεδρίαση του ΔΣ
του νοσοκομείου, στο αμφιθέατρο Κέντρου
Εγκαυμάτων, το Σωματείο Εργαζομένων θριασίου Νοσοκομείου, ενάντια στις εργολαβι
κές εταιρείες και τις απολύσεις εργαζομένων
που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στην καθα
ριότητα, στη φύλαξη και την εστίαση στις δη
μόσιες μονάδες Υγείας.
Στο «θριάσιο», 124 εργαζόμενοι, επικου

Σ

ρικοί και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας, φύ
λαξης και εστίασης, ενώ και στα Κέντρα Υ
γείας Ελευσίνας και Μεγάρων συμβασιοΰχοι
εργάζονται στην καθαριότητα και τη φύλαξη.
«Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αποκτήσει πο
λύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της εργασί
ας σε μονάδες Υγείας και τυχόν απόλυσή τους
- εκτός από το πρόβλημα επιβίωσης που θα
δημιουργήσει στους ίδιους και τις οικογένειές
τους - θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων, ιδιαί
τερα στη σημερινή κρίσιμη περίοδο.
Αντιμετωπίζουν τον εμπαιγμό των κυβερνή
σεων, που "αναγνωρίζουν το ρόλο τους" αλλά
αρνούνται πεισματικά το δίκαιο αίτημά μας για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μονιμοποίησή τους», υπογραμμίζει το Σωματείο
και υπενθυμίζει την ψήφιση νόμου το 2018, α
πό την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που βάζει πρόσθε
τα εμπόδια στη μετατροπή των συμβάσεων ο
ρισμένου σε αορίστου χρόνου καθώς και την
απόρριψη, από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής, της πρότασης
εκατοντάδων σωματείων για τη μονιμοποίηση
των συμβασιούχων με τροποποίηση του άρ
θρου 103 του Συντάγματος.
«Αντί για τη μονιμοποίηση των χιλιάδων συ
ναδέλφων, η κυβέρνηση της ΝΔ, με εγκύκλιο
του σημερινού αναπληρωτή υπουργού Υγείας,
έδωσε τη δυνατότητα στις διοικήσεις των ΥΠΕ και νοσοκομείων να επιλέγουν είτε τη σύ
ναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή την α
νάθεση σε εργολαβικές εταιρείες των υποστη
ρικτικών υπηρεσιών με "γνώμονα το δημοσιο
νομικό όφελος". Ανοίγει, δηλαδή, ο δρόμος για
την "επιστροφή" των εργολαβικών εταιρειών,
αν και έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι θα
οδηγήσει μόνο στην αύξηση των επιχειρημα
τικών κερδών και παραβίαση και των στοιχει
ωδών εργατικών δικαιωμάτων για τους εργα
ζόμενους», προσθέτει.
Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του «θριασίου» η πρόταση της δι

οίκησης είναι η προκήρυξη διαγωνισμού για
την ανάθεση της φύλαξης σε εργολαβική ε
ταιρεία. Οδηγούνται, δηλαδή, σε απόλυση οι
σημερινοί εργαζόμενοι.
Οι εργαζόμενοι και στο Νοσοκομείο «θριάσιο» απαιτούν: Να μην επανέλθουν οι εργο

λαβικές εταιρείες. Να μην απολυθεί κανένας.
Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με
«ελαστικές» εργασιακές σχέσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουν τον αγώ
να με συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκο
μείου, την Τρίτη 1η Ιούνη, στη 1 μ.μ. και συμ
μετέχουν στην πανεργατική απεργία, την Πέ
μπτη 3 Ιούνη.
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Νο
σοκομείου Σάμου καλεί όλους τους εργαζό
μενους σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, σε συνέ
λευση στην είσοδο των εξωτερικών ιατρείων,
με θέματα: Εξασφάλιση χορήγησης αδειών

