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 Οριστικά στην Περιφέρεια για mega εμβολιαστικό
κέντρο
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 313.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-06-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΥ

Οριστικά στην Περιφέρεια για mega εμβολιαστικό κέντρο
Την παραχώρηση του κτιρίου του
ΠΕΔΥ προς χρήση στην Περιφέρεια
Ηπείρου, μετά από αίτημά της που
είχε υποβληθεί στις 26 Απριλίου - κα
θώς και της 6ης ΥΠΕ στις 4 Ιουνίου αυστηρά για ένα χρόνο με σκοπό τη
λειτουργία του ως Εμβολιαστικό Κέ
ντρο, αποφάσισε το Διοικητικό Συμ
βούλιο του ΕΟΔΥ.
Ειδικότερα, μία εβδομάδα μετά την
απάντηση του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας, Β. Κοντοζαμάνη στην ερώτηση
της Μαρίας Κεφάλα στη Βουλή, ότι
δεν χρειάζεται άλλο εμβολιαστικό κέ
ντρο στα Ιωάννινα, το Δ.Σ. του ΕΟΔΥ
με ομόφωνη απόφασή του στη συνε
δρίαση στις 7 Ιουνίου αποδέχεται την
πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αποφασίζει ομόφωνα να παραχωρήσει
προς χρήση το κτίριο στην περιφέρεια
για διάστημα ενός έτους, προκειμένου
να καλύψει τις ανάγκες του προγράμ
ματος εμβολιασμού των κατοίκων.
Αν και δε διευκρινίζει την ημερομη
νία έναρξης και λήξης της παραχώρη
σης χρήσης του κτιρίου, ο κ. Καχριμάνης έκανε λόγο για μία μεγάλη αλλαγή
σε σχέση και με την προηγούμενη
απόφαση παραχώρησης επίσης από
τον ΕΟΔΥ προς την 6η ΥΠΕ όμως
τότε.
Αναφορικά με το πλαίσιο λειτουρ
γίας του εμβολιαστικού κέντρου, ο κ.
Καχριμάνης επανέλαβε ότι οι εμβολιαστικές γραμμές θα καλύπτονται σε
πρώτη φάση τουλάχιστον από υγειο

νομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυ
νάμεων, ενώ τη βούλησή του να συν
δράμει με ιατρικό προσωπικό, που θα
συνδράμει εθελοντικά έχει διατυπώσει
και Ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων.
Επίσης, η 6η ΥΠΕ είναι εκείνη που
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα το
πλαίσιο και τον αριθμό των εμβολιαστικών γραμμών στα Ιωάννινα και εάν
στις 21 υπάρχουσες θα προστεθούν
και νέες στο κτίριο του ΠΕΔΥ ή εάν σε
αυτό - που είναι και το πιθανότερο θα μεταφερθούν κάποιες από τις υφι
στάμενες γραμμές των δύο νοσοκο
μείων και του Κέντρου Υγείας Ιωαννί
νων. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμο
ποιηθεί και ως εμβολιαστικό κέντρο
αποκλειστικά για τη χορήγηση του μο-

νοδοσικού εμβολίου της J&J που θα
χορηγείται και πάλι σε λίγες ημέρες

και στα Ιωάννινα,
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 Δεύτερη απόπειρα για εμβολιαστικό κέντρο στο
κτίριο του ΠΕΔΥ
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 68.58 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΠΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δεύτερη απόπειρα
για εμβολιαστικό κέντρο
στο κτίριο του ΠΕΔΥ
υτό που δεν κατάφερε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τη λειτουρ
γία του προορισμένου για τη δημιουργία Περιφερειακού Εργα
στηρίου Δημόσιας Υγείας κτιρίου ως εμβολιαστικό κέντρο, φιλοδοξεί
να πετυχει η περιφέρεια Ηπείρου.
Μετά το «ναυάγιο» στην προσπάθεια της 6ης ΥΠΕ, η οποία εξα
σφάλισε την παραχώρηση του κτιρίου από τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας, αλλά στη συνέχεια δεν κινήθηκαν οι διαδικασί
ες -με ευθύνη προφανώς και του υπουργείου Υγείας, η περιφέρεια
Ηπείρου κατάφερε να εξασφαλίσει για λογαριασμό της τη χρήση του
κτιρίου, αυστηρά για ένα χρόνο και με σκοπό τη λειτουργία του ως
εμβολιαστικό κέντρο, όπως αποτυπώνεται σε απόφαση του ΕΟΔΥ,
που ελήφθη σε συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου τη Δευ
τέρα. Η απόφαση διαβιβάστηκε χθες στην Περιφέρεια, γεγονός που,
όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με όσα είχαν ανακοινω
θεί πρόσφατα.
«Μπορεί να μην πέφτει το δέντρο με μια τσεκουριά και να χρειάζε
ται και δεύτερη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλ. Καχριμάνης, αποφεύγοντας, πάντως, να αναλάβει κάποια δέσμευση ως προς τον χρόνο
λειτουργίας εμβολιαστικού κέντρου στο κτίριο του ΠΕΔΥ. Ως προς τη
στελέχωσή του, ανέφερε ότι θα υπάρξει συμβολή και από τον Ιατρικό
Σύλλογο Ιωαννίνων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και υγειονομικό
προσωπικό από τις ένοπλες δυνάμεις.

Α
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 Υποχρεωτικό (θα γίνει) το εμβόλιο για τους
υγειονομικούς
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 919.2 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποχρεωτικό (8α
γίνει) το εμβόλιο γιπ
tous υγειονομικοΰε

ια υποχρεωτικό εμβολιασμό στις
μονάδες υγείας και στο υγειονο
μικό προσωπικό έκανε λόγο ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτη
σή του στη Βουλή στη συζήτηση για το
Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ενώ προανήγ
γειλε ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν πε
ριορισμοί για τους ανεμβολίαστους από
το φθινόπωρο.
τι περιμένει όσους δεν τον επιλέξουν
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πο
από θέση, ενώ θα υπάρχει επάρκεια εμ
ρεία του εμβολιασμού λέγοντας πως,
βολίων, είπε: «Η συζήτηση για τις διευ
σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις 5 από
κολύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα και η
τους 392 διασωληνωμένους είχαν εμ
επίσημη αφετηρία είναι η χρονική στιγ
βολιαστεί, μιας και οι υπόλοιποι ήταν
μή που όλοι θα μπορούν να έχουν πρό
άτομα σε ηλικία που είχαν πρόσβαση
σβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν να
κάνουν. Ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί
στον εμβολιασμό, αλλά επέλεξαν να μην
εμβολιαστούν.
να απαγορεύσει π.χ. σε έναν επιχειρημα
τία της εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο
Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη
εμβολιασμένους. Θα ξανακαλέσω τους
σημασία του εμβολιασμού αλλά και στο

Γ

Ο πρωθυπουργ08
προανήγγειλε και
περιορισμού8 από
ίο φθινόπωρο

ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ (ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ) 01 ΜΕΘ
ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΙΩΣΗ των διασωληνωμένων ασθενών με COVID-19 σημειώθη
κε και χθες, οι οποίοι έφτασαν τους 381 έναντι των 392 για τη Δευτέρα, ενώ
στους 2.520 αυξήθηκαν αισθητά οι ασθενείς που έχουν εξέλθει των ΜΕΘ. Την
ίδια στιγμή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι 30 συνάνθρωποί μας έχασαν χθες τη μάχη
για τη ζωή τους από επιπλοκές του κορωνοϊού, με το σύνολο των θανάτων να
έχει φτάσει τους 12.331. Τέλος, στα 1.339 περιορίστηκαν χθες τα καταγεγραμμένα νέα κρούσματα του C0VID-19 σε όλη τη χώρα, έναντι των 1.886 για την
περασμένη Τρίτη 11ουνίου, με τη διενέργεια 55.912 διαγνωστικών μοριακών
και rapid tests και με το δείκτη θετικότητας να μειώνεται αισθητά στο 2,39%,
έναντι του 3,05% για την περασμένη Τρίτη 11ουνίου.
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συμπολίτες μας σε ένα νέο εμβολιαστικό κύμα», συμπλήρωσε.
Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός, σημείω
σε: «Μια ειδική αναφορά για τη Γαλάζια
Ελευθερία και το πρόγραμμα εμβολια
σμών Νησιών. Το διαπίστωσα ο ίδιος
στην επίσκεψή μου στην Αστυπάλαια.
Είδα την ετοιμότητά τους να κάνουν το
νησί τους όχι μόνο πράσινο, αλλά και
ασφαλές με επισκέπτες. Το παράδειγ
μα πρέπει να απλωθεί και στις περιοχές
που σήμερα υστερούν. Υπάρχουν περι
οχές που για κάποιους λόγους -κάποιοι
κατανοητοί, κάποιοι ακατανόητοι για
εμένα- είναι πίσω στους εμβολιασμούς
και πρέπει όλοι μαζί να τους πείσουμε
ώστε να μην έχουμε πρωτοπόρους και
ουραγούς». Σημείωσε δε πως: «Σε λίγο
άλλωστε όλοι οι συμπολίτες θα έχουν
πρόσβαση στο εμβόλιο που επιθυμούν.
Είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψου
με το τέταρτο κύμα και θα προστατέψου
με την υγεία μας, την οικονομία και την
αξιοπιστία της χώρας μας».
«Αναφέρθηκε ένας ομιλητής για το εμ
βόλιο πολιομυελίτιδας. Ασθένησε η μη
τέρα μου από αυτήν την ασθένεια πριν
ανακαλυφθεί το εμβόλιο. Η μεγαλύτερη
επιτυχία λοιπόν ήταν οι μαζικοί εμβολια
σμοί. Ας αφήσουμε λοιπόν τα μισόλογα»,
είπε. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είπε
πως προκηρύσσονται 600 θέσεις ιατρών
και τον Σεπτέμβριο 4.900 νοσηλευτών,
ενώ όπως είπε, πλησιάζουμε τις 1.500
κλίνες ΜΕΘ.

