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ΟΛΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

ΤΟΜΥ Ρεθύμνου: Έκκληση για στελέχωση που θα
επιτρέψει την επιστροφή στην καθημερινή λειτουργία
Σε έκκληση για την στε

μας. Η καθημερινότητα της ΤΟΜΥ

στη σύσταση λειτουργίας της

νο αναμονής για να κλειστεί

λέχωση με προσωπικό

περιελάμβανε τα προγραμματι

ΤΟΜΥ ανά βάρδια (1 διοικητικός,

ένα ραντεβού στον οικογενεια

που θα επιτρέψει την επι

σμένα ραντεβού, την εξέταση των

1 γιατρός και 1 νοσηλεύτρια) δεν

κό γιατρό και για την αντικει

έκτακτων περιστατικών, τις κατ’οί

τηρείται λόγω των αναγκών του εμ-

μενική αδυναμία των ΤΟΜΥ να

στροφή στην κανονική

κον επισκέψεις σε ηλικιωμένους και

βολιαστικού προγράμματος, με

συμβάλλουν αυτή την περίοδο

λειτουργία για την 1 η

κατακεκλεισμένους, τις δράσεις

αποτέλεσμα το έργο μας να δυ

της πανδημίας στην πρωτο

ΤΟΜΥ Ρέθυμνου, προχώ

στην κοινότητα και στα σχολεία.

σχεραίνει ακόμα πιο πολύ. Εκτός

βάθμια φροντίδα υγείας στην

ρησε σε ανακοίνωση της η

Έγιναν εμβολιαατικές δράσεις τόσο

από τους γιατρούς, το υπόλοιπο

κοινότητα και στην προνοσο-

Τοπική Μονάδα, επιση-

στο χώρο της ΤΟΜΥ όσο και σε

προσωπικό, Νοσηλεύτριες, Διοι

κομειακή διαχείριση των κρου

μαίνοντας την σημαντική

διάφορα σημεία της πόλης. Συ

κητικοί και Κοινωνική Λειτουργός

σμάτων covid-19.

νεργαστήκαμε με το πρόγραμμα

τέθηκαν εξ’ ολοκλήρου στον εμ

«Βοήθεια στο Σπίτι» για συνταγο-

βολιασμό των πολιτών.

επιβάρυνση, με ελάχιστο
προσωπικό με εμβολια
σμούς κάτι που έχει αντί
κτυπο στην τακτική λει
τουργία.
Στο πλαίσιο αυτό ζητά στή
ριξη και στελέχωση με προσω
πικό, επισημαίνοντας πως ελ

γράφηση και εξέταση ασθενών.
Δημιουργήθηκε μια άψογη συ

καθημερινή λειτουργία μας. Οι

νεργασία με τη Διεύθυνση Δημό

συνεχείς εκκλήσεις στην Διοίκηση

σιας Υγείας Ρεθύμνου και τη Δι

για στελέχωση με νοσηλεύτριες,

ευθύντριά της κα Καββάλου για

Διοικητικούς και Κοινωνική Λει

εξέταση και παροχή γνωματεύ

τουργός ώστε οι εργαζόμενοι στην

σεων σε εργαζόμενους του Νομού

ΤΟΜΥ να επανέλθουν στην προη

Ρεθύμνου στην Εστίαση και τον

γούμενη λειτουργία τους δεν είχαν

Τουρισμό. Στόχος και κατεύθυνση

κανένα αποτέλεσμα.

λείψει στελεχών, πλέον η λει
τουργία γίνεται «υπό αντίξο
ες» συνθήκες.
Αναλυτικά:
«Η 1 η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα

ήταν η σύνδεση και η αλληλεπί

Λειτουργούμε καθημερινά κάτω

δραση με την κοινωνία και αυτό

από αντίξοες συνθήκες και προ

χτιζόταν με κάθε επιπρόσθετη

σπαθούμε έστω και με αυτά που

μέρα λειτουργίας.

διαθέτουμε να προσφέρουμε το μέ

Δυστυχώς με την εμφάνιση του

γιστο. Οι πολίτες δίκαια και ανα

Κορωνοϊού και μετά από εντολή

μενόμενα αντιδρούν κι εμείς σαν

του Υπουργείου Υγείας για τηλε

εργαζόμενοι πρέπει να απολο

φωνικά ραντεβού και περιορισμό

γούμαστε για μια κατάσταση που

των δια ζώσης επισκέψεων στα

δεν είμαστε υπεύθυνοι, ζητάμε

απολύτως απαραίτητα, το έργο

την κατανόηση του κόσμου αλλά

της ΤΟΜΥ άρχισε να δυσκολεύει.

κυρίως την άμεση στήριξη της Δι

Υγείας) Ρέθυμνου ιδρύθηκε τον
Φεβρουάριο του 2018, σε μια προ
σπάθεια να ενισχυθεί η πρωτο
βάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή η
πρώτη επαφή του πολίτη με το σύ
στημα υγείας. Ήταν η πρώτη από
τις τρεις που είχαν προγραμματι
στεί να λειτουργήσουν στο Ρέθυ
μνο.

Από την έναρξη της λει

τουργίας της, το ανθρώπινο δυνα
μικό της μονάδας είχε ως προσα
νατολισμό την προαγωγή της υγεί
ας, την πρόληψη της νόσου, τη διά
γνωση, την θεραπεία, την ολο

κληρωμένη φροντίδα και τη συνέ
χεια αυτής στους εγγεγραμμένους
της που είναι 9000 συμπολίτες

Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην

Η επαφή της 1 ης ΤΟΜΥ Ρεθύμνου

οίκησης πριν να είναι αργά.

με τους πολίτες υπέστη μια ρήξη,

Έχουμε την ελπίδα ότι πριν

η οποία επιβαρύνθηκε με την

από τη λήξη του προγράμματος

έναρξη του εμβολιαστικού προ

ΕΣΠΑ θα μπορέσουμε να επα

γράμματος. Αυτό συνέβη γιατί ο

νέλθουμε στην αρχική μας λει

εμβολιασμός φιλοξενείται κτιρια-

τουργία και στον αρχικό προσα

κά στην 1 η ΤΟΜΥ, αλλά και επει

νατολισμό μας.

δή συμμετέχει όλο το ανθρώπινο

Σωγραφάκης Μ. Λεωνίδας,

δυναμικό της στην προσπάθεια

Παθολόγος

εμβολιασμού. Δυστυχώς η ελάχι

Σαλωνίτη Ζωή, Γενική Γιατρός

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έχει αναγνωριστεί η εξαιρε
Ραχμανίδου Ειρήνη, Παθολόγος

εκτός του εμβολιασμού να μπο

τική δουλειά των γιατρών και
των υπόλοιπων εργαζομένων

Τζμπαράχ Ιγιάντ, Παθολόγος

ρέσει να ανταποκριθεί η Μο

Βασιλακάκης Κωνσταντίνος,

νάδα στις καθημερινές ανάγκες

στην ΤΟΜΥ της πόλης και η

Διοικητικός

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί

ποιότητα παρεχόμενων υπηρε

Μανουσάκη Ειρήνη, Διοικητικός

ας των πολιτών.