σε όλους τους εργαζόμενους. Προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση συμβα
σιούχων. Νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, που
καταργεί το δώρο και προωθεί το ΙΟωρο με
απλήρωτες υπερωρίες.
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Ο δρόμος προς τη «Νέα Δημόσια Υγεία»
πανδημία μάς χτύπησε την πόρτα σε μια ιδι
Ενισχύσαμε τον τομέα της επιδημιολογικής επιτήρησης.
νουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των
αίτερη συγκυρία τόσο για το σύστημα Υγείας
Ξεκινήσαμε στην αρχή της πανδημίας με 800 τεστ την ημέρα
μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία.
της χώρας όσο και την ελληνική οικονομία.
και μέσα σε ένα χρόνο φτάσαμε να κάνουμε περισσότερα από
Παρέχουμε ολοκληρωμένη φροντίδα για τους ασθενείς με
Προέκυψε τη στιγμή που η χώρα έκανε τα
60.000 τεστ την ημέρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα η οποία έφερε
χρόνια νοσήματα σε εξειδικευμένες δομές πρωτοβάθμιας φρον
πρώτα σταθερά βήματα της εξόδου από την το rapid tesl, πριν από τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους, και
τίδας υγείας, ξεκινώντας από το διαβήτη και την υπέρταση.
οικονομική κρίση, αλλά και την ώρα που το
τώρα πάλι πρωτοπορώντας γινόμαστε η πρώτη χώρα που κα
Ενισχύουμε το ρόλο της γεντκής/οικογενειακής ιατρικής
Εθνικό Σύστημα Υγείας έκλεινε έναν κύκλο
θιέρωσε την παροχή self tests για την ανίχνευση του κορονοίού
στην Ελλάδα και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οι ομάδες επαγτριακονταετίας και η ανάγκη ολικού επανασχεδιασμού
και
εκ
που χορηγούνται από τα φαρμακεία εντελώς δωρεάν.
γελμαηών υγείας πρώτης επαφής (ιατροί, κοινοηκοί νοσηλευτές,
συγχρονισμού του ήταν έκτων πραγμάτων δεδομένη.
Πέρα από κάθε πολιτική βούληση και πέρα από κάθε οικο κοινωνικοί λειτουργοί κα) θα λειτουργούν ως αρωγοί των
Είναι γεγονός ότι η πανδημία αιφνιδίασε την παγκόσμια
νομική δαπάνη αυτό που μένει περισσότερο από οηδήποτε άλλο
ασθενών στη μακρά πορεία της διαχείρισης ενός νοσήματος.
κοινότητα και μας συνειδητοποίησε στο θέμα των υγειονομικών
συνέβη στους 15 σχεδόν μήνες της πανδημίας, είναι η πτάνια
Εισάγουμε τη λογοδοσία. Το υπουργείο, τα νοσοκομεία και
κρίσεων, καθώς τίποτα δεν αποκλείει, και στο μέλλον η ανθρω προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και των υπόλοιπων
όλοι οι φορείς του τομέα της υγείας πρέπει να λογοδοτούν. Για
πότητα να βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογες καταστάσεις.
εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας.
λόγους διαφάνειας αλλά και γνώσης για το πώς χρησιμοποιούνται
Η εμφάνιση και η συνεχιζόμενη προσπάθεια ανημετώπισης
Ολόκληρη η Ελλάδα αποτελεί αυτή ιη στιγμή μια ενιαία
τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Η δημοσιοποίηση
tou Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού
υγειονομική περιφέρεια και διαχειριζόμαστε όλα τα περιστατικά
των λειτου ργικών και οικονομικών στοιχείων των φορέων υγείας
για την πρόβλεψη, την πρόληψη και διαχείριση τέτοιων κατα με στόχο να μη μείνει ούτε ένας συμπολίτης μας χωρίς την
σε τακτική βάση είναι υποχρεωτική.
στάσεων.
απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρήσαμε άμεσα στην
Από την άλλη η παγκόσμια
ίδρυση του Οργανισμού Δια
επιστημονική κοινότητα αν
σφάλισης της Ποιότητας των
τέδρασε άμεσα καταφέρνονΥπηρεσιών Υγείας, που θα
τας να παράξει αποτελεσμα
αξιολογεί όλους τους φορείς
τικά εμβόλια κυριολεκτικά σε
της υγείας, θα δημοσιεύει
χρόνους - ρεκόρ, καλλιεργών
αποτελέσματα, θα ελέγχει κα
τας βάσιμες ελπίδες όη η παν
τά πόσο οι πάροχοι υγείας
δημία σύντομα θα ελεγχθεί.
εφαρμόζουν τα μέτρα για την
Η πανδημία οδήγησε στην
επίτευξη των εθνικών στόχων
αναθεώρηση πολλών στερεο
ποιότητας και θα παρέχει κα
τύπων σε σχέση με το χώρο
τευθύνσεις για τη συνεχή βελ
της Υγείας καθώς αποδείχπικε
τίωση της ποιότητας.
ότι ο συντονισμός και οι ορ
Επίσης, οι πολίτες θα αξιο
γανωμένες προσπάθειες που
λογούν την ποιότητα των υπη
έγιναν και γίνονται τον τελευ
ρεσιών υγείας, όπως συμβαί
ταίο χρόνο κατάφεραν να πενει σε κάθε σύγχρονο κράτος,
Του Βασίλη
τύχουν θεαματικά αποτελέ
Κοντοζαμάνη'
με εργαλεία μέτρησης της εμ
σματα στον τρόπο με τον όποιο
πειρίας τους κατά την επαφή
η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες
τους με το σύστημα υγείας
Ο κ. Κονιοζαμάνης
Υγείας διαχειρίστηκαν την
είναι αναπληρωτής
και των αναφορών εκβάσεων.
υπουργός Υγείας
υγειονομική κρίση.
Αποσκοπούμε να προσθέ
Ταυτόχρονα η πανδημία
σουμε αξία στην Υγεία με τη
αποτέλεσε και αφορμή για
βελτίωση της ποιότητας ζωής
Διαχειριζόμαστε
των ανασχεδιασμό ακόμη και
που σχετίζεται με αυτήν και
ολα τα περιστατικό
βασικών δομών του συστήμα
στοχεύει στην αύξηση όχι μό
με στόχο να μη μείνει
τος της Δημόσιας Υγείας, το
νο των ετών ζωής, αλλά κυρίως
ούτε ένας συμπολίτης μας
οποίο εκσυγχρονίζουμε εμτων ετών ζωής σε ευεξία που
χωρίς την απαραίτητη
πλουτίζοντάς το τόσο σε αν
μπορεί να επιτευχθεί με την
ιατρική φροντίδα.
πρωτοβάθμια φροντίδα, την
θρώπινο δυναμικό όσο και σε
πρόληψη και τον προσυμπτωυλικοτεχνικές υποδομές.
ματικο έλεγχο, την έμφαση
Μέσα στην περίοδο αυτή
στη φροντίδα της οικογένειας
της πανδημίας γίνεται μια τε
και τον έλεγχο των συμπεριράστια προσπάθεια στελέχωΑπο τη σττνη διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης
φο ρικών και κοινωνικών πα
σης κρίσιμων τομέων του συ
μεταβαίνουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου των μειζόνων
ραγόντων (φτώχεια, ανεργία)
στήματος. Στην αρχή της παν
παραγόντων κινδύνου για την υγεία.
κινδύνου για την υγεία.
δημίας είχαμε προγραμματί
Αποσκοπούμε να προσθέ
σει 2.000 προσλήψεις επικου
σουμε αξία στην ιατρική πε
ρικού προσωπικού και έχουμε
ρίθαλψη με την αποδοτική χρήση των ανθρωπίνων, υλικών
Παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές προκλήσεις όλο το
ξεπεράσει τις 10.000 προσλήψεις. Μέσα στο 2020 προκηρύχ
και οικονομικών πόρων μέσω της επιχειρησιακής βελτίωσης
σύστημα δίνει καθημερινά τη μάχη προκειμένου να ελέγξει
θηκαν 1.420 θέσεις μόνιμου προσωπικού και η διαδικασία
των νοσοκομείων.
την υγειονομική κρίση. Αισιοδοξούμε ότι στο άμεσο μέλλον
αυτή συνεχίζεται με την πρόσφατη προκήρυξη άλλων 940
Αποσκοπούμε επίσης στην αναπτυξιακή αξία του υγειονο
θα καταφέρουμε να επιπεδώσουμε την καμπύλη των κρουσμάτων
θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.
μικού τομέα με τη βελτίωση της παραγωγής φροντίδας, έρευνας
και σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς να επιστρέψουμε
Η βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση του υγειονομικού
και εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τη δημιουργία θέσεων
στην κανονικότητα.
και λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα
εργασίας και συμβολής στην αύξηση του ΑΕΠ.
Όμως η μάχη κατά της πανδημίας που αργά ή γρήγορα θα
υγείας είναι εκφρασμένη με πράξεις, όπως δεδομένη είναι και
Οι υπηρεσίες της Υγείας αποτελούν μια συνεχή πρόκληση
η συνεχής προσπάθειά μας για περαιτέρω βελτίωση των συν κερδηθεί ολοκληρωτικά, δεν μας αποσπά και από τους άλλους
και ουσιαστικά αποτελούν μέτρο προόδου για κάθε κοινωνία.
στόχους που έχουμε ως κυβέρνηση θέσει για την Υγεία.
θηκών στον τομέα της Υγείας.
Εμείς συνεχίζουμε να μαχόμαστε για να προσφέρουμε ένα βελ
Εστιάζουμε στη δημόσια υγεία υπό το πρίσμα των εργαλείων
Επιπλέον, δημιουργήσαμε ένα νέο περιβάλλον συνεργασίας
τιωμένο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας στον ελληνικό
που παρέχει η έννοια της «Νέας Δημόσιας Υγείας» η οποία και
με τον τομέα των ιδιωηκά προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
λαό. Θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση και θα πετύχουμε.
όπως επίσης και με τις υγειονομικές μονάδες των Ενόπλων Δυ αποτελεί την κύρια στρατηγική μας. Από τη στενή διοίκηση
[SID:14340698]
και διαχείριση των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης μεταβαί
νάμεων.

