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Τα αιτήματα τηςΈνωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρέθυμνου
Πραγματοποιήθηκε Παρασκευή
28 Μάίου 2021 συνάντηση του προ
εδρείου του Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΝΡ (πρό
εδρος Χριστοδουλάκης Εμμ, Αντι
πρόεδρος Χλιβερος Κων., Ταμίας Σονέα Τιβ) με το συνάδελφο και βου
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ κο Ανδρέα Ξαν
θό, σε θετικό και γόνιμο κλίμα, όπου
ανεπτύχθησαν διαλογικά στην πλειοψηφία τους τα παρακάτω αιτήμα
τα:
Ταχεία ολοκλήρωση διαδικασι
ών για τη δημιουργία νέου νοσο
κομείου εκτός αστικού ιστού και
Μετεγκατάσταση του υπάρχοντος.
Έγκριση νέου Οργανισμού ΓΝ Ρεθύμνου και αλλαγής αυτών στα Κέ
ντρων Υγείας του νομού Ρεθύμνης,
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγ
χρονες ανάγκες.
Άμεση έγκριση - προκήρυξη των
κενών οργανικών θέσεων όλων των
τμημάτων και κλινικών του ΓΝΡ με
προτεραιότητα στο Αναισθησιολογικό τμήμα, για να αποφευχθεί η κα
τάρρευση του Χειρουργικού τομέα,
με παροχή ειδικών κινήτρων προ
σέλκυσης (οικονομικά, φορολογι
κά, ασφαλιστικά, προϋπηρεσίας, εκ
παιδευτικά κ.α.). Τονίστηκε από τον
κο Ξανθό ότι αποτελεί Εθνικό αλλά
και Πανευρωπαϊκό ζήτημα η έλλει
ψη Αναισθησιολόγων.
Αυτόματη επαναπροκήρυξη στην
ανώτατη βαθμίδα/τυπικά προσόντα
των άγονων - κενού μενών θέσεων,
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με εσωτερικές διαδικασίες και τα
χεία τυπική έγκριση από την 7ηΥΠε
Κρήτης.
Άμεση πλήρωση των κενών θέσε
ων του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρε
σίας και του Διευθυντή Παθολογι
κού Τομέα για την αποφυγή περαι
τέρω δυσλειτουργίας τμημάτων και
κλινικών του ΓΝ Ρεθύμνου. Σημειώ
νεται η σοβαρή δυσλειτουργία του
συστήματος διακομιδής Βαρέως
Πασχόντων και Διασωληνωμένων
Ασθενών του ΓΝ Ρεθύμνου, γεγονός
που οδήγησε στην παραίτηση του
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και
μας προβληματίζει εντόνως.
Χρονοδιάγραμμα αποκοπής του
ΓΝ Ρεθύμνου από την εμβολιαστική Covid-19 δραστηριότητα, καθώς
επανέρχεται σε δραστηριότητες - κι
νήσεις ασθενών σε προ κορωνοϊού
επίπεδα. Στη συνέχεια Απεμπλοκή
του ΓΝ Ρεθύμνου από το σχέδιο εμ
βολιασμού του γενικού πληθυσμού.
Άμεση έναρξη λειτουργίας τακτι
κών εξωτερικών ιατρείων και τακτι
κών χειρουργείων του ΓΝΡ.
Ενίσχυση εξοπλισμού του ΓΝ Ρε
θύμνου και των δημόσιων δομών
ΠΦΥ νομού Ρεθύμνης.
Υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών
αυτοαπασχολούμενων ιατρών στο
σχέδιο αντιμετώπιση της πανδημίας
σε σοβαρή εκθετική αύξηση κρου
σμάτων.
Μαζικές προσλήψεις μόνιμων

υγειονομικών με κατεπείγουσες δι
αδικασίες. Όχι στις μετακινήσεις
προσωπικού. Όχι σε προσωρινές και
εμβαλωματικού χαρακτήρα λύσεις
στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Όχι
σε στρεβλές και ανορθόδοξες πρα
κτικές.
Μονιμοποίηση επικουρικού προ
σωπικού του ΓΝ Ρεθύμνου και της
δημόσιας ΠΦΥ. Όχι στις ελαστικές
μορφές εργασίας. Άμεση μονιμο
ποίηση όλων όσων προσλήφθηκαν
στο ΓΝ Ρεθύμνου και στα Κέντρα
Υγείας του νομού μετά την έναρ
ξη της πανδημίας. Τονίστηκε σειρά
συμβάσεων που λήγουν έως της αρ
χές του 2022.
Ενίσχυση της Δημόσιας Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας του νο
μού Ρεθύμνου, κυρίως στα αστικά
κέντρα, για τη βελτίωση των υπηρε
σιών υγείας στον πληθυσμό και την
αποσυμφόρηση του Τμήματος Επει
γόντων του ΓΝ Ρεθύμνου. Έκτακτη
ενίσχυση της δημόσιας ΠΦΥ με πό
ρους και μόνιμο προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων για την ολοκλη
ρωμένη Οικογενειακή Ιατρική, την
έγκαιρη διάγνωση - παρακολούθη
ση ασθενών στην πανδημία, την δι
αχείριση των οξέων - χρόνιων νοση
μάτων, την αποκατάσταση, την πρόληψη/προαγωγή/αγωγή της υγείας,
την ταχεία διενέργεια των εμβολια
σμών/test Covid-19, την ουσιαστι
κή αποφόρτιση του ΓΝ Ρεθύμνου.

Άμεσο εφοδιασμό με όλους τους
τύπους εμβολίων ενάντια στον SarsCoV-2 που έχουν κριθεί ασφαλή και
αποτελεσματικά των εμβολιαστικών γραμμών της δημόσιας ΠΦΥ και
στελέχωσή τους με αναγκαίο μόνι
μο προσωπικό.
Επιδημιολογική Επιτήρηση - δη
μιουργία Αποκεντρωμένου Περιφε
ρειακού Επιδημιολογικού Κέντρου.
Αλλαγή επιδημιολογικού μοντέλου,
διαστρωματωμένος έλεγχος του
πληθυσμού (όχι τυφλά) με μαζικά
δωρεάν αξιόπιστα test (rapid, PCR),
εκτεταμένη ιχνηλάτηση.
Αναγνώριση της νόσου Covid-19
ως επαγγελματική νόσος για τους
υγειονομικούς. Ένταξη όλων των
υγειονομικών στα βαρέα και ανθυ
γιεινά επαγγέλματα. Χορήγηση επι
δόματος ανθυγιεινής εργασίας.
Άμεση σύναψη κρατικής σύμ
βασης ασφάλισης Επαγγελματικής
Αστικής Ευθύνης Ιατρών. Απόσυρ
ση εγκυκλίου «Χουλιαράκη». Δημι
ουργία μηχανισμού (Ειδικό Σώμα
Εμπειρογνωμόνων Υπ. Υγείας) προδικαστικού ελέγχου καταγγελιών
για ιατρικά λάθη.
Αμεση νομοθετική ρύθμιση προ
στασίας του συνόλου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (ασυλία)
από πιθανές μελλοντικές νομικές
συνέπειες κατά την αντιμετώπιση
της πανδημίας, όπως ισχύει σε πολ
λές χώρες του κόσμου ΗΠΑ, Κανα

δά, Ιταλία κ.α.
Αμεση άρση διώξεων κατά υγειο
νομικών. Όχι στην προπαγάνδα της
ατομικής ευθύνης. Όχι στην ενοχο
ποίηση υγειονομικών, ασθενών, νοσούντων, συνοδών, γερόντων, νεο
λαίας, εργαζομένων.
Επαναφορά των μισθών όλων των
υγειονομικών στα επίπεδα πριν από
τις περικοπές του 2012 με αναδρο
μική ισχύ.
Γενναία αύξηση του Κρατικού
προϋπολογισμού για την Υγεία.
Το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΝ Ρεθύμνου διεκδικεί σθεναρά την βελτίωση της
παροχής και της προσβασιμότητας στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας
του νομού Ρεθύμνης και των συν
θηκών εργασίας όλων των υγειονο
μικών, ανεξαρτήτως βαθμίδας, ειδι
κότητας, ιδιότητας συμπεριλαμβα
νομένων επικουρικών, ειδικευόμε
νων και ιατρών υπόχρεων υπηρεσί
ας υπαίθρου των δημόσιων Μονά
δων Υγείας του νομού.
Το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΝ Ρεθύμνου καλεί όλα τα μέλη της σε μαζική συμ
μετοχή στην 24ωρη απεργιακή κι
νητοποίηση που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ
την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 με σειρά
πολύμορφων δράσεων ενάντια στο
προς ψήφιση νομοσχέδιο για τα ερ
γασιακά, που καταργεί το οκτάωρο
και τον σταθερό εργάσιμο χρόνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΓΕΣΥΝΡ
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Χτίζεται το
«τείχος ανοσίας
• Μακράν πρώτο οτους εμβολιασμούς οτο νησί το
ακεύααμα της Pfizer και ακολουθεί αυτό της Astra Zeneca
Προχωρά και στην Κρήτη απρόσκοπτατοπρόγραμμαεμβολιασμών,μελίγοπερισσότερουςαπό108χιλιάδεςναέχουνεμβολιαστείκαιμετιςδύοδόσεις(ήμετομονοδοσικότης_ΙοΗη5οη),ενώσυνολικάοιδόσειςπου
έχουν χορηγηθεί στους κατοίκουςτου νησιού φτάνουν σχεδόντις 300 χιλιάδες. Στο μεταξύ, θλίψη προκαλείηείδησηγιατονθάνατοτης44χρονηςπουυπέστηθρόμβωσηλίγα24ωραμετάτονεμβολιασμότηςμετο
σκεύασματης Astra Zeneca.
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 Χτίζεται το «τείχος ανοσίας»
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

antonogiannaki@ieakriti.gr,foumaris@neakriti.gr

Ρεπορτάζ: Μαρία Αντωνογιαννάκη,
Νίκος Νομπέρτος Φούρναρης
Οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί στην Κρή
τη μέχρι την περασμένη Παρασκευή 27
Μάίόυ (εμβολιασμοί με δύο δόσεις+αριθ
μός δόσεων με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson &Johnson) ήταν 108.102, σύμ
φωνα με στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Φρο
ντίδας Υγείας. Οι δόσεις που έχουν χορη
γηθεί στο νησί είναι 298.675, έκτων οποίων 194.814 αφορούν την πρώτη δόση και
103.861 και τις δύο δόσεις. Όσον αφορά
τα σκευάσματα εμβολίου έναντι του κορωνοϊού που έχουν χορηγηθεί στους πολίτες
της Κρήτης, πρώτο στη λίστα είναι το εμβό
λιο της Pfizer με το οποίο έχει εμβολιαστεί
η συντριπτική πλειοψηφία.

Σελ.:

1,10-11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

Η «ακτινογραφία» των €μ8ολιασμών

Πλήρως εμβολιασμένοι
108.102 Κρητικοί!
■ Πλησιάζουντους 300.000 οι συντοπίτες μας που έχουν κάνει έστω και μία δόση
εμβολίου - Pfizer επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία

ιδικότερα, 240.943 είναι το σύνολο των δό
σεων με το σκεύασμα της Pfizer που έχουν
χορηγηθεί -146.561 εξ αυτών αφορούν την
πρώτη δόση και 94.382 τη δεύτερη δόση. Α
κολουθεί το εμβόλιο της Astra Zeneca, καθώς με
το συγκεκριμένο σκεύασμα έχουν χορηγηθεί συ
νολικά 53.491 δόσεις, εκ των οποίων 44.012 αφο
ρούν την 1η δόση και 9.479 την 2η. Τέλος, 4.241 πο
λίτες της Κρήτης έχουν ολοκληρώσει τον εμβολια
σμό τους έναντι του κορωνοϊού, καθώς τους έχει
χορηγηθεί το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson
& Johnson. Σημειώνεται πως το εμβόλιο της
Moderna δεν έχει γίνει διαθέσιμο στην Κρήτη. Υ
πενθυμίζεται πως την περασμένη Τετάρτη 26 Μαΐου η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρί
α Θεοδωρίδου, επιβεβαίωσε μετά και την ανακοί
νωση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης πως,
«σε σύνολο 905.915 εμβολιασμών 1 ης και 2ης δό
σης, υπάρχουν από την αρχή του εμβολιασμού 5 ε
πιβεβαιωμένα περιστατικά TTS πανελλαδικά» με
τά τον εμβολιασμό με Astra Zeneca, έκτων οποίων
τρία αφορούν την Κρήτη σε σύνολο 53.491 δόσε
ων μετο συγκεκριμένο σκεύασμα.
Η 44χρονη Γλυκερία κατέληξε χθες, μετά τη θρόμ
βωση που υπέστη και τον εμβολιασμό της με Astra
Zeneca, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην Κρήτη.
Θ35χρονοςΑλέξανδροςΜεταξάκηςέλαβεεξιτήριο μετά τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στην οποί
ες υπεβλήθη, καθώς εμφάνισε δύο θρομβώσεις- η
πρώτη στο πόδι και η δεύτερη στην αριστερή κα
ρωτίδα - μετά τον εμβολιασμό με Astra Zeneca. Τέ
λος, μια 47χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανε
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά τα
Οι δόσεις που έχουν χορηγηθεί στο νησί είναι 298.675, εκ των οποίων 194.814 αφορούν την πρώτη δόση και 103.861 και τις δύο δόσεις.
συμπτώματα εγκεφαλικού και παράλυσης του μισούτης προσώπου, τα οποία εμφάνισε μετάτον εμ
δόση - ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 34% - και
νείς στην Κλινική C0VID.
ες ανεπιθύμητες ενέργειες. «Η Επιτροπή έκρινε ότι
βολιασμό της με το εμβόλιο της Astra Zeneca.
■ Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας νοσηλεύονται 5 ασθενείς
τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων και ειδικά για
2.040.000 συμπολίτες μας τον ολοκλήρωσαν - πο
στην Κλινική C0VID.
Εμβολιασμοί παιδιών
παιδιά με υποκείμενα νοσήματα», είπε και σημείω
σοστό εμβολιαστικής κάλυψης 19,44%.
Τέλος, στα Νοσοκομεία Σητείας και Νεάπολης δεν κατα
σε ότι η έγκριση από τον ΕΜΑ σηματοδοτεί την έ
Ο ίδιος είπε ακόμη πως τα ραντεβού με Johnson &
Στη συζήτηση για τον εμβολιασμό των παιδιών,
γράφονται νοσηλείες C0VID.
ναρξη για κάθε χώρα να καθορίσει τη στρατηγικής
Johnson ανοίγουν από 7 Ιουνίου σε όλη τη χώρα για
παρουσιάζοντας στοιχεία από πρόσφατη μελέτη
Σε ισχύ το ψηφιακό πιστοποιητικό
της. Είπε ακόμη πως οι παράγοντες που πρέπει να
την ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών.
που διεξήχθη αφού έγινε το εμβόλιο κατά του κοσυνεκτιμηθούν είναι η συμμετοχή των παιδιών στη
ρωνοϊού σε παιδιά με τα αποτελέσματα να είναι εν
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεΜειώθηκαν οι ασθενείς
διασπορά και τα πλεονεκτήματα από τον εμβολια
θαρρυντικά, αναφέρθηκε η ομότιμη καθηγήτριως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποί
σμό σε σχέση μετηνεκπαίδευση,τηνασφάλεια του
Μείωση των ασθενών που νοσηλεύονται στα νο
α Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Εθνι
α ρυθμίζει τα ζητήματα του ψηφιακού πιστοποιη
εμβολίου και την αποδοχή του εμβολίου από τους
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου,
σοκομεία του νησιού καταγράφονται το τελευταί
τικού COVID, ώστε από τις 31 Μάϊου να ενταχθού
γονείς, και επισήμανε: «Η Εθνική Επιτροπή θα με
κατά τη χθεσινή ενημέρωση για την πορεία και τον
ο διάστημα, αφού μέχρι χθες Δευτέρα το πρωί οι
με στο πρώτο κύμα ευρωπαϊκών χωρών που θα
λετήσει όλες τις παραμέτρους για τον εμβολιασμό
νοσηλευόμενοι ήταν συνολικά 103 στα νοσοκομεί
π ρογραμματισμό της διαδικασίας εμβολιασμού, α
το χρησιμοποιήσει. Το ψηφιακό πιστοποιητικό
των παιδιών, που δε θαέχει υποχρεωτικό χαρακτή
α της Κρήτης, ενώ πριν από μια εβδομάδα οι ασθε
πό την ίδια και τον γενικό γραμματέα ΠρωτοβάθμιCOVID-19 θα περιέχει πληροφορίες για την κατά
ρα. Τιςτελευταίες ημέρες πολύ ενδιαφέρον συγκε
νείς με COVID στα νοσηλευτικά ιδρύματα ήταν 114.
αςΦροντίδαςΥγείαςτου υπουργείου Υγείας, Μάρι
σταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον
ντρώνουν θέματα για την τρίτη π ιθανή δόση εμβο
Από τους 103 ασθενείς, οι 87 νοσηλεύονται σε κλι
ο Θεμιστοκλέους.
αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα των τελίου, για τους συνδυασμούς μεταξύ εμβολίων, αλ
νικές COVID και οι 16 είναι διασωληνωμένοι στις
Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στον εμβολιασμό
λευταίωνταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή
λά και για την τυχόν ύπαρξη νέων εμβολίων», είπε
ΜΕΘ. Το μεγαλύτερο βάρος "σηκώνει" το Νοσοκο
παιδιών 12-15 ετών, με προοπτική επέκτασης εμ
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηκλείνοντας.
μείο Χανίων με 37 ασθενείς. Αναλυτικά:
βολιασμού σε μικρότερες ηλικίες. Ανέφερε ότι Α
ση από τον κορωνοϊό κατά περίπτωση.
■ Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται συνολικά 27 ασθενείς. 18 σε
μερική και Καναδάς ήδη εμβολιάζουν τα παιδιά, εΤο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID α
5.570.000 εμβολιασμοί στη χώρα
κλινικές C0VID και 9 διασωληνωμένοι στις εντατικές.
νώ ο ΕΜΑ ενέκρινε τον εμβολιασμό των παιδιών με
ποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έ
■ Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 18
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο Μάριος Θεμιστο
εμβόλιο mRNA. «Η Εθνική Επιτροπή θα μελετήσει
χει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποασθενείς, 13 σε κλινικές C0VID και 5 ασθενείς διασωληνωκλέους, ο οποίος είπε πως χθες μέχρι εκείνη την ώ
όλες τις παραμέτρους και θα αποφανθεί για το ζή
τε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυ
μένοι στη ΜΕΘ,
τημα», τόνισε, προαναγγέλλοντας εξελίξεις και στη
ρα είχαν γίνει 70.000 εμβολιασμοί και πως η μέρα
κλοφορίας από την Ε.Ε. ή έχει υποβληθεί σε εξέτα
■ΣτοΝοσοκομείοΧανίωννοσηλεύονταισυνολικά37ασθεθα έκλεινε με περίπου 100.000 «τσιμπήματα». Συ
χώρα μας για τον εμβολιασμό των παιδιών.
ση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει α
νείς, 35 σε κλινικές C0VID και 2 διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.
νολικά από την πρώτη μέρα έχουν γίνει πάνω από
Μίλησε για «αποτελεσματικότητα του εμβολίου
πό τη νόσο COVID-19. Όσον αφορά την προστασί■ Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται συνολικά 14
5.570.000 εμβολιασμοί, όπως είπε. Πιο αναλυτικά,
100%, σύμφωνα με μελέτη», αλλά επειδή «ήταν μι
ατων προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψη
ασθενείς σε κλινικές C0VID.
3.630.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει την πρώτη
κρή μελέτη» δε θα μπορούσε να ανιχνεύσει σπάνι
■ Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου νοσηλεύονται 2 ασθε
φιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις α-
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 Χτίζεται το «τείχος ανοσίας»
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

1,10-11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

Ειι βολιαομοι στην Κρήτη
Σύνολο

ΜΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ

ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ

298.675

194.814

103.861

•

11

Ανάβμβόλιο
παραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώ
νυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης,
πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την
ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπω
θεί. Επίσης, έχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή και
το περιεχόμενό του θα αναγράφεται τόσο στην εθνική
γλώσσα, όσο και στα Αγγλικά. Αρμόδιες γιατην έκδοση
του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές Αρχές κάθε χώρας.
Στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέ
ρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα τε
θεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1 η Ιουλίου

ΕμβόλιόΣύνολο
Pfizer

Με μια δόση

240.943

AstraZeneca 53.491
Johnson &
Johnson**

Με δυο

146.561
44.012

δόσεις

94.382
9.479

4.241

* Στοιχεία μέχρι Παρασκευή 27 Μαίου
** Μονοδοσικό εμβόλιο

Μ.ΠΑΓΩΝΗ:
ΠΟΤΕΘΑΒΓΟΥΝ
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

«Αν δεν
προσέξουμε
θα έχουμε
και 4ο κύμα»

2021.

Χωρίς τεστ ή καραντίνα
Κανέναν περαιτέρω ταξιδιωτικό περιορισμό για τα
πλήρως εμβολιασμένα άτομα και για τα παιδιά κάτω
των 6 ετών εισηγείται μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, στις προτάσεις της για τη διευκόλυνση των ταξιδιών εντός της Ε.Ε. που έδωσε χθες στη δημοσιότη
τα. Συγκεκριμένα, καθώς η επιδημιολογική κατάσταση
στην Ε.Ε. βελτιώνεται και οι εμβολιασμοί προχωρούν,
η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη τη σταδιακή δι
ευκόλυνση τωνταξιδιωτικών μέτρων «με συντονισμέ
νο τρόπο» καίμε βάση «το κοινό εργαλείο» που είναιτο
«Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της Ε.Ε.».
Τέλος, η Επιτροπή καλείτα κράτη-μέλη να εξασφαλί
σουν την ομαλή λειτουργία του Ψηφιακού Πιστοποιη
τικού COVID της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, τονίζει ότι «τα
κράτη-μέλη θα π ρέπει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό βά
σει της εθνικής νομοθεσίας, να αρχίσουν να εκδίδουν
ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της Ε.Ε. ήδη πριν από
την έναρξη ισχύος του σχετικού κανονισμού την 1 η Ι
ουλίου».

Στο Γαράζο Μυλοτχοτάμου
Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού ΟργανισμούΔημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρέθηκεχθεςστο Ρέθυ
μνο και την κοινότητα Γαράζου δήμου Μυλοποτάμου,
όπου πραγματοποιήθηκαν rapid tests για όλους τους
πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 118 rapid
tests που διενεργήθηκαν στην κοινότητα Γαράζου, δε
βρέθηκε κανένα θετικό δείγμα.

Στην Ιεράπετρα
Έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19
(rapid tests) σε πεζούς θα πραγματοποιηθούν σήμερα
Τρίτη από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην Ιεράπετρα. Οι δειγ
ματοληψίες θα διεξαχθούν στον εξωτερικό χώρο του
Δημαρχείου Ιεράπετραςαπότις 10 το πρωί έωςτις 2 με
τά το μεσημέρι. Η προσέλευση του κοινού που επιθυ
μεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη.

Στον Μύρτο Ιεράπετρας
Έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19
(rapid tests) σε πεζούς θα πραγματοποιηθούν την ερ
χόμενη Παρασκευή 4 Ιουνίου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ
στον Μύρτο του δήμου Ιεράπετρας. Οι δειγματοληψί
ες θα διεξαχθούν στην αίθουσα "ΕμμανουήλΔασκαλάκη", στην πλατεία του χωριού, από τις 10 το πρωί έως
τις 2 μετάτο μεσημέρι.

Η "γκάφα" με τις διαγνώσεις
Η ανάλυση στη χθεσινή εκπομπή του Ράδιο 98,4 με
τον Γ. Σαχίνη παρουσίασε με στοιχεία ένα νέο ολίσθη
μα στις καθιερωμένες ανακοινώσεις της Παρασκευής,
από τον επιδημιολόγο της Επιτροπής, τον κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος υποστήριξε ότι εντός του Μαίου πε
ρίπου το 50% όλων των διαγνώσεων στη χώρα για τα
θετικά κρούσματα αφορούσαν επιβεβαιωτικό έλεγχο
από seif test. Η ανάλυση με αριθμητικά δεδομένα, ελ
λιπή μεν αλλά αυτά που οι ίδιοι οι αρμόδιοι επικαλού
νται, δείχνει εντελώς διαφορετική εικόνα, από αυτή
που θέλησαν να περάσουν καιεπικοινωνιακά, με συνέ
πεια να έχουν "αυτοπαγιδευτεί" ακόμη και στο επίπεδο
του δείκτη θετικότητας.
Στην εκπομπή παρατέθηκαν και πίνακες μιας ορθής
σεεπίπεδο δημόσιας υγείαςεπιδημιολογικής καταγρα
φής. Εξηγήθηκε, επίσης, πώςένασυμπληρωματικό ερ
γαλείο με τόση αναξιοπιστία μετατρέπεται σε βασικό
εργαλείο κάλυψης της πλήρους απουσίας βασικής ε-
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Χίλια επτά νέα κρούσματα, από τα οποία τα 70 εντοπίστηκαν στην Κρήτη, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ.

Η κ. θεοόωρίόου αναψέρθηκε στον εμβολιασμό παιδιών
12-15 ετών, με προοπτική επέκτασης εμβολιασμού σε μικρότερες ηλικίες.
Ανέφερε ότιΑμερικήκαιΚαναόάς ήδη εμβολιάζουν τα παιδιά, ενώ οΕΜΑ
ενέκρινε τον εμβολιασμό των παιδιών με εμβόλιο mRNA
πιδημιολογικής επιτήρησης, δημιουργώντας έτσι επι
πρόσθετα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το πο
λύ σοβαρό για τη γονιδιωματική επιτήρηση.

Π. Βλαχογιαννόπουλος
Ο καθηγητής Ανοσολογίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης
Βλαχογιαννόπουλος, μιλώντας στο Ράδιο 98,4, σημεί
ωσε ότι για την προέλευση του νέου κορωνοιού τίπο
τα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη δημόσια συζήτη
ση του επιστημονικού κόσμου, στο όνομα βεβαιοτή
των που διαρκώς στην π ράξη και με όσα στοιχεία π ροκύπτουν διαρκώς ανατρέπεται. Ο κ. Βλαχογιαννόπουλος, αναφορικά με τη συζήτηση για εγκρίσεις χορήγη
σης προσωρινής άδειας υπό προϋποθέσεις σε εφή
βους 12-15 ετών, τόνισε ότι τα δεδομένα με τα οποία
ο ΕΜΑ πήρε την απόφαση δε δικαιολογούν κάτι τέτοιο
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν υ
ποχρεωτικοί τέτοιοι εμβολιασμοί. Με όσα δεδομένα έ
χουν π ροκύψει από τους εμβολιασμούς μέχρι στιγμής,
όπως είπε, ο ίδιος αναθεωρείτην άποψή του και για τις
εγκύους, αφού πλέον κατά την επιστημονική του άπο
ψη σε αυτή τη φάση και οι εγκυμονούσες γυναίκες αν
δε συντρέχει ειδικός λόγος θα πρέπει να αποφύγουν
τον εμβολιασμό.
Ο κ. Βλαχογιαννόπουλος επισήμανε, τέλος, ότι στον
ενήλικο πληθυσμό η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι το
"κλειδί" και η απόλυτη διαφάνεια ώστε να προχωρή
σουν τα εμβολιαστικά προγράμματα χωρίς σύγχυση
για να π ρολάβουμε τις μεταλλάξεις, διαφορετικά όσοι

επενδύουν σε ανοσία από φυσική λοίμωξη θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους ότι αυτό θα έχει κόστος και σε νε
κρούς.

Γιώργος Ρωμανός
Ο επιστήμονας-αναλυτής και ιστορικός ερευνητής,
με αφορμή την επίσημη συζήτηση στις ΗΠΑ, πλέον, για
την προέλευση του νέου κορωνοϊού, που έχει ανοίξει
ξανά με εμφατικό τρόπο, μιλώνταςστον98,4 επανέφε
ρε μια σχετική έρευνά του τον Απ ρίλιο του 2020, όπου
όπως υποστηρίζει τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί:
από πειράματα σε εργαστήρια και διαφυγή κατά λά
θος, μέχρι την ανάγνωση όποιας άλλης πιθανότητας.
Όπως είπε, «είναι πέραν αμφιβολίας ότι ο ιός μπορεί
και να έχει κατασκευαστεί, να είναι με συγκεκριμένες
προδιαγραφές και χωρίς να αφήνει ίχνη. Το ζήτημα ό
μως δεν είναι τόσο το αν έγινε ή δεν έγινε, που μπορεί
να μηντο μάθουμε, αλλάτοτι εξυπηρετεί.
Γιατί προκειμένου να απαντήσουμε στο ζήτημα θα
πρέπει να ξέρουμε σε τι αποβλέπει - πες ότι το καταλα
βαίνουμε - και δεύτερον θα πρέπει να έχουν ήδη βρει
τον τρόπο να το χειριστούν και να το σταματήσουν, όποτε κρίνουν σκόπιμο ή όταν έχει επιτευχθεί ο στό
χος». Για την ώρα «η συζήτηση που αποφεύγεται είναι
άλλη», είπε: «Αυτή των ευθυνών για την αποτυχία λή
ψης ουσιαστικών μέτρων δημόσιας υγείας ώστε να α
ναχαιτιστεί πειστικά αυτή η πανδημία».
Ο κ. Ρωμανός παρέπεμψε στα στοιχεία της έρευνάς
τούτον Απρίλιοτου 2020.