Δαφέρμου Σ°Ψια> Νοσηλεύτρια

σιών μετά και από την θετική

Με την επιστολή τους το

εξωτερική αξιολόγηση των δο

Παπαμιχαήλ Ασημίνα,

προσωπικό της 1 ης ΤΟΜΥ Ρε

μών και είναι ανάγκη όχι μόνο

Νοσηλεύτρια

θύμνου, τονίζει την ανάγκη ενί

να ενισχυθεί άμεσα η 1 η ΤΟΜΥ

Δεβεράκη Αννα Μαρία, Κοινωνι

σχυσης από την Διοίκηση της

Ρεθύμνου, αλλά και να προχω

κή Λειτουργός»

Μονάδας σε προσωπικό, λόγω

ρήσει ο σχεδιασμός που προέ-

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ! ΤΗΣ
ΤΟΜΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

της επιβάρυνσης της λειτουρ

βλεπε τη δημιουργία 3 ΤΟΜΥ

γίας της ΤΟΜΥ από την συμ

στο Ρέθυμνο για να εξασφαλι

μετοχή της στον εμβολιασμό,

στεί η ευχερής πρόσβαση των

που έχει αντίτυπο στην καθη

πολιτών στο νέο αυτό μοντέλο

μερινή λειτουργία, με αποτέλε

φροντίδας και να αποσυμφο-

σμα να δυσχεραίνεται το έργο

ρηθεί το νοσοκομείο από περι

της 1 ης ΤΟΜΥ Ρεθύμνου.

στατικά πρωτοβάθμιου χαρα

Ήδη από τις 13/4/2021 μετά

κτήρα.

Η αντίδραση του Τομεάρχη

από επίσκεψη του στη ΤΟΜΥ

Η σημαντική αυτή μεταρ

Υγείας και Βουλευτή Ρεθύμνου

Ρεθύμνου ο κ. Α. Ξανθός είχε

ρύθμιση στην ΠΦΥ με αποκε

του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-

εηισημάνει τα σοβαρά λειτουρ

ντρωμένες μονάδες οικογενει

μαχία Ανδρέα Ξανθού στην έκ

γικά προβλήματα σ’ αυτές τις

ακής ιατρικής, πρέπει να προ

κληση των γιατρών της ΤΟΜΥ

νέες δομές ΠΦΥ, λόγω της με

χωρήσει και να ολοκληρωθεί

Ρεθύμνου ήταν άμεση. Κατέ

τατροπής τους σχεδόν κατά

σε όλη τη χώρα. Με τελικό στό

θεσε τη Δευτέρα Αναφορά προς

αποκλειστικότητα σε εμβολια-

χο την πλήρη ενσωμάτωση των

τον Υπουργό Υγείας, την Επι

στικά κέντρα. Οι επαγγελματίες

ΤΟΜΥ και του προσωπικού

στολή της 1 ης Τοπικής Μονά

υγείας των ΤΟΜΥ είχαν από

τους στο ΕΣΥ και με κάλυψη του

δας Υγείας (ΤΟΜΥ) Ρεθύμνου,

τότε εκφράσει την ανησυχία

λειτουργικού κόστους από εθνι

στην οποία εκφράζεται το αί

τους για την υποβάθμιση όλων

κούς πόρους μετά τη λήξη της

τημα να στηριχτεί η 1 η ΤΟΜΥ

των υπόλοιπων δραστηριοτήτων

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Ρεθύμνου με προσωπικό ώστε

της δομής, για το μεγάλο χρό
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«ΘΡΙΑΙΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Επικίνδυνη και αδύνατη η λειτουργία της Πνευμονολογικής κλινικής
Αποκαλυπτικές καταγγελίες γιατρών του νοσοκομείου
εδώ κι ενάμιση χρόνο, και παρουσίασε ως ευεργεσία τον αποχαρα
κτηρισμό «του νοσοκομείου από full covid» και ως «λύση» στα τε
ράστια κενά τη μετακίνηση πνευμονολόγου από το ΚΥ Περάματος
για 3 μήνες «και άλλων ιατρών από τα νοσοκομεία της 1ης ΔΥΠΕ».
«Απαιτείται η άμεση ενίσχυση με νοσηλευτικό και βοηθητικό υγει
ονομικό προσωπικό για να εξασφαλισθεί η χορήγηση κανονικών α
δειών τριών βδομάδων, αναγκαίων για την ανάπαυση των συναδέλ
φων (...) Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις γιατρών στην Παιδιατρική

ην επικίνδυνη λειτουργία της Πνευμονολογικής κλινικής του «θριάσιου» Νοσοκομείο υ, λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό και νο
σηλευτικό προσωπικό, φέρνουν στο φως τα αλλεπάλληλα έγ
γραφα των γιατρών της κλινικής και αντίστοιχο έγγραφο (με ημερ.
17/6/2021) του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς όλους τους
αρμόδιους φορείς.
Η κλινική, εκτός από περιστατικά COVID-19, εφημερεύει και για
τα υπόλοιπα πνευμονολογικά περιστατικά, χωρίς να επικουρείται α
πό άλλη πνευμονολογική κλινική σε ολόκληρη την Αττική. Και οι 8
Πνευμονολογικές κλινικές του «Σωτηρία» παραμένουν από τον 0κτώβρη μόνο για Covid περιστατικά.
Στο 9ο κατά σειρά έγγραφό τους, προς το υπουργείο Υγείας και
τη ΔΥΠΕ, γιατροί της κλινικής καταγγέλλουν «την απελπιστική κα
τάσταση που βρισκόμαστε (...) Εδώ δουλεύουμε εξοντωτικά για να
καταφέρουμε να θεραπ εύουμε περίπου 60 ασθενείς και εφημερεύ
ουμε 10 εφημερίες το μήνα και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να κά
νουμε ιατρείο για περίπου 1.200 φορές (...) Δεν είναι μόνο υπερβο

Τ

κλινική, όπου κινδυνεύει η συνέχιση της λειτουργίας της, στην Αι
μοδοσία, στη Μαιευτική/Γυναικολογική, στο Αναισθησιολογικό,
στις Α’ και Β’ Παθολογικές κλινικές», σημειώνει το Σωματείο Ερ

λικά πολλές οι εφημερίες, αλλά και κάθε μια από αυτές είναι ε
ξαιρετικά επικίνδυνη για τους ασθενείς όσο και τους ιατρούς».
Στη συγκεκριμένη κλινική εργάζονται μόνο 2 μόνιμοι (με βαθμό
διευθυντή) και 2 επικουρικοί (που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31
Οκτωβρίου) ειδικευμένοι γιατροί, που έχουν ξεπεράσει τα όρια ψυ
χικής και σωματικής εξάντλησης.
Ετσι, ένας πνευμονολόγος στις εσωτερικές εφημερίες έχει την
ευθύνη για 50 ασθενείς (COVID-19 και μη), που είναι διασκορπισμέ
νοι σε 3 διαφορετικούς ορόφους. Αντίστοιχα, στη γενική εφημερία
της κλινικής, που καλύπτει μόνη της ολόκληρη την Αττική και νη
σιά του Αιγαίου, δύο πνευμονολόγοι έχουν την ευθύνη για τους νο
σηλευόμενους ασθενείς και τις νέες εισαγωγές. Ενώ από την αρ
χή της πανδημίας μέχρι 30/5/2021 έχουν νοσηλευτεί 574 ασθενείς
Covid, στην Α’ Παθολογική 445 ασθενείς και στη Β’ Παθολογική 458!
Η κυβέρνηση «ενίσχυο ε» την κλινική με 5 ειδικευόμενους γιατρούς
...άλλων ειδικοτήτων (ψιχίατρος, παιδίατρος κ.ά.) που οι συμβάσεις
τους λήγουν αύριο, 2 ειδικευμένους πνευμονολόγους που μετακι
νήθηκαν από Κέντρα Υγείας, ενώ αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στο νοσηλευτικό προσωπικό.