Πιο απρόθυμοι
οι άνω των 60
ΟΛΟ ΚΑΙ πιο δύσκολος αποδεικνύεται ο στόχος της
ανοσίας κι αυτό για δύο λόγους: ο πρώτος είναι το
πλάνο των επόμενων δόσεων που πρέπει να επιβε
βαιωθεί βπό την Johnson&Johnson, κάτι που ανα
μένει το υπουργείο Υγείας. Η εταιρεία έχει επιβε
βαιώσει μόνο παραδόσεις της πρώτης εβδομάδας.
Ο δεύτερος -και πιο βασικός- είναι ο αργός πλέον
εμβολιασμός στις ηλικίες άνω των 60 ετών, με τα
ποσοστά να μην είναι τα επιθυμητά. Κατά συνέπεια,
αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα
επιτευχθεί η ανοσία, έντούτοις υπάρχει η προσδοκία
πως αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Η ανησυχία
των ειδικών για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού
ήταν εμφανής και κατά την ενημέρωση στο υπουρ
γείο Υγείας. Όπως σημείωσε η πρόεδρος της Εθνι
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, περισσότερο από το
90% των ατόμων που εισάγονται στο νοσοκομείο
με COVID και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εί
ναι ανεμβολίαστοι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:
στα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω έχουν εμβολι
αστεί με τουλάχιστον μία δόση το 71% και αν συνυ
πολογίσουμε και τα ραντεβού που έχουν κλειστεί,
το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 74,3%. Αναλυτικά:
■ 85 ΚΑΙ ΑΝΩ: το 67,5% έχει ήδη εμβολιαστεί και
αν υπολογίσουμε τα ραντεβού, ανέρχεται στο 70%.
■ 80-84: το 68% έχει εμβολιαστεί και με τα ρα
ντεβού ανέρχεται στο 70%.
■ 75-79: το 79% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού θα ανέλθει στο 82%.
■ 70-74: το 73% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 76%.
■ 65-69: το 72% έχει εμβολιαστεί και με τα ρα
ντεβού της πρώτης δόσης το ποσοστό ανέρχεται
στο 76,5%.
■ 60-64: το 66% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 71%.
■ 55-59: το 58% έχει εμβολιαστεί και με τα ρα
ντεβού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 66,5%.
■ 50-54: το 53% έχει εμβολιαστεί και με τα ρα
ντεβού της πρώτης δόσης το ποσοστό ανέρχεται
στο 62%.
■ 45-49: το 39% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 58%
■ 40-44: το 33% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 49%.
■ 35-39: το 25% έχει εμβολιαστεί και με τα ρα
ντεβού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 38,6%.
■ 30-34: το 21% έχει εμβολιαστεί και με τα ραντε
βού της πρώτης δόσης ανέρχεται στο 33%.
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 "Πράσινο φως" για 4.900 προσλήψεις νοσηλευτών
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 129.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-06-2021
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"Πράσινο φως" για 4.900
προσλήψεις νοσηλευτών

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα
της Βουλής, τον Σεπτέμβριο έρχονται προσλήψεις άλ
λων 4.900 νοσηλευτών ενώ, τώρα προκηρύσσονται
ακόμα 600 μόνιμες θέσεις γιατρών.
"Είναι αλήθεια", είπε, "ότι αυτούς τους 16 μήνες το
Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύθηκε με χιλιάδες επαγγελματίες υγείας. Τώρα προκηρύσσονται ακόμα 600
μόνιμες θέσεις γιατρών και το Σεπτέμβριο άλλες 4.900
θέσεις, πρωτίστως νοσηλευτών. Παραλάβαμε 557 κλί
νες ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τις 1.500. Ενώ τα
νοσοκομεία μας διαθέτουν πια σύγχρονο εξοπλισμό και
οι γιατροί μας τεράστια εμπειρία και όλα αυτά θα είναι
πραγματικά κρίμα να ξοδευτούν σε μία αχρείαστη φθι
νοπωρινή αναμέτρησή με τον ιό".
Και συνέχισε: "Αντίθετα, θα πρέπει να γίνουν τα θε
μέλια της επόμενης μέρας για τη δημόσια υγεία, με βά
ρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στη διαλειτουργικότητα των νοσοκομείων. Στη στελέχωση των
δομών της Περιφέρειας, με ειδικά κίνητρα για τα χωριά
και τα νησιά μας.
Στην επιθετική προώθηση στρατηγικών πρόληψης
και βέβαια στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό πολλών δο
μών υγείας με τα περίπου 2 δισεκατομμύρια, τα οποία
προορίζονται για αυτόν τον σκοπό από το Ταμείο Ανά
καμψης, αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Μετατρέπουν το ΕΣΥ σε ιδιωτικό σύστημα»
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 134.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

«Μετατρέπουν το ΕΣΥ σε ιδιωτικό σύστημα»
Οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μεταξύ των υγειο
νομικών - και όχι μόνο - μετά τις προαναγγελίες του πρω
θυπουργού για την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με
το ΕΣΥ στο επόμενο διάστημα δείχνουν να πληθαίνουν.
Μετά την άκρως καυστική ανακοίνωση που εξέδωσε π ρόσφατατο "Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών", και στην ο
ποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της Ν.Δ. και
του Κυριάκου Μητσοτάκη «είναι η μετατροπή του ΕΣΥ από
Εθνικό Σύστημα Υγείας σε Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας», χθες
πήρε θέση και το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, το
οποίο έκανε λόγο για «επιτάχυνση της πλήρους επιχειρη
ματικής λειτουργίας των νοσοκομείων».
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο αναφέρεται,
μάλιστα, ότι «στις 20 Μαΐου 2021, ο πρόεδρος του ΚΕΤΕ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΝΥείχε συνάντηση στο υπουργείο Υγείας με τον αναπλη
ρωτή υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη. Στη συνά
ντηση παρουσιάστηκαν οι μέχρι τώρα δράσεις του ΚΕΤΕΚΝΥ και κυρίως η πλήρης ένταξη του Πανεπιστημιακού Γε
νικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο Νέο Σύστημα Κοστολόγησης-χρηματοδότησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
(ΣυΚΝΥ). Από τον πρόεδρο του ΚΕΤΕΚΝΥ τέθηκε ο επόμε
νος στόχος, που είναι η ένταξη ολόκληρης της 7ης Υγειο
νομικής Περιφέρειας στοΣυΚΝΥμέχριτοτέλοςτου έτους.
Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή του γερμανικού
μοντέλου χρηματοδότησης, όπου θα επιβραβεύονται με
χρηματοδότηση τα νοσοκομεία που θα περιορίζουν τις
εργαστηριακές εξετάσεις, τις ημέρες νοσηλείας και γενι
κότερα το "κόστος" της νοσηλείας».
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 Το «φαρμάκι» της εμπορευματοποίησης
παρουσιάζεται ως «φάρμακο»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

28

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 256.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1
09-06-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αποκαλυπτικά
Το «φαρμάκι»
της εμπορευματοποίησης
παρουσιάζεται
ως «φάρμακο»
Ο αξονικός του ιδιώτη που εγκαταστάθηκε πριν
από χρόνια στον «Ευαγγελισμό» (υπό μορφή leasing),
με την «εκσυγχρονιστική» συναίνεση και κάποιων
τάχα «αριστερών - προοδευτικών» γιατρών, απέφε
ρε στον επιχειρηματία 40 ευρώ για κάθε αξονική.
Με τις χιλιάδες αξονικές που έγιναν σε πέντε χρό
νια ο «κύριος» είχε εισπράξει τρεις φορές την α
ξία του αξονικού. Αφαίμαξε τον «Ευαγγελισμό» και
τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τον δημόσιο κορ
βανά. Με τα ίδια χρήματα σταδιακά ο «Ευαγγελι
σμός» θα είχε σήμερα τρεις σύγχρονους πολυτομικούς αξονικούς.
Μορφές ΣΔΙΤ δεν είναι εξάλλου οι διευρυμένες
εργολαβίες σε καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, τεχνι
κές υπηρεσίες, πληροφοριακά - λογισμικά συστή
ματα κ.λπ. των νοσοκομείων; Μέσω αυτών θησαύ
ρισαν και θησαυρίζουν οι επιχειρηματίες - εργολά
βοι με τις ευλογίες όλων των κυβερνήσεων των τε
λευταίων δεκαετιών, που και με αυτόν τον τρόπο ε
δραιώνουν τη δυναστεία τους. Πήραν τις εργολαβί
ες με παχυλά ποσά και έδιναν και δίνουν ξεροκόμ
ματα στους υπαλλήλους.
k

k

k

Αυτή η περιβόητη «συνύπαρξη» δημόσιου και ι
διωτικού τομέα Υγείας, όποια μορφή κι αν πάρει («ι
σότιμη» όπως λέει η ΝΔ, «συμπληρωματικός ο ιδι
ωτικός τομέας» όπως λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα α
στικά κόμματα), θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη
εμπορευματοποίηση της Υγείας. Η πανδημία έδει
ξε και στον πιο δύσπιστο την εγκληματική συμπε
ριφορά των επιχειρήσεων Υγείας προς τον λαό. Η
ΝΔ τούς έκανε όλα τα χατίρια: Από τα 140 ιδιωτικά
θεραπευτήρια μόνο 7 (!) δέχτηκαν ασθενείς COVID,
σχεδόν ασυμπτωματικούς, με διπλάσιο νοσήλιο!
Ούτε μία ιδιωτική κλίνη ΜΕΘ δεν δέχτηκε ασθε
νή COVID. Ολες δέχονταν με τις ευλογίες του κρά
τους, με 1.600 ευρώ (τουλάχιστον!) τη μέρα, μόνο
«καθαρούς» ασθενείς. Οι διαγνωστικές αλυσίδες
αισχροκερδούσαν με τα τεστ, αναγκάζοντας τους
ασθενείς να πληρώνουν 300 ή 400 ευρώ! Ακόμα και
τώρα θησαυρίζουν, παρά τη διατίμηση.
k

k

k

Οταν λοιπόν μέσα στην πανδημία, με πάνω α
πό 12.000 θανάτους, δημόσια νοσοκομεία μετατρά
πηκαν σε νοσοκομεία μίας νόσου, με πλεονάζουσα
θνητότητα από τις παραμελημένες άλλες νόσους
στα ύψη, για ποια επιτυχή διαχείριση της πανδημίας
μιλά ο πρωθυπουργός; Με μια εγκληματική συμπε
ριφορά των επιχειρηματιών Υγείας απέναντι στον
λαό, ποια «αρμονική συνύπαρξη δημόσιου - ιδιωτι
κού τομέα» οραματίζονται ο κ. Μητσοτάκης και η
κυβέρνησή του; Πώς μπορεί να ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει «άλλη αντίληψη» για την Υγεία όταν
οραματίζεται τα δημόσια νοσοκομεία ως «αυτοτε
λείς επιχειρηματικές μονάδες» που θα πωλούν υ
πηρεσίες στα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση τα πε
ριβόητα DRGs (diagnostics related groups);
Είναι ακριβώς η ίδια «κοστολόγηση» με τον δή
θεν συμπληρωματικό ιδιωτικό τομέα. Με αυτά τα
δεδομένα και πολλά άλλα, οι πρόσφατες εξαγγελί
ες του πρωθυπουργού μόνο οργή μάς προκαλούν.
Το φαρμάκι της εμπορευματοποίησης παρουσιά
ζεται ως φάρμακο.
k

k

ιk

Ο λαός μας οφείλει να συμπαραταχθεί με τους
μαχόμενους υγειονομικούς και νά αντισταθεί. Να
παλέψει για ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν
σύστημα Υγείας, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Υγείας που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες
ασθενών και υγειονομικών. Χωρίς ίχνος επιχειρη
ματικής δράσης.
(Αναδημοσιεύεται από την εφημερίδα «Documento»)
Ηλίας ΣΙΩΡΑΣ
Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»,
γενικός γραμματέας της ΕΙΝΑΠ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο εμβολιασμός δεν υττοκαθιστά τις τεράστιες
ελλείψεις στην Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 480.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-06-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο εμβολιασμός δεν υττοκαθιστά
τις τεράστιες ελλείψεις στην Υγεία
ίσω από τους αναγκαίους εμβολιασμούς, η κυβέρνηση προσπαθεί να
κρύψει τη γύμνια του δημόσιου συστήματος Υγείας και τις ευθύνες της
για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της
ζωής του λαού.
Πρόκειται άλλωστε για την ίδια πολιτική, που μαζί με τους ανταγωνισμούς
για το εμβόλιο - εμπόρευμα, επιδρά καθοριστικά και στους ρυθμούς του
προγράμματος εμβολιασμού, για την επιτυχία του οποίου η κυβέρνηση δεν
παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, φορτώνοντας κι εδώ τις καθυστερήσεις
στην ατομική ευθύνη.
Ηδη, όμως, στους έξι μήνες που διαρκούν οι εμβολιασμοί, αναδείχτηκαν
σοβαρές πτυχές, που επιβεβαιώνουν ότι δεν αρκεί η ανακάλυψη ενός τέτοιου
«όπλου» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά χρειάζονται πολλές ακό
μα προϋποθέσεις για να μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού.