«Εανδενπροσέξουμεθα έχουμεκαιτέταρχο κύμα
κορωνοϊού». είπε οτονΙΚΑΙ π πρόεδρος ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνπ. Η γιατρός εξήγησε ότι το πρόβλημα
είναι κάποιες ηλικιακές ομάδες που έχουν χαμηλά
ποσοστά σε εμβολιασμούς. «Αν συνεχίσουμενα εί
μαστε με χαμηλά ποσοστά οε συγκεκριμένες ομά
δες. τα πράγματα δε θα πάνε καλά. Οι 60 ετών και
άνω πρέπει να εμβολιαστούν», τόνιοε. Σχετικά με το
τείχος ανοσίας, είπε πως τέλος Ιουνίου θα έχουμε
μια οχετική ανοσία και τέλος Αυγούστου θα έχου
με 75-807. ανοσία εάν έχουμε όλες τις ποσότητες
εμβολίων. Πρόσθεσε. επίσης, ότι αν φτάσουμε σε
αυτό το ποοοστό ανοσίας θα μπορούμε από 20 Σε
πτέμβρη και μετά να βγάλουμε τη μάσκα. Για τον
εμβολιασμό των παιδιών, η κ. Παγώνπ είπε ότι «οι
παιδίατροι λένε πως πρέπει τα παιδιά να εμβολι
αστούν από τον Σεπτέμβρη». Παράλληλα, για την
τρίτη δόοη εμβολίου ανέφερε ότι θα γίνεται περί
που 9-12 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό, δη
λαδή όσοι εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο θα κάνουν
πρώτοι την τρίτη δόση. Επίσης, επισήμανε ότι «οι
μεταλλάξεις μέχρι αυτή τη στιγμή είναι αντιμετωπίσιμες». Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα στα γυμναστή
ρια και τη χρήση διπλής μάσκας, η κ. Παγώνπ σχο
λίασε ότιοι περισσότερες ασκήσεις δεν μπορούννα
γίνουν μεμάσκες. «Εάν οι αποστάσεις ήταν μεγαλύ
τερες δε θα χρειαζόταν η μάσκα», είπε.

Η ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

1.007 τα νέα
κρούσματα
στην Ελλάδα,
στην Κρήτη
τα 70!
Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ τα νέα κρούσμα
τα κορωνοϊού οτη χώρα μας. τα οποία είναι 1.007,
αριθμός που προκύπτει από τα τεστ που ελέχθηκαν. τα οποία είναι 22.986. Ειδικότερα, ανακοινώθηκαντα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματατηςνόοου που καταγράφηκαντιςτελευταίες
24 ώρες και είναι 1.007, ενώ τα 70 από αυτά εντο
πίζονται οτην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα το τελευ
ταίο 24ωρο εντοπίζονται 31 νέα κρούσματα στην
περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. 26 στην περι
φερειακή ενότητα Χανίων και 13 στην περιφερει
ακή ενότητα Ρεθύμνου, ενώ κανένα κρούσμα δεν
εντοπίστηκε το τελευταίο 24ωρο οτην περιφερει
ακή ενότητα Λαοιθίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. με βάση
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 23 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 1.865 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
C0VID-19 είναι 41, ενώ απάτην έναρξη της επιδη
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.095 θάνατοι.
Το 95.1 7 είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. 0 αριθμός των ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 481 (60,37. άνδρες). Οι ειοαγωγέςνέων ασθενών C0VID-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 151 (ημερήσια
μεταβολή -23,747). Χθες, ελέγχθηκαν συνολικά
22.986 μοριακά τεστ και rapid tests.
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 Εξώδικο στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ από τον
Φουρθιώτη
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 251.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1
01-06-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στον πρόεδρο ins ΠΟΕΔΗΝ από τον Φουρθιώτη

Era... κάγκελα ο φυΠακισΜένιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ,
MixciAns Γιαννάκοε, δεν μπορεί
να μην to έβλεπε όχι θα ερχόταν.
Το εξώδικο ίου Μένιου Φουρ
θιώτη npos το πρόσωπό του, με
τά tis δηλώσεν ικανοποίησηε
που έκανε για την απόρριψη του
αιτήματοε μεταφοράε του στο
Δρομοκαΐτειο, τονίζονταε ότι δεν
γίνεται να φιλοξενεί κάθε ψώνιο,
ήταν σχεδόν βέβαιο.

Ο Φουρθιώτηε, ο onoios εί
ναι εδώ και ένα μήνα πίσω από
ία κάγκελα, απαιτεί συγγνώμη
και αναφέρει στο εξώδικο τα
εξήε: «Ανεξαρτήτωε xns ποινι
κά κολάσιμηε, βάναυσηε και
απαράδεκτηε παραβίασηε των
προσωπικών μου δεδομένων η
οποία έχει τελεστεί, δια των ωε
άνω δημοσιευμάτων, επιχειρείται η διαπόμπευσή μου. las
καλώ εντόε προθεσμίαε δέκα
ημερών (...) να προβείτεσε ολο
σχερή αποκατάσταση tns τιμήε
και υπόληψήε μου, ζητώνταε δη
μοσίαν συγγνώμη από το πρό
σωπό μου και δημοσιεύονταΒ,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταυτόχρονα, τα αληθή και πραγ
ματικά γεγονότα και συγκεκριμέ
να ολόκληρο το κείμενο tns παpoiioas εξώδικηε δήλωσηε μου.
las καλώ, επίσηε, όπωε απέχετε
στο εξήε να αναφέρεστε στο πρό

σωπό μου και δη σε θέματα που
άπτονται tns uysias μου. Σε δια
φορετική περίπτωση oas καθι
στώ γνωστό ότι θα προσφύγω
άμεσα στην αστική και ποινική
διαδικασία».

5

 Μοιράζει εξώδικο οπό τη φυλακή ο Μένιοε!
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 724.69 cm² Κυκλοφορία:
:

1
01-06-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ο Μένιος

φουρθιώτης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλης Γιαννάκος.

Μοιράζει εξώδικο οπό
τη φυλακή ο Μένιοε!
Ε

ξώδικο στον πρόεδρο της ΠΟΕ
ΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο για τις δη
λώσεις του σχετικά με τη νοσηλεία
του και τις εξετάσεις που έκανε στο
Δρομοκαΐτειο έστειλε μέσα από τις
φυλακές ο Μένιος Φουρθιώτης.
Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος πα
ραμένει στον Κορυδαλλό εδώ και περίπου
έναν μήνα, είχε μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η
εισαγωγή του. Σχολιάζοντας την είδηση, ο
κ. Γιαννάκος είχε εκφράσει την ευχαρίστη
σή του για το ότι αποφασίστηκε να μη γίνει
εισαγωγή του, αναφέροντας πως «συνήθως
οι διάσημοι ζητούν αρκετά προνόμια που
δεν θα έπρεπε να έχουν».
«Το Δρομοκαΐτειο δεν είναι παραθεριστικός
χώρος για το κάθε ψώνιο» είχε σημειώσει
ακόμη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση
του παρουσιαστή, ο οποίος τον είχε καταγ
γείλει για «παραβίαση του απορρήτου» και
είχε δώσει διευκρινίσεις αναφορικά με τη
μεταφορά του. «Κάποιοι από τους επώνυ
μους, εκμεταλλευόμενοι την ψυχική τους
κατάσταση, ζητάνε εισαγωγή σε ψυχιατρι
κά νοσοκομεία, συχνά ανατρέποντας όλα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ποιον έβαλε στο
στόχαστρο ο yvcooios
inAenapouoiacrrns

τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σε βάρος
των υπόλοιπων ασθενών με τα προνόμια
που ζητούν είτε οι ίδιοι είτε μέσω των δι
κηγόρων τους. Έχουμε πολύ τραυματική
εμπειρία με την κυρία Βίκυ Σταμάτη, για
την υπόθεση της οποίας όσο νοσηλευόταν
στο Δρομοκαΐτειο, γιατροί και εργαζόμενοι
έχουμε οδηγηθεί στα δικαστήρια. Η κυρία
Σταμάτη επί ένα χρόνο είχε κάνει άνω-κάτω
το νοσοκομείο, με τους δικηγόρους της να
ζητούν συνεχώς εξτρά προνόμια και κάποια
στιγμή δραπέτευσε κιόλας. Ευτυχώς δηλα
δή που δεν εισήχθη ο κ. Φουρθιώτης», είχε
πει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Ο παρουσιαστής μέσω του πληρεξούσι
ου δικηγόρου του απέστειλε εξώδικο στον
πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ όπου μεταξύ άλλων
τον κατηγορεί με το αδίκημα της συκοφα
ντικής δυσφήμισης και εξύβρισης, για πα

ράβαση καθήκοντος και ότι έχει παραβεί
το νόμο περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
«Ανεξαρτήτως της ποινικά κολάσιμης, βά
ναυσης και απαράδεκτης παραβίασης των
προσωπικών μου δεδομένων η οποία έχει
τελεστεί, δια των ως άνω δημοσιευμάτων,
επιχειρείται η διαπόμπευσή μου» σημειώ
νεται, ειδικότερα, στο εξώδικο και ο παρουσιαστής τον καλεί να ζητήσει δημόσια
συγγνώμη.
«Σας καλώ εντός προθεσμίας δέκα ημερών
(...) να προβείτε σε ολοσχερή αποκατάστα
ση της τιμής και υπόληψής μου, ζητώντας
δημοσίως συγγνώμη από το πρόσωπό μου
και δημοσιεύοντας, ταυτόχρονα, τα αληθή
και πραγματικά γεγονότα και συγκεκριμένα
ολόκληρο το κείμενο της παρούσας εξώδικης δήλωσής μου» αναφέρεται ειδικότερα
και συμπληρώνει: «Σας καλώ, επίσης, όπως
απέχετε στο εξής να αναφέρεστε στο πρό
σωπό μου και δη σε θέματα που άπτονται
της υγείας μου. Σε διαφορετική περίπτωση
σας καθιστώ γνωστό ότι θα προσφύγω άμε
σα στην αστική και ποινική διαδικασία».
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 Ντένη Κορέήη υγεία τα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 162.96 cm² Κυκλοφορία:
:

01-06-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γράφει η

Ντένη Κορέήη

ΗυγείαιουΜένιου
καιταεξώδικα...
Ξεκίνησε τα εξώδικα ο προφυλακι
σμένος παρουσιαστής και αποκάλυ
ψε ποιο είναιτο πρόβλημα μετπν
υγεία του. Με εξώδικο που απέστειλε
στον πρόεδρο τπς Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων, Mix. Γιαννάκο (φωτό),
ζητάει από τον συνδικαλιστή να ανακαλέσειτουςχαρακτηρισμούς περί
«ψώνιου» και «ιδιαίτερου ανθρώ
που». Μάλιστα, ο ίδιος αποκαλύπτει
ότι πάσχει από έξαρση «ψυχογενούς
ανορεξίας» και, λόγω αυτής, το βάρος
του έχει φτάσει στα 40 κιλά. Όπως λέ
ει, έχασε επτά κιλά στη φυλακή και
δενεπεδίωξενα εισαχθείστο νοσο
κομείο. αλλά η κατάσταση της υγείας
του το επέβαλε. Επισημαίνει, δε, ότι,
αφού οι γιατροί τού συνέστησαν να
αποφεύγει στρεσογόνες καταστάσεις,
ο ίδιος επέστρεψε στπ φυλακή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο Φουρθιώτης μοιράζει εξώδικα από τη φυλακή!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 347.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-06-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο Φουρθιώτηβ μοιράζει
εξώδικα από τη φυλακή!
* Στο στόχαοτρό του βρέθηκε ο ηρόεδροε tits

ο... βιολί ίου συνεχίζει ο Μένιος Φουρθιώιης, ο οποίος
φαίνεται ότι δεν έχει ξεχύ
σει την προσφιλή του τακτική
των μηνύσεων ακόμα και μέ
σα σας Φυλακές Κορυδαλλού όπου κρα
τείται για τη στημένη επίθεση με πυροβο
λισμούς έξω από το σπίπ του από δύο συ
νεργάτες του και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
εισαγγελική έρευνα για το «ντου» που εί
χε κάνει στο υπουργείο Εργασίας!
Στο στόχαστρο του πρώην παρουσι-

Τ

ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκοε και ο Κ. Βαξεβάνηε

αστή βρέθηκε αυτή τη φορά ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομέ
νων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
Μιχάλης Γιαννάκος, στον οποίο έστειλε
εξώδικο με αφορμή ης δηλώσεις του με
τά τη μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο για
εξετάσεις.
Στο εξώδικο ζητεί από τον κ. Γιαννάκο να ανακαλέσει ης δηλώσεις του στα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης, συς οποίες είχε
υποστηρίξει πως κάποιοι από τους «επώ
νυμους» κρατουμένους, όπως η σύζυγος
του Ακη Τσοχατζόπουλου Βίκυ Σταμάτη,
επιζητούν την εισαγωγή τους σε ψυχια
τρικά νοσοκομεία, σε βάρος άλλων κρα
τούμενων ασθενών. Επίσης, ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ είχε αναφερθεί στο αίτημα
του Μένιου Φουρθιώτη να του χορηγή
σουν οι γιατροί εμφιαλωμένο νερό, ενώ
τον είχε χαρακτηρίσει «ψώνιο» και «ιδιαί
τερο άτομο». Από την πλευρά του, ο άλλο

βάρος του και πως παραβιάστηκε και η
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Μάλιστα, ο Φουρθιώτης ζητεί
από τον κ. Γιαννάκο να του ζητήσει δημό

δικό του μέσω των δικηγόρων του στις
αρμόδιες Αρχές (Εισαγγελία, υπουργός
Δικαιοσύνης, διεύθυνση φυλακών, Αρ
χή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα) και στα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης τα οποία φιλοξένησαν ης δηλώ
σεις του κ. Γιαννάκου. 0 Μένιος Φουρ
θιώτης ζητεί από πς αρμόδιες Αρχές να
προχωρήσουν στη διενέργεια έρευνας
για ης δηλώσεις του προέδρου της ΠΟ
ΕΔΗΝ, να του ασκήσουν ποινική δίωξη
και να του γνωστοποιήσουν τα αποτελέ
σματα των ερευνών τους, ώστε να ασκή
σει τα ένδικα μέσα που του παρέχει η νο
μοθεσία, προκειμένου να αποκαταστήσει
την υμή και την υπόληψή του. Πανομοι
ότυπο εξώδικο έστειλε και κατά του δημο
σιογράφου Κώστα Βαξεβάνη.
Υπενθυμίζεται όη ο ίδιος ο Φουρθιώ
της είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευ
ξη σε τηλεοπτική εκπομπή πως μεταφέρ
θηκε στο Δρομοκαΐτειο λόγω της έξαρσης
της «ψυχογενούς ανορεξίας» από την
οποία πάσχει και εξαιήας αυτής το βάρος
του έχει φτάσει στα 40 κιλά. Οπως λέει,
έχασε επτά κιλά στη φυλακή και δεν επι
δίωξε να εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά
το επέβαλε η κατάσταση της υγείας του.