Η

II

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αισχρή και απάνθρωπη απάντηση σε 80χρονη από
τον Βασιλακόπουλο
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 258.49 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-05-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αισχρή και απάνθρωπη
απάντηση σε δθχρονη
από τον ΒασιΑακόπουΑο
Πόση αξία έχει η ανθρώπινη ζωή για έναν γιατρό; Κανο
νικά θα έπρεπε να έχει μεγάλη... Οσοι έδωσαν τον ιερό όρ
κο του Ιπποκράτη δεν θα έπρεπε να μετρούν την ανθρώ
πινη ζωή ανάλογα με τα χρόνια, δηλαδή δεν θα τους επι
τρεπόταν να ισχυριστούν ότι η ζωή ενός 30χρονου αξίζει
περισσότερο από εκείνη μιας δθχρονης. Κι όμως, κάποιοι
επιστήμονες που έχουν κάνει πολυετείς σπουδές στην Ια
τρική, μαζεύοντας πτυχία και τίτλους, δεν δίνουν καμία
απολύτως αξία στην ανθρώπινη ζωή, έστω και αν αγω
νίζονται καθημερινά για αυτήν στο πλαίσιο του λειτουρ
γήματος τους.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος (φωτό). Χθες,
κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής, από τα χείλη
τού κατά τα άλλα διακεκριμένου επιστήμονα (που μάλι
στα εκπαιδεύει και τις μελλοντικές γενιές
γιατρών) ακούστηκαν οι πλέον προ
κλητικές και αισχρές δηλώσεις.

Αφωνοι
Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που
παραχώρησε ο κ. Βασιλακόπουλος
κλήθηκε να απαντήσει, μεταξύ άλ
λων, στην ερώτηση μιας δθχρονης
ακροάτριας σχετικά με το αν πρέπει να
εμβολιαστεί ή όχι. Η απάντηση του κ. Βασιλακόπουλου σίγουρα άφησε άφωνους τους παρουσιαστές της εκπομπής, αλλά και τους συναδέλφους και τους
φοιτητές του καθηγητή που τον άκουγαν:
«Η ακροάτριά σας τι φοβάται; Τις πολύ μακροχρόνιες
συνέπειες του εμβολίου; Τι θα συμβεί μετά από 30 χρόνια;
Μετά από 30 χρόνια πιθανόν δεν θα συμβεί τίποτα στην
ίδια. Το ρίσκο να εμβολιαστεί μια κυρία 80 ετών ποιο εί
ναι; Δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υφίσταται».
Χωρίς καμιά ντροπή και με περίσσιο θράσος, ο κ. Βασιλακόπουλος έστειλε στον... τάφο την δθχρονη ακροάτρια, απαξιώνοντας πλήρως τη ζωή της και την αξία της.
Ολοκληρώνοντας το παραλήρημά του, ο καθηγητής προ
σέθεσε ότι, σε περίπτωση που ένα άτομο δθ ετών κολλή
σει κορονοϊό, «θα συμβεί άμεσα κάτι», υπονοώντας με
ψυχρότητα που προκαλεί αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία
πιθανότητα να αναρρώσει από την ασθένεια κάποιος σε
αυτή την ηλικία!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στη χωματερή τα εμβόλια λόγω δυσπιστίας των
πολιτών στο Χονγκ Κονγκ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 176.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-05-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στη χωματερή τα εμβόλια
λόγω δυσπιστίας των
πολιτών στο Χονγκ Κονγκ
Η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ίων κατοίκων ίου Χονγκ Κονγκ απέναντι
στα εμβόλια κατά της Covid-19 μπορεί να έχει ως αποτέ
λεσμα οι αρχές του να χρειαστεί προσεχώς να πετάξουν
σε χωματερές εκατομμύρια δόσεις που θα έχουν λήξει.
Η πρώην βρετανική αποικία είναι ένα από τα σπάνια
μέρη στον κόσμο που κατάφερε να προμηθευτεί επαρκή
αριθμό δόσεων για να εμβολιάσει το σύνολο του πληθυ
σμού της, που ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια.
Ωστόσο η εκστρατεία εμβολιασμού στο Χονγκ Κονγκ
απέχει πολύ από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και αυτό
για πολλούς λόγους.
Ο πρώτος είναι η βαθιά δυσπιστία των κατοίκων του
απέναντι στους κυβερνώντες τους.
Ωστόσο η διστακπκότητα απέναντι στα εμβόλια οφεί
λεται στο σχετικά διαδεδομένο αίσθημα ότι δεν υπάρχει
καμία επείγουσα ανάγκη να εμβολιαστεί κανείς, από τη μία
πλευρά λόγω της πολύ ισχνής κυκλοφορίας του ιού στο
Χονγκ Κονγκ -επομένως είναι περιορισμένος ο υγειονο
μικός κίνδυνος- και από την άλλη πλευρά λόγω της έλλει
ψης παροχής κινήτρων.
Επίσης πολλοί δεν βλέπουν κανέναν λόγο να εμβολια
στούν κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι δραστικές διατά
ξεις για καραντίνα που ισχύουν, τους αφαιρούν κάθε επι
θυμία να ταξιδέψουν.
Σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματοΰχος προειδοποίησε
ότι οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ έχουν πλέον μόνον "ένα
παράθυρο τριών μηνών" προτού λήξει η πρώτη παρτίδα
εμβολίων των Pfizer-BioNTech:
"Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερο
μηνία λήξης και τα συνοικιακά κέντρα εμβολιασμού που
χορηγούν το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech θα πάψουν να
λειτουργούν μετά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το σημε
ρινό τους χρονοδιάγραμμα".
Το Χονγκ Κονγκ έχει αγοράσει 7,5 εκατομμύρια δόσεις
του εμβολίου των Pfizer/BioNTech και άλλες τόσες αυτού
της Sinovac (Κίνα), που ήταν διαθέσιμο στην πόλη πολύ
ακόμη προτού εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ).
Είχε επίσης παραγγείλει εκ των προτέρων 7,5 εκατομ
μύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca προτού αλλά
ξει γνώμη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Ε.Ε. ζητά... τον ουρανό με τ Astra Zeneca
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24-25

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 678.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-05-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η Ε.Ε. ζητά... τον ουρανό με τ
Ξεκίνησε χθες στις Βρυξέλλες η εκδίκαση της αγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του φαρμακευτικού κολοσσού,
με την Ε.Ε. να διεκδικεί 10 ευρώ ανά δόση και μέρα καθυστέρησης! · Ανακοίνωσε καθυστερήσεις και η Johnson & Johnson,
το εμβόλιο της οποίας δεν θα χορηγείται στους κάτω των 40 στο Βέλγιο