«Οταν δημιουργήθηκε το ΓΝ θριάσιο, η Πνευμονολογική εί
χε 6 θέσεις μόνιμων πνευμονολόγων για 12 ασθενείς. Τα τελευ
ταία χρόνια που έχουν 50 - 60 ασθενείς καθημερινά έχουν μειώ
σει τους προβλεπόμενους μόνιμους ιατρούς σε 5! Να αυξηθεί ο
αριθμός των μόνιμων ιατρών που προβλέπονται στην Πνευμονολογική σε τουλάχιστον 10», σημειώνουν οι γιατροί.
Απαράδεκτη είναι η απάντηση της 2ης ΥΠΕ, που κουνώντας το
δάχτυλο στους υγειονομικούς, μιλάει για «έκτακτες περιστάσεις»

γαζομένων. Και τονίζει:
«Αντί για την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου, συνεχίζεται η αποδυνάμωσή του με "διαιώνιση" μετακινήσεων γιατρών π.χ. παιδιά
τρου και νευρολόγου στο "Αττικόν" νοσοκομείο και δεύτερου παιδι
άτρου στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και νέα μετακίνηση ορθοπαιδικού και ωτορινολαρυγγολόγου στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστε
ριού (...) Οι ελλείψεις προσωπικού θα χειροτερέψουν αν απολυθούν
οι 59 επικουρικοί συνάδελφοι που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31
Οκτωβρίου, ενώ ακολουθούν 104 συνάδελφοι που οι συμβάσεις λή
γουν στις 31 Δεκεμβρίου και καλύπτουν τις ανάγκες σε καθαριότη
τα, φύλαξη και εστίαση». Το Σωματείο απαιτεί:
• Να ανασταλεί η συμμετοχή της Πνευμονολογικής κλινικής στη γε
νική εφημερία του νοσοκομείου. Να καλυφθούν άμεσα οι κενές ορ
γανικές θέσεις πνευμονολόγων και να δημιουργηθούν 3 επιπλέον.
• Να ανακληθούν οι μετακινήσεις γιατρών από το «θριάσιο» και να
ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την κάλυψη των προκηρυγ
μένων θέσεων γιατρών
• Να δοθεί η δυνατότητα σε επιλαχόντες πνευμονολόγους και πα
θολόγους από κρίσεις για προκηρυχθείσες θέσεις άλλων νοσοκο
μείων να διορισθούν σε μόνιμες θέσεις στο «θριάσιο» νοσοκομείο.
• Να μην απολυθεί κανένας και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι
εργαζόμενοι, να παραταθεί η σύμβαση των ειδικευόμενων γιατρών.
• Να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου, με αύξηση των
οργανικών θέσεων για ειδικευμένους γιατρούς.
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 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Νέο κρούσμα
βίαιης επίθεσης σε βάρος υγειονομικών
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 321.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

29-06-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Νέο κρούσμα βίαιης επίθεσης σε βάρος υγειονομικών
Να αποδοθούν οι ευθύνες για την έκθεση των υγειονομικών σε εργασιακούς κινδύνους
απαιτεί η «Λαϊκή Συσπείρωση» Φαιστού
Το περιστατικό συνέβη όταν μετά από ά
να ακόμα περιστατικό με βίαιη συμπλοκή
γρια συμπλοκή σε καφετέρια της περιοχής
μεταξύ ατόμων στο Κέντρο Υγείας Μοι
εμφανίστηκαν
άτομα στο ΚΥ που ζήτησαν ι
ρών Κρήτης, που απείλησε τη σωματι
κή ακεραιότητα και του ιατρονοσηλευτικού ατρική βοήθεια, και λίγα λεπτά αργότερα ει
σέβαλαν στο χώρο ομάδες ατόμων που άρχι
προσωπικού, το οποίο καταδικάζει σύσσω
σαν να κυνηγούν και να χτυπούν αδιακρίτως.
μη η τοπική κοινωνία των Μοιρών, συνέβη τα
Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι μετά την
ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας,
τελευταία αυτή επίθεση που δέχτηκαν προ
προκαλώντας την παρέμβαση των εκλεγ
χώρησαν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και
μένων της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Σε πε
στη συνέχεια σε 48ωρη αναστολή λειτουρ
ριοδεία που πραγματοποίησαν στο Κέντρο
γίας των τακτικών ιατρείων, διεκδικώντας
Υγείας, με επικεφαλής τον δημοτικό σύμ
το «αυτονόητο δικαίωμά μας να εξασκούμε
βουλο Γιάννη Ζαχαριουδάκη, μεταφέρθη
το έργο μας χωρίς να απειλείται η σωματι
καν η στήριξη στους εργαζόμενους του ΚΥ
κή μας ακεραιότητα (...) Είναι ανεπίτρεπτο
και η απαίτηση να πορθούν μέτρα και να α
οι λειτουργοί της Υγείας να απειλούνται, να
ποδοθούν ευθύνες.

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τρομοκρατούνται και να δέχονται βίαιες ε
πιθέσεις, είτε λεκτικές είτε σωματικές. Μην
ξεχνάμε ότι παρά τις ελλείψεις σε προσω
πικό, με αυταπάρνηση και φιλότιμο εκτελούν το ιερό καθήκον. Είναι κατακριτέο σε
δομή Υγείας να διαδραματίζονται σκηνές βί
ας την ώρα που το προσωπικό προσπαθεί
να παρέχει τη βοήθεια σε όσους την έχουν
ανάγκη, θλιβερό και απαράδεκτο είναι επί
σης το γεγονός ότι παρά τις επίμονες κλή
σεις του προσωπικού ζητώντας την παρέμ
βαση της αστυνομίας, αυτή να ανταποκρίνεται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και
μετά το πέρας των γεγονότων που από τύ
χη δεν θρηνήσαμε θύματα».

«Σαν να μη φτάνει η χρόνια απαξίωση και
υποστελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας (ΠΦΥ), με τη λογική του "κό
στους - οφέλους" και της εμπορευματοποίησης (...) έρχονται να προστεθούν στην εξά
ντληση και την εντατικοποίηση της δουλειάς
των εργαζομένων τέτοιου είδους περιστα
τικά βίας (ήδη 2 περιστατικά, μαζί με το πιο
πρόσφατο, μέσα σε 20 μέρες, όπως ενημέ
ρωσαν οι εργαζόμενοι)», σημειώνει από την
πλευρά της η «Λαϊκή Συσπείρωση», που καλεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέ
σει για το περιστατικό, όπως και για την α
νάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στο Κέ
ντρο Υγείας.
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 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ «Κίνητρα» για
εμβολιασμούς αντί για θωρακιση του δημόσιου
συστήματος ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 545.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1

29-06-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΚΙΝΗΤΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

«ατομική ευθύνη» στην πιο εκφυλισμένη εκδοχή της
Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά
με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τους νέους
ΣΕΛ. 23

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ «Κίνητρα» για εμβολιασμούς αντί
1
για θωρακιση του δημόσιου συστήματος ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Η|ω«·η, fill ιιι« uytiu nui

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

«Κίνητρα» για εμβολιασμούς αντί για θωρακιση
του δημόσιου συστήματος Υγείας
ανησυχία για την επικράτηση της μετάλλαξης «Δ» μέχρι το
τέλος Αυγούστου όλο και εντείνεται διεθνώς, όπως και στην
Ελλάδα, όπου δεν έχει παρθεί ούτε ένα μέτρο πρόληψης
στους χώρους δουλειάς και στα Μέσα Μαζικής Μεταφο
ράς, ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται λάστιχο σε του
ριστικούς προορισμούς και καράβια, με τον αναγκαίο καθολικό
εμβολιασμό να σέρνεται στο 35% επτά μήνες μετά την έναρξη
του εμβολιαστικού προγράμματος.
Παρ’ όλα αυτά, και χτες αντί για μέτρα ενίσχυσης ίου δημόσι