τε τηλεαστέρας υποστηρίζει ότι από πς δη
λώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στοιχειοθετείται το αδίκημα της εξύβρισης σε

σια συγγνώμη εντός 10 ημερών! 0 προ
φυλακισμένος πρώην μάνατζερ της Τζούλιας Αλεξανδράτου κοινοποίησε το εξώ-

Πάντως, οι γιατροί αποφάσισαν να επι
στρέφει στο κελί του σας Φυλακές Κορυ
δαλλού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Φονρθκότης ζη
τά από τον κ. Γιαννάκο να ανακαλεθεί
τις όηλχάοεις του με
τά τη μεταφορά του
στο Δρομοκαΐτειο
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ Συνεχίζουν τον αγώνα για την υγεία του
λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 988.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-06-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
την υγεία και
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Συνεχίζουν τον αγώνα για την υγεία του λαού
Κινητοποιήσεις σε μια σειρά από νοσοκομεία. Λιεκδικούν ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος Υγείας και δουλειά με δικαιώματα

Τ

ον αγώνα για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα και δουλειά
με δικαιώματα συνεχίζουν οι υγειονομικοί, παρά

Στο κάλεσμά του ο Σύλλογος τονίζει ότι οι ελλεί
ψεις καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις προσω
πικού, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητηθεί α

την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσι
άσει την πανδημία «περασμένη - ξεχασμένη» και
τις διεκδικήσεις τους «εκτός τόπου και χρόνου».

πό το νοσηλευτικό προσωπικό να καλύψει και τις
ανάγκες του εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας Λιβα
δειάς, ενώ επισημαίνει ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν

Σύμφωνα άλλωστε και με τα επίσημα στοιχεία, τα
νέα κρούσματα έφτασαν χτες τα 1.007, εκ των οποί
ων τα 513 στην Αττική και 107 στη Θεσσαλονίκη. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα δημόσια νο
σοκομεία είναι 151 και ο μέσος όρος εισαγωγών του
7ήμερου είναι 205 ασθενείς.
Χτες ανακοινώθηκαν 41 θάνατοι, 30 την Κυριακή και
29 το Σάββατο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 402.306. Πάνω από 12.000 (12.095) εί
ναι πλέον οι νεκροί από κορονοϊό στη χώρα, ενώ 481
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Στο «Θριάσιο»
Την άμεση καταβολή επιδόματος αδείας και εξα
σφάλιση χορήγησης καλοκαιρινής αδείας 3 βδομά
δων σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μο
Απο παλιοτερη κινητοποίηση με τη συμμετοχή των εργαζομένων
νάδες Υγείας και Πρόνοιας, τη μονιμοποίηση όλων
στο Θριασιο Νοσοκομείο
των συμβασιούχων και τη μη επαναφορά των εργο
λαβικών εταιρειών, επείγουσες προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων θριασίου Νο
ή δεν έχει τεστ... Τραγικές και οι ελλείψεις σε όλα τα υπόλοι
σοκομείου με κινητοποίηση σήμερα στη 1 μ.μ. στην είσοδο
πα τμήματα του νοσοκομείου (...) Υπάρχει ένας σημαντικός α
του νοσοκομείου.
ριθμός εργαζομένων συμβασιούχων που κανείς ακόμη δεν μι
«"Αναγνώριση της προσφοράς" για 104 συμβασιούχους συ
λάει για τη μονιμοποίησή τους, όταν καλύπτουν πάγιες ανά
νάδελφους στην καθαριότητα, στη σίτιση τη και φύλαξη είναι
γκες του νοσοκομείου.
ο σχεδιασμός για επαναφορά των εργολαβικών εταιρειών, που
Συνέπεια όλου αυτού του σκηνικού, η μείωση χειρουργικών
θα οδηγήσει στην απόλυσή τους. Αντιμέτωποι με τον κίνδυ
κλινών, πλέον όχι λόγω Covid, αλλά λόγω έλλειψης προσω
νο άμεσης απόλυσης βρίσκονται και 59 επικουρικοί συνάδελ
πικού στα χειρουργεία, η διατήρηση κλειστής της Ουρολογι
φοι, ενώ ακολουθούν άλλοι 21 συνάδελφοι μέσω ΟΑΕΔ», υ
κής κλινικής, η λειτουργία της ΜΕΘ με ελλιπές προσωπικό,
πογραμμίζει το σωματείο.
παρά τις μετακινήσεις νοσηλευτριών από άλλα τμήματα του
Την ίδια στιγμή τα Σωματεία Εργαζομένων θριασίου και ΠΑνοσοκομείου, η διατήρηση κρεβατιών για νοσηλεία ασθενών
ΓΝΗ καταγγέλλουν την κυβερνητική τακτική του «διαιρεί και
με Covid στον 6ο όροφο, μαζί με τη Β’ Χειρουργική και την
βασίλευε» και απαιτούν να επεκταθεί το ανθυγιεινό επίδομα
Κλινική της Μονάδας Μαστού, πάλι με το ίδιο νοσηλευτικό
και να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα σε όλους τους εργαζό
προσωπικό να φροντίζει ασθενείς Covid και μη Covid», ση
μενους στις δημόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας.
μειώνει η «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα» και διεκδικεί άμε
«Είναι φανερό ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για αποκλει
ση πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, μονιμοποί
σμό χιλιάδων συναδέλφων αποσκοπεί, εκτός από την καλλι
ηση των συμβασιούχων κ.τ.λ.
έργεια διαίρεσης και αποπροσανατολισμού των εργαζομένων,
τις παραμονές κατάθεσης του νέου αντεργατικού νομοσχεδί
Στο «Παπαγεωργίου»
ου, στην όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια για να συ
Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της διοίκησης
θα προχωρήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου
νεχίζονται οι επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στους επιχειρη
«Παπαγεωργίου», συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους ε
ματικούς ομίλους.
Η νέα πρόκληση σε βάρος μας έρχεται να προστεθεί στην
νάντια στην απόφαση κατάργησης του τμήματος των τηλε
πρόσφατη λήξη της τέταρτης συνεχόμενης παράτασης της
φωνικών ραντεβού προκειμένου να δοθεί εξολοκλήρου σε
προθεσμίας για την έκδοση πορίσματος της Επιτροπής για τον
ιδιωτική εταιρεία. Χτες το Σωματείο Εργαζομένων πραγμα
καθορισμό των δικαιούχων για τη χορήγηση του ανθυγιεινού
τοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του νοσο
κομείου ενώ είχε προηγηθεί παρέμβαση και στον διευθυντή.
επιδόματος, με αποτέλεσμα να διατηρείται ο απαράδεκτος α
ποκλεισμός χιλιάδων συνάδελφων (γιατρών, φυσιοθεραπευ
Η διοίκηση έχει δώσει εδώ και καιρό τμήμα των τηλεφωνι
τών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, φυ
κών ραντεβού σε ιδιωτική εταιρεία, όμως διατήρησε δύο ερ
λάκων, διοικητικών, εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ΕΟΔΥ
γαζόμενους σε πρωινή απασχόληση, οι οποίοι πέραν των ρα
ντεβού είχαν και την ευθύνη εβδομαδιαίας έκδοσης στατιστι
κ.λπ.)», σημειώνουν τα σωματεία.
κών προς την 3η ΥΠΕ. Μάλιστα, στην περίοδο της πανδημίας
το τμήμα αυτό κατόρθωσε να αλλάξει πάνω από 200 προγράμ
Στο «Μεταξά»
ματα ιατρείων μέσα σε μόλις μια βδομάδα προκειμένου να ξαΑγωνιστική «υποδοχή» επιφύλαξε στην επίσκεψη κυβερνη
ναλειτουργήσουν κανονικά τα εξωτερικά ιατρεία στις 4 Ιούνη.
τικού κλιμακίου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Β. ΚοΑυτό το τμήμα λοιπόν αποφάσισε να καταργήσει η διοίκηση
ντοζαμάνη, η «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα» στο Νοσοκο
του νοσοκομείου στο όνομα του «εξορθολογισμού».

μείο «Μεταξά».

Η κυβέρνηση έστησε ακόμη μια φιέστα, για τα εγκαίνια του
μηχανήματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή F-FDG,
του ραδιοφαρμάκου της εξέτασης PET/CT. Ομως, «όσο και αν
η απόκτηση ενός τέτοιου μηχανήματος είναι σημαντική για ένα
ογκολογικό νοσοκομείο, αυτό που δεν μπορεί κανείς να αμφι
σβητήσει είναι ότι τα όποια μηχανήματα δεν μπορούν να δου
λέψουν μόνα τους χωρίς τον άνθρωπο, χωρίς προσωπικό!», ε
πισημαίνει η «Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα», υπενθυμίζοντας
ότι παραμένουν 156 κενές θέσεις νοσηλευτών με βάση το

ανεπαρκές οργανόγραμμα του νοσοκομείου και όχι με βά
ση τις πραγματικές ανάγκες.
«Αυτό το ελλιπές νοσηλευτικό προσωπικό καλείται να κα
λύψει τις ανάγκες της ΜΕΘ που σχεδόν διπλάσιασε τα κρε
βάτια της, να καλύψει τις ανάγκες του οικίσκου και των τεστ
Covid, της θερμομέτρησης, του εμβολιαστικού κέντρου, του
ελέγχου του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει ή του ποιος έχει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε Λιβαδειά και Χαλκίδα
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Νοσοκομεί
ου Λιβαδειάς, σήμερα Τρίτη 1 Ιούνη, στις 10 το πρωί, διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προχωρά
ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, υπάρχουν πάνω α
πό 200 κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το ε
πόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδότησης αρκετών εργαζομέ
νων, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη την άμεση πρό
σληψη προσωπικού.
Εκτός από τις μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό και διοι
κητικό προσωπικό, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυ
ξημένες απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών Υγείας που διαμορ
φώνει η πανδημία, τεράστιες ελλείψεις υπάρχουν και σε άλ
λα τμήματα.

το επόμενο διάστημα από την επαναφορά λειτουρ
γίας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, στα χειρουργεία
και τις κλινικές.
Αλλά και ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου
Χαλκίδας καταγγέλλει τη διοίκηση του νοσοκομείου
και της 5ης ΥΠΕ για την έναρξη διαδικασιών σύναψης
σύμβασης με ιδιωτική τεχνική εταιρεία, που θα αναλάβει την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - εξοπλι
σμών και δικτύων.
«Πόσους εργαζόμενους θα μπορούσαν να προσλάβουν επικουρικά για την κάλυψη της Τεχνικής Υπηρε
σίας του νοσοκομείου με 350.000 ευρώ, ποσό το οποίο
έχει προϋπολογιστεί για τη σύμβαση με την τεχνική ε
ταιρεία;», ρωτάει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ερ
γαζομένων, προειδοποιώντας με κινητοποιήσεις αν δεν
ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Στο Βενιζέλειο
«Κορδέλα» στη νέα πτέρυγα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου
έκοψε η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες, αποσιωπώντας
ότι δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας μόνιμος γιατρός, νοσηλευ
τής, καθαρίστρια κ.ά. για τη λειτουργία της. FI φιέστα συνοδεύ
τηκε από ανακοινώσεις για ανακαίνιση και του παλιού κτιρίου.
«Το διαχρονικό αίτημα των Ηρακλειωτών και των υγειονομι
κών για στήριξη του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, για επέκταση
και για ανακαίνιση του παλιού κτιρίου και η εν μέρει υλοποίησή
τους, δεν μπορεί να κρύψει τα μεγάλα και σοβαρά προβλήμα
τα έλλειψης προσωπικού και υποδομών του νοσοκομείου που
εντέχνως συγκαλύπτονται», δήλωσε ο Δημήτρης Βρύσαλης,
μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, και συμπλήρωσε:
«Ας απαντήσουν οι κύριοι της κυβέρνησης και οι τοπικοί
παράγοντες: Καλύπτουν οι όποιες προβλέψεις υπάρχουν για
τη στελέχωση της νέας πτέρυγας με επιπρόσθετο προσωπι
κό τις ανάγκες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά την πανδημία; Πό
σες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν στο νοσοκομείο, σε ό
λους τους κλάδους και ειδικότητες; Πόσα χρωστούμενα ρεπό
οφείλει το νοσοκομείο στο προσωπικό; Τι ποσοστό εργαζομέ
νων υπηρετούν με καθεστώς ομηρίας και ελαστικών μορφών
απασχόλησης; Υπάρχει πρόβλεψη για μονιμοποίηση όλων αυ
τών των συμβασιούχων; Πόση επιπρόσθετη κρατική χρηματο
δότηση έχει έρθει στο νοσοκομείο; Πόσες συνταξιοδοτήσεις,
μετακινήσεις, μετατάξεις, άδειες ειδικού σκοπού έχουν γίνει
τον τελευταίο χρόνο; Πόσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα;
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα αποτυπώσουν το
μέγεθος της υποκρισίας του υπουργείου Υγείας, της 7 ΥΠΕ
και της διοίκησης του νοσοκομείου. Τα κτίρια και τα μηχανή
ματα τα λειτουργούν οι εργαζόμενοι, που διαχρονικά στήριζαν
και στηρίζουν το δημόσιο σύστημα Υγείας».

Στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Το κλείσιμο του Οδοντοπροσθετικού και Οδοντοτεχνικού
Εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας καταγγέλλουν,
τέλος, η Ενωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ και τα Παραρτήματα

Συνταξιούχων Καλλιθέας - Νέας Σμύρνης - Ηλιούπολης και
Καισαριανής.
Τα Συνταξιουχικά Σωματεία σημειώνουν ότι «η συγκεκρι
μένη απόφαση πλήττει τα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα τους
συνταξιούχους, συρρικνώνει παραπέρα το δημόσιο σύστημα
Υγείας και αντικειμενικά ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα. Η απα
ξίωση των Οδοντοπροσθετικών και Οδοντοτεχνικών Εργα
στηρίων με τη μείωση γιατρών, ελλείψεις υλικών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πολιτική επιλογή της κυβέρ
νησης στην κατεύθυνση συρρίκνωσης και κλεισίματος αυτών
των εργαστηρίων.
Οι συνταξιούχοι απαιτούν: Αμεσα να ακυρωθεί η συγκεκριμέ
νη απόφαση, αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και δημιουργία
νέων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν. Να προσληφθεί ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Να ενισχυθούν όλα τα Κέντρα Υγείας με Οδοντοτεχνικά - Οδοντοπρο
σθετικά - Μικροβιολογικά - Ακτινολογικά - Φυσιοθεραπευτι
κά και όλο τον εξοπλισμό όπου χρειάζεται κ.ά.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ

Πέθανε η 44χρονη
που είχε εμβολιαστεί
με AstraZeneca
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
ραγικός ήταν ο επίλογος της μάχης που έδωσε η
44χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, από την
Λ_ Κρήτη, η οποία υπέστη το σπάνιο σύνδρομο που
σχετίζεται με το εμβόλιο της AstraZenca. Πρόκειται για τον
δεύτερο θάνατο που καταγράφεται στη χώρα και συνδέεται
άμεσα με τον εμβολιασμό, με το υγειονομικό προσωπικό
της χώρας να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αναγνώριση
και άμεση αντιμετώπιση συμπτωμάτων που μαρτυρούν την
ασυνήθιστη συνύπαρξη θρόμβωσης με θρομβοπενία.
Η άτυχη γυναίκα είχε υποβληθεί στην πρώτη δόση στις
6 Μάίου, όμως λίγες ημέρες αργότερα εκδήλωσε τα πρώτα
ύποπτα συμπτώματα με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην Αι
ματολογική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με τους
γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας
της. Στο μεταξύ, όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και
μάλιστα ραγδαία, γεγονός που οδήγησε στην εσπευσμένη
μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ, όπου και τελικά εξέπνευσε.
Στη μοιραία αυτή κατάληξη αναφέρθηκε χθες και η πρόε
δρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της και τα συλλυπητήρια
στην οικογένεια της 44χρονης Γλυκερίας, η οποία έχασε
τη ζωή της εξαιτίας του σπάνιου αυτού συνδρόμου. Για μία
ακόμη φορά, εντούτοις, η ομότιμος καθηγήτρια Παιδιατρι
κής Λοιμωξιολογίας εμφανίστηκε καθησυχαστική σε ό,τι
αφορά τις παρενέργειες της δεύτερης δόσης του εμβολίου
της AstraZeneca, διευκρινίζοντας ότι δίδεται η δυνατότητα
αλλαγής εμβολίου μόνον σε άτομα που κατά την πρώτη
δόση εμφάνισαν επιπλοκές, δηλαδή θρόμβωση με ή χωρίς
θρομβοπενία σε μεγάλα αγγεία.
Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η ίδια έκανε εκτενή
αναφορά και στα όσα δρομολογούνται για τον εμβολιασμό
των εφήβων 12-15 ετών μετά την πρόσφατη θετική γνω
μοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)
που σημειωτέον ανοίγει προοπτικές για τον εμβολιασμό
και ακόμη μικρότερων παιδιών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η
απόφαση του ΕΜΑ δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση και στην
Ελλάδα. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις,
προκρίνοντας για παράδειγμα τον εμβολιασμό των ανηλίκων
που έχουν διαγνωστεί με χρόνιες παθήσεις (π.χ. συγγενείς
καρδιοπάθειες) και άρα είναι πιο ευάλωτοι σε πιθανές πα
ρενέργειες έπειτα από λοίμωξη Covid-19.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής θα
συνεκτιμήσουν τα αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έξι
βασικούς παράγοντες που αφορούν τη νόσο, τη συμμετοχή
των παιδιών στη διασπορά του ιού, τα πλεονεκτήματα από
τον εμβολιασμό σε σχέση με την εκπαίδευση και άλλες
δραστηριότητες που συμμετέχουν τα παιδιά, την ασφάλεια
και την αποδοχή από τους γονείς με τη συναίνεση των
οποίων θα γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο εμβολιασμός των εφήβων
θα είναι προαιρετικός με την ειδικό να διευκρινίζει ότι
στην κρίσιμη αυτή φάση πρωταρχικός στόχος παραμένει ο
εμβολιασμός των ενηλίκων.
Εν τω μεταξύ, εκτιμάται ότι στις 7 Ιουνίου θα ανοίξει και
πάλι η... στρόφιγγα των ραντεβού για τους νέους άνω των 18
ετών με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson, καθώς
αναμένεται η παραλαβή 78.000 επιπλέον δόσεων. Μάλιστα,
το αμέσως επόμενα διάστημα - και εφόσον επιβεβαιωθεί το
χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων - θα συμπεριληφθούν και
τα λοιπά εμβόλια στη διάθεσή τους. Επιπλέον και σύμφωνα
με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριο Θε
μιστοκλέους, από το περασμένο Σάββατο που «άνοιξαν» τα
εμβόλια για τους 30-34 ετών έχουν προγραμματιστεί 63.000
ραντεβού. Μάλιστα, το 17% έχει κάνει ήδη την πρώτη δόση
και με βάση τα ραντεβού το ποσοστό θα αυξηθεί στο 29%.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κέρκυρα: Με ένα (!!!) τάμπλετ
το εμβολιαστικό πρόγραμμα
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η αργή αλλά σταθερή αποσυμπίεση ίου συστήματος Υγείας από το τρίτο κύμα της
πανδημίας, όπως φαίνεται από τα επιδημιολογτκά
στοιχεία του ΕΟΔΥ το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο,
οι υγειονομικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή,
καθώς ενδεχόμενο πισωγύρισμα θα αποβεί κατα
στροφικό, τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονο
μικό επίπεδο. Το θετικό στοιχείο που επιβεβαιώνει
τους περισσότερους επιστήμονες είναι το γεγονός
όη το άνοιγμα των δραστηριοτήτων δεν οδήγησε σε
αύξηση του ιικού φορτίου, ούτε σε εκ νέου επιβά
ρυνση του εθνικού συστήματος Υγείας. Χαρακτη
ριστικό είναι το γεγονός όη χθες οι νέες εισαγωγές
ήταν 151, παρουσιάζοντας μάλιστα μείωση της τάξης
του 23,74%. Την ίδια ώρα, πάντως, δεν λείπουν και
τα προβλήματα στα νοσοκομεία, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτό της Κέρκυρας. Το Σωματείο Εργα
ζομένων Γ.Ν. Κέρκυρας κάνει λόγο για προβλήμα
τα που παρουσιάζονται στο mega εμβολιασηκό κέ
ντρο, καθώς έχουν εξοπλιστεί μόνο με «ένα τάμπλετ
και μία κάρτα σύνδεσης και αυτά από δωρεές, που
δεν αρκούν για το εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση»!
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την κυβέρνηση όη
στην προσπάθεια γτα άνοιγμα της τουριστικής σεζόν,
χωρίς ης απαιτούμενες μόνιμες προσλήψεις υγειο
νομικών, αποδυναμώνονται οι κλινικές του νοσο
κομείου. Κι αυτό γιατί «το πρόγραμμα του εμβολια
σμού στην Κέρκυρα πλέον εδώ και πέντε μήνες το
έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το νοσοκομείο σε βά
ρος της λειτουργίας όλων των υπόλοιπων κλινικών
και των τμημάτων».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο εμβολιασηκό
κέντρο του νοσοκομείου λειτουργούν εννέα γραμ
μές σε πρωινή και απογευμαηνή βάρδια, που αυτό
ισοδυναμεί με το εξής υπάρχον προσωπικό: πέντε
επισκέπτριες, 13 νοσηλευτές, οκτώ με εννέα διοικηηκούς υπαλλήλους, έναν φαρμακοποιό, τρεις βοη
θούς φαρμακείου και περίπου 18 γιατρούς διαφό
ρων ειδικοτήτων. Καθημερινά, ο όγκος των πολιτών
που εμβολιάζεται στο νησί ανέρχεται σε περίπου 700
άτομα. «Επιτέλους, ας σταθούν στο ύψος των περι
στάσεων και ας συμβάλουν όπως απαιτούν οι υγει
ονομικές ανάγκες και συνθήκες. Το ύψιστο αγαθό
της υγείας των πολιτών δεν παίζεται σε προσωπικές
αντιπαραθέσεις ούτε σε προσωπικές προβολές ούτε
και στα φλας των φωτογραφιών δίπλα σε υπουργούς
και όχι μόνο» καταλήγει η ανακοίνωση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚολληΜένιος!
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 664.91 cm² Κυκλοφορία:
:

01-06-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Το... βιολί του συνεχίζει ο Μέ
νιος Φουρθιώτης, ο οποίος
φαίνεται ότι δεν έχει ξεχάσει την προσφιλή του τακτική
των μηνύσεων ακόμα και μέ
σα στις Φυλακές Κορυδαλλού
όπου κρατείται για τη στημένη
επίθεση με πυροβολισμούς
έξω από το σπίτι του από δύο
συνεργάτες του και ενώ βρί
σκεται σε εξέλιξη ευαγγελι
κή έρευνα για το «ντου» που
είχε κάνει στο υπουργείο Ερ
γασίας!

Ο πρώην
μσνατζερ
της Τζουλιας
Αλεξανδρατου

0 τηλεαοτέρικ...
περιμένει μια
συγγνώμη για
tis δηλώσειε μετά
τη μεταφορά του
οτο Δρομοκαΐτειο

Στο στόχαστρο του πρώην
παρουσίασή βρέθηκε αυτή τη
φορά ο πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζο
μένων Δημοσίων Νοσοκομεί
ων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννά-

ημερών! 0 προφυλακισμένος

κος, στον οποίο έστειλε εξώδικο
με αφορμή τις δηλώσεις του με

Αλεξανδρατου κοινοποίησε το
εξώδικό του μέσω των δ ικηγό

τά τη μεταφορά του στο Δρομο-

ρων του στις αρμόδιες Αρχές

καΐτειο για εξετάσεις.

(Εισαγγελία, υπουργός Δικαι
οσύνης, διεύθυνση φυλακών,

Να ανακαλέσει

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Στο εξώδικο ζητεί από τον κ.

Προσωπικού Χαρακτήρα) και
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Γιαννάκο να ανακαλέσει τις
δηλώσεις του στα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, στις οποίες
είχε υποστηρίξει πως κάποιοι
από τους «επώνυμους» κρα
τουμένους, όπως η σύζυγος

τα οποία φιλοξένησαν τις δηλώ
σεις του κ. Γιαννάκου.

Ερευνα
Ο Μένιος Φουρθιώτης ζητεί από

του Ακη Τσοχατζόπουλου Βίκυ Σταμάτη, επιζητούν την ει

τις αρμόδιες Αρχές να προχω

σαγωγή τους σε ψυχιατρικά

για τις δηλώσεις του προέδρου

νοσοκομεία, σε βάρος άλλων
κρατούμενων ασθενών.

της ΠΟΕΔΗΝ, να του ασκήσουν

Επίσης, ο πρόεδρος της

ποιήσουν τα αποτελέσματα των

ρήσουν στη διενέργεια έρευνας

ποινική δίωξη και να του γνωστο

ΠΟΕΔΗΝ είχε αναφερθεί στο αί

ερευνών τους, ώστε να ασκήσει

τημα του Μένιου Φουρθιώτη να

τα ένδικα μέσα που του παρέχει

του χορηγήσουν οι γιατροί εμφι

η νομοθεσία, προκειμένου να

αλωμένο νερό, ενώ τον είχε χα

αποκαταστήσει την τιμή και την

ρακτηρίσει «ψώνιο» και «ιδιαίτε

υπόληψή του.

ρο άτομο».
Από την πλευρά του, ο άλ

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο

λοτε τηλεαστέρας υποστηρίζει

Φουρθιώτης είχε αναφέρει σε
πρόσφατη συνέντευξη σε τηλε

ότι από τις δηλώσεις του προέ

οπτική εκπομπή πως μεταφέρ

δρου της ΠΟΕΔΗΝ στοιχει-

θηκε στο Δρομοκαΐτειο λόγω της

οθετείται το αδίκημα
εξύβρισης σε βάρος

έξαρσης της «ψυχογενούς ανο

του και πως παραβι

εξαιτίας αυτής το βάρος του έχει
φτάσει στα 40 κιλά. Οπως λέει,

άστηκε και η νομο
θεσία περί προστα
σίας προσωπικών
δεδομένων. Μάλι
στα, ο Φουρθιώτης
ζητεί από τον κ. Γιαν
νάκο να του ζητήσει δη
μόσια συγγνώμη εντός 10

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πρώην μάνατζερ της Τζούλιας

ρεξίας» από την οποία πάσχ8 και

έχασε επτά κιλά στη φυλακή και
δεν επιδίωξε να εισαχθεί οτο νο
σοκομείο, αλλά το επέβαλε η
κατάσταση της υγείας του. Πά
ντως, οι γιατροί αποφάσισαν να
επιστρέφει στο κελί του σπς Φυ
λακές Κορυδαλλού.
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 Εξώδικα Φουρθιώτη κατά πάντων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 518.03 cm² Κυκλοφορία:
:

01-06-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εξώδικα Φουρθιώτη κατά πάντων
τις απαιτούμενες ενέργειες για
την άσκηση διώξεων και την
επιβολή κυρώσεων και προ
στίμων, αλλά και τη διαγραφή
όλων των δημοσιευμάτων και
αναρτήσεων που αφορούν το
πρόσωπό του και να εξευρεθούν
οι υπεύθυνοι που διοχέτευσαν
παρανόμως αυστηρά απόρρητα
έγγραφα.