Π

ποδείχτηκε, για παράδειγμα, ότι όσο η έρευνα, η παραγωγή και η δι
ανομή των εμβολίων βρίσκονται στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων, ό
σο το φάρμακο και τα εμβόλια αποτελούν κερδοφόρο εμπόρευμα για
μια χούφτα μονοπώλια, γίνονται πεδίο ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και α
νταγωνισμών, τόσο θα εμποδίζεται ο λαός να απολαμβάνει τα επιτεύγμα
τα της επιστήμης που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του, ή και να σώ
σουν τη ζωή του.
Οι εμβολιασμοί με το σταγονόμετρο τους πρώτους μήνες, αλλά και οι ση
μερινοί αργοί ρυθμοί λόγω των ελλείψεων που συνεχίζονται, είναι αποκαλυ
πτικοί για το πώς ο καπιταλισμός φρενάρει τις παραγωγικές δυνατότητες
και πώς οι λαϊκές ανάγκες συνθλίβονται κυριολεκτικά στις μυλόπετρες των
ανταγωνισμών μεταξύ μονοπωλίων, κρατών και ιμπεριαλιστικών κέντρων, με
κριτήριο το μεγαλύτερο κέρδος.
Η ίδια η κυβέρνηση άλλωστε επαναλαμβάνει μονότονα από τον περασμέ
νο Δεκέμβρη ότι «ο ρυθμός των εμβολιασμών εξαρτάται από τις συμφωνίες
με τις εταιρείες για τους χρόνους παράδοσης», αντί όλα τα ασφαλή και α
ποτελεσματικά εμβόλια να είναι διαθέσιμα για τον λαό έγκαιρα και δωρεάν.

Α

εμβολιασμός κατά του κορονοϊού, όπως και για άλλες ασθένειες, είναι
αναγκαίος για την προστασία από την πανδημία, σε συνδυασμό με άλλα
μέτρα. Για να γίνει όμως γρήγορα, δωρεάν και με ασφάλεια για όλους,
απαιτείται ένα πλήρως ανεπτυγμένο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας,
με έμφαση στην πρόληψη, που θα ενημερώνει για τα οφέλη του εμβολια
σμού, θα καθορίζει τις προτεραιότητες, θα διαθέτει σε επάρκεια όλα τα α
σφαλή εμβόλια και θα επιλέγει το καταλληλότερο ανάλογα με το ιατρικό ι
στορικό, θα παρακολουθεί συστηματικά την πορεία των εμβολιασμένων, ώ
στε να εμπλουτίζεται η επιστημονική γνώση και να υπάρχει έγκαιρη ιατρική
παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες.
Στον αντίποδα όλων αυτών των αναγκαίων όρων, η σημερινή κρατική πο
λιτική εξαντλείται σε διαφημιστικές καμπάνιες στα ΜΜΕ, ενώ στο σμπα
ραλιασμένο σύστημα Υγείας δεν υπάρχει καμιά μέριμνα ή δυνατότητα για
συστηματική παρακολούθηση των εμβολιασμένων, πόσο μάλλον σε μακρο
πρόθεσμη βάση.
Η επιλογή του εμβολίου είναι ατομική υπόθεση, με κριτήρια «αυτοδιάγνωσης», ενώ παρουσιάζεται περίπου ως «επίτευγμα» ότι στο ράφι υπάρ
χουν όλες οι «μάρκες» που προμηθεύεται η ΕΕ, για να διαλέξει ο καθένας
ό,τι νομίζει πως του ταιριάζει περισσότερο!
Οι παρενέργειες των εμβολίων, όσο περιορισμένες κι αν είναι, δεν γίνο
νται αντικείμενο εξαντλητικής έρευνας, εξήγησης και ενημέρωσης με ευ
θύνη του κράτους, αλλά προσθέτουν «πολεμοφόδια» στον ανταγωνισμό με
ταξύ των επιχειρηματικών ομίλων που τα παράγουν, επιτείνοντας τη δυσπι
στία μέρους του πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο ευνοούν αντί να αντιμε
τωπίζουν και αντιεπιστημονικές ανορθολογικές απόψεις που καλλιεργού
νται σε τμήματα του πληθυσμού.

0

ο δίλημμα λοιπόν που θέτει η κυβέρνηση, «υποχρεωτικός ή προαιρετι
κός» ο εμβολιασμός, στόχο έχει να συγκαλύψει τις δικές της τεράστιες
ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση με την πανδημία και τις καθυστε
ρήσεις στους εμβολιασμούς, για τις οποίες δεν παίρνει κανένα μέτρο. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά συνδέει απροκάλυπτα τους εμβολιασμούς με τις προσ
δοκίες των επιχειρηματικών ομίλων για ένα κερδοφόρο καλοκαίρι, καθιστώ
ντας τον λαό υπεύθυνο για τυχόν «εκτροχιασμό» της οικονομίας!
Οπως και η συζήτηση για τα «κίνητρα» και τις «ανταμοιβές» που λέει ό
τι θα θεσπίσει, για να δελεάσει όσους το σκέφτονται να εμβολιαστούν (σαν
να πρόκειται για ...λοταρία!), ενισχύει την αντίληψη ότι ο εμβολιασμός είναι
ατομικό και όχι κοινωνικό ζήτημα.
Η απάντηση από τη σκοπιά του λαού είναι ότι ο εμβολιασμός είναι ανα
γκαίος για την προστασία της υγείας του. Οπως αναγκαίο είναι να ενισχυθεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα Υγείας, ανεξάρτητα από την εξέλιξη
της πανδημίας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας, για να καλυ
φθούν οι ανάγκες όσων ασθένησαν, αλλά και όσων παραμένουν αποκλει
σμένοι για μήνες από το σύστημα Υγείας μιας νόσου, να πορθούν όλα τα α
ναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των αυτοαπασχολού
μενων, των μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών.
Για όλα αυτά δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται μάχες από εργαζόμε
νους, υγειονομικούς, σωματεία και φορείς, ενάντια στην πολιτική της κυ
βέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που αντιμετωπίζουν την Υγεία
ως «κόστος». Γιατί ακόμα κι ο καθολικός εμβολιασμός δεν μπορεί να «υποκαταστήσει» τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές του ε
μπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος Υγείας.

Τ

Κ.Μ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τι δείχνουν οι εξετάσεις της νοσηλεύτριας
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Επιφάνεια 65.43 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Κυκλοφορία:

2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΧΑΝΙΑ

Τι δείχνουν οι εξετάσεις της νοσηΠεύιριας
Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ που παρουσίασε επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό της στα Χανιά υποβάλλεται σε ένα σετ εξετά
σεων προκειμένου να διαγνωστεί πού οφείλονται τα συμπτώματά της. Σύμφωνα με το flashnews.gr, αρχικά υπήρξε
ανησυχία όη επρόκειτο για θρόμβωση καθώς υπήρξε πρόβλημα και με τα δυο κάτω άκρα της. Μάλιστα, εξεταζόταν
αν είχε σχέση με το γεγονός ότι είχε εμβολιαστεί με pfizer. Τελικά οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι τα συμπτώματα
δε φαίνεται να οφείλονται σε θρόμβωση ή στο εμβόλιο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερωτήματα για την υποχρεωτικότητα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 516.69 cm² Κυκλοφορία:
:

09-06-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

EUROKINISSI

tj
Από τη συνανιηση του
πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτακπμε την Πρόεδρο
ins Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακεθθαροηουθου
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Ερωτήματα για
την υποχρεωτικότητα
► Του ΓΙΑΝΚΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ο Κυριά
κος Μητσοτάκης είχε προαναγγεί
λει σε συνέντευξή του στον Alpha
(22.4.2021) ότι θέλει «μέσα στο κα
λοκαίρι, σε έναν ουδέτερο χρόνο» να
ανοίξει τη συζήτηση περί υποχρεωτι
κού εμβολιασμού «κάποιων κατηγορι
ών, ειδικά των υγειονομικών». Επέλεξε τελικά να το κάνει χθες και μάλιστα
εις διπλούν. Τόσο από το βήμα της
Βουλής όσο και κατά τη συνάντησή
του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου
μίλησε για υποχρεωτικό εμβολιασμό
στους υγειονομικούς καθώς και στους
εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων.
«Ως προς το ζήτημα των εμβολια
σμών, την πειθώ την οποία μέχρι στιγ
μής έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία
θα την διαδεχθεί και π επίσημη θέση
της για το ζήτημα του υποχρεωτικού
εμβολιασμού υγειονομικών και εργα
ζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικι
ωμένων. Πολύ σύντομα, μετά από αί
τημά μου θα γνωμοδοτήσει δημόσια η
επιτροπή βιοηθικής. Και η κυβέρνηση
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευσή
της θα αποφασίσει με ευαισθησία, αλ
λά και με σαφή προτεραιότητα στη δη
μόσια υγεία», είπε στη Βουλή. Τα ερω
τήματα βέβαια που εγείρονται είναι α)
ποιες θα είναι οι συνέπειες γι’ αυτούς
που δεν θα κάνουν το εμβόλιο και αν
αυτό θα συνεπάγεται δυσμενή μετα
βολή της εργασιακής τους κατάστα
σης. Και β) αν η κυβέρνηση σχεδιάζει
την επέκταση της υποχρεωτικότητας
και σε άλλους κλάδους εργαζομένων.
Και μπορεί ο πρωθυπουργός τον
Απρίλιο στον Alpha να μίλησε για
«αυστηρά προδιαγεγραμμένο όριο του
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• Ποιες θα είναι
οι συνέπειες γι’
αυτούς που δεν
θα κάνουν το
εμβόλιο και αυτό
θα συνεπάγεται
δυσμενή
μεταβολή της
εργασιακής τους
κατάστασης;
• Σχεδιάζει η
κυβέρνηση την
επέκταση της
υποχρεωτικότητας
και σε άλλους
κλάδους
εργαζομένων;