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η

ου συστήματος Υγείας η κυβέρνηση ανακοίνωσε «κίνητρα» για
εμβολιασμούς, ειδικά στους νέους, όπως με το voucher των 150
ευρώ, καταφεύγοντας γ ια μία ακόμα φορά σε πρακτικές που ενι
σχύουν τον ανορθολογισμό και τη λογική της «ατομικής ευθύνης».
Η δωροκάρτα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους νέους κά
τω των 25 που θα εμβολιαστούν στην πράξη θα λειτουργήσει ως
μία ακόμα έμμεση επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων στον
Τουρισμό, στον Πολιτισμό και στις Μεταφορές. Οπως άλλωστε
ανέφερε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την «πρωτοβουλία» αυ
τή «η κυβέρνηση διαθέτει πρόσθετους πόρους, πρόσθετα κεφά
λαια σε κλάδους που επίσης τα χρειάζονται: Στον Τουρισμό, στον
Πολιτισμό, στις Μεταφορές. Είναι συνεπώς μια ενέργεια η οποία
έχει πολλούς ευνοημένους». Προαναγγέλθηκε μάλιστα ότι «σύντο
μα» οι εμβολιασμένοι «θα κινούνται πιο άνετα σε κλειστούς χώρους,
όπου η χωρητικότητα γι’ αυτούς - για τους εμβολιασμένους δηλαδή
- θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά».
«Φαίνεται ότι ο ιός τρέχει γρηγορότερα και πρέπει να επισπεύ
σουμε το βήμα μας», σνέφερε χτες η πρόεδρος της Εθνικής Επι
τροπής Εμβολιασμού Μ. θεοδωρίδου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων
για το στέλεχος «Δ» ότι μέσα σε λίγες βδομάδες αναβαθμίστηκε α
πό «μετάλλαξη σε επιτήρηση» σε «μετάλλαξη ιδιαίτερης ανησυχίας».
Οπως ειπώθηκε σε μία ακόμα προσπάθεια να πεταχτεί το μπα
λάκι στον λαό, «εξαρτάται από όλους μας το πότε θα χτιστεί το τεί
χος ανοσίας», δείχνοντας σαν ένοχο τον εργαζόμενο που στριμώχνε
ται π.χ. στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με ευθύνη της κυβέρνησης.
Η μετάλλαξη αυτή έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 92 χώρες,
ενώ στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 29 στελέχη και στο τέλος του
καλοκαιριού θα αποτελεί το κύριο στέλεχος παγκόσμια.
Το χαρακτηριστικό της «Δ» είναι ότι έχει 50% έως 70% μεγαλύ
τερη μεταδοτικότητα από αυτή του βρετανικού στελέχους, το οποίο
είναι 50% μεταδοτικότερο από το αρχικό στέλεχος, με τη διασπορά
να αφορά κυρίως ανοσο κατασταλμένους, ανεμβολίαστους και παιδιά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρακτικές που ενισχύουν
τον ανορθολογισμό και υπονομεύουν
την προστασία της υγείας του λαού
Σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει για τις
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με την προπληρωμένη
«κάρτα» στους εμβολιασμένους νέους:
«Τα ζητήματα του εμβολιασμού και γενικότερα της προστασίας
της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρά, για να επιλυθούν με
όρους ανταπόδοσης και με "δωράκια" στη νεολαία. Τα παραπάνω
συνιστούν την πιο εκφυλισμένη εκδοχή της "ατομικής ευθύνης" και
δείχνουν την επικίνδυνη αντίληψη της κυβέρνησης.
Αντί να εξασφαλίσει ουσιαστική ενημέρωση του λαού, αντί να εγκαταλείψει τις παλινωδίες και τις αντιφάσεις, αντί να στηρίξει α
ποφασιστικά το δημόσιο σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα τις πρωτο
βάθμιες υπηρεσίες, καταφεύγει σε πρακτικές που τελικά ενισχύουν τον ανορθολογισμό και υπονομεύουν την προστασία της υγείας του λαού».

Ειπώθηκε ότι οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις, με τα εμβό
λια της «Pfizer» και της «AstraZeneca», έχουν προστασία ένα
ντι σοβαρής νόσησης 96% και 92% αντίστοιχα, ενώ ανάλογα «—
ποσοστά έχουν και τα εμβόλια των «Johnson» και «Moderna».
Η προστασία με μία δόση εμβολίου όμως δεν ξεπερνά το 30%. Σημειωτέον, στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί με μία δόση το 45%.
Για τον στόχο ανοσίας στο 80%, η κυβέρνηση - διά στόματος Μ.
Θεμιστοκλέους - ισχυρίστηκε ότι είναι εφικτός τους δύο επόμενους
μήνες! Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό
θα ξεκινήσει τον Ιούλη, χιλιάδες άνθρωποι με βαριές αναπηρίες και
εκφυλιστικές νευρολογικές νόσους παραμένουν ανεμβολίαστοι, ενώ
και στο πρόγραμμα αυτό θα μπαίνουν «κόφτες», π.χ. θα αφορά μό
νο άτομα με «σοβαρή» έκπτωση λειτουργικότητας. Σήμερα θα κατα
τεθούν οι σχετικές διατάξεις στη Βουλή, όπου προβλέπεται η συμ
μετοχή των ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι θα αμείβονται «από την πολι
τεία», ενώ ο ιδιώτης που θα κάνει εμβολιασμούς και στο ιατρείο θα
αμείβεται με διαφορετική αμοιβή.
Επικίνδυνη κρίνεται η κατάσταση και στα νησιά, όπου χιλιάδες του
ρίστες καταφτάνουν χωρίς να γίνεται καθολικός έλεγχος στις πύλες
εισόδου, παρά μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι (περίπου στο 10%...),

και οι περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι είναι ανεμβολίαστοι. Το απο
τύπωμα της «Γαλάζιας Ελευθερίας» στα 19 μεγάλα νησιά είναι μόλις
το 45% να έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις.

Πάνω από 12.500 τα θύματα
της πανδημίας στη χώρα
42 νεκροί είναι ο απολογισμός του τριημέρου, μόνο χτες οι νεκροί
ήταν 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο
λικά 12.682 θάνατοι.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 215.
Τα νέα κρούσματα της νόσου χτες ήταν 362, εκ των οποίων 19 ή
ταν εισαγόμενα, 186 εντοπίστηκαν στην Αττική και 15 στη Θεσσαλο
νίκη. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 421.266.
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 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΤΟΜΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 5ης ΥΠΕ
Συνεχίζουν τον αγώνα τους για το δικαίωμα στη
δουλειά
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Επιφάνεια 175.7 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΤΟΜΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 5ης ΥΠΕ

Συνεχίζουν τον αγώνα τους για το δικαίωμα στη δουλειά
ιαμαρτυρία στην έδρα της 5ης ΥΠΕ στη
Λάρισα πραγματοποίησαν το πρωί της
Δευτέρας συμβασιούχοι σε ΤΟΜΥ και
Κέντρα Υγείας, διεκδικώντας το δικαίωμά
τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ο
πως είναι γνωστό, η 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας Ανατολικής Στερεάς) δεν δέχεται να ανανε
ώσει τις συμβάσεις 90 συμβασιούχων εργα
ζομένων, (ΣΟΧ) στο Κέντρο Υγείας και ΤΟΜΥ της Περιφέρειας, που λήγουν αύριο, α
διαφορώντας για το πώς θα ζήσουν αυτοί
και οι οικογένειές τους.
Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος των συμ
βασιούχων, Παναγιώτα Χάτσιου, σημείω
σε μεταξύ άλλων πως «σε δύο μέρες θα εί

Δ

μαστε άνεργοι. Παλεύουμε, προσπαθούμε
και διεκδικούμε τη δουλειά μας, θεωρούμε
πως η λήξη των συμβάσεων μας δεν είναι
δίκαιη» και μετέφερε το αίτημα για θμηνη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