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
► Tns ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΑ

ρόστιμο-μαμούθ διεκδικεί η Κομισιόν
από tnv AstraZeneca για την αδυναμία
της εταιρείας να ανταποκριθεί στους
όρους του συμβολαίου της. Στη δίκη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που ξεκίνησε χθες στις Βρυξέλλες, η
Ευρωπαϊκή Ενωση κατηγόρησε την
AstraZeneca για «κατάφωρη παραβία
ση» του συμβολαίου που είχε συνάψει
μαζί της, τονίζοντας πως η φαρμακοβι
ομηχανία δεν προσπάθησε καν να σε
βαστεί το συμβόλαιο αυτό και πως δεν

προειδοποίησε εγκαίρως την Ε.Ε. για
τις μεγάλες περικοπές στις παραδόσεις
εμβολίων στις οποίες προέβη. Ο δικηγό
ρος Ραφαέλ Ζεφαρελί που εκπροσωπεί
την Κομισιόν δήλωσε στο δικαστήριο
ότι η Ε.Ε. ζητάει 10 ευρώ για κάθε ημέ
ρα καθυστέρησης για κάθε δόση ως

αποζημίωση από την AstraZeneca για
μη τήρηση του συμβολαίου της με την
Ε.Ε. Επίσης, η Ε.Ε. ζητάει 10 εκατομ
μύρια ευρώ από την AstraZeneca για
κάθε παραβίαση του συμβολαίου που
θα εντοπίσει ο δικαστής. Η ετυμηγορία
αναμένεται τον ερχόμενο μήνα.
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 Η Ε.Ε. ζητά... τον ουρανό με τ Astra Zeneca
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

24-25

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
27-05-2021

/

AP PHOTO ALASTAIR GRANT

AstraZeneca

Ολα ξεκίνησαν όταν n AstraZeneca
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέ
δωσε μόλις 30 εκατ. δόσεις του εμβολί
ου της, δηλαδή το 25% των ποσοτήτων
που είχε υποσχεθεί βάσει ενός συμβο
λαίου που είχε συναφθεί τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Επίσης, έως το τέλος Ιου
νίου, η ΑΖ έχει δεσμευτεί για 300 εκατ.
δόσεις και αναμένεται να παραδώσει
μόλις 100 εκατ., ενώ η Κομισιόν διεκδικεί τουλάχιστον 120 εκατ. δόσεις.
Από τη μεριά της, η σουηδοβρετανική εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε
παραβίαση των όρων της συμφωνίας
και θεωρεί «αβάσιμη» την προσφυγή
εναντίον της ενώπιον του αστικού δικα
στηρίου των Βρυξελλών. Οι συζητήσεις
στρέφονται γύρω από την ερμηνεία
της έννοιας των «καλύτερων εύλογων
προσπαθειών» που αναφέρονται στο
συμβόλαιο.
Η Ε.Ε. εκτιμά, αντίθετα, ότι οι προ
σπάθειες αυτές δεν καταβλήθηκαν από
το ολλανδικό εργαστήριο παρασκευής
των εμβολίων, το οποίο είχε προκρίνει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστη
μα την προμήθεια εμβολίων στο Ηνω
μένο Βασίλειο σε βάρος της αγοράς της
ηπειρωτικής Ευρώπης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με
στόχο της Κομισιόν να έχει εμβολια
στεί ο ενήλικος πληθυσμός της Ε.Ε. ώς
τον Ιούλιο -στις 14 Ιουλίου είπε χθες ο
αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς-,
αναστάτωση έχει προκαλέσει στις
Βρυξέλλες η είδηση ότι και η Johnson
& Johnson αναμένεται να παραδώσει
λιγότερες από τις συμφωνημένες δό
σεις ώς τα τέλη Ιουνίου. Η καθυστέρη
ση προβλέπεται εξαιτίας προβλήματος
σε μονάδα παραγωγής της στις ΗΠ Α. Το
χειρότερο σενάριο προβλέπει την παρά
δοση μόνο 18 εκατομμυρίων δόσεων ώς
το τέλος Ιουνίου, ενώ στην καλύτερη
περίπτωση αναμένονται 35 εκατομ
μύρια δόσεις. Οι αρχικές δεσμεύσεις
ήταν για παράδοση 55 εκατομμυρίων
δόσεων.
Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο ανακοίνωσε
χθες ότι θα σταματήσει να χορηγεί το

εμβόλιο Johnson & Johnson σε άτομα
ηλικίας κάτω των 41 ετών, μετά τον
θάνατο μιας γυναίκας που είχε εμβολι
αστεί με το σκεύασμα αυτό. Την περα
σμένη εβδομάδα, ο Ομοσπονδιακός Ορ
γανισμός Φαρμάκων ενημερώθηκε για
μια εμβολιασμένη ασθενή που εισήχθη
στο νοσοκομείο με σοβαρή θρόμβωση
και μειωμένα αιμοπετάλια. Την Παρα
σκευή 21 Μαΐου πέθανε.
Η γυναίκα ήταν κάτω των 40 ετών
και εμβολιάστηκε μέσω του (ξένου) ερ
γοδότη της, δηλαδή όχι στο πλαίσιο της
βελγικής εκστρατείας, σύμφωνα με την
Ομάδα Εργασίας Εμβολιασμού.
Ωστόσο, μετά το σπάνιο περιστατικό,
οι υπουργοί Υγείας του Βελγίου αποφά
σισαν να σταματήσουν τη χορήγηση
του εμβολίου της Johnson & Johnson
και ζήτησαν αμέσως συμπληρωματική
γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Ορ
γανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται και
η απόφαση του ΕΜΑ για τα εμβόλια σε
παιδιά ηλικίας από 12 ετών και πάνω.
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 Γέμισαν πάλι με ράντσα τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,19

Επιφάνεια 334.2 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-05-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γέμισαν πάλι
με ράντσα
τα νοσοκομεία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Γέμισαν πάλι με ράντσα τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
27-05-2021