υποχρεωτικού εμβολιασμού» και να
είπε ότι «κανείς εργοδότης δεν μπορεί
να απολύσει έναν εργαζόμενο σε μια
ιδιωτική επιχείρηση, πόσο μάλλον αν
αυτή δεν έχει καμία σχέση με το αντι
κείμενο της παροχής υγειονομικών
υπηρεσιών, επειδή ο εργαζόμενος θα
επιλέξει να μην κάνει το εμβόλιο», αλ
λά μόλις προχθές, με μια πρωτοφανή
κίνηση, ο Σύλλογος Προσωπικού της
Alpha Bank και ο πρόεδρός του Τάσος
Γκιάτης κάλεσαν τη διοίκηση της τρά
πεζας να λάβει σκληρά μέτρα -ακόμα
και μη καταβολή μισθού- σε βάρος
των εργαζομένων που αρνούνται να
εμβολιαστούν. Και το γεγονός ότι ο κ.
Γκιάτης αποτελεί κορυφαίο «γαλάζιο»
συνδικαλιστικό στέλεχος, δίνει σε κά
ποιους την εντύπωση ότι κινήθηκε σαν
λαγός της κυβέρνησης.
Παράλληλα η κυβέρνηση παρα
μένει σταθερά προσηλωμένη στην
κατεύθυνση της θέσπισης προνομί
ων για τους εμβολιασμένους, με τον
πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι η
σχετική συζήτηση θα ξεκινήσει επισήμως όταν «όλοι οι συμπολίτες μας θα
μπορούν εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος να έχουν πρόσβαση στο
εμβόλιο το οποίο επιθυμούν να κά
νουν». Αλλά δεν έμεινε εκεί. Ως παρά
δειγμα είπε ότι «ουδείς το φθινόπωρο
θα μπορεί να απαγορεύσει σε έναν
επιχειρηματία της εστίασης να πει ότι
δέχεται στο μαγαζί του μόνο εμβολι
ασμένους συμπολίτες μας». Αρκεί να
το κάνει κάποιος εικόνα για να κρίνει
το αλαλούμ των κυβερνητικών σχεδιασμών. Το πως η κυβέρνηση ουσια
στικά καθιστά τους καταστηματάρχες
φορείς επιβολής της υποχρεωτικότη
τας του εμβολιασμού και το πως αυτοί
θα ελέγχουν ποιος θα μπαίνει και θα
βγαίνει στο μαγαζί τους.
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 «Κλείδωσαν» οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1998.51
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Κυκλοφορία:

13695

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
•Τι είπε ο Πρωθυπουργό?· Δοκιμέ5
εμβολίων και oious 5 έωs 12 ετών ι. β-9
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 «Κλείδωσαν» οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

:

:

:

:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-06-2021

;

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

«Κλείδωσαν»
οι υποχρεωτικοί
εμβολιασμοί
Υγειονομικό
προσωπικό και
εργαζόμενοι
στα γηροκομεία
πρώτοι στη λίστα
■ Προωθούνται
και προνόμια

παρεμβάσεις με εξελίξεις εντός του
Ιουνίου. Το γεγονός ότι πριν από
ις αποφάσεις της επισπεύδει
το τέλος του μήνα θα έχει δοθεί,
η κυβέρνηση τόσο για τους
εκτός απροόπτου, πρόσβαση όλων
υποχρεωτικούς εμβολια
των ενηλίκων στα εμβόλια ανοίγει
σμούς σε ομάδες του πληθυσμού
τις «λεπτές» συζητήσεις πολύ πιο
όσο και για τα προνόμια στους εμ
γρήγορα - σε σχέση με τον Σεπτέμ
βολιασμένους, με την αγωνία να
βριο ή Οκτώβριο που αναμένονταν
«ξεκλειδώσει» το συντομότερο την
διαβουλεύσεις και αποφάσεις για
καθημερινότητα, χωρίς την πανδημι«θωράκιση» ενόψει του χειμώνα.
κή απειλή πάνω από την κοινωνικο
Τον ταχύ πλέον βηματισμό προς
οικονομική κανονικότητα.
την υποχρεωτικότητα και τις «δι
Ο κύβος ερρίφθη και για τα δύο
ευκολύνσεις» στους εμβολιασμέ
«κλειδιά του φθινοπώρου», όπως συ
νους έδειξε για πρώτη φορά με
ζητιούνται ενδοκυβερνητικά, αφού
τόση ευθύτητα ο Πρωθυπουργός
η κυβέρνηση αποφασίζει δραστικές
χθες, αρχικά στη συνάντησή του
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

Τ

στο Προεδρικό Μέγαρο με την Κα
τερίνα Σακελλαροπούλου και έπειτα
στην παρέμβασή του στη Βουλή για
το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid.
«Την πειθώ την οποία μέχρι στιγμής
έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία» για
την «Ελευθερία», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, «θα τη διαδεχθεί η
επίσημη θέση για το ζήτημα υπο
χρεωτικού εμβολιασμού».
Από τα μέσα της ερχόμενης
εβδομάδας κιόλας, σύμφωνα με
πληροφορίες, ξεκινά η αντίστροφη
μέτρηση για την επίσημη γνωμοδό
τηση της Επιτροπής Βιοηθικής και
Τεχνοηθικής, που αναμενόταν τον
Αύγουστο. Οι συνεδριάσεις εξελίσ
σονται και το πόρισμα της νεοσύ
στατης Επιτροπής με πρόεδρο την
καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνο
λογίας της Ζυρίχης, Εφη Βαγενά
και αντιπρόεδρο τον ερευνητή στο
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών, δρα Χαράλαμπο Τσέκερη
θα αποτελέσει την κρίσιμη επιστη
μονική αφετηρία. Κυρίως γιατί στη
βάση της συζήτησης αναμένεται να
θιχτούν δημοσίως οι σημαντικές

Στην κυβέρνηση
προσπαθούν με νέε$
εκκλήσει$ npos tous noXiies
για «εμβολιασπκό κύμα»
evros του καλοκαιριού

πτυχές - υγειονομικές, ηθικές, νομι
κές, κοινωνικές-που θα στρώσουν
τον δρόμο για πολιτικές αποφάσεις.
Στην αφετηρία της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού είναι βέβαιο
ότι τίθενται οι γιατροί, οι νοσηλευ
τές, το προσωπικό σε νοσοκομεία,
γηροκομεία και κάθε μονάδα φροντί
δας ευπαθών ομάδων. Ωστόσο μένει
να φανεί εάν από τις διαβουλεύσεις
των αρμοδίων προκόψει ανάγκη
για τυχόν επέκταση του μέτρου σε
επιπλέον επαγγελματικές και κοινω
νικές κατηγορίες, όπως ενδεικτικά
εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι σε μέ
σα μεταφοράς και εάν βεβαίως θα
κατοχυρώνεται (συνταγματικά και
ηθικά) μια τέτοια επιλογή.
Συνολικά πάντως ο Πρωθυπουρ
γός δεσμεύτηκε για αποφάσεις «με
ευαισθησία και σαφή προτεραιότη
τα στη δημόσια υγεία», μιλώντας
για πέρασμα «από τη μάχη με την
πανδημία στον προγραμματισμό
της μάχης για την ευημερία» ενώ
μήνυμα με σημασία εξέπεμψε και η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Πέρα
από την προστασία της δημόσιας

υγείας, το Σύνταγμα κατά κανένα
τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα
σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη
ζωή του άλλου και την υγεία του»
είπε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
«άρα το όριο της ελευθερίας των
επιλογών μας είναι ο διπλανός μας
(...) Ιδιαίτερα για ανθρώπους που
λειτουργούν, δουλεύουν και επηρε
άζουν πάρα πολύ πληθυσμό».

Στη συνάντησή του
στο Προεδρικό
Μέγαρο με
την Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ο
Κυριάκοβ Μητσοτάκηε
ανέδειξε τον ταχύ
βηματισμό τόσο npos
την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών
όσο και npos τα
προνόμια για tous
εμΒολιασμένουβ
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 «Κλείδωσαν» οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

ΗΠΑ: Χαλάρωση
ταξιδιωτικής οδηγίας
για την Ελλάδα

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-06-2021

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαλάρωσε την ταξιδιωτική οδηγία για περίπου 50 χώρεε, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα. Η επιστροφή ms Ελλάδαβ στην Κατηγορία 3 (σύσταση για επανεξέταση του
ταξιδιού) ανακοινώθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών
οδηγιών από tis ΗΠΑ, στην οποία προχωρεί λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
Είχε προηγηθεί η κίνηση από τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψηθ και Ελέγχου Νόσων
ταξιδιωτικέε tous συστάσειβ για 61 χώρεβ, συμπεριλαμβανομένηβ ms Ελλάδαε.

που χαλάρωσαν

tis

ταία ευκαιρία στην επιχείρηση...
πειθώ. «Προτιμώ το σωστό να επι
λέγεται από την κοινωνία παρά να
επιβάλλεται σε αυτή» ήταν η απο
στροφή του Μητσοτάκη ο οποίος
επεφύλασσε ουσιαστικά ένα μήνυ
μα προς όσους επιμείνουν να μην
ακολουθήσουν τον δρόμο προς το
εμβολιαστικό κέντρο, εκτιμώντας
ότι «ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί
να απαγορεύσει σε επιχειρηματία,
π.χ. της εστίασης, να πει ότι δέχεται
μόνο εμβολιασμένους».
ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ. Ηδη σχεδιάζε
ται άλλη μία καλοκαιρινή καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού, ενώ
η κυβέρνηση δεν θα φέρει εντός
των επόμενων ημερών τις «διευ
κολύνσεις» των εμβολιασμένων
(ελεύθερη είσοδος σε κλειστούς
χώρους, καμία προϋπόθεση για self
ή rapid τεστ στην εργασία, στις με
τακινήσεις, στον αθλητισμό κ.ο.κ.).
Αντίθετα, θα αφήσει ένα χρονικό
περιθώριο, τουλάχιστον ενός μήνα
κατά τις εκτιμήσεις, από τη στιγ
μή που όλοι θα έχουν πρόσβαση
στο εμβόλιο που επιθυμούν ώστε
να προγραμματίζονται ραντεβού
και να προχωρούν και οι δεύτερες
δόσεις. Σε γενικές γραμμές όμως
προαναγγέλλεται «σχετικά σύντο
μος» δημόσιος διάλογος.

PFIZER

Εξετάζουν τη χορήγηση
εμβολίου σε παιδιά 5-11 ετών
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ της χορήγησης του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά
ηλικίας 5-11 ετών ανακοίνωσε χθες στο Twitter ο επικεφαλής
της εταιρείας, Αλμπερτ Μπουρλά. Πρόκειται για μια μελέτη
για την περαιτέρω αξιολόγηση του εμβολίου, με την οποία,
σύμφωνα με τον ίδιο, εάν επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η
ανοσογονικότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, θα προ
στατεύσει τόσο την κοινωνία όσο και τα παιδιά. «Αν και τα
δεδομένα δείχνουν ότι η σοβαρή νόσηση Covid είναι σπάνια
στα παιδιά, ο εκτεταμένος εμβολιασμός αποτελεί κρίσιμο
εργαλείο προκειμένου να σταματήσει η μετάδοση. Γι’ αυτό
είμαι ενθουσιασμένος που έχουμε αρχίσει να χορηγούμε
δόσεις σε συμμετέχοντες ηλικίας 5 έως 11 ετών στο πλαίσιο
παγκόσμιας μελέτης», πρόσθεσε. Εξάλλου, κρίσιμες αποφάσεις
αναμένονται εντός της εβδομάδας - ενδεχομένως και σήμε
ρα - που αφορούν την άρση των τελευταίων περιοριστικών
μέτρων, όπως είναι η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
και η επιστροφή της μουσικής σε καφέ και μπαρ.
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ. Εν τω μεταξύ, 1.339 νέα κρούσματα ανα
κοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΥ με τον δείκτη θετικότητας
εντούτοις να υποχωρεί ακόμη περισσότερο, πέφτοντας στο
2,39%. Πτώση, όμως, καταγράφεται και στους διασωληνωμένους ασθενείς, οι οποίοι ανέρχονταν έως και χθες το μεσημέρι
στους 381. Τέλος, οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι
30, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 12.331 απώλειες.