παράταση. «Να συνεχίσουμε να δουλεύου

με για να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογέ
νειες μας», σημείωσε.
Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία
της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λά
ρισας, η οποία κατήγγειλε την τακτική της
κυβέρνησης της ΝΔ και της 5ης ΥΠΕ, αφού
αξιοποιώντας νόμους που έχουν ψηφιστεί
διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, εί
τε συνεχίζουν την τακτική της ομηρίας των
εργαζομένων στην Υγεία είτε τους απολύ
ουν (όπως συμβαίνει και σε αυτήν την πε
ρίπτωση), παραδίνοντας τους συγκεκριμέ
νους τομείς των Κέντρων Υγείας σε ιδιώ
τες - εργολάβους.
Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Σκόκας, πρό
εδρος του Εργατικού Κέντρου, κάλεσε σε
ενίσχυση του αγώνα όλων των συμβασιούχων
από όλες τις ειδικότητες και όλες τις μορ

φές απασχόλησης (Επικουρικό, ΣΟΧ, ΟΑΕΔ, ΕΟΔΥ) για μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Οι συμβασιούχοι και το Εργατικό Κέντρο
απαιτούν: Να μη γίνει καμία απόλυση συμβασιούχου. Αμεση ανανέωση όλων των συμ
βάσεων μέχρι το τέλος του 2021, όπως προ
βλέπει η σχετική τροπολογία. Να ακυρωθούν
τώρα οι συμβάσεις της 5ης ΥΠΕ με τις ερ
γολαβικές εταιρείες για την καθαριότητα
και τη φύλαξη των Κέντρων Υγείας. Μονι
μοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζο
μένων στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Μαζι
κές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευ
τικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκο
μεία, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
και στην Πρόνοια. Ενταξη στα Βαρέα και Αν
θυγιεινά Επαγγέλματα όλων των εργαζομέ
νων στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πρώτη και αυτοδύναμη η «Αγωνιστική Συσπείρωση»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Επιφάνεια 71.86 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρώτη και αυτοδύναμη
η «Αγωνιστική Συσπείρωση»
Πρώτη δύναμη και με αυτοδυναμία αναδείχθηκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση»
(οι συνδικαλιστές της συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), η οποία ενισχύθηκε σε ψή
φους και έδρες στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιούνη, στον
Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας για την ανάδειξη του νέου
ΔΣ και αντιπροσώπων στην ΠΟΕΔΗΝ.
Πιο συγκεκριμένα, στις εκλογές για το ΔΣ και την ΕΕ, με συμμετοχή 244 με
λών του Συλλόγου (230 έγκυρα), η «Αγωνιστική Συσπείρωση» πήρε 148 ψή
φους και 5 έδρες. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί: «Ολοι Μαζί» (ΔΑΚΕ): 67 ψήφους
και 2 έδρες, «Προοδευτική Συνεργασία» (ΣΥΡΙΖΑ): 15 ψήφους και 0 έδρες.
Για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΠΟΕΔΗΝ, σε σύνολο 213 εργαζομέ
νων (201 έγκυρα), η «Αγωνιστική Συσπείρωση» έλαβε 121 ψήφους και 3 αντι
προσώπους, οι άλλοι συνδυασμοί δεν εξέλεξαν αντιπρόσωπο, ενώ εκλέχτηκε
και ένας μεμονωμένος υποψήφιος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Βιαστήκαμε με tis μάσκεβ», λένε τώρα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1470.49
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΧΗ ΔΕΛΤΑ

«Βιαστήκαμε με
tis μάσκεβ», λένε τώρα
οι Χοιμωξιολόγοι ςελ. 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Βιαστήκαμε με tis μάσκεβ», λένε τώρα
Πηγή:

KONTRANEWS

ΑΝΑΤΡ0ΠΗ
Νέα ενημέρωση ίου ΕΟΦ
για το AstraZeneca
ΝΕΑ ενημέρωση αναφορικά με το εμβόλιο ms AstraZeneca για
τον κορωνοΐό εξέδωσε ο ΕΟΦ και αφορά τα άτομα με προηγού
μενο σύνδρομο διαφυγή5 τριχοειδών (CLS). Στην ανακοίνωσή
του ο ΕΟΦ αναφέρει: «Η AstraZeneca ΑΒ σε συμφωνία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τον Εθνικό Οργα
νισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα ήθελε να oas ενημερώσει: Αντέν
δειξη του Vaxzevria σε άτομα με προηγούμενο σύνδρομο διαφυγή5 τριχοειδών. Πολύ σηάνιε5 περιπτώσειβ συνδρόμου 6ια-Α
φυγήε τριχοειδών (CLS) έχουν αναφερθεί κατά us πρώτεε ημέpcs μετά τον εμβολιασμό με το Vaxzevria.9 Ιστορικό CLS ήταν
εμφανέε σε ορισμένα από τα περιστατικά/Εχει αναφερθεί μία
θανστηφόροε έκβαση.
• To Vaxzevria αντενδείκνυται πλέον σε άτομα που έχουν προ
ηγουμένου εμφανίσει επεισόδια CLS.
• To CLS χαρακτηρίζεται από οξέα επεισόδια oi60paros που
επηρεάζουν κυρίωε τα άκρα, υπόταση, αιμοσυγκέντρωση και
υπολευκωματιναιμία. Ασθενείε με οξύ επεισόδιο CLS μετά τον
εμβολιασμό απαιτούν άμεση αναγνώριση και θεραπεία. Η εντα
τική υποστηρικτική θεραπεία είναι συνήθο» απαραίτητη. Η Περί
ληψη των Χαρακτηριστικών του Προΐόντοβ (ΠΧΠ) Vaxzevria θα
επικαιροποιηθεί με us ηληροφορίεε αυτέε

Σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών
To CLS είναι μια σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
δυσλειτουργική φλεγμονώδη απόκριση, ενδοθηλιακή δυσλει
τουργία και εξαγγείωση του υγρού από τον αγγειακό χώρο στον
διάμεσο χώρο που οδηγεί σε καταπληξία, αιμοσυγκέντρωση,
υπολευκωματιναιμία και δυνητικά επακόλουθη ανεπάρκεια
οργάνων. Οι ασθενείε ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία διό
γκωση των χεριών και των ποδιών, ξαφνική αύξηση σωματι
κού βάρουε και αίσθημα λιποθυμίαε λόγω τηε χαμηλήε αρτηριακήε πίεσηε. Ορισμένα περιστατικά συστηματικού CLS που
αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία έχουν προκληθεί από λοίμω
ξη με τον ιό SARS-COV-2 που προκαλεί τη νόσο C0VID-19. Το
CLS εμφανίζεται σπάνια στον γενικό πληθυσμό με λιγότερα από
500 περιστατικά να περιγράφονται παγκοσμίωε στη βιβλιογρα
φία (Εθνικόε Οργανισμόε για τιε Σπάνιεε Διαταραχέε), ωστόσο,
είναι πιθανό οι εκτιμήσειε να είναι χαμηλότερεε από την πραγ
ματική συχνότητα των συμβαμάτων. Ο Ευρωηαΐκόε Οργανισμόε
Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε την επικαιροποίηση των πληρο
φοριών του προΐόντοε Vaxzevria ενέσιμο εναιώρημα, ώστε
να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα γνώση σχετικά με το θέμα τηε
ασφόλειαε. Γία την πληροφόρησή σαε, την τρέχουσα Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προΐόντοε (ΠΧΠ) του φαρμακευτικού
προΐόντοε Vaxzevria (πρώην COVID-19 Vaccine AstraZeneca),
(η οποία αναμένεται να ανανεωθεί σχετικά με το σύνδρομο διαφυγήε τριχοειδών), μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: Η ΠΧΠ είναι διαθέσιμη και
στα ελληνικά και επικαιροποιείται κάθε φορά που τροποποιού
νται τα στοιχεία του προΐόντοε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΔΕΛΤΑ

«Βιαστήκαμε
με τις μάσκες»
Ηένε τώρα οι
ΠοιμωξιοΠόνοι
ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΤΟΝ ΜΑΣΚΩΝ ΣΕ

Ιστορικό
To Vaxzevria ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση για
την πρόληψη ms νόσου C0VID-19 που προκαλείται από τον ιό
SARS-C0V-2, σε άτομα ηλικίαβ 18 ετών και άνω. Πολύ σπάνιes περιπτώσειε συνδρόμου διαφυγήβ τριχοειδών (CLS) έχουν
αναφερθεί μετά από εμβολιασμό με το Vaxzevria, με εκτιμώμενη
συχνότητα αναφοράε ενόε περιστατικού για περισσότερεβ από 5
εκατομμύρια δόσειβ. Ατομικό αναμνηστικό CLS αναφέρθηκε σε
ορισμένα από τα περιστατικό.

Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΟΑα τα εμβόΑια
αναμένεται να
καϋύαπιυντα
μετάταξη ΔέΩτα

Σελ.:

1

ΕΕΩΤΕΡΙΚ0ΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΔΙΑΔΕΧΤΗΚΕ 0
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑ ΤΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
πνεε δυνατός... αέρας ελευθε
ρίας, καθώς έπειτα από μήνες
οι μάσκες αφαιρέθηκαν από
τα πρόσωπα των πολιτών, υπό
αυστηρή προϋπόθεση ότι βρίσκονται
σε εξωτερικό χώρο, όπου δεν επικρα
τεί συγχρωτισμός. Χρειάστηκαν όμως
λίγες ώρες, για να σημάνει εκ νέου
«πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερ
μός σχετικά με τη νέα απειλή με την
κωδική ονομασία «Δέλτα». Ο υπερδιπλασιασμός των κρουσμάτων στη
χώρα μας από την ινδική μετάλλαξη
σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας σε
συνδυασμό με την υψηλή μεταδοτικότητά της, δεν αφήνει περιθώρια για
εφησυχασμό καθώς τα δεδομένα δεί
χνουν ότι χαρακτηρίζεται από ισχυ
ρές τάσεις επικράτησης. Αρκεί κανείς
να αναλογιστεί ότι το λεγόμενο ινδικό
στέλεχος είναι 40%-60% πιο μετα
δοτικό από το Αλφα (γνωστό και ως
βρετανικό στέλεχος), που σημειωτέον είναι ήδη περίπου 60% πιο μετα
δοτικό από το αρχικό πανδημικό στέ
λεχος. Οι προβλέψεις εντούτοις δεν
είναι δυσοίωνες: Το στέλεχος Δέλτα

Ε

θα... συνθλιβόταν -σύμφωνα με τις
επιστημονικές εκτιμήσεις - κατά την
πρόσκρουσή του σε ένα ισχυρό «τεί
την
χος ανοσίας» εφόσον αυτό μεταφράζε
ται σε ένα ποσοστό τουλάχιστον 80%
εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυ
σμού της χώρας.
Ενας ακόμη σημαντικός επιστημο
νικός αστερίσκος είναι ότι η αποτελε
σματικότατα των εμβολίων είναι ικα
νοποιητική (αγγίζει έως και το 90% σε
ό,τι αφορά την προστασία από σοβα
ρή νόσηση και νοσηλεία), μόνον όταν
έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός
(δηλαδή, και με τις δύο δόσεις με
εξαίρεση το εμβόλιο της Johnson &
Johnson που είναι μονοδοσικό). Τα
επίσημα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν
ότι παρά τους ταχείς ρυθμούς και τις
εκκλήσεις απέχουμε από τον στόχο
παρότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβό
λια για όλους τους ενήλικες. Αναλυ
τικότερα, η εμβολιασπκή κάλυψη στο
σύνολο της επικράτειας με μία μόνον
δόση αγγίζει το 42%, ενώ το ποσο
στό των πλήρως εμβολιασμένων δεν
ξεπερνά το 29%.

Πρόβλημα στην Κρήτη
Στην Κρήτη, δε, και συγκεκριμένα στο
Ηράκλειο όπου το στέλεχος Δέλτα
κυκλοφορεί περισσότερο, το ποσο
στό των πλήρως εμβολιασμένων δεν
ξεπερνά το 24,54%. Γι’ αυτό και δρο
μολογείται στοχευμένη, ενημερωτική
καμπάνια ώστε να ανατραπεί το κύμα
δυσπιστίας που έχουν προκαλέσει τα
περιστατικά θρομβώσεων. Στην περί
πτωση όμως που οι πολίτες ανταποκριθούν στο κάλεσμα, τότε είναι εφικτή
η εμβολιασπκή κάλυψη να αγγίξει το
70% πανελλαδικά εντός Αυγούστου.
Υπό τα δεδομένα αυτά, το στέλεχος
Δέλτα αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας
των προγνωστικών μοντέλων. Οπως
εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντι
κής Μηχανικής ΑΠΘ και Υγειονομι
κής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
στην Πανεπιστημιακή Σχολή Προηγ
μένων Σπουδών της Παβία (Ιταλία),
«το συγκεκριμένο στέλεχος χαρακτη
ρίζεται από μία ιδιάζουσα συμπερι
φορά. Και αυτό διότι πέραν από την
υψηλή μεταδοτικότητά του, καθημε

Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικήε κάλυψηε για tnv C0VID-19 από την

από το βρετανικό στέλεχοε. «Η Δέλτα μετάλλαξη έχει υψώσει ακόμα περισσότερο το

Πρόεδρο ms Εθνικήε Επιτροπήε Εμβολιασμών Μαρία θεοδωρίδου και τον Γενι

τείχοε που χρειάζεται για την ανοσία » είπε η κ. θεοδωρίδου και τόνισε πωε θα «χτυπή

κό Γραμματέα Πρωτοβάθμιε Φροντώαε Υγείαε Μάριο θεμιστοκλέουε. Αρχικά τον

σει» κυρίωε τουε ανεμβολίαστουε και τα παιδιά. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο Ισρα

λόγο πήρε η Μαρία θεοδωρίδου. η οποία αναφέρθηκε στην μετάλλαξη Δέλτα, λέγο-

ήλ. καθώε είναι μια χώρα - πρότυπο σε ό. τι αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμού. Σύμ

vras πωε ο κορωνοϊόε «τρέχει» γρηγορότερα από εμάε. μεταφέρονταε τιε τελευταίεε

φωνα με τα όσα ανέφερε η κ. θεοδωρίδου. ο μόνοε τρόποε για να υψωθεί το τείχοε

εκτιμήσειε του ΠΟΥ. Η Πρόεδροε Εθνικήε Επιτροπήε Εμβολιασμών έκανε λόγο για έναν

ανοσίαε κατά ms μετάλλαξηε Δ, είναι να υπάρξει εντατικοποίηση των εμβολιασμών.

«αγώνα επικράτησηε μεταξύ του ανθρώπου και του μικρόκοσμου των ιών». «Είχαμε

0 εμβολιασμόε με δύο δόσειε με τα εμβόλια τηε Pfizer και ms Astrazeneca προστα

μπει σε ένα κλίμα αισιοδοξίαε αλλά φαίνεται ότι ο ios τρέχει γρηγορότερα και πρέπει

τεύει κατά ms σοβαρήε νόσησηε κατά 96% για το πρώτο και κατά 92% για το δεύτερο

και εμείε να επισπεύσουμε το βήμα pas. Η μετάλλαξη Δέλτα μέσα σε λίγεε εβδομάδεε

ενώ πρόσθεσε: «Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από τιε ΗΠΑ. το 99% των θανάτων

αναβαθμίστηκε από μετάλλαξη προε παρακολούθηση σε μετάλλαξη ιδιαίτερηε ανη-

λόγω λοίμωξηε από κορονοϊό αφορά σε ανεμβολίαστουε. Και θεωρείται και από τον

συχία5.Έχει επεκταθεί σε περισσότερεε από 92 χώρεε και μέχρι σήμερα έχουν κατα

ΠΟΥ και από όλουε τουε διεθνείε φορείε απαράδεκτο να σημειώνονται θάνατοι όταν

γράφει 29 στελέχη» ανέφερε η κ. θεοδωρίου ενώ τόνισε πωε το χαρακτηριστικό τηε
μετάλλαξηε αυτήε είναι η υψηλή μεταδοτικότητα καθώ5 είναι 50-70% πιο μεταδοτικό

μπορούν να αποφευχθούν». «Κανέναε δεν πρέπει να μείνει ανεμβολίαστοε. Καλοκαί
ρι και εντατικοποίηση δεν ταιριάζουν» τόνισε η κ. θεοδωρίδου.