Δεκάδες ράντζα στους δι
αδρόμους του Λαϊκού
στην εφημερία της Τρίτης

Τριτοκοσμικέε εικόνεε
με τα ράντσα στο Λαϊκό!
ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ εικόνες συνεχίζουν να επικρατούν στις
εφημερίες ίων νοσοκομείων, καθώς, μόλις ξεκίνησαν οι ει
σαγωγές γενικών περισταυκών, δεκάδες ράντσα άρχισαν να
πλημμυρίζουν τους διαδρόμους! Η κατάσταση που επικρα
τεί για ασθενείς και εργαζομένους είναι τραγική, όπως φαί
νεται από ης εικόνες που εξασφάλισε η «δημοκραυ'α» και δεί
χνουν με τον mo χαρακτηριστικό τρόπο η επικρατούσε στο
Λαϊκό Νοσοκομείο κατά την εφημερία της Τρίτης.
Μάλιστα, ης προηγούμενες ημέρες 85 υγειονομικοί του
νοσοκομείου είχαν προειδοποιήσει για ης εφιαληκές συν
θήκες που βιώνουν στην εφημερία. «Εδώ και αρκετές εφη
μερίες, μάλιστα, επειδή πια τα ράντσα δεν επαρκούν, έχουν
επιστρατευτεί κρεβατάκια εκστρατείας, τα οποία είναι σχεδόν
στο πάτωμα. Πώς, αλήθεια, θα κάνει ιατρικές πράξεις ένας
γιατρός (για να μη μιλήσουμε για επείγουσες και απαιτηυκές
καταστάσεις, όπως απινίδωση, ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση κ.λπ.)
και πώς να τηρήσει κανόνες υγιεινής, όταν πρέπει να καθίσει
στα γόνατα?» είχαν καταγγείλει μεταξύ άλλων.
Μάλιστα, προσέθεταν όη «η ευθύνη βαραίνει αποκλεισηκά την κυβέρνηση (τόσο αυτήν όσο και ης προηγούμενες),
το υπουργείο Υγείας, την 1η ΥΠΕ και όλες ης δυνάμεις που
στηρίζουν αυτή την πολιτική, οι οποίες, αδιαφορώντας για
την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια ασθενών και υγειονο
μικού προσωπικού, μας έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα μας».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νο
σοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καταγράφει αναλυτικά την κατάσταση.
Οπως αναφέρει, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», που εφημέ
ρευε το Σάββατο και τη Δευτέρα, η Α’ Παθολογική Κλινική
είχε 10 ασθενείς οε φορεία. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕ
ΔΗΝ, το Αττικόν, που εφημέρευε τη Δευτέρα, έχει 38 ράντσα,
το «Γ. Γεννηματάς» είχε 25 ράντσα μετά την εφημερία της Δευ
τέρας, το «Αλεξάνδρα» εφημέρευε το Σάββατο και τη Δευτέ
ρα η Α’ Παθολογική Κλινική είχε 10 ασθενείς σε φορεία, ενώ
και στον Ευαγγελισμό ύστερα από κάθε εφημερία υπάρχουν
δεκάδες ράντσα με ασθενείς. Το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα
μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Απτκής.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η μοναδική χώρα που χορηγεί δικά της εμβόλια
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 85.99 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-05-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η μοναδική χώρα που
χορηγεί δικά της εμβόλια
Η ΚΟΥΒΑ διαχειρίζεται μόνη ms την
κρίση του νέου κορωνοϊού χορηγώνταε crtous noA lies ins εμβόλια από
τοπικά εργαστήρια. Η κουβπνική κυβέρ
νηση εμβολιάζει εκατοντάδεε χιλιάδεε
ανθρώπουε με εμβόλια που έχουν παραχθεί στη χώρα. Σε αντίθεση τα υπόλοιπα
κράτη στην Αμερική, η Κούβα δεν έχει
επικοινωνήσει με τρίτα μέρη όπωε ο
μηχανισμόε Covax, για να ζητήσει εμβό
λια που χρησιμοποιούνται αλλού. Η
στρατηγική ins Κούβαε εστιάζεται στα
δύο τοπικά εμβόλια, το Soberana 02
και το Abdala, τα οποία δημιουργήθηκαν από το Finlay Institute of Vaccines
και το Κέντρο Γενετικήε Μηχανικήε και
Βιοτεχνολογίαε ms Κούβα5 (CIGB). αντί
στοιχα. «θα είμαστε πιθανότατα ηπρώτη χώρα στον κόσμο που θα εμβολιά
σει ολόκληρο τον πληθυσμό ins με τα
δικά τηε εμβόλια», δήλωσε ο υπουργόε Υγείαε ms Κούβαε Χοσέ Ανχέλ Πορτάλ. Η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Μεξι
κό και το Περού προσπαθούν cnions
να αναπτύξουν τα δικό ious εμβόλια,
αλλά βρίσκονται ακόμη σε αρχικά στά
δια. Ekios από ns 415.000 δόσειε που
δόθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκι
μών, περισσότεροι από 445.000 Κου
βανοί έχουν λάβει τουλάχιστον μία
δόση του εμβολίου Abdala.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καταψηφίζει και δεσμεύεται για κατάργηση
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 350.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-05-2021
6725

ΠΟΕΔΗΝ

Καταψηφίζει και δεσμεύεται για κατάργηση
► Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ της ΝΑ για τα εργασι
ακά το Κίνημα Αλλαγής και δεσμεύεται, όταν το επιτρέψουν
οι πολιτικοί συσχετισμοί, να το καταργήσει. Την υπόσχε
ση αυτή έδωσε χθες η Φώφη Γεννηματά, επιμένοντας στη
σκληρή καταγγελτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση για
τη συνολικότερη συντηρητική πολιτική που εφαρμόζει. Πα
ράλληλα, κάλεσε σε κοινό αγώνα με τους εργαζόμενους και
τα συνδικάτα για την ανατροπή της δεξιάς κατεύθυνσης που
ακολουθεί η χώρα και προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξει ο
δρόμος για την προοδευτική διακυβέρνηση.
Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το
Κίνημα Αλλαγής με συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, τον πρό
εδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τον αντιπρόεδρο
της ΑΔΕΔΥ, Σταύρο Κουτσιουμπέλη, πρόσωπα με ισχυρό
συμβολισμό που σηματοδοτούν και τη διαχρονική βαθύτερη
σχέση της Χαριλάου Τρικούπη με το συνδικαλιστικό κίνημα,
η κ. Γεννηματά κατέστησε με ξεκάθαρο τρόπο σαφές ότι:
Πρώτον, το Κίνημα Αλλαγής απορρίπτει επί της αρχής
το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, αφού όπως εξήγησε σε
επιθετικό ύφος, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με ψευδεπί
γραφο τίτλο περί προστασίας της εργασίας. «Η κυβέρνηση
ισοπεδώνει συστηματικά, υπονομεύει ή αφαιρεί εργασιακά
δικαιώματα, οι επιλογές της θα οδηγήσουν σε εργασιακή
ζούγκλα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υλοποιεί συγκεκριμέ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέα σφοδρά πυρά εναντίον της Ν.Δ. από τη Φώφη
Γεννηματά σε εκδήλωση για τα εργασιακά
• Ο συμβολισμός της παρουσίας του προέδρου της
ΓΣΕΕ και του αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ · Απορρίπτει
το νομοσχέδιο το ΚΙΝ.ΑΛΛ. και καλεί σε αγώνα
για την προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα

νες δεσμεύσεις όπως αυτές που είχε αναλάβει στη Γενική
Συνέλευση του ΣΕΒ», ανέφερε.
Δίνοντας μια γεύση από τις θέσεις του κόμματός της
εξήγησε ότι «δεν αποδεχόμαστε τις πολιτικές που οδηγούν
το 8ώρο στην άνιση διαπραγμάτευση εργοδότη - εργαζό