'“'ΤΤρίω,
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Μ Ο Τ ΙΟ Ν Τ Ε Α Μ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Στην κυβέρνηση προσπαθούν με
νέες εκκλήσεις προς τους πολίτες
για «εμβολιαστικό κύμα» εντός του
καλοκαιριού να δώσουν την τελευ

To ταξίδι στην εποχή
ίου κορωνοϊοΰ
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιαξιδιώιεςμε πλοίο και αεροπλάνο
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΤΕΛΕΖΟΥ

επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα

χρειάζεται να διαθέτουν στην ελληνική,
ε την κίνηση σε λιμάνια και αε
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική,
ροδρόμια να αυξάνεται όσο το
ιταλική ή ρωσική γλώσσα και να προσκο
καλοκαίρι προχωρεί και το τείχος
μίσουν ένα από τα παρακάτω:
ανοσίας - μέσω των εμβολιασμών■- Αφού
να
έχουν ολοκληρώσει τον εμ
ισχυροποιείται, οι επίδοξοι ταξιδιώτες δεν
βολιασμό για COVID-19 τουλάχιστον 14
πρέπει να ξεχνούν ότι πέραν εισιτηρίων
ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
και προσωπικών εγγράφων θα πρέπει να
πτήση, πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
φέρουν μαζί τους και ένα από τα προβλεπιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί
έα κανάλια διάθεσης των δωρεάν self tests αναζητά
πόμενα... COVID free «πιστοποιητικά».
από δημόσια Αρχή και να περιλαμβάνει
η κυβέρνηση, καθώς η 19η Ιουνίου είναι η τελευταία
Ανάλογα με την περίσταση, λοιπόν, οι
το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, τον τύπο
ημέρα που οι πολίτες θα τα παραλαμβάνουν από τα
πολίτες θα πρέπει να έχουν στις αποσκευές
του εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και
φαρμακεία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε
τις ημερομηνίες εμβολιασμού.
δημιουργεί τη νέα λίστα με τους δικαιούχους, καθώς μετά
αρνητικό αποτέλεσμα τεστ.
Φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού
την παύση της λειτουργίας των σχολείων αλλάζει ο χάρτης
Αναλυτικά τα έγγραφα που ανάβουν το
τεστ (PCR) 72 ωρών που θα περιλαμβάνει
των αναγκών για διενέργεια αυτοελέγχου. Συγκεκριμένα,
«πράσινο φως» για αεροπορικές ή ακτο
τα στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητας
το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφά
πλοϊκές μετακινήσεις:
του επιβάτη.
σισε (με ψήφους 11 υπέρ και τριών κατά) «τη διάθεση των
Πιστοποιητικό ανάρρωσης από COVID-19,
δωρεάν self tests μέχρι και την 19η Ιουνίου 2021, για την
εκδοθέν τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη
πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού και
θετική διάγνωση αλλά όχι περισσότερο
ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών λόγω των Πανελλαδικών
από εννέα μήνες πριν από το ταξίδι.
Εξετάσεων». Και ενημερώνουν ότι μετά την ημερομηνία
■ Σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, το Ευρω
Ολοι οι επιβάτες οφείλουν να*:
αυτή οι «φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από
Εχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για
παϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.
τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα,
COVID-19 τουλάχιστον 14 ημέρες πριν
καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests».
από την προγραμματισμένη πτήση και να
προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
TO PLAN B. Υπό τις εξελίξεις αυτές, η κυβέρνηση βάζει σε
μέσω του gov.gr.
εφαρμογή το «plan Β», καθώς βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις
Φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού
Ολοι οι επιβάτες οφείλουν να*:
για να ξεκλειδώσει νέα κανάλια διανομής. Ανάμεσα σε αυτά
τεστ
(PCR) 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών.
Εηιδείξουν τη Δήλωση Υγείαβ που μπο
είναι και τα σουπερμάρκετ, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη
Εχουν
διαγνωστεί
αρνητικοί
σε
self
test
ρούν να την προμηθευτούν στα εκδοτήρια
οριστικοποιηθεί το σχέδιο καθώς εκκρεμούν κρίσιμες πτυχές
εντός 24 ωρών και να φέρουν σχετική
των εισιτηρίων αλλά και στην ιστοσελίδα
για τα logistics της νέας στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, η
έντυπη βεβαίωση μέσω του gov.gr.
του υπουργείου Ναυτιλίας. Εάν το ταξίδι
κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου
Φέρουν πιστοποιητικό ανάρρωσηβ από
συμπεριλαμβάνει αλλαγή πλοίου, τότε ο
και εναλλακτικών, καθώς η πρόθεση είναι σε συνεργασία με
COV1D-19,
εκδοθέν
τουλάχιστον
δύο
μήνες
ταξιδιώτης πρέπει να συμπληρώνει ξε
τις υποδείξεις των ειδικών να μη διακοπεί η δωρεάν αυτή
μετά
τη
θετική
διάγνωση
αλλά
όχι
περισσό
χωριστή Δήλωση Υγείας για κάθε σκέλος
παροχή σε νευραλγικούς τομείς. «Η πολιτική της δωρεάν
τερο από εννέα μήνες πριν από το ταξίδι.
του ταξιδιού του.
διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες
Φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια δι
(με ό,τι ισχύει και παραπάνω).
ανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες»,
Φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού
διαβεβαίωσε χθες σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook
τεστ (PCR) 72 ωρών ή rapid test 24 ωρών,
ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Ακης Σκέρτσος. Ο
Ολοι οι επιβάτες οφείλουν να:
είτε να δηλώσουν ότι είναι αρνητικό το
ίδιος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «από τις 12/4 που
Συμπληρώσουν και υποβάλουν τη Φόρμα
τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει
self test στη Δήλωση Υγείας.
Εντοπισμού Επιβάτη (PLF) την προηγουκαταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού
και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ» πτώση σε
μένη της πτήσης. Οι οικογένειες μπορούν
*Ενα από τα παραπάνω. Οι ανωτέρω υπο
σημαντικούς δείκτες όπως είναι η μείωση κατά 73% στα
να υποβάλουν μια κοινή φόρμα.
χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν και παιδιά
κρούσματα Covid.
Επιπλέον, έω$ tis 14 Ιουνίου όλοι οι
από έξι ετών και άνω.

Τι αλλάζει σιη διάθεση
ίων self tests
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 ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ευκολίες στους
εμβολιασμένους, υποχρεωτικότητα για ΕΣΥ, μονάδες
ηλικι ...
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 983.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-06-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Ευκολίες στους
εμβολιασμένους,
υποχρεωτικότητα
για ΕΣΥ, μονάδες
ηλικιωμένων
► ΣΕΛΙΔΑ 7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ευκολίες στους εμβολιασμένους, 1
υποχρεωτικότητα για ΕΣΥ, μονάδες ηλικι ...
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

«Διευκολύνσειβ
μόνο όταν όλοι
έχουν πρόσβαση»
ην έναρξη «πολύ σύντομα» της συζή
ΑΠ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@e-typos.com
τησης για διευκολύνσεις στους πλήρως
εμβολιασμένους, με επίσημη αφετηρία
τη χρονική στιγμή που όλοι οι ενήλικες θα μπο
Οπως είπε, εντός των επόμενων ημερών
ρούν να έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό,
αναμένουμε και το σχετικό πόρισμα από την
προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Επιτροπή Βιοηθικής, το οποίο θα δοθεί στη
Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, αλλά δημοσιότητα και θα ακολουθήσει δημόσιος
και κατά τη συνάντηση που είχε χθες με την
διάλογος για να καταλήξουμε και στις πολιτι
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελκές μας γύρω από τα θέματα αυτά.
λαροπούλου, η οποία τόνισε και από τη δική
της πλευρά την αναγκαιότητα των εμβολια
«Συλλογική νίκη»
σμών, ενώ υπογράμμισε ότι «πέρα από την
«Η αντιμετώπιση του ιού είναι μία νίκη συλλο
προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα γική και η γρήγορη ανάκαμψη μετά τον κοροκατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα
νοϊό είναι μία επιταγή εθνική», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «η ομόφωνη
σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του
άλλου και την υγεία του» και ότι «το όριο της
κύρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποι
ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός
ητικού Covid μπορεί σήμερα να σημάνει μία
μας, είναι ο άλλος».
νέα αρχή».
Το πιστοποιητικό, «που θα κάνει πιο ελεύ
Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι προτιμά
τον όρο διευκολύνσεις και όχι «προνόμια» ή
θερο το καλοκαίρι», συνιστά ένα από τα τρία
«ελευθερίες» και τόνισε ότι αυτή η συζήτηση θα στοιχεία στα οποία επεσήμανε ότι θα πρέπει
ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης από τη στιγμή τώρα να επικεντρωθούν οι εθνικές προσπά
που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνα
θειες. Τα άλλα είναι το εμβόλιο, «που θα θω
τότητα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
ρακίσει οριστικά τη δημόσια υγεία», αλλά και
να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο.

Τ

Το φθινόπωρο
Ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα αυτής της
συζήτησης φέρνοντας ως παράδειγμα το εν
δεχόμενο κάποια εστιατόρια να επιτρέψουν
την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους
μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους. «Ουδείς
το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει σε
έναν επιχειρηματία της εστίασης να πει ότι
δέχεται στο μαγαζί του μόνο εμβολιασμένους
συμπολίτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά
την ομιλία του στη Βουλή.
Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο ίδιος προτιμά «το
σωστό να πηγάζει από την ίδια την κοινωνία,
παρά να επιβάλλεται σε αυτήν» και για το λόγο
αυτό κάλεσε εκ νέου τους πολίτες «σε ένα νέο
εμβολιαστικό κύμα», ενώ ζήτησε «το εμβόλιο
της ανοσίας να γίνει αντίδοτο της ανοησίας,
καθώς δεν έχουμε περιθώριο για άλλους δι
χασμούς».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ταυτόχρονα
ως προς το ζήτημα των εμβολιασμών ότι «την
πειθώ την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμο
ποιήσει η Πολιτεία, θα διαδεχθεί και η επίσημη
θέση της για το ζήτημα του υποχρεωτικού εμ
βολιασμού υγειονομικών και εργαζομένων σε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πόρισμα ειδικών και δημόσκκ
διάλογοί για υποχρεωτικό
εμβολιασμό υγειονομικών
και εργαζομένων σε μονάδε$
φροντίδα$ ηλικιωμένων
το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», «που θα οδηγήσει στη
συνολική ανάπτυξη της οικονομίας και στην
ευημερία της κοινωνίας».