Ο προσωρινά κρατούμενος
παρουσιασιής και εκδότης
εγκαλεί τον πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη
Γιαννάκο, και τον εκδότη
του Documento, Κώστα
Βαξεβάνη, για δηλώσεις
και δημοσιεύματα σχετικά
με τη συμπεριφορά του
στο «Δρομοκαΐτειο»

«Κακόβουλα κείμενα»

► Tns ΓΙΩΤΑΣ ΤΕΣΙΗ

ξώδικο στον πρόεδρο της ΠΟΕ
ΔΗΝ έστειλε ο Μένιος Φουρθιώτης σχετικά με δηλώσεις του
Μιχάλη Γιαννάκου για τη με
ταφορά του στο «Δρομοκαΐτειο»
στις 23 Μαΐου. «Ο κ. Φουρθιώτης από την πρώτη στιγμή έδει
ξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.
Ζήτησε νερό, του πήγαμε από
τον ψύκτη, ήθελε εμφιαλωμένο,
ζήταγε τα παραπεμπτικά του σε
φάκελο, έλεγε ότι έχασε κιλά
στη φυλακή και ότι θα πρέπει
να έρθει στο “Δρομοκαΐτειο” να
ξεκουραστεί.
»Το “Δρομοκαΐτειο” δεν εί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ναι παραθεριστικός χώρος για
το κάθε ψώνιο. Συνήθως είναι
προθάλαμος για αποφυλάκιση», σχολίαζε τότε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ και θύμιζε την
περίπτωση της συζύγου του
Ακη Τσοχατζόπουλου: «Εχουμε
τραυματική εμπειρία από προ
ηγούμενους επώνυμους, όπως
η κυρία Βίκυ Σταμάτη. Νοση

λεύτηκαν επί μακρόν και ανα
στάτωσαν τη λειτουργία του νο
σοκομείου με τα προνόμια που
ζητούσαν να έχουν. Μας έβλεπε
ως υπηρετικό προσωπικό».

Απαιτεί συγγνώμη
Ο Μ. Φουρθιώτης κατηγορεί
τον Μ. Γιαννάκο για συκοφα
ντική δυσφήμηση και εξύβριση

και τον καλεί να ζητήσει δημό
σια συγγνώμη εντός δέκα ημε
ρών, καθώς και να δημοσιεύσει
ολόκληρο το εξώδικο, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική
περίπτωση θα προσφύγει στη
Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ζη
τάει από τις εισαγγελικές και
άλλες αρχές (υπουργούς, ΕΣΡ,
ΔΣΑ κ.ά.) να προβούν σε όλες

Εξώδικο έλαβε και ο εκδό
της Κώστας Βαξεβάνης για δη
μοσιεύματα στις ιστοσελίδες
documentonews.gr και «Κουτί
της Πανδώρας» που ανέφεραν
το περιστατικό στο «Δρομοκαΐτειο». Ο Μ. Φουρθιώτης κάνει
λόγο για «κακόβουλα, δυσφημι
στικά και άκρως αποπροσανα
τολιστικά» δημοσιεύματα και
ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκε
η νομοθεσία περί προσωπικών
δεδομένων και ιατρικού απορ
ρήτου. Ωστόσο, οι συγκεκριμέ
νες ιστοσελίδες ήταν δύο από
τις πάρα πολλές που αναπαρήγαγαν την είδηση και στοχοποιήθηκαν. Ισως επειδή η υπόθεση
του Μ. Φουρθιώτη, που κατηγορείται ότι έστησε την επίθεση με
Καλάσνικοφ στο σπίτι του, βρέ
θηκε στο επίκεντρο της έρευνας
μετά τις καταγγελίες του Κώστα
Βαξεβάνη.

13

 «Παπαγεωργίου»: Όχι των εργαζομένων στην
παραχώρηση των τηλεφωνικών ραντεβού σε ιδιώτη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 318.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-06-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Παπαγεωργίου»

Όχι των εργαζομένων
στην παραχώρηση
των τηλεφωνικών
ραντεβού σε ιδιώτη
Θεσσαλονίκη: Κυβερνητικό σχέδιο για την
παράδοση διάφορων υπηρεσιών του ΕΣΥ σε
ιδιώτες βλέπουν να έρχεται με το πέρας της
υγειονομικής κρίσης, εξαιτίας του SARS - CoV 2, οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα
χθες στο «Παπαγεωργίου» οι εργαζόμενοι
πραγματοποίησαν δίωρη στάση εργασίας ενάντια
στην απόφαση της διοίκησης να διακοπεί η
λειτουργία του τμήματος των τηλεφωνικών
ραντεβού και να ανατεθεί η συγκεκριμένη
υπηρεσία σε ιδιωτική εταιρεία και αναρωτιούνται
«μετά ποιος έχει σειρά;».
Η διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα
καταγγέλλει το Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων,
«παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις, προτίθεται να
διακόψει τη λειτουργία του τμήματος των
τηλεφωνικών ραντεβού στον χώρο του
νοσοκομείου μας, παραδίδοντας άλλη μία
δραστηριότητα των εργαζομένων εξ ολοκλήρου
στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρείας».Όπως
επισημαίνει το σωματείο, αυτό που δημιουργεί
«πρόσθετη ανησυχία και προβληματισμό είναι το
γεγονός ότι επιλέγουν να καταργήσουν ένα ακόμη
τμήμα του νοσοκομείου που έρχεται να προστεθεί
στη λίστα τμημάτων που από τα χέρια των
εργαζομένων περνούν αποκλειστικά και μόνο στα
χέρια ιδιωτών».
Εξηγούν επίσης ότι το τμήμα των τηλεφωνικών
ραντεβού δεν έχει ως αντικείμενο απλώς το
κλείσιμο των ραντεβού ή τις ακυρώσεις τους, αλλά
έχει «σωρεύσει πολυετή εμπειρία πάνω στις
ιδιαιτερότητες κάθε ιατρείου, γενικού ή ειδικού,
αλλά και κάθε αιτούμενης εξέτασης,
κατευθύνοντας τους πολίτες, ενίοτε και τους
εργαζόμενους, στην ταχύτερη και χωρίς
παλινωδίες εύρεση της ιδανικότερης λύσης για το
πρόβλημά τους».
Στο μεταξύ εργαζόμενοι στο «Γεννηματά»
υποστηρίζουν ότι κυκλοφορούν ποντίκια σε υπό
ανακαίνιση χώρους του νοσοκομείου, όπως είναι
τα χειρουργεία και η ΜΕΘ. Τουλάχιστον δύο
εργαζόμενοι επαλήθευσαν ανώνυμα τη σχετική
καταγγελία μιλώντας στη «Voria.gr», αλλά η
διοίκηση του νοσοκομείου δηλώνει «άγνοια» για το
θέμα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καλοκαίρι έρχεται και στις μονάδες υγείαςs μετά
από μια αυταπόδεικτα δύσκολη χρονιά
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Επιφάνεια 52.12 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Καλοκαίρι έρχεται και ons μονάδεε υγείαs
μετά από μια αυιαπόδεικια δύσκολη χρο
νιά άρχισαν οι προβληματισμοί για tis κα
λοκαίρι άδειεε, η χορήγηση ίων οποίων
oncos είναι γνωσιό έχει ανασιαλεί από tis
3 Νοεμβρίου 2020 εξαιτίαε tns πανδημίαε
και tns ανάγκηε για tnv ανιιμειώπιση ιων
επιπιώσεών tns.
Η υπέρβαση tou ορίου tns εργασία^
εξουθένωσή σε σωμαπκό και ψυχικό επί
πεδο σε συνδυασμό με tnv ανάγκη κάθε
εργαζόμενου για ολιγοήμερη έσεω ανά
παυση καθισιά επίκαιρο όσο ποεέ to αίτη
μα για άρση tns ανασιολή5 ίων κανονικών
αδειών ίων υγειονομικών. Η ΠΟΕΔΗΝ to
έθεσε, οι κοινοβουλευυκοί to συζηΐούν,
απομένει η απόφαση tou Υπουργείου
Υγείαε...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Αν δεν βρούμε την προέλευση, θα υπάρξει Covid-26
και Covid-32»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

29

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 216.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-06-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
► ► ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ

«Αν δεν βρούμε
την προέλευση,
θα υπάρξει Covid-26
και Covid-32»
ΑΒΕΒΑΙΗ παραμένει π «έξοδος» της Βρετα
νίας από τον Γολγοθά ιπς πανδημίας, καθώς
π εξάπλωση της ινδικής μετάλλαξης απειλεί
την επιστροφή στην «κανονικότητα» και ένα
νέο πανδημικό κύμα βρίσκεται κοντά, σύμ
φωνα με τους ειδικούς. Παρά το γεγονός
ότι η Βρετανία έχει εμβολιάσει περίπου 40
εκατομμύρια πολίτες (πρώτη δόση), π οριστι
κή άρση πιθανόν να καθυστερήσει μερικές
εβδομάδες, πέρα τπς 21 ης Ιουνίου που είχε
αποφασιστεί. Η βρετανική κυβέρνηση διαρ
ρέει τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο
παράτασης των μέτρων για λίγες ακόμη
εβδομάδες έως ότου συλλέξει δεδομένα
και αξιολογήσει την κατάσταση, καθώς π
ινδική μετάλλαξη έχει προκαλέσει «εκθετική
ανάπτυξη» - εντοπίζεται στα τρία τέταρτα
των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Ο Ευρωπαίος καθηγητής Δημόσιας Υγείας
Μάρτιν Μάκι δήλωσε στον «Guardian» ότι
«μοιάζει πολύ σαν να βρισκόμαστε νωρίς
σε ένα τρίτο κύμα». Ανάλογη άποψη έχει ο
καθηγητής Ανταμ Φιν, μέλος της Επιτροπής
Εμβολιασμών και Ανοσίας, που σημειώνει
ότι υπάρχει ανοσία στον πληθυσμό λόγω
των εμβολίων, γι’ αυτό και καθυστερεί να
γίνει εμφανής ο αντίκτυπος της εξάπλωσης.
Σημειώνεται πως τα εγκεκριμένα εμβόλια
εμφανίζονται επαρκώς αποτελεσματικά απέ
ναντι σε όλες τις γνωστές μεταλλάξεις.
Ενα ενδεχόμενο πισωγύρισμα της βρετα
νικής κυβέρνησης θα σημάνει συναγερμό
παγκοσμίως. Ενδεικτική είναι δήλωση του
Αμερικανού λοιμωξιολόγου, Αντονι Φάουτσι, ο οποίος τόνισε πως είναι πολύ νωρίς
να κηρυχθεί «νίκη» εναντίον της Covid-19,
παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα στις Η ΠΑ
βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από τον
Ιούνιο του 2020.
Οι ειδικοί επιστήμονες στις ΗΠΑ επισημαί
νουν πάντως πως το εμβολιαστικό πρόγραμ
μα δεν απειλείται μόνο από τις μεταλλάξεις,
αλλά και από το «μυστήριο» της προέλευσης
του ιού. Οπως προειδοποιούν, θα πρέπει να
διαλευκανθεί π «καταγωγή» του ιού και να
αποφευχθούν μελλοντικές πανδημίες, «θα
υπάρξει Covid-26 και Covid-32 αν δεν κα
τανοήσουμε πλήρως τπν προέλευσή της»,
δήλωσε ένας εκ των επικεφαλής του Παιδια
τρικού Νοσοκομείου και Κέντρου Ανάπτυξης
Εμβολίων του Τέξας, Πίτερ Χότεζ.

«Υβριδική» μετάλλαξη
Οι μεταλλάξεις αποτελούν πηγή ανησυχίας
για επιστήμονες και κυβερνήσεις, που προ
σπαθούν να «χτίσουν» το τείχος της ανοσίας.
Το πρόσφατο κύμα έξαρσης κρουσμάτων
στο Βιετνάμ εκτιμάται ότι προέρχεται από
τπν «υβριδική» μετάλλαξη του ιού που
εντοπίστηκε αρχικώς στην χώρα. Πρόκειται
για μία υβριδική μετάλλαξη του ινδικού και
του βρετανικού στελέχους, όπως εξήγησε
ο υπουργός Υγείας της Χώρας Νγκουγιέν
θανχ Λονγκ και σύμφωνα με τον ίδιο είναι
πολύ επικίνδυνη, ακριβώς λόγω της υψηλής
μεταδοτικότητάς της.

ΑΘ. ΙΟΥΤΖΟΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 12-15 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,20,29

Επιφάνεια 1409.15
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 12-15 ETON ΥΠΟ ΕΙΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΙΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ ΣΕΛ. 20
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 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 12-15 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ 1
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,20,29

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ -ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ- ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Κ