ρινά αλλάζει
και ο «διαθέ
σιμος» πληθυ
σμός που μπο
ρεί να μολύνει
καθώς το εμβολιασπκό πρόγραμμα βρί
σκεται σε εξέλιξη, με απο
τέλεσμα να μεταβάλλονται οι παράμε
τροι». Ετσι, ενώ ο ίδιος με την ομά
δα του επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το...
τοπίο σχετικά με το στέλεχος Δέλ
τα, διευκρινίζει ότι τα προγνωστικά
μοντέλα «έδειχναν» ούτως ή άλλως ότι
θα σηκωθεί τέταρτο κύμα από τις 25
Οκτωβρίου με βασικό ένοχο τη λεγά
μενη νιγηριανή μετάλλαξη, εάν σημει
ωθεί αύξηση της διασποράς. «Το κύμα
αυτό θα ήταν σημαντικό, σε ό,τι αφορά
τα κρούσματα, αλλά στενό σε χρόνο,
υπό την προϋπόθεση ότι το 70% του
πληθυσμού θα ήταν εμβολιασμένο.
Με την ινδική μετάλλαξη, ακόμη δεν
έχουμε ακριβή στοιχεία», διευκρινί
ζει. Σύμφωνα, πάλι, με τα υπολογιστι
κά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
εάν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που
ίσχυαν στην ΕΕ στις αρχές του Ιου
νίου και δεν επιταχυνθούν οι εμβολιαστικοί ρυθμοί, η Γηραιά Ηπειρος
θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ακόμα
πανδημικό κύμα, που θα προκαλέσει
νοσηλείες και θανάτους.

«Βιαστήκαμε με us μάσκες»
Συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους ο
καθηγητής, εκφράζει ανησυχία για την
άρση της χρήσης μάσκας σε εξωτερι
κούς χώρους, καθώς παρόη οι οδηγίες
είναι σαφείς μερίδα του πληθυσμού ης
παρερμηνεύει «διψώντας» για επιστρο-
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 «Βιαστήκαμε με tis μάσκεβ», λένε τώρα
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8-9

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

με άλλες χώρες», σημείωσε κάνοντας
λόγο για την «τραγική διαπίστωση που
είναι μπροστά μας», όη οι ανθρώπινες
απώλειες το επόμενο διάστημα θα είναι
από τους ανεμβολίαστους.

Το τέταρτο κύμα
Ο κ. Τούντας έκρουσε κώδωνα κινδύ
νου επισημαίνοντας ότι στην Ελλάδα
υπάρχει υστέρηση στα ποσοστά των
εμβολιασμών, παρά το όπ είναι ο μόνος
τρόπος να αποφευχθεί η όποια αρνητι
κή εξέλιξη. Ο ίδιος δήλωσε ανήσυχος
για την εμφάνιση αρνητικών συνεπει
ών που θα αφορούν αυτό ακριβώς το
ποσοστό των ανεμβολίαστων. «Αυτούς
θα δούμε να νοσούν βαριά στα νοσοκο
μεία, όπως και τώρα, που είτε δεν ήθε
λαν, είτε δεν πρόλαβαν» είπε. Αναφερόμενος σπς διευκολύνσεις προς εμβο
λιασμένους που αναμένεται να ανακοι
νωθούν και ενώ κάποιες θα ισχύσουν
από αύριο, Δευτέρα, και στο κατά πόσο
αυτό σημαίνει ότι θα χωριστούμε σε
δύο κατηγορίες είπε ότι αυτό θα είναι
με ευθύνη όσων δεν έχουν εμβολια
στεί. «Δεν είναι κάτι που μας χωρίζει
είναι μια ανεύθυνη απόφαση όσων δεν
θέλουν να πάρουν μια απόφαση που
θα προστατεύει την υγεία των ίδιων και
των γύρω τους».

ψ

ηθυ

Δρομολογείται
σιοχευμέυη,
ενημερωτική καμπάνια
ώστε να ανατραπεί το
κύμα δυσπιστίας που έχουν
προκαΒέσει τα περιστατικά
λ
θρομβώσεων
j

μποτλύνει
εμβολια^ραμμα βρί:ξέλιξη, με απομεταβάλλονται οι παράμε-

ενώ ο ίδιος με την ομάτειρεί να ξεκαθαρίσει το...
τικά με το στέλεχος Δέλινίζει ότι τα προγνωστικά
τειχναν» ούτως ή άλλως όη
d τέταρτο κύμα από τις 25
> με βασικό ένοχο τη λεγόιανή μετάλλαξη, εάν σημειm της διασποράς. «Το κύμα
ιν σημαντικό, σε ό,η αφορά
χυα, αλλά στενό σε χρόνο,
ιούπόθεση ότι το 70% του
ύ θα ήταν εμβολιασμένο,
ική μετάλλαξη, ακόμη δεν
τιβή στοτχεία», διευκρινίνα, πάλι, με τα υπολογιστιτου Ευρωπαϊκού Κέντρου
η Πρόληψης Νοσημάτων,
' τα περιοριστικά μέτρα που
ιν ΕΕ στις αρχές του Ιου:ν επιταχυνθούν οι εμβοιυθμοί, η Γηραιά Ηπειρος
αντιμέτωπη με ένα ακόμα
κύμα, που θα προκαλέσει
και θανάτους.

φή στην κανο

νικότητα. «Νομί
ζω ότι είναι μια
κίνηση που ενδε
χομένους βιαστήκα
με να την κάνουμε, θα
μπορούσε η μη χρήση
μάσκας να ήταν κίνητρο για
τον εμβολιασμό. Σε κάθε περίπτωση
πάντατς, δεν ξέρουμε εάν και τι επίπτω
ση θα έχει». Με βεβαιότητα, πάντως,
υπολογίζει το ύψος που πρέπει να έχει
το «τείχος ανοσίας», ώστε να λειτουρ
γήσει ως ασπίδα έναντι του ινδικού
στελέχους. «Ο εμβολιασμός πρέπει να
φτάσει το 80% και ίσως λίγο παραπά
νω. Και στην πραγματικότητα από το
ποσοστό αυτό δεν δύναται να εξαιρε
θεί ο παιδικός πληθυσμός», καταλήγει.

Πιθανέ$ οι τοπικέβ
«αναφΒέξεκ»

«Η μάχη με τον κορωνόίό θα συνεχιστεί
και το 2022 γιατί πρέπει να την κερδί
σει όλη ανθρωπότητα μέσω των εμβο
λιασμών και των απαραίτητων μέτρων.
Η μάσκα δεν πρέπει να φύγει από τη
ζωή μας.» Πρέπει να την κρατήσουμε
μέχρι την τελική μάχη» είπε και εκτί
μησε ότι κατά περιοχές μπορεί να δού
με τη χρήση της μάσκας να επιστρέφει
με αυστηρότερους όρους.