Πρωτοβουλίες
Ο πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει χθες
στη Βουλή για να υπογραμμίσει και προσωπικά
τπ σημασία του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ως
μία τολμηρή ελληνική πρωτοβουλία, καθώς
πρώτη η χώρα μας το εισηγήθηκε στους ευρω
παϊκούς θεσμούς, ενώ επεσήμανε ότι συνιστά
ταυτόχρονα και απόδειξη ότι «ακόμα και στο
πιο σκοτεινό σημείο του τρίτου κύματος, τον
Ιανουάριο αυτού του έτους, π χώρα είχε σχέ
διο και προνοητικότητα». Υπενθύμισε μάλιστα
ότι π Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή
και άλλων πρωτοβουλιών, καθώς ήταν από

τις πρώτες, αν όχι η πρώτη χώρα που χρησι
μοποίησε μαζικά τα self tests, ενώ μαζί με άλ
λες 7 ευρωπαϊκές χώρες έθεσαν πρώτες στον
ευρωπαϊκό διάλογο, ήδη από τον περασμένο
Μάρτιο, την ανάγκη να υπάρχει μία μεγάλη ευ
ρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στην τεράστια
οικονομική ύφεση που προκάλεσε ο κορονοϊός,
με αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας το
Ταμείο Ανάκαμψης.
Οσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση,
ο κ. Μητσοτάκης, ζήτησε «να μην εφησυχάζου
με απέναντι στον κίνδυνο».
Αναφερόμενος σε περιοχές που για ειδι
κούς λόγους, «κάποιοι κατανοητοί, κάποιοι
όμως ακατανόητοι», όπως είπε, υστερούν στα
ποσοστά εμβολιασμού, κάλεσε και το σύνολο
των βουλευτών, συμπολίτευσης και αντιπολί
τευσης, να συνδράμουν έτσι ώστε να αυξηθεί
π συμμετοχή.
Η κ. Σακελλαροπούλου έκανε ιδιαίτερη ανα
φορά στο «ενθαρρυντικό» γεγονός ότι «οι νέοι
δείχνουν να μένουν μακριά από ιδεοληψίες και
φοβίες και να προχωρούν, με σημαντικό ρυθμό,
να εμβολιαστούν».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις χθεσινές
του παρεμβάσεις και στην ενίσχυση του ΕΣΥ
αυτούς τους ϊ 6 μήνες με χιλιάδες επαγγελ-

ματίες Υγείας, αλλά και στην προκήρυξη τώρα
ακόμα 600 μόνιμων θέσεων γιατρών και τον
Σεπτέμβριο άλλων 4.900 θέσεων, πρωτίστως
νοσηλευτών. Τόνισε επίσης τον εκσυγχρονισμό
πολλών δομών Υγείας με τα περίπου 2 δισε
κατομμύρια, τα οποία προορίζονται γι’ αυτόν
το σκοπό από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και
από το νέο ΕΣΠΑ.

«Εθνική συμφωνία»
Ζήτησε επίσης «π ελπίδα για το τέλος της
πανδημίας να μετατραπεί στην αρχή μιας νέας
εθνικής συμφωνίας», καλώντας και όλη τπν
αντιπολίτευση «να αναλάβει τον δημιουργικό
ρόλο που της ανήκει και να συμβαδίσει μαζί με
την υπόλοιπη χώρα προς τα μπροστά».
«Δεν ξεχνώ ότι πέρασε ένας χειμώνας τυ
φλών καταγγελιών με επικλήσεις ψεύτικων
ή και επιλεκτικών στοιχείων. Μια μικρόψυχη
αμφισβήτηση, ανοιχτή στην κατηγορία, ότι μετατρέπεται σε υγειονομικό σαμποτάζ. Πότε με
το ρίσκο των διαδηλώσεων, όταν ο ιός επέλαυνε, πότε με την υποτίμηση ακόμα και του
ίδιου του εμβολίου, που αποκλήθηκε θυμίζω
μόλις πέρυσι τον Νοέμβριο ως εμπόριο ελπί
δας που τάχα επινόησε π κυβέρνηση», τόνισε
χαρακτηριστικά. ■
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 Δρομολογείται υποχρεωτικός εμβολιασμός των
υγειονομικών
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-06-2021

Επιφάνεια 632.71 cm² Κυκλοφορία:
:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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«Το σύνταγμα κατά κανόναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου» σχολίασε στη συνάντησή της με
τον πρωθυπουργό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενόψει του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών

Δρομολογείται υποχρεωτικός
εμβολιασμός των υγειονομικών
«Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι είναι η προσφορά των εμβολίων» ήταν
η φράση - άδειασμα του Θεμιστοκλέους προς τον πρωθυπουργό,
που εστιάζει μονομερώς στους δύσπιστους

Του

ότι «επομένως, είναι πολύ εσφαλμένη αυτή

θεσιμότητα των εμβολίων στη Σκόπελο-

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστη

απάντησε ότι «υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση

ρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους».

από ό,τι είναι η προσφορά των εμβολίων.

Εμβολιασμένοι πολίτες στην εστίαση

Στην Αττική αυτή τη στιγμή τα ραντεβού εί
ναι καλυμμένα 100%», τονίζοντας πως

ον υποχρεωτικό εμβολιασμό των
υγειονομικών και των εργαζόμε

Τ

νων στις μονάδες φροντίδας ηλι

Ο πρωθυπουργός, λίγο αργότερα από το
κιωμένων καθώς και την παροχή
βήμα της Βουλής, όρισε ως «αφετηρία της
«διευκολύνσεων» στους πλήρως εμβολια
σχετικής συζήτησης τη χρονική εκείνη στιγ

σμένους δρομολογεί η κυβέρνηοη. «Αναμέ
μή που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν πρό
νουμε εντός των επόμενων ημερών το σχε
σβαση στο εμβόλιο το οποίο επιθυμούν να

Μαζικοί εμβολιασμοί για την αποτροπή
τέταρτου κύματος

τικό πόρισμα από την Επιτροπή Βιοηθικής,

κάνουν». Υπό αυτό το πρίσμα, αίσθηση προ-

Ο Κ. Μητσοτάκης, λαμβάνοντας αποστά

το οποίο και θα δοθεί στη δημοσιότητα, έτσι

κάλεσε ότι όρισε τον στόχο «ουδείς το φθι

σεις από το εμβολιαστικό success stoiy που

ώστε, πιστεύω, μετά από έναν σχετικά σύ
ντομο δημόσιο διάλογο να καταλήξουμε και

νόπωρο να μπορεί να απαγορεύσει, παρα
δείγματος χάρη, σε έναν επιχειρηματία της

τουριστών, σημείωσε ότι «ο μαζικός εμβο

στις πολιτικές μας γύρω από τα θέματα

εστίασης να πει ότι δέχεται στο μαγαζί του

λιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να απο

αυτά» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτά-

μόνο εμβολιασμένους συμπολίτες μας»!

κλειστεί ένα τέταρτο κύμα του κορωνοϊού».

κης στο πλαίσιο της συνάντησής του με την
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Τη συμβατό

είχε γράψει ο ίδιος για την προσέλευση των

Συμπλήρωσε δε ότι «στην Ελλάδα των νέων

Άδειασμα από Θεμιστοκλέους

οριζόντων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύ

τητα του ανωτέρω πλαισίου με το γράμμα

Την ώρα ωστόσο που ο Κ. Μητσοτάκης

του συντάγματος κατέγραψε η Πρόεδρος

ενοχοποιούσε τους διασωληνωμένους πο
λίτες με τον ισχυρισμό πως «η συντριπτική

ντι στο δικό τους καλό».
θυπουργικός ισχυρισμός πως «επενδύσαμε

στασία της δημόσιας υγείας, το σύνταγμα

πλειονότητά τους δεν είχε εμβολιαστεί και
δεν το έκαναν από επιλογή», ο Μάριος Θε

κατά κανέναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαί

μιστοκλέους δήλωνε ότι «ούτε αρκετά εμβό

ας και τα πήγαμε καλύτερα -στο δεύτερο

ωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή

κύμα- σε σύγκριση με κράτη πλουσιότερα

τού άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο της

λια υπάρχουν ούτε αρκετά διαθέσιμα ραντε
βού, ειδικά για τους άνω των 60»! Ο γενικός

ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλα

γραμματέας Πρωτοβάθμιας

νός μας. Είναι ο άλλος». Σημείωσε μάλιστα

Υγείας -σε ερώτηση δημοσιογράφου για δια

φιακού συνεδρίου «Beyond the Pandemic: A
Radical New Approach to Health Security»...

της Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του
ΣτΕ αναφέροντας ότι «πέρα από την προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σκόπελο,
αλλά σε όλη τη χώρα»!

Φροντίδας

σπιστοι απέναντι στην επιστήμη και απένα
Τέλος, μνημείο εμπαιγμού αποτελεί ο πρωστις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγεί

από το δικό μας» κατά τις εργασίες του ψη
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 Για ποιους χτυπάει... η καμπάνα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 924.47 cm² Κυκλοφορία:
:

09-06-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Για ποιουςχτυπάει
η καμπάνα του Κυριάκου για
υποχρεωτικό εμβολιασμό
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ «ΜΠΟΝΟΥΕ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΣΕΛ.8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μητσοτάκης:
«Ουδεις το φθινόπωρο
θα μπορεί να απαγορεύσει,
π.χ., σε έναν επιχειρηματία
της εστίασης να πει ότι
δέχεται μόνο εμβολιασμένους»
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 Για ποιους χτυπάει... η καμπάνα
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-06-2021

Για nolous χτυπάει... η καμπάνα
ο μήνυμα για τη δρομολόγηση

νο της εισήγησης, όπως είπε ο κ. Μητσο

εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο εμβολια

επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι οι πο

των... υποχρεωτικών εμβολια

τάκης, αυτό θα δοθεί στη δημοσιότητα,

σμένους».

λίτες να κλείσουν το ραντεβού τους και να

σμών αλλά και το έναυσμα της

προκειμένου να υπάρξει και η δέουσα δη

συζήτησης για τις διευκολύν

μόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα,

Τ

ολοκληρώσουν το σχήμα. Με άλλα λόγια,

Διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους

ο πραγματικός χρόνος για την εν λόγω συ

σεις σε εμβολιασμένους πολίτες έδωσε
ώστε εν συνεχεία να ληφθούν οι πολιτικές

Από εκεί και πέρα, εκτός απότους υπο

ζήτηση είναι προς το τέλος του καλοκαιρι

χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δύο
αποφάσεις.
παΟ πρωθυπουργός, πάντως,

χρεωτικούς εμβολιασμούς για υγειονομι

ού, αν και στο Μαξίμου δεν περνούν απα

ρεμβάσειςτου, στο Προεδρικό Μέγαρο

και σε άλλο σημείο των χθεσινών του το

κούς και εργαζομένους σε μονάδες

ρατήρητες πρωτοβουλίες, όπως αυτή των

και στη Βουλή.

ποθετήσεων έδειξε ότι τα πράγματα...

φροντίδας ηλικιωμένων, υπάρχει και το

εργαζομένων της Alpha Bank, οι οποίοι

έχουν πάρει τον δρόμο τους. «Την πειθώ,

ζήτημα της «διευκόλυνσης» όσων έχουν

ζήτησαν υποχρεωτικές άδειες για τους μη

την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποι

εμβολιαστεί.

εμβολιασμένους συναδέλφους τους.