μενου, μόνο με συλλογικές συμβάσεις, που αποτελεί νόμο
του ΠΑΣΟΚ, μπορεί τα δικαιώματα των εργαζομένων να
περιφρουρηθούν». Και συμπλήρωσε ότι απέναντι σε αυτές
τις επιλογές υπάρχει ο προοδευτικός δρόμος, με ασφάλεια
για τον εργαζόμενο, αξιοπρέπεια ρυθμισμένες εργασιακές
σχέσεις και μια «πολιτική πλήρους απασχόλησης μέσα από
ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο της ψηφιακής εποχής».
Δεύτερον, η Φώφη Γεννηματά εξαπέλυσε πυρά εφ’ όλης
της ύλης κατά της Ν.Δ., επαναλαμβάνοντας την άποψη, που
είχε επικριθεί στο πρόσφατο παρελθόν από τους πολιτικούς
της αντιπάλους, ότι η κυβέρνηση «εκμεταλλεύτηκε την κρίση
της πανδημίας για να προωθήσει πιο γρήγορα τις συντηρητι
κές της πολιτικές και τις ιδεοληπτικές της εμμονές».
Τρίτον, και εξίσου σημαντικό για το πολιτικό στίγμα του
κεντροαριστερού φορέα και τις μελλοντικές του επιδιώξεις
ήταν η αναφορά-κάλεσμα της προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛΛ. σε
ένα ισχυρό κοινωνικό μέτωπο, με στήριξη του συνδικαλι
στικού κινήματος, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, με ορίζοντα όχι
μόνο την κατάργηση του εργασιακού νομοσχεδίου αλλά
και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών. Αυτό το
τελευταίο φαίνεται ότι αποτελεί και το κεντρικό στοίχημα για
τη Χαριλάου Τρικούπη. Κοντολογίς, μέσα από την αντιδεξιά
ρητορική που σταθερά πλέον χρησιμοποιούν, επιδιώκουν
μακροπρόθεσμα να βελτιώσουν αισθητά και το δικό τους
ρόλο στο πολιτικό σκηνικό, επιστρέφοντας εκ νέου σε θέση
ισχύος μεταξύ των δυνάμεων του προοδευτικού τόξου.
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 ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,7

Επιφάνεια 1026.74
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-05-2021

Κυκλοφορία:

6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προχωράει ίο σχέδιο
ιδιωτικοποίησα του ΕΣΥ
Η ΛΑΤΣΗ ΕΙΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1
1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-05-2021

Χορός εκατομμυρίων από Ελβετούς για ανάμειξη στη διοίκηση τοα νοσοκομείου.
0 ρόλος του περίεργου προγράμματος «Ελλάδα, Δύο, τελεία, μηδέν».
Μαυραγορίτες βάζουν χέρι στα νοσοκομεία. Εμπλοκή και των αδερφών Μαρτίνου
10 νοσοκομείο σε κτπματα-φιλέτα
ετοιμάζονται νο «ιδιωτικοποιηθούν».
Λήψειε με drones και τηλεοπτικέε διαφη
μίσει στο εξωτερικό έχουν στρατολογήσει
από την κυβέρνηση -σε απόλυτη συνεργα
σία με τη διοίκηση- τα ιδιωτικά συμφέροντα,
οι μαυραγορίτεε «επενδυτέε», που ονειρεύο
νται να παραδώσουν το οικόπεδο-φιλέτο του
Ασκληπιείου Βούλαε, πάνω στην παραλιακή
ζώνη, στο σχέδιο Λάτση για τη δημιουργία ms
κλειστήΞ πόληε-Ριβιέραε μόνο για πλουσίous, στον χώρο μέσα και δίπλα από το παλιό
«Ελληνικό». Σύμφωνα με καυτέε καταγγελίε3 των εργαζομένων γιατρών και νοσοκομει
ακών του Ασκληπιείου Tns Βούλα5, οι Ελβετοί
επενδυτέε ιδιώτεε. έχουν μάλιστα δρομολο
γήσει και τον «ΔούρειοΊππο» tous, μέσω των
ευργετών αδελφών Μαρτίνου, δωρίζονταε 10
εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση πτέρυγα5 του
νοσοκομείου και την αναπαλαίωση του «Σταθάκειου» που θα λειτουργεί με Π 3 wits κλίwts στον χώρο.
Και τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε χαμέ
να, αφού, emeus ισχυρίζονται οι εργαζόμε
νοι, ανοίγουν διάπλατα, ή μάλλον γκρεμίζουν
εντελώΞ τα τείχη που προστατεύουν οι χιλιάδεβ κάτοικοι ms περιοχήε, για να περάσουν
μέσα στα μουλωχτά οι ιδιώτεΞ εκείνοι, που
θα πουλήσουν τελικά το τεράστιο αυτό φιλέτο
Yns για να ενσωματωθεί στο project του Ομί
λου Λάτση, με την κατασκευή pias «κλειστήε
noflns -Ριβιέρα» στο καλύτερο παραθαλάσ
σιο κομμάτι ms Αθήναε, όπου πρόσβαση θα
έχουν μόνο όσοι μένουν μόνιμα μέσα σ' αυτό,
δηλαδή μια μικρή ελίτ ζάπλουτων Ελλήνων
και ξένων.

Τα νύχια τοα μπήγει το «project Λάτση»

στο οικόπεδο-φιλέτο του «Ασκληπιείου»
Οικιστικές Ζώνες μόνον για πλούσιους,

μπροστά στην παραλιακή «Ριβιέρα
των Αθηνών» δίπλα στο Ελληνικό

Η κα Δέσποινα
Τουζουνίδου, ο κ.

Ποια νοσηλευτικά ιδρύματα
είναι υπό πώληση

Δημήτρηε Γαρδικλήε,
ο νευροχειρουργόε
κ. Παναγιώτη5
Παπανικολάου και ο
κ. Μιχάληε Γ ιαννάκοε
καταγγέλλουν tous
«μαυραγορίτεε»
που βάζουν χέρι στη
δημόσια υγεία.
Η ολοήμερη
Ορθοπεδική