Εξι παράγονιεβ στη ζυγαριά για εμ
D

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ετά ίο «πράσινο φως» ίου Ευρωπαϊ
mgeorganta@e-typos.com
κού Οργανισμού Φαρμάκων, η Εθνι
κή Επιτροπή Εμβολιασμών θέτει υπό
εξέταση τον εμβολιασμό εφήβων από 12 χώρα
έως 15
να καθορίσει τη στρατηγική της. «Η Εθνική
ετών. Ηδπ π Γερμανία έχει ανοίξει το δρόμο από
Επιτροπή θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους για
τις 7 Ιουνίου να εμβολιάζονται ανήλικοι αυτής της
τον εμβολιασμό των παιδιών, που δεν θα έχει υπο
ηλικιακής ομάδας. Η χώρα μας δεν αποκλείεται
χρεωτικό χαρακτήρα», ξεκαθάρισε και ερωτηθείσα
να προχωρήσει σε εμβολιασμό παιδιών αυξη
σχετικά με την πιθανότητα εμβολιασμού των παι
μένου κινδύνου και όχι στο γενικό σύνολο των
διών έκανε σαφές ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία
παιδιών, ωστόσο π στρατηγική θα αποφασιστεί
απόφαση. Μάλιστα, όπως είπε, η σύσταση στην Ελ
αφού συνυπολογιστούν έξι παράγοντες.
λάδα μπορεί να αφορά μόνο σε παιδιά αυξημένου
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε π πρό
κινδύνου, δηλαδή με υποκείμενα νοσήματα - ήδπ
εδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία
εφαρμόζεται σε εφήβους από 16 ετών και πάνω.
Θεοδωρίδου, τα δεδομένα που θα συνεκτιμηθούν
Επιπλέον, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο
για να διαμορφωθεί μια σύσταση για τα παιδιά είναι:
λιασμών επικαλέστηκε τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Η ίδια η νόσος και π πορεία της στα παιδιά, π συμμε
Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τον οποίο πρωταρχικό
τοχή των παιδιών στη διασπορά -με τα μέχρι τώρα
ρόλο έχει ο εμβολισμός των ενηλίκων, κάτι που έχει
δεδομένα από τα ϊ 2 έτη και πάνω συμμετέχουν πιο
στηρίξει και η ίδια όπως και πολλά από τα μέλη
«ενεργά» στη μετάδοση σε σχέση με τα μικρότερα
της Επιτροπής Εμβολιασμών. Διευκρίνισε δε ότι ο
παιδιά-, τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμού τους σε
ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός.
σχέση με τη λειτουργία της εκπαίδευσης, για παρά
δειγμα, η ασφάλεια του εμβολίου, η αποτελεσματιΑποτελεσματικόχηχα 100%
κότητά του και η αποδοχή από τους γονείς.
Στις ΗΠΑ και τον Καναδά ήδη εμβολιάζονται
Οπως σημείωσε η κ. Θεοδωρίδου, η έγκριση από
παιδιά από 12 ετών και πάνω. Την περασμένη
τον ΕΜΑ σηματοδοτεί την έναρξη έτσι ώστε κάθε
Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κων (ΕΜΑ) ενέκρινε την επέκταση της ηλικίας
εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας ϊ 2 έως ϊ 5 ετών
με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Σύμφωνα με
όσα εξήγησε π κ. Θεοδωρίδου χθες, το εμβόλιο
σε 1.005 παιδιά που εμβολιάστηκαν κανένα δεν
ανέπτυξε νόσο Covid-19, με την αποτελεσματικότητα να φτάνει το 100%. Είναι σημαντικό ότι τα
αντισώματα που αναπτύχθηκαν ήταν υψηλότερα
σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες. «Ο περιορι
σμένος αριθμός παιδιών που συμπεριλαμβάνει
π μελέτη δεν επιτρέπει την ανίχνευση σπανίων
ανεπιθύμητων ενεργειών από τους εμβολιασμούς
σε αυτές τις ηλικίες», τόνισε η πρόεδρος της Εθνι
κής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Συμμεχοχή
Στο μεταξύ, «συγκροτημένη» είναι ακόμη η συμ
μετοχή των νεότερων πολιτών στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα, αν και είναι νωρίς καθώς οι ομάδες
35-39 και 30-34 ετών άνοιξαν πολύ πρόσφατα.
Για την ομάδα 35-39 ετών που άνοιξε για όλα
τα εμβόλια την περασμένη Τετάρτη, έως και χθες
είχαν προγραμματιστεί 107.000 ραντεβού και για
την ομάδα 30 - 34 ετών που άνοιξε για όλα τα
εμβόλια το Σάββατο κλείστηκαν έως χθες 63.000

ΣΕΝΑΡΙΟ
Η χώρα μαε δεν αποκλείεται
να προχωρήσει σε εμβολιασμό
παιδιών αυξημένου κινδύνου
και όχι σχο γενικό σύνολο
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ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,20,29

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.007
κρούσματα χθες

1
εισαγόμενο

513
στην Αττική

107
στη Θεσσαλονίκη

402.306
το σύνολο των κρουσμάτων

41
θάνατοι χθες

12.095
θάνατοι συνολικά

481
διασωληνωμένοι

2.429
ασθενείς έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ

ΑΙ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

βοϋιασμό παιδιών 12-15
ραντεβού. Τα ποσοστά συμμετοχής για τις δύο
αυτές ομάδες έως σήμερα - συμπεριλαμβανομέ
νων των εμβολιασμών και των ραντεβού με το
εμβόλιο της AstraZeneca με το οποίο οι πολίτες
αυτών των ηλικιών μπορούν να εμβολιάζονται
από τπ Μεγάλη Εβδομάδα- έχουν ως εξής, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημο
σιότητα ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους: 20,5%
της ομάδας 35-39 ετών έχει εμβολιαστεί με την
πρώτη δόση και το ποσοστό εμβολιασμένων και
προγραμματισμένων ραντεβού ανέρχεται σε 36%.
Αντίστοιχα, 1 7% των πολιτών 30 έως 34 ετών
έχει εμβολιαστεί με τπν πρώτη δόση και το πο
σοστό ανεβαίνει στο 29% εάν συνυπολογιστούν
και τα προγραμματισμένα ραντεβού.
Στις αρχές Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 3 του
μήνα θα παραδοθούν επιπλέον 78.000 δόσεις
του μονοδοσικού εμβολίου Johnson & Johnson
επιτρέποντας το άνοιγμα επιπλέον εμβολιαστικών
γραμμών για τους 18 και άνω, ο εμβολιασμός
των οποίων ξεκινά στις 7 Ιουνίου. Αναλόγως
τις παραδόσεις από τις εταιρίες, σύντομα, όπως
είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, θα μπορούν να ανοί
ξουν για τους 18-29 ετών τα ραντεβού και με τα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υπόλοιπα διαθέσιμα εμβόλια, δηλαδή τα mRNA
καθώς οι κάτω των 30 ετών δεν εμβολιάζονται
με AstraZeneca στη χώρα μας.
Η απορρόφηση των διαθέσιμων εμβολίων εί
ναι μεγαλύτερη μέχρι στιγμής για το εμβόλιο της
Pfizer (91,65%), ακολουθεί π Moderna με 89%,
για την AstraZeneca το ποσοστό απορρόφησης
είναι 70,3% και για το μονοδοσικό της Johnson
& Johnson ανέρχεται σε 79%.
Στο μεταξύ συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των
επιδπμιολογικών δεικτών. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
χθες 1.007 κρούσματα, από τα οποία τα μισά
(513) στην Αττική και τα 107 στη Θεσσαλονίκη.
Οι διασωληνωμένοι έπεσαν στους 481 και οι νέες
εισαγωγές στα νοσοκομεία κυμαίνονται πλέον
κάτω από το όριο των 200 την ημέρα.

Κι άλλος θάνατος
Ο δεύτερος θάνατος που συνδέεται με τον εμβο
λιασμό, και συγκεκριμένα με το σπάνιο σύνδρο
μο θρομβώσεων με θρομβοπενία που αποτελεί
εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια του εμβολίου της
AstraZeneca, καταγράφηκε στη χώρα μας. Πρό
κειται για τη 44χρονη Γλυκερία από τπν Κρήτη
που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με την κατά

στασή της να είναι μπ αναστρέψιμη, καθώς ήταν
ουσιαστικά εγκεφαλικά νεκρή. Η άτυχη γυναίκα
σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά εμβολιάστη
κε στις 5 Μάίου με το εμβόλιο της AstraZeneca
και μια εβδομάδα αργότερα παρουσίασε συ
μπτώματα του συνδρόμου TTS (θρόμβωση με
θρομβοπενία).
Συναισθηματικά φορτισμένη για το θάνατο της
44χρονης, π πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, πριν ξεκινή
σει την ενημέρωση για την εμβολιαστική κάλυψη
εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Το τελευταίο αντίο στην άτυχη Γλυκερία, μητέ
ρα τριών παιδιών, θα πουν σήμερα το μεσημέρι
συγγενείς και φίλοι στη Λοχριά Ρεθύμνου, τόπο
καταγωγής της. Η 44χρονη είναι ο δεύτερος θά
νατος που συνδέεται με το εμβόλιο στη χώρα
μας. Εχει προηγηθεί ακόμη μια γυναίκα 61 ετών.
Εκτός των δύο αυτών περιπτώσεων, ακόμη τρεις
έχουν συσχετιστεί επισήμως με το εξαιρετικά σπά
νιο σύνδρομο από το εμβόλιο της AstraZeneca
(συνολικά τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας).
Οσον αφορά στο εμβόλιο Johnson & Johnson
διερευνάται η περίπτωση μιας γυναίκας, 48 ετών,
στον «Ευαγγελισμό». ■
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 Στις 10 Ιουνίου η μάχη για το εργασιακό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,4

Επιφάνεια 1025.42
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Στις 10 Ιουνίου η μάχη για το εργασιακό
► Μαζί στην πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ►Στη Λάρισα χθες το μέλος
της Ε.Ε. της Ανώτατης Διοίκησης Στ. Κουτσιουμπέλης ►Η θέση του ΕΚΛ
Τη μετάθεση tns ημερομηνία5 tns 24a)pns απερYi'as για tis 10 Ιουνίου
γνωστοποίησε αργά χθε5
το απόγευμα η ΑΔΕΔΥ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση,
«η Εκτελεστική Επιτροπή
tns ΑΔΕΔΥ, uflonoicbvtas
την απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου tns 19ns
Μάίου για κοινή ημερο
μηνία γενική5 απεργία5,
τόσο στον δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα,
ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο tns
Κυβέρνησή, αποφάσισε να μεταθέσει την
ημερομηνία tns 24copns απεργία^ κινηtonoinons για tis 10 Ιουνίου, μετά και τη
χθεσινή απόφαση tns ΓΣΕΕ και του Εργα

τικού Κέντρου A00vas, που, επίση5, απο
φάσισαν 24ωρη απεργία για tis 10 Ιουνί
ου». Στο μεταξύ χθε5 το πρωί κάλεσμα
για δυναμική συμμετοχή στην 24ωρη
απεργιακή κινητοποίηση απηύθυνε χθε$

από τη Λάρισα to psflos tns E.E. tns ΑΔΕΔΥ, k. Iiaijpos Koutaioupnsflns, καιά tn
διάρκεια συνέντευξη5 Τύπου που οργά
νωσε η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ.
A0pioas tns ΑΔΕΔΥ.
——
ΣΕΛ.4

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στις 10 Ιουνίου η μάχη για το εργασιακό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

«Δεν θα περάσει
το νομοσχέδιο
για τα εργασιακά»
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΣΕΕ
ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ *ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ,

κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΠΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Τη μετάθεση tns ημερομηνίαε tns 24ωρηε απεργίαε
για tis 10 Ιουνίου γνωστοποίησε αργά χθεε ίο από
γευμα η ΑΔΕΔΥ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανα
κοίνωση, «η Εκτελεστική Επιτροπή tns ΑΔΕΔΥ, υλοποιώνιαε ιην απόφαση ίου Γενικού Συμβουλίου
ins 19ns Μάίου για κοινή ημερομηνία γενικήε απερYias, ιόσο otov δημόσιο όσο και σιον ιδιωτικό το
μέα, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο tns Κυβέρνησηε, αποφάσισε να μεταθέσει ιην ημερομηνία
tns 24copns απεργιακή5 Kivntonoinons για tis 10
Ιουνίου, μετά και τη χθεσινή απόφαση tns ΓΣΕΕ και
του Εργατικού Κέντρου Αθήναε, που, επίση5, απο
φάσισαν 24ωρη απεργία για tis 10 Ιουνίου».

σήμανε ncos τα τελευταία χρόνια το συνδικαλιστικό
κίνημα βρισκόταν στον «γύψο», τόνισε nos σήμερα
χρειάζεται όσο ποτέ στο παρελθόν γενικευμένοε και
συντονισμένοε aYcbvas όλων των εργαζομένων, τό
σο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για
να μην περάσει το εν λόγω νομοσχέδιο.
«Οι αγώνε5 μα5 δεν θα σταματήσουν αν δεν καταργηθεί, ακόμη κι αν ψηφιστεί» τόνισε χαρακτηριστικά.
AaKcovias δριμεία κριτική τόνισε ότι το ν/σ που κα
τέθεσε η Κυβέρνηση εξυπηρετεί μόνο τα συμφέ
ροντα των μεγαλοεπενδυτών που «λιμπίζονται» tis
δημόσιε5 επενδύσει, ενώ σφραγίζει tis εξελίξει στα
εργασιακά θέματα για τα επόμενα χρόνια αφού προ
βλέπει, μεταξύ άλλων:

Η ΓΣΕΕ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 8ΩΡΟΥ

Σημειώνεται ncos, oncos αναφέρεται σε ανακοίνωση
tns ΓΣΕΕ, «η Συνομοσπονδία εξαρχήε έχει εκφράσει
την έντονη διαφωνία tns σχετικά με επίμαχεε δια
τάξει του εργασιακού νομοσχεδίου, ένα νομοσχέ
διο με νομοθετήματα, τα οποία, εάν εφαρμοστούν,
θα επιφέρουν τεράστιο πλήγμα στην αγορά εργαoias, στη συλλογική αυτονομία, αλλά και στην κοι
νωνία».
Η Συνομοσπονδία τονίζει όιι θα συνεχίσει να δίνει
τη μάχη ins, «ώστε να μην ενταθούν οι συνθήκεε
εργασιακήε ζούγκλαε, που ήδη υφίστανται οι εργα
ζόμενοι, οι οποίοι, μετά τα βάρη των μνημονίων,
σηκώνουν στην πλάτη tous τώρα και tis οικονομά
επιπτώσεΐ5 tns πανδημίαε.
Μετά την 24ωρη απεργία, θα συνεδριάσει η Εκτε
λεστική Επιτροπή tns ΓΣΕΕ, προκειμένου να προ
γραμματίσει tis επόμενεε δράσει tns», επισημαίνεται
στην ανακοίνωση.

-Την κατάργηση του δώρου και την επιβολή εβδομάδαε 50 ωρών εργασίαε, μέσω των ατομικών συμ
βάσεων εργασίαε. Οι επιπλέον 2 ώρε5 εργασίαε, κα
θημερινά, είναι xcnpis αμοιβή και χωρίε προηγού
μενη συλλογική σύμβαση, θα «επιστραφούν» στον
εργαζόμενο, όταν η επιχείρηση το αποφασίσει, με
μειωμένο ωράριο ή ρεπό ή μέρεε άδειαε. Ο εργαζόμενοε δηλαδή, σε μια εποχή αυξημένηε ανεργίαε
και εκβιαστικών διλημμάτων, προκειμένου να δια
τηρήσει ιη θέση εργασίαε του, καλείται να... προ
τείνει ο i'6ios στον εργοδότη του την επιπλέον απα
σχόλησή του, xcopis επιπρόσθετη αμοιβή. Να συναινέσει, δηλαδή, «εθελοντικά» στην αποστέρηση
και του ελάχιστου χρόνου που του έχει απομείνει
για ξεκούραση, μόρφωση και οικογένεια^ υπο
χρεώσει.

ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Στο μεταξύ χθε5 το πρωί κάλεσμα για δυναμική συμ
μετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που
προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο «αντεργατικό τε
ρατούργημα tns Κυβέρνηση5 tns Νέαε Δημοκρατία5
και του κ. Χαιζηδάκη» απηύθυνε χθε5 από τη Λά
ρισα το μέλθ5 tns Ε.Ε. tns ΑΔΕΔΥ, κ. Σταύρο5 Κουτσιουμπέλη5, κατά ιη διάρκεια συνέντευξη5 Τύπου
που οργάνωσε η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ.
Λάρισαε tns ΑΔΕΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό
Συμβούλιο tns ΑΔΕΔΥ αποφάσισε και μια σειρά πο
λύμορφων δράσεων, onos συλλαλητήρια, συγκεν
τρώσει, ενημερώσει ανά ιην Ελλάδα.
Τον κ. Κουτσιουμπέλη καλωσόρισε στη Λάρισα ο
πρόεδροε του Ν.Τ. tns ΑΔΕΔΥ Λάρισαε, κ. Μιχαήλ
Τζιατζιά5, ο onoios και προλόγισε το μέλοε tns Ε.Ε.
Γραμματεία5 tns ΑΔΕΔΥ κατά τη διάρκεια tns συνέντευξη5 Τύπου. Ο κ. Κουτσιουμπέλη5, αφού επι-
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Στις 10 Ιουνίου
η απεργία από
το Εργατικό Κέντρο
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συλλαλητήριο κατά του νέου εργασιακού νο
μοσχεδίου διοργανώνει την Παρασκευή 4
Ιούνη oris 7:30 μ.μ. στη Κεντρική πλατεία tns
Λάρισα5 η διοίκηση του Εργατικού Κέντρο
Λάρισα5. Εξάλλου το Εργατικό Κέντρο με
σχετική ανακοίνωση κλιμακώνει τον αγώνα
του με απεργία την Πέμπτη 10 Ιουνίου και
καλεί tous εργαζόμενοί άνεργοί φοιιητέε
και αγρότεε να δώσουν δυναμικό - μαζικό
«παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση atis
10 π.μ. στην Κεντρική πλατεία tns Λάρισαε.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

-Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και φαλκι
δεύει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην απεργία.
Πέρα από το γνωστό 50%+1, που νομοθέτησε η
προηγούμενη Κυβέρνηση το 2018, για ιην απεργία,
προβλέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία oils Γενικέε
Συνελεύσειε, καταργώντα5 έτσι το δικαίωμα στον
ζωντανό διάλογο, στην αντιπαράθεση των θέσεων
και απόψεων, στη ζύμωση και τελικά σιη σύνθεση.
Πρόκειται ουσιαστικά, για την κατάργηση του δη
μοκρατικού διαλόγου στα συνδικάτα.
Ο cpapioa'iopos και η υποκρισία tous δεν έχουν
όρια, αφού από τη μία ζητούν το 50%+1 για την
απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων για απεργία κι
από την άλλη νομιμοποιούν τα αποτελέσματα των
ψευδοεκλογών στην εκπαίδευση, που είχαν συμ
μετοχή 5 - 8%!
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-Καταργούν τον εμβληματικότερο και φιλεργατικότερο νόμο στη χώρα pas για τα εργασιακά, τον Ν.
1264/82. Στο Δημόσιο, ουσιαστικά, απαγορεύουν
την απεργία, αφού για πρώιη φορά, πέρα από το
προσωπικό ασφαλείαε, καθιερώνουν και το προ
σωπικό «ελάχιστηε εγγυημένηε εργασία» σε πο
σοστό 33,3%! Ταυτόχρονα, παραπέμπουν στον
Ο.ΜΕ.Δ. tis απεργία και μέχρι ο μεσολαβητήε να
αποφασίσει, η απεργία αναστέλλεται!
Οι ρυθμίσει αυτέε, μαζί με την κατάργηση του άρ
θρου 15 για tis Επιτροπέε Προστασίαε συνδικαλι
στικών στελεχών και εργαζομένων από tis απολύ
σει, απομειώνουν ακόμα περισσότερο τα εργασιακά
pas δικαιώματα. Σε ένα ήδη απονευρωμένο συν
ταγματικό δικαίωμα, αυτό tns απεργία5, όπου το
90% των απεργιών κηρύσσονται παράνομεε και καταχρηστικέε, προστίθενται κι άλλα εμπόδια, που
στόχο έχουν την περαιτέρω φαλκίδευσή του, αν όχι
την κατάργησή του.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

-Καταργούν την Κυριακάτικη αργία σε 31 κλάδουε
κι επιχειρήσει, μειώνουν την αμοιβή των υπερω
ριών (αν και όταν αυτέ5 πληρώνονται) και απελευ
θερώνουν tis απολύσει εργαζομένων, αφού ο εργοδόιηε δεν είναι πλέον υποχρεωμένο5 να επαναπροσλάβει τον εργαζόμενο, αν δικαιωθεί στο Δικα
στήριο. Η κατάργηση tns Κυριακάιικηε αργίαε ωφε
λεί μόνο tous εργοδότε5 κι αποστερεί ιη μόνη μέρα
ξεκούρασή από tous εργαζόμενοί.
Ταυτόχρονα, καμιά νομική υποχρέωση δεν έχουν
οι εργοδότεε για αύξηση των θέσεων εργασίαε, οι
οποίεε θα μειωθούν ακόμα περισσότερο εξαιτίαε
των αυξημένων υπερωριών και του ΙΟώρου.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

-Διαλύουν ουσιαστικά το ΣΕΠΕ απομακρύνοντά5 το
από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίαε με ιη με
τατροπή ιου σε «δήθεν» ανεξάρτητη αρχή, απεκδυόμενοι την πολιτική ευθύνη για ιην ιήρηση tns
εργατικήε νομοθεσία.
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒ

Εξαπολύονταε, τέλοε, επίθεση στον ΣΕΝ τόνισε ότι:
Είναι προφανέε από τα παραπάνω ότι το αντεργατικό
και αντιλαϊκό νομοσχέδιο tns Κυβέρνηση5 Μηισοιάκη είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ
και tns εργοδοσίαε. Ουσιαστικά, νομιμοποιεί τη
ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων που υπάρχει
στον ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια με τα ΙΟωρα,
τα 14ωρα και τα 4ωρα ωράρια εργασία, με μονα
δικό στόχο τα επιπλέον κέρδη για tis επιχειρήσει.
Τριάντα χρόνια μετά την πρωτοφανή έκρηξη tns τεχνολογίαε, που αντικατέστησε χιλιάδεε εργατικά χέ
ρια, αντί να έχουμε μείωση των ωρών εργασίαε και
αυξήσει otous μισθού5, έχουμε και αύξηση των
ωρών εργασίαε και μειώσει otous μισθού5. Το αί
τημα των εργατών στο Σικάγο για 8 ώρεε δουλειά,
8 ώρεε ξεκούραση και 8 cbpes ελεύθερο χρόνο είναι
και πάλι επίκαιρο. Τα μέτρα αυτά npocpavcos και θα
δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Είναι απο
λύτου βέβαιο ότι θα επεκταθούν και στο Δημόσιο,
όπωε έγινε και το 2010 με την αύξηση του ωραρίου
από 37,5 ώρε5 την εβδομάδα σε 40! Ειδικά ια μέτρα
που αναφέρονται στη λειτουργία των σωματείων,
στο δικαίωμα στην απεργία, στην ελεύθερη συνδι
καλιστική δράση, αφορούν και το Δημόσιο.
Με το πέρα5 tns συνέντευξη5 Τύπου επρόκειτο να
ακολουθήσει σύσκεψη με τα Διοικητικά Συμβούλια
των Α/βάθμιων Σωματείων του ν. Λάρισαε.
Γ. Πέτρου
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 Πυρετός Πυρετός απεργιών εν όψει ανατροπών στα
εργασιακά
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 309.21 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πυ ρετός απεργιών
εν όψει ανατροπών
στα εργασιακά
Προ των πυλών της Βουλής το ν/σχ
Tj ωζ το τέλος της τρέχουσας
Xj εβδομάδας επιδτώκετ η πο
λιτική ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας να έχει καταθέσει στη
Βουλή προς ψήφιση το νομο
σχέδιο με ης αλλαγές στην απα
σχόληση. Στόχος είναι την ερ
χόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου να εν
ταχθεί το σχέδιο νόμου στην αρ
μόδια επιτροπή, για να ξεκινή
σει η σχετική κοινοβουλευτική
συζήτηση. Η προσπάθεια που
καταβάλλεται είναι να ενσωμα
τωθούν οι όποιες αλλαγές έχει
αποφασιστεί να γίνουν, έτσι ώστε
το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη
Βουλή στην τελική του μορφή
και να μη χρειαστούν ουσιαστι
κές προσθήκες, παρεμβάσεις ή
τροποποιήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, επίκειται
παρέμβαση και στο πεδίο της
επαναπροκήρυ ξης της απεργίας.
Πρόκειται για ένα ζήτημα που
απασχόλησε την ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας προ ημε
ρών, με αφορμή τη στάση εργα
σίας που πραγματοποιήθηκε στο
Μετρά την περασμένη Πέμπτη.
Τότε αρχικά το αρμόδιο δικα
στήριο έκρινε καταχρηστική την
κινητοποίηση. Όμως λίγο αργό
τερα ήρθε ένα άλλο, δευτερο
βάθμιο σωματείο, το ΕΚΑ, να την
επαναπροκηριίξει και έτσι πραγ
ματοποιήθηκε κανονικά. Τώρα,
το υπουργείο Εργασίας ετοιμά
ζεται να παρέμβει και σε αυτό το
πεδίο, ώστε ούτε το δικαίωμα της
προκήρυξης απεργίας ή στάσης
εργασίας «σε δεύτερο χρόνο» να
μπορεί να λειτου ργήσει στην πρά
ξη. 0 αρμόδιος υπουργός Κωστής
Χατζηδάκης προανήγγειλε τη
συγκεκριμένη παρέμβαση με τη
λεοπτική του συνέντευξη (ΑΝΤΙ)
και τώρα το επιτελείο των συμβούλωντου ολοκληρώνει τη δια
δικασία της νέας διάταξης-προσθήκης στο πεδίο των απεργιών.
Αλλωστε, το σκέλος των παρεμ
βάσεων στον συνδικαλιστικό απεργιακό τομέα είναι έτσι και
αλλιώς πολύ μεγάλο, με μετα
τροπές που αλλάζουν άρδην το
σκηνικό στα συνδικάτα.
'

Γενική απεργία
στις 10 Ιουνίου
Με όλα τα παραπάνω ως δεδο
μένα, οι συνδικαλιστές αποφά
σισαν να αντεπιτεθοιίν. Έτσι η
ΓΣΕΕ προκήρυξε 24ωρη πανελ
λαδική απεργία για την ερχόμε
νη Πέμπτη 10 Ιουνίου. Αποτέλε
σμα αυτής της επιλογής ήταν να
συμπαρασιίρει μαζί της και τα
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Με αφορμή
την πρόσφατη στάση
εργασίας στο Μετρά,
το υπουργείο Εργασίας
ετοιμάζεται να παρέμβει
και στο πεδίο
της επαναηροκήρυξης
απεργίας ή στάσης
εργασίας.

υπόλοιπα συνδικάτα, που είχαν
εξαγγείλει κινητοποιήσεις για
μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή
μεθαύριο 3 Ιουνίου. Αργά χθες
το απόγευμα το ΕΚΑ και η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσαν μεταφορά των
κινητοποιήσεών τους για ης 10
Ιουνίου, μαζί με τη ΓΣΕΕ!
Πρακηκά αυτό σημαίνει όη
η ανωτέρω ημερομηνία, η 10η
Ιουνίου, αυτόματα μετατρέπεται
σε «μητέρα των μαχών», καθώς
θα πραγματοποιηθεί Γενική Απερ
γία, στον ιδιωτικό και στον δη
μόσιο τομέα. Πρόκειται για ένα
σκληρό μπρα ντε φερ της κυ
βέρνησης με τα συνδικάτα, από
το αποτέλεσμα του οποίου θα
κριθεί εν πολλοίς και η πορεία
του εργασιακού νομοσχεδίου,
που εκείνες τις μέρες θα ετοιμά
ζεται να ψηφιστεί στη Βουλή.
Η απόφαση λήφθηκε χθες
από την Ολομέλεια ηις Διοίκη
σης της ΓΣΕΕ, η οποία στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε
αποφάσισε την ίδια ημέρα, στις
10 Ιουνίου, να γίνουν συγκεν
τρώσεις διαμαρτυρίας κατά του
νομοσχεδίου τόσο στην Αθήνα
όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις
της χώρας.
Η Συνομοσπονδία εξαρχής
έχει εκφράσει την έντονη δια
φωνία της σχετικά με επίμαχες
διατάξεις του εργασιακού νομο
σχεδίου . Εκτιμά ότι το σχέδιο νό
μου εμπεριέχει νομοθετήματα,
τα οποία -εάν εφαρμοστούν- θα
επιφέρουντεράσηο πλήγμα στην
αγορά εργασίας, στη συλλογική
αυτονομία, αλλά και στην κοι
νωνία.
Υπενθυμίζεται όπ στην αρχι
κή εξαγγελία της ΑΔΕΔΥγια απερ
γία στις 3 Ιουνίου είχε αποφασί
σει να συμμετάσχει σύσσωμος
ο δημόσιος τομέας (Εφορίες,
Ασφαλιστικά Ταμεία, Τοπική Αυ
τοδιοίκηση, δάσκαλοι, καθηγη
τές, εργαζόμενοι στα δημόσια νσ
σοκομεία και το ΕΚΑΒ).
[SID.-14372175]
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 Επαφές µε διοικήσεις και εργαζόμενους
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Επιφάνεια 88.63 cm²
:
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επαφές
με διοικήσεις
και εργαζόμενους
Τα νοσοκομεία της Πάτρας εηισκέφθηκε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμμα
τέας της ΠΟΕΔΗΝ Χρήστος Παπαναστάσης. συνοδευόμενος από το Γενικό
Σύμβουλο της Ομοσπονδίας. Χρήστο

Σουγλέρη.
Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
Σωματείων, καθώς και με εργαζόμενους,
όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
τόσο τους ίδιους όσο και τη λειτουργία
των νοσοκομείων. Τονίστηκε για μία ακόμα
φορά η τεράστια προσφορά των υγει
ονομικών τόσο στην αντιμετώπιση της
πανδημίας όσο και στην συνέχιση του εμ
βολιασμού.
Τέλος, είχε συναντήσεις τόσο με τις Διοι
κήσεις του ΠΠΓΝ όσο και του ΓΝΠ, τον
διοικητή της 6η ΥΠΕ όπου συζητήθηκαν
τα υφιστάμενα προβλήματα και η συμ
βολή τους προς την επίλυσή τους.
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