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

ήσει η Πολιτεία, θα τη διαδεχθεί και η επί

Το πρώτο μέτρο που θα ανακοινωθεί τις

σημη θέση της για το ζήτημα του υποχρε

αμέσως επόμενες μέρες είναι η εξαίρεση

ωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και

αυτών από την υποχρεωτικότητα του self

Σήμερα, τέλος, κατά πάσα πιθανότητα

εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλι

test καιτης δήλωσης αυτού για παραγωγι

θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών
για ορισμένα πρόσθετα μέτρα χαλάρω

Νέα άρση περιορισμών

κιωμένων. Πολύ σύντομα, έπειτα από αί-

κές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα,

«Θα γίνει και η συζήτηση σχετικά με τον

τημάμουθα γνωμοδοτήσει δημόσια η

όμως, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θέλησε

σης. Κεντρικό σενάριο είναι η παράταση

υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατη

Επιτροπή Βιοηθικής. Και η κυβέρνηση,

να ανοίξει τη σχετική συζήτηση, υπάρχει

της κυκλοφορίας έως τη 1.30 από τις 00.30

γοριών εργαζομένων στο σύστημα υγείας,

λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευσή της,

όμως χρόνος μέχρι να συντρέχουν οι προ

σήμερα, ενώ μένει να φανεί αν από το

υγειονομικών, εργαζόμενων στις μονάδες

θα αποφασίσει με ευαισθησία αλλά και με

ϋποθέσεις που θα επιτρέψουν μεγαλύτε

Σαββατοκύριακο θα ανοίξει ξανά και η

φροντίδας ηλικιωμένων», είπε με νόημα

σαφή προτεραιότητα στη δημόσια Υγεία»,

ρες ελευθερίες, ιδίως ως προςτην πρό

μουσική στην εστίαση. Όσο για τις δεξιώ

χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη μη

είπε λίγη ώρα μετά την επίσκεψή του στο

σβαση σε εσωτερικούς χώρους. Στο Προ

σεις γάμων και βαπτίσεων, εκτιμάται ότι

νιαία του συνάντηση με την Πρόεδρο της

Προεδρικό, μιλώντας στη Βουλή για το

εδρικό, δε, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι

θα επιτραπούν 200 ή ακόμα και περισσό

Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπου-

Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid.

θα πρέπει να συζητάμε για διευκολύνσεις

τερα άτομα σε κτήματα και εξωτερικούς
χώρους από τις αρχές Ιουλίου.

λου, προσθέτοντας ότι τις επόμενες μέρες

Εκεί ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος

και όχι για προνόμια. «Θεωρώ ότι αυτή η

θα υπάρξει το πόρισμα της Επιτροπής Βι-

στη σημασία του εμβολιασμού αλλά και

συζήτηση θα ανοίξει σύντομα. Θα ανοίξει

οηθικής υπό την καθηγήτρια του Πανεπι

στο τι περιμένει όσους δεντον επιλέξουν

από πλευράς κυβέρνησης απότη στιγμή

στημίου της Ζυρίχης Έφη Βαγενά για την

από θέση ενώ θα υπάρχει επάρκεια εμβο

που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουντη

Μητσοτάκης: «Ουδείς

υποχρεωτικότητα. Σύμφωνα με έγκυρες

λίων, είπε: «Η συζήτηση για τις διευκο

δυνατότητα εντός εύλογου χρονικού δια

το φθινόπωρο θα μπορεί

πληροφορίες της «Political», η σχετική ει

λύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα και η επί

στήματος να έχουν πρόσβαση σε ένα εμ

σήγηση της Επιτροπής μπορεί να αναμέ

σημη αφετηρία είναι η χρονική στιγμή που

βόλιο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

νεται και την ερχόμενη εβδομάδα,καθώς

όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο

Πρακτικά, βεβαίως, όπως εξηγούν κυ

ήδη έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις στο

εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν. Ου-

βερνητικά στελέχη, υπάρχειακόμα χρό

πλαίσιοτης Επιτροπής.

δείςτο φθινόπωρο θα μπορεί να απαγο

νος, με δεδομένο ότι όλα τα εμβόλια δεν

ρεύσει. π.χ., σε έναν επιχειρηματία της

έχουν ανοίξει για όλους τους πολίτες και,

Απότη στιγμή που θα υπάρχειτο κείμε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

να απαγορεύσει, π.χ., σε έναν
επιχειρηματία της εστίασης να πει
ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους»
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 Δημόσιο ή ιδιωτικό;
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 226.97 cm² Κυκλοφορία:
:

09-06-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δημόσιο ή ιδιωτικό;
ην περασμένη Τετάρτη, μιλώΑΔΕΣΜΕΥΤΑ
vms σε ένα συνέδριο για το
Του Διονυςη Γουςετη
σύστημα υγείαε, ο πρωθυ
πουργό s δήλωσε: «Το Εθνικό Σύ
στημα Υγείαε δεν είναι υποχρε
ωτικά Κρατικό Σύστημα Υγεία$». δημόσια νοσοκομεία σπαρμένα Νοέμβριο, με προληπτικέ3 απερ
Ηταν αυτή η αποστροφή που εξα σε κάθε ραχούλα (oncos και τα γέ εναντίον ms «εμπορευματογρίωσε τη συριζαϊκή «Εφημερί ΑΕΙ), όπου εκ των πραγμάτων όλα noinons ms υγεία3».
δα των Συντακτών». Με τον πέν είναι ανεπαρκή και έτσι ο ασθεΟι βδέλλε3 του δημόσιου ΟΤΕ,
θιμο τίτλο «Το τέλθ3 του ΕΣΥ» νή3 μοιραία καταφεύγει στα... ms ΔΕΗ, ms Ολυμπιακοί, του
pas θύμισε ότι γι’ αυτήν ένα μη ιδιωτικά. Είναι ακόμη προτιμό- ΟΛΠ κ.λπ. βρήκαν oXes φωλιά
πλήρωε κρατικό σύστημα υγείαε τερεΞ οι ασύδοτεΕ απεργέ, τα στον ΣΥΡΙΖΑ και η παράδοση συ
είναι διαβολικό. Mas εξοντώνει φακελάκια, η ομηρία otous συν- νεχίζεται. Η ιδεοληψία του απο
onus ο καπιταλισμό3. Φρόντισε δικαλιστέ3. Ηδη οι τελευταίοι ζη βαίνει εΐ3 βόρο5 ms κοινωνία3,
να pas το θυμίσει νωρίτερα και ο τούν να μονιμοποιηθούν μετά το αλλά και αυτού του ίδιου και ms
Π. Σκουρλέτηε στα «ΝΕΑ», όταν πέρα3 ms nav6npias όσοι υγει an0xno0s του. Δεν πήρε το μάθη
κατήγγειλε τον «ψηφιακό καπι ονομικοί προσλήφθηκαν εκτά- μα ούτε από την πρόσφατη (3/6)
ταλισμό» (sic) του Κ. Πιερρακόκη κτωε για την αντιμετώπισή ms. πρωτοφανή κινητοποίηση των
που διευκόλυνε σημαντικά τον Το ότι npocpavcos θα περισσεύουν επιβατών στο λιμάνι που ακύρωσε
δεν tous αφορά. Τα κορόιδα πλη την απεργία του ΚΚΕ. Τώρα, πριν
εμβολιασμό pas.
ITpocpavcbs, είναι προτιμότερο ρώνουν. Tis προθέσειε mus τΐ3 ακόμα η κυβέρνηση κάνει συγκε
ένα σοβιετικό σύστημα με apryciis έδειξαν κιόλα5 τον περασμένο κριμένη πρόταση για το σύστημα

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υγεία5, σπεύδει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
επίδειξη ms αριστεροσύνη3 του.
Mias αριστεροσύνη3 παρωχη
μένα και αποτυχημένα. Τα σο
βιετικού τύπου καθεστώτα κατέρρευσαν επειδή απαγόρευσαν την
ιδιωτική πρωτοβουλία cos κίνητρο
για την παραγωγή. Η κομμουνι
στική Κίνα αντελήφθη τον κίνδυ
νο, επέτρεψε την ιδιωτική πρωτο
βουλία και σήμερα διεκδικεί από
to ΗΠΑ τον τίτλο του πλανητάρ
χη. Τα ευρωπαϊκά κομμουνιστικό
κόμματα αποκήρυξαν τη Σοβιετία
και τον κρατισμό, αλλά δεν κατάφεραν να διασωθούν. Ετσι, το
μεγαλύτερο κόμμα ms ευρωπαϊiais Αριστερά3 αναλογικά είναι...
ο ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι η Ελ
λάδα είναι η πιο αριστερή χώρα
ms Eupconns. Συγχρόνου, η πιο
καθυστερημένη. Οχι τυχαία.
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 «ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΥΧΑΝ Ο
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 602.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1
09-06-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΟΥΧΑΝ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ»
► ΣΕΛΙΔΑ 26

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΥΧΑΝ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-06-2021

ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗ «WALL STREET JOURNAL» ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

«Μάλλον από εργαστήριο
ins Ουχάν ο Kopovoios»
D

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
νισχύειαι ίο σενάριο ιης «δι
asoutzou@e-typos.com
αρροής» ίου ιού Sars-CoV-2
από εργαστήριο στην Ουχάν
της Κίνας, καθώς ακόμη μία έκθεση
μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ
για την προέλευση του κορονοϊού
Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικα
που διεξήγαγε αμερικανικό κρατικό
νός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε
εργαστήριο βλέπει το φως της δημο
στο τέλος Μάίου από τις αμερικανικές
σιότητας.
μυστικές υπηρεσίες να ερευνήσουν
Σύμφωνα με την εφημερίδα
την προέλευση του ιού και τα πιθανά
«Wall Street Journal», η μελέτη του
σενάρια δίνοντας διορία 90 ημερών
«Lawrence Livermore National
για να καταθέσουν το τελικό πόρισμά
Laboratory» στην Καλιφόρνια που
τους.
ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
Δύο σενάρια
υπόθεση πως «ο ιός ενδέχεται να διΟι αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφο
έρρευσε από εργαστήριο στην Ουχάν
ριών εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια:
της Κίνας είναι εύλογη και αξίζει να
ότι ο ιός προήλθε από ατύχημα σε ερ
ερευνηθεί περαιτέρω».
γαστήριο ή από την επαφή ενός ατό
Η εκτίμηση των επιστημόνων του
μου με ένα μολυσμένο ζώο, όμως δεν
αμερικανικού εργαστηρίου βασίστηκε
έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρα
στη γονιδιακή ανάλυση του ιού. Στα
σμα, είχε δηλώσει ο Μπάιντεν.
αποτελέσματα της συγκεκριμένης
Εν τω μεταξύ, έχει διαρρεύσει μια
ακόμη απόρρητη έκθεση αμερικανι
μελέτης αναφέρθηκε και το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ στη δική του έκθεση
κών Υπηρεσιών Πληροφοριών που
για την προέλευση της πανδημίας
συντάχθηκε όταν ήταν πρόεδρος των
που δημοσιεύθηκε τους τελευταίους
ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρει

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πως τρεις ερευνητές στο Ινστιτούτο
Ιολογίας της Ουχάν αρρώστησαν τον
Νοέμβριο του 2019, με συμπτώματα
κορονοϊού, και χρειάστηκε να νοσηλευθούν.