Το σχέδιο
«θέλει η πουτ@ν@ να κρυφτεί, αλλά η χαρά
δεν την αφήνει», είναι η έκφραση που προδίδει
τα σχέδια των διαπλεκόμενων με την κυβέρνη
ση ms Ν.Δ., στο σχέδιο του Ελληνικού, αφού
σε ολόκληρη αυτή τη νέα «κλειστή πόλη», δεν
έχει προβλεφτεί Νοσοκομείο. Και γιατί να προβλεφτεί, αφού το 'χουν ετοιμάσει στο ένα χιλι
οστό του φιλέτου που θ' αρπάξουν από το Ελ
ληνικό δημόσιο, εκμεταλλευόμενοι την αφασία
που επικρατεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώε, στο
οποίο εμπλέκονται ο Epu0pos Σταυρόε, η Ελ
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το ίδιο το Ελ
ληνικό Δημόσιο.
Μάλιστα, το Δημόσιο, πληρώνει για τη λει
τουργία του Ασκληπιείου Βούλαε, τον....εαυ
τό του, 12 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, λεφτά
που κανείε δεν ξέρει γιατί ακριβώε πληρώνο
νται και σε ποιανών us τσέπεε πάνε. Η απώλεια
και η ζημιά είναι διπλή για τα συμφέροντα του
Ελλληνικού δημοσίου αλλά και του Εθνικού
Συστήματοε Υγείαε, αφού, εν μέσω πανδημίαε,
οι λιγούρηδεε του βαθέωε κράτουε, φρόντισαν
ήδη να σταματήσει η ολοήμερη καθημερινή λει
τουργία τηε Ορθοπεδική5 κλινικήε, αποδυναμώνοντα5 συστηματικά την ίδια την ύπαρξη του
νοσοκομείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το «Ασκληπιείο» αποτελείτο
μεγαλύτερο και καλύτερο «φιλέτο»

κλινική που
έκλεισε
προετοιμάζει
και tis
υπόλοιπεε
στο
Ασκληπιείο
τηε Βούλαε.

0 πακτωλόε εκατομμυρίων ευρώ, με τον
οποίο χρηματοδοτούνται «ανακαινίσει» στο
«Ασκληπιείο» είναι ο «ΔούρειοεΊπποε» των
ιδιωτών, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, ωστόσο, όπωε μαε λέει η κα
Δέσποινα Τουζουνίδου, πρόεδροε των εργαζομένων στο Ασκλη
πιείο τηε Βούλαε, μπαίνουν αγκάθι στο μάτι τηε κυβέρνησηε Μητσοτάκη και δημοσιοποιώνταε την υποχθόνια βουλιμία των ιδι
ωτών. στην προκειμένη περίπτωση Ελβετών και τα σχέδια του
υπουργείου Υγείαε, αποκαλύπτουν ότι 10 νοσοκομεία σε κτήματα-φιλέτα ετοιμάζονται να «ιδιωτικοποιηθούν» μέσω ΣΔΙΤ, και
του προγράμματοε «Ελλάδα. Δύο τελεία Μηδέν»: ανάμεσά τουε
και το ΝΙΜΙΤΣ, το «Ιπποκράτειο», ακόμη και το «Σωτηρία». Προ
ηγούμενο σχέδιο που μοιάζει με το «δύο τελεία μηδέν» είχε βά
λει στα σκαριά απο το 2010 και ο Ερυθρόε Σταυρόε με τη Μαρφίν, αλλά προφανώε η εμπλοκή του εξαιρετικά βελτιωμένου σε
δυνατότητεε παρέμβασηε «Σχεδίου Λάτση», ή το ανέστειλε ή κατάφερε να το αφομοιώσει.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί πάντωε εκφράζουν κοίτην ανησυχία
τουε για το συνεχιζόμενο bralnd rain στο χώρο τηε ιατρικήε. όπου
όλα τα νέα Ελληνικά μυαλά του χώρου, απορροφώνται από τιε
προηγμένεε ευρωπαϊκέε χώρεε, συστηματικά, σκόπιμα και συ
νειδητά. με τρόπο που να βάζει σε πολύ πιθανή λειτουργία το σε
νάριο τηε απόλυτηε εξαφάνισηε των δημοσίων νοσοκομειακών
ιδρυμάτων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, όπωε προβλέπει και ο
υπερδραστήριοε και αεικίνητοε Γενικόε Γραμματέαε τηε ΟΕΝΓΕ,
νευροχειρουργόε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιαε κ. Παναγιώτηε Παπανικολάου, ο οποίοε επισημαίνει ότι το υπουργείο ακο
λουθεί κατά γράμμα την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, αφού για μια επέμβα
ση Καρπιαίου Σωλήνα ο ασθενήε χρεώνεται 600 ευρώ, δηλαδή
όσο δύο συντάξειε χηρείαε. Αξίζει να σημειωθεί ότι -σύμφωνα
με καταγγελίεε του προέδρου τηε ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλη Γιαννάκου-, το ΕΣΥ έμεινε μόνο του να δίνει τη μάχη, με ό,τι μέσα διέ
θετε, οι ιδιώτεε κλινικάρχεε αρνήθηκαν να επιστρατευτούν και
δεν έχουν βάλει καθόλου πλάτη στην αντιμετώπιση τηε πανδημίαε. καθώε όταν διαπίστωναν ότι ασθενήε-πελάτηε τουε νοσούσε
από Covid-19, τον φόρτωναν στο ασθενοφόρο και τον έστελναν
στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίε ωστόσο να παραλείψουν να εισπράξουν ωε καλοί «μαυραγορίτεε» και τη σχετική κρατική οι
κονομική βοήθεια από το υπουργείο Υγείαε γι' αυτή τουε τη... με
γάλη εξυπηρέτηση.
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 Ο Γιώργος Πατούλης «τιμωρεί» άδικα τον πρώην
αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 251.72 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-05-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΓKupyos Flaiouflns «τιμωρεί» άδικα τον πρώην αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

*
Ο γιατρός Τάκης
Γεωργακόπουλος
διεξήγαγε διοικητικούς
ελέγχους για παράνομες
συνταγογραφήοεις, ως
οφείλε, και ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών στήνει
Πειθαρχικό Συμβούλιο
σε βάρος του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ Ιατρικού Συλλόγου Αθη
νών (ΙΣΑ) καλεί ο πρόεδρός του, Γιώργος Πατού
λης, τον πρώην αντιπρόεδρο του Εθνικού Ορ
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
γιατί έκανε τη δουλειά του!
Ο Τάκης Γεωργακόπουλος, που διετέλεσε
αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και σήμερα έχει επι
στρέφει στη θέση του διευθυντή της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Αγιος
Ανδρέας» στην Πάτρα, έλαβε πριν από λίγες
μέρες κλήση από το Πειθαρχικό του ΙΣΑ γιατί
από τη θέση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ διεξήγαγε διοικητικούς ελέγχους για παράνομη
συνταγογράφηση. Δηλαδή, για πράξεις που είχε

την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να κάνει για
να διασφαλίσει τον ΕΟΠΥΥ από κατασπατάληση
χρημάτων του ελληνικού λαού! Το συμβάν δημο
σιοποίησε ο πρώην υφυπουργός Υγείας Παύλος
Πολάκης.
Το περιστατικό είναι πρωτοφανές, καθώς
ο ΙΣΑ καταρχάς ουδεμία αρμοδιότητα έχει να
εγκαλεί την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ για το αν έκανε
καλά τη δουλειά της, ακόμα περισσότερο όταν
έχει κάνει το καθήκον της. Αλγεινή εντύπωση
επομένως προκαλεί το θράσος του προέδρου
του ΙΣΑ, αντιπεριφερειάρχη Αττικής, γιατρού
Γιώργου Πατούλη να... ζητάει τα ρέστα από τον
πρώην αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ γιάτί δεν λει

τούργησε συντεχνιακά καλύπτοντας τους παρανομούντες συναδέλφους του, αλλά με πλήρη
επαγγελματισμό, ελέγχοντας τους γιατρούς
που υπερχρέωναν το Ταμείο. Σημειώνεται ότι οι
έλεγχοι του ΕΟΠΥΥ για παράνομες συνταγογραφήσεις διεξάγονται κατόπιν καταγγελιών που
φτάνουν στον οργανισμό από πολίτες.
Αντί λοιπόν να περάσει ο κ. Πατούλης από
πειθαρχικό έλεγχο τους παραβάτες γιατρούς
που συνταγογραφούσαν παράνομα ή έστω να
τους συστήσει να μην επαναληφθούν τα φαι
νόμενα αισχροκέρδειας ζητάει από τον πρώην
αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, γιατρό, διευθυντή ΕΣΥ
να δώσει εξηγήσεις.
ΝΤΑ.Β.
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 Ερχεται εμβολιασμός από το Γυμνάσιο
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 724.17 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-05-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ερχεται εμβολιασμός από το Γυμνάσιο
Την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα κοινοποιήσει
την απόφασή του για το εμβόλιο Comirnaty της Pfizer στους έφηβους

Της

«σύντομα θα φτάσουμε στην Ελλάδα

όρια για τα εμβόλια παρά τον θάνατο

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

στο επιθυμητό τείχος ανοσίας», χωρίς
να μπορεί να προσδιορίσει αυτό το «σύ
ντομα». Παράλληλα δήλωσε την ικανο
ποίησή του για τον ρυθμό εμβολιασμών
στη χώρα και από τη ν αποδοχή της πρό

γυναίκας μετά από εμβολιασμό με
AstraZeneca στη Μυτιλήνη. Ενώ και

νοιχτό το ενδεχόμενο για εμ

Α

βολιασμό των παιδιών από

το Γυμνάσιο άφησε ο πρω

τασής του για ευρωπαϊκό πιστοποιητι

θυπουργός μετά τη σύνοδο
κορυφής στις Βρυξέλλες, καθώς, όπως
είπε, «θα συζητηθεί για τα παιδιά από το

Γυμνάσιο και άνω, από την ηλικία των
12 και πάνω». Αυτό, όπως πρόσθεσε, θα
συμβεί όταν τα εμβόλια «εγκριθούν από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά
κων» και αναμένεται να «δώσει νέα δυ
ναμική στον εμβολιασμό».
Την Παρασκευή αναμένεται να κοι
νοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων σε συνέντευξη Τύπου τα
αποτελέσματα έκτακτης συνόδου της
επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη
χρήση (...) όσον αφορά τις παιδιατρικές
ενδείξεις τού εμβολίου Comirnaty των
Pfizer / BioNTech, όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση.

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη...
Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από τις Βρυξέλλες έμεινε, όπως ήταν
αναμενόμενο, στο θετικό σενάριο ότι

Μείωση
θανάτων και
διασωληνωμένων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0 Μητσοτάκης
από τις Βρυξέλλες
έμεινε, όπως ήταν
αναμενόμενο,
στο θετικό σενάριο
ότι «σύντομα
θα φτάσουμε
στην Ελλάδα
στο επιθυμητό
τείχος ανοσίας»,
χωρίς να μπορεί
να προσδιορίσει
αυτό το «σύντομα»

κό Covid. Εξέφρασε δε την προσδοκία
να τεθεί σε εφαρμογή με ενιαίους κανό
νες το συντομότερο δυνατό. «Το πιστο
ποιητικό Covid είναι εργαλείο διευκό
λυνσης ταξιδιών ώστε να αποφύγουμε
πρόσθετους περιορισμούς. Είναι βάση
δεδομένων» ανέφερε μεταξύ άλλων.

...μέτρα σε Γαλλία και Βέλγιο
Μπορεί η κυβέρνηση να αναλώνεται
σε πανηγυρισμούς για τους εμβολια
σμούς και με δημιουργική λογιστική να
τροφοδοτεί ένα κλίμα αισιοδοξίας,
όμως άλλες χώρες κινούνται σε αντίθε
τη κατεύθυνση. Το Βέλγιο αναστέλλει
τη χορήγηση του εμβολίου τηςJohnson

στον τουρισμό ακολουθούμε την ίδια
ανεξέλεγκτη τακτική με πέρσι, που συ
νοψίζεται στο «ανοίξαμε και σας περι
μένουμε» με μόνο όπλο τα self tests, που
κανείς δεν ξέρει αν το αποτέλεσμά τους
δηλώνεται σωστά.
Να σημειωθεί τέλος ότι η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λι
νού επανειλημμένα έχει τονίσει ότι εί
ναι αυξημένος ο κίνδυνος επιπλοκών
από τα εμβόλια AstraZeneca και John
son &? Johnson, κυρίως σε γυναίκες
κάτω των 50 (ΑΝΤΙ), ενώ ο διευθυ
ντής της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» Νίκος Καπραβέλος
(Open) προειδοποιεί για τον δείκτη θετικότητας που παραμένει σε υψηλό επί
πεδο. Φόβοι για τέταρτο κύμα εκφρά
ζονται καθημερινά από τους ειδικούς

κάτω των 41 ετών μετά τον θάνατο μιας

(Α. Βατόπουλος), αν και κάποιοι προ
βλέπουν ότι το τείχος ανοσίας θα χτι
στεί έως το τέλος Αυγούστου τελικά,

γυναίκας στην οποία είχε χορηγηθεί μία
δόση, ενώ η Γαλλία βάζει σε καραντίνα

οπότε θα εμβολιαστεί το 80% του πλη
θυσμού (Μ. Παγώνη, ΣΚΑΪ), παρά τα

τους ταξιδιώτες από τη Βρετανία. Την
ίδια ώρα στη χώρα μας η Επιτροπή Εμ

αρχικά ευχολόγια της κυβέρνησης για
αρχές Ιουνίου, και θα πετάξουμετις μά

βολιασμών δεν αλλάζει τα ηλικιακά

σκες έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

&? Johnson κατά της Covid-19 στους

1.517
νέα κρούσματα (762 στην Αττική
από τα οποία τα 207 στον
Κεντρικό Τομέα, 163 στη
Θεσσαλονίκη, 51 στη Λάρισα). Στα
395.094 ο συνολικός αριθμός

547

46

οι διασωληνωμένοι
ασθενείς

θάνατοι ανακοινώθηκαν
χθες, ανεβάζοντας σε
11.916 τους νεκρούς
από την πανδημία
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