Το Πεκίνο

ΑΝΑΛΥΣΗ
Η εκτίμηση των
επιστημόνων του
αμερικανικού
εργαστηρίου βασίστηκε
στη γονιδιακή ανάλυση
του ιού και ζητούν
περαιτέρω έρευνα

Η διεθνής κοινότητα έχει ζητήσει από
την Κίνα να παρουσιάσει όλα τα στοι
χεία που διαθέτει για την προέλευση
του ιού και να επιτρέψει την πρόσβα
ση στο επίμαχο εργαστήριο, ωστόσο
το Πεκίνο κάνει λόγο για προώθηση
θεωριών συνωμοσίας που στοχοποιούν τη χώρα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
επεσήμανε χθες πως δεν μπορεί να
υποχρεώσει την Κίνα να δώσει πε
ρισσότερα στοιχεία, ωστόσο ο Αμε
ρικανός λοιμωξιολόγος δρ Αντονι
Φάουτσι κάλεσε την κινεζική κυβέρ
νηση να δώσει στη δημοσιότητα τους
ιατρικούς φακέλους εννιά Κινέζων, η
ασθένεια των οποίων μπορεί να δώ
σει περισσότερα στοιχεία για το πώς
πρωτοεμφανίστηκε ο ιός. ■
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 Self test από την τσέπη των εργαζομένων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 853.53 cm² Κυκλοφορία:
:

1
09-06-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Φιάσκο με τα self tests
κατέρρευσε το σχέδιο
της κυβέρνησης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

21

 Self test από την τσέπη των εργαζομένων
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-06-2021

Σε γνώση της
κυβέρνησης
ήταν η
απόφαση
Το κωμικό στην υπόθεση
είναι όχι οι παλινωδίες της
κυβέρνησης έγιναν πρώτα
γνωστές από τις δηλώσεις
του μέλους του
Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
Θανάση Παπαθανάση, ο
οποίος γνωστοποίησε
μέσω OPEN (8.6.21) την
απόφαση των
φαρμακοποιών να
σταματήσει η δωρεάν
διάθεση των self tests!

Self test από την τσέπη
των εργαζομένων
Για το φιάσκο των self tests μάθαμε από τα φαρμακεία και ακολούθησαν οι ασαφείς
και γενικόλογες υποσχέσεις Σκέρτσου για συνέχιση του προγράμματος, αλλά
και παραθυράκι για ψαλίδισμα στους δικαιούχους των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων

Του

τούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».

ΤΑΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η

πολιτική δωρεάν διανομής self test
οτον πληθυσμό μέσω των φαρμα

Με τη φράση «ομάδες δικαιούχων» μοιάζει
να προεξοφλεί ένα μεγάλο «ψαλίδι» στον αριθ

πολίτες.

μό εκείνων που δικαιούνται δωρεάν self test.

Δεν αποπειράθηκε, βέβαια, να εξηγήσει
γιατί δεν τηρήθηκαν οι ανεδαφικοί στόχοι
του Απριλίου. Ούτε απάντησε πειστικά στην
κριτική επιστημόνων και κομμάτων της αντι

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι όσοι έχουν εμβο
λιαστεί και με τις δύο δόσεις δεν θα υποχρεού-

κείων ολοκληρώνεται για τον μήνα

νται να κάνουν self test, εκτός αν εμφανίζουν
Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση
συμπτώματα (Μ. Θεοδωρίδου, 7.6.21), κάτι
τριών τεστ στις ομάδες δικαιούχων κατά
πουτη
παραπέμπει και στη συζήτηση, την οποία...

διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας»:
ανοιγοκλείνει με άγαρμπο τρόπο η ίδια η κυ
τεχνοκρατικά, λιτά και κυνικά, ο Άκης Σκέρβέρνηση, για τα «προνόμια» («επιβράβευση»
τσος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
το είπε χθες ο υπουργός Υγείας) που σχεδιάζει
και εμπνευστής του προγράμματος για το
να παραχωρήσει η κυβέρνηση σε όσους έχουν
άνοιγμα της οικονομίας με εργαλείο τα αμφι
εμβολιαστεί.
λεγόμενα self tests, επιβεβαίωσε χθες το τέλος
της δωρεάν διανομής από τα φαρμακεία.
Έπρεπε, βέβαια, να το ανακοινώσει πρώτα
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και
μετά να θυμηθεί, μέσω Facebook και όχι επί

Πήγε περίπατο ο αρχικός σχεδιασμός

Η ουσία είναι ότι, 2,5 περίπου μήνες μετά
την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, από τον

σημης ανακοίνωσης, ο Ακης Σκέρτσος να
ενημερώσει τους πολίτες για το τι ακολουθεί
από εδώ και στο εξής.

ίδιο τον Άκη Σκέρτσο (που αιφνιδίασε ακόμα

Για την ώρα, αρκέστηκε να δώσει τη θολή

test την εβδομάδα σε κάθε πολίτη» δεν υλο

υπόσχεση ότι «η πολιτική τής δωρεάν διάθε
σης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους
μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων
και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευ

ποιήθηκε ποτέ.Όσο δε για τη δήλωση πως θα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ο Άκης Σκέρτσος τηνΤρίτη, έχουν διανεμηθεί
(έως χθες) μόλις 24.385.261 τεστ σε 4.284.111

και μέλη της επιτροπής των λοιμωξιολόγων),
η δέσμευση για «διανομή ενός δωρεάν self

είχαμε έως και 10 εκατομμύρια τεστ την εβδο
μάδα, μόνο ως αστείο ακούγεται σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος

πολίτευσης ότι τα self tests θα έπρεπε να
έχουν μόνο συμπληρωματικό ρόλο σε μια
στρατηγική έγκαιρης διάγνωσης και αντιμε
τώπισης ατόμων με ασυμπτωματική λοίμω
ξη Covid-19 σε αυτή τη φάση της πανδημίας.
Ίσως η αλλαγή πολιτικής (βλέπε: το τέλος
της δωρεάν διανομής) να είναι και μια παρα
δοχή ότι τα self tests δεν μπορούν επ’ ουδενί
να είναι το κλειδί για την «επιστροφή στην κα
νονικότητα».
Ας ελπίσουμε, μετά τις αλλαγές στη διανο
μή αυτών των τεστ -και με το δεδομένο ότι η
πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας δεν εί
ναι η αναμενόμενη (άλλη μια κραυγαλέα αναντιστοτχία κυβερνητικών προβλέψεων και
πραγματικότητας)-, να δοθεί το κύριο βάρος
πλέον σε αξιόπιστους ελέγχους με μοριακά
και rapid tests που διενεργούνται από πιστο
ποιημένα εργαστήρια του δημόσιου και του

Η καθυστερημένη
αντίδραση Σκέρτσου ήρθε
έπειτα από την έκταση που
πήραν οι δηλώσεις
Παπαθανάση, ότι τα
φαρμακεία θα διαθέσουν
τα τελευταία self tests
μέχρι τις 19 Ιουνίου ώστε
να καλυφθούν οι μαθητές
που δίνουν Πανελλαδικές.
Από εκεί και πέρα, τα self
tests θα υπάρχουν στα
ράφια αλλά θα διατίθενται
έναντι αντιτίμου.
Σημειώνεται ότι την αρχή
έκανε από την
προηγούμενη εβδομάδα ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας, ο οποίος
σταμάτησε να χορηγεί
δωρεάν self tests από τις 7
Ιουνίου.
0 Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος
πήρε, στη συνέχεια, την
απόφαση «να επεκτείνει
το δίμηνο διανομής έως τις
19 Ιουνίου», απόφαση που
ήταν σε γνώση της
κυβέρνησης(αλλά την
απέκρυπτε από τους
πολίτες) καθώς η
συμφωνία προέβλεπε ότι
τα φαρμακεία θα
καλύψουν τους πολίτες
μέχρι τέλος του μήνα.
Μετά την ημερομηνία
αυτή, οι φαρμακαποθήκες
θα πρέπει να παραλάβουν
από τα φαρμακεία τα
αποθέματα που έχουν
μείνει αδιάθετα, καθώς
τερματίζεται η δωρεάν
διάθεση των self tests.

ιδιωτικού τομέα.
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 ΣΔΙΤ με σίγουρη πελατεία και εξασφαλισμένα κέρδη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

40

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 275.21 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-06-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

οκι ψιλά

Του

ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΟΥ

Εύκολες δουλειές με
σίγουρηβελατεία και
εξασφαλισμένα κέρδη
μέσα στα δημόσια
νοσοκομεία είναι αυτό
βουρροσφέρει στους
ιδιώτες η κυβέρνηση όταν
μιλά γιαβοιοτική
αναβάθμιση του ΕΣΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΔΙΤ με σίγουρη πελατεία
και εξασφαλισμένα κέρδη
άναμε βήματα συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες δύσκολες.
Είναι πολύ ενδιαφέρον για την
επόμενη μέρα και πρέπει να
αξιολογηθεί πώς δούλεψαν μαζί κράτος και
ιδιωτικός τομέας. Το σύστημα Υγείας πρέπει να
βρει νέους τρόπους συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι
μόνο κρατικό, αλλά ποιοτικό», δήλωσε προ
ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας τον
δρόμο για τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα
του ΕΣΥ και την προώθηση των ΣΔΙΤ
στον τομέα της Υγείας.

Κ

Μόνο που δεν μας εξήγησε ποιος ωφελήθηκε
από τα «βήματα συνεργασίας» με τους ιδιώτες
που έγιναν από την αρχή της υγειονομικής
κρίσης μέχρι σήμερα. Γιατί αν βάλουμε κάτω τα
δεδομένα και τα χρήματα που το Δημόσιο
δαπάνησε γι’ αυτή τη συνεργασία, οι μόνοι
ωφελημένοι ήταν οι επιχειρηματίες της Υγείας
που αμείφθηκαν και με το παραπάνω για τη μη
συνεργασία τους στην αντιμετώπιση της

πανδημίας. Αν σκεφτεί κανείς πως από τα 140
ιδιωτικά θεραπευτήρια που λειτουργούν στη
χώρα μόνο επτά δέχτηκαν ασυμπτωματικούς
ασθενείς Covid και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο
-πληρωμένο από το κράτος- και όλες οι
ιδιωτικές κλινικές δέχοντας στις ΜΕΘ τους μη
Covid ασθενείς έναντι 1.600 ευρώ την ημέρα
και πάλι πληρωμένα από το κράτος, μια χαρά
πήγε για τους ιδιώτες η «συνεργασία» με το
Δημόσιο και κάπως έτσι ευελπιστούν πως θα
«δουλέψουν» και στο μέλλον με τις ευλογίες και
με τις πλάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εύκολες δουλειές με σίγουρη πελατεία και
εξασφαλισμένα κέρδη μέσα στα δημόσια
νοσοκομεία είναι αυτό που προσφέρει στους
ιδιώτες η κυβέρνηση όταν μιλά για ποιοτική
αναβάθμιση του ΕΣΥ. Σαν τον αξονικό
τομογράφο που έβαλε ιδιώτης στον
«Ευαγγελισμό» και με τα λεφτά που του
πλήρωσε το κράτος σε έναν χρόνο θα είχε
αγοράσει τρεις.
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