Kokkivos συναγερμόδ
Την ώρα που τα επιδημιολογικά δεδο
μένα στην Ευρώπη παρουσιάζουν καλύ
τερη εικόνα, η μετάλλαξη «Δέλτα» -η
οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά
στην Ινδία- εξαπλώνεται ταχέως στη
ΓηραιάΉπειρο. Σύμφωνα με το Ευρω
παϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC), η μετάλλαξη «Δέλτα»
είναι 40 έτος 60% πιο μεταδοτική από
την «Άλφα». Μάλιστα, όλο και περισ
σότερες χώρες έρχονται ανημέτωπες με
τη νέα αυτή απειλή. Σύμφωνα με δημο
σίευμα του Politico, η χώρα η οποία
πλήπεται περισσότερο είναι η Βρετανία,
όπου η μετάλλαξη «Δέλτα» έχει κυριαρ
χήσει μέσα σε μερικές εβδομάδες, αντι

Την έντονη ανησυχία του για την μετάλ
λαξη Δέλτα, τη διασπορά της οποί
ας δεν θα αποφύγουμε στην Ελλάδα,
εξέφρασε ο καθηγητής Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιαστρικής ΕΚΑΠ, Γ.
Τούντας. «Είναι πολύ πιθανόν μέχρι
τέλος Αυγούστου να έχει επικρατήσει
και στη χώρα μας, είπε στην ΕΡΤ, χτυ
πώντας μάλιστα καμπανάκι κινδύνου
για πιθανότητα τοπικών αναφλέξεων,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λήψη

καθιστώντας το προηγούμενο κυρίαρ
χο στέλεχος «Άλφα» που εντοπίστηκε
για πρώτη φορά στο Κεντ της Νοτιοα
νατολικής Αγγλίας. Η «Δέλτα» κυριαρ
χεί, επίσης, σε Πορτογαλία και Ρωσία,
ενώ στο Ισραήλ τα κρούσματα έφτα
σαν στο υψηλότερο επίπεδο από την 5η
Μαΐου με τη χώρα να επαναφέρει την
υποχρεωτική χρήση της μάσκας στους

πας όλες τις παραμέτρους ο
εκφράζει ανησυχία για την
ρήσης μάσκας σε εξωτεριτς, καθώς παρόη οι οδηγίες

μέτρων, πολλά από τα οποία - όπως
αναγνώρισε ο καθηγητής- αίρονται
με ταχείς ρυθμούς λόγω τουρισμού.
«Πιθανόν να δούμε τοπικές αναφλέξας της επιδημίας μέσα στο καλοκαίρι,
ίσως χρειαστεί ένα κάνουμε ένα βήμα
πίσω από τα βήματα που κάνουμε γιατί

κλειστούς δημόσιους χώρους. Με τον
τρέχοντα ρυθμό μετάδοσης, η εν λόγω
μετάλλαξη αναμένεται να κυριαρχήσει
κατά 70% στην Ευρώπη έως τις αρχές
Αυγούστου και κατά 90% μέχρι το τέλος
του μήνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του
ECDC. To Politico παρουσιάζει την εξά-

ς μερίδα του πληθυσμού ης
ύει «διψώντας» για επιστρο

λόγω του τουρισμού έχουμε πιεστεί να
κάνουμε γρήγορες κινήσεις σε σχέση

πλωση της μετάλλαξης «Δέλτα» στην
Ευρώπη μέσα από τρία διαγράμματα.

κάμε με us μάσκε$»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάχη με τον ιό και το 2022
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 Βραδύτερη του πρώτου η αποκλιμάκωση του
ισχυρού τρίτου κύματος του κορονοϊού (παρά τους
εμβολιασμ ...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Βραδύτερη του πρώτου η αποκλιμάκωση του ισχυρού
τρίτου κύματος του κορονοϊού (παρά τους εμβολιασμούς)
►Του ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ,
πρώην: αντιπροέδρου rns Boudhs, υπουργού
και καθηγητή msAIOEE.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ίου κορονοϊού ξεκίνησε σεη
χώρα μας στα τέλη Φεβρουαοίου tou 2020
και, με κριτήριο τη θετικότητα, δηλαδή τα
κρούσματα ανά 100 τεστ, έφτασε στην κορυ
φή του την εβδομάδα 5.4.20 (ημερομηνία λή
ξης της εβδομάδας) με θετικότητα 5,95.
Μετά το σκληρό lockdown, άρχισε η
ραγδαία αηοκλιμάκωσή του και η
θετικότητα έφτασε στο κατώτατο επίπεδό της (0,13) την εβδο
μάδα 24.5.20. Τις επόμενες
εβδομάδες, με διακυμάνσεις,
βρισκόταν κάτω του 1 μέχρι την

εξελίχθηκαν τα δύο αυτά κύματα τις 11 επόμενες
εβδομάδες, με κριτήριο πάντοτε τη θετικότητα.
Στην 1 η στήλη του πρώτου μέρους του πίνα
κα δίνεται η εβδομάδα κορύφωσης της θετικότητας του πρώτου κύματος και οι 11 επόμενες
εβδομάδες, στη 2η τα νέα κρούσματα, στην 3η
τα νέα τεστ και στην 4η η θετικότητα τις εβδο
μάδες αυτές. Στο δεύτερο τμήμα του πίνακα
δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του τρίτου κύ
ματος. Στην τελευταία γραμμή των δύο μερών
του πίνακα, δίνεται η ποσοστιαία μείωση της θετικότητας την τελευταία, σε σχέση με την πρώτη
εβδομάδα. Ολα τα στοιχεία είναι του ΕΟΔΥ.
Από τη σύγκριση του δεύτερου με το πρώ
το τμήμα του πίνακα φαίνεται ότι:
• Η θετικότητα στο τρίτο κύμα, όλες τις εβδομά
δες, είναι πολύ πιο ισχυρή από εκείνη στο πρώτο.

εβδομάδα 2.8.20. Στη συνέχεια,

Η διαφορά αυτή οφείλεται στις μεταλλάξεις του

κυμάνθηκε πάνω από το 1 και κάτω

ιού και ιδιαίτερα στη βρετανική (βλέπε τελευταία
στήλη των δύο τμημάτων του πίνακα).

από το 2 μέχρι την εβδομάδα 12.9.20
και μετά άρχισε το δεύτερο κύμα.

• Το τρίτο κύμα είναι πολύ πιο μεταδοτικό από

Το τρίτο κύμα ξεκίνησε την εβδομάδα 30.1.21
και έφτασε στην κορύφωσή του την εβδομάδα

το πρώτο. Συγκεκριμένα, το σύνολο των νέων

3.4.21 με θετικότητα 6,73. Στη συνέχεια, άρχισε
η αηοκλιμάκωσή του, η οποία συνεχίζεται.

τεστ του τρίτου κύματος είναι 13 φορές περισ
σότερα από το αντίστοιχο σύνολο του πρώτου
(3.895.225 έναντι 309.841), ενώ το σύνολο

του τρίτου κύματος του κορονοϊού την πρώτη
εβδομάδα του Απριλίου του 2020 και 2021,

των νέων κρουσμάτων του τρίτου κύματος εί
ναι 50 (!) φορές περισσότερα από το αντίστοιχο
σύνολο του πρώτου (164.311 έναντι 3.266).

αντίστοιχα, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πως

• Η θετικότητα του πρώτου κύματος σημείωσε

Με δεδομένη την κορύφωση του πρώτου και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέα κρούομαια, νέα ιεοι και θεηκόπρ την εβδο
μάδα της κορύφωσής της και τις 11 επόμενες ίου
πρώτου και του τρίτου κύματος του κορονοϊού
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΤΕΣΤ
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ 5/4/20 - 21/6/20
05/04/20
1.735
35.599
4,87
12/04/20
379
10.379
3,65
19/04/20
121
10.919
1.11
271
26/04/20
14.240
1,90
120
18.419
03/05/20
0,65
90
26.853
0,34
10/05/20
17/05/20
118
30.119
0,39
44
34.174
24/05/20
0,13
39
27.497
31/05/20
0,14
80
31.579
07/06/20
0,25
35.367
14/06/20
124
0,35
145
21/06/20
34.696
0,42

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΡΙΤΟ
03/04/21
10/04/21
17/04/21
24/04/21
01/05/21
08/05/21
15/05/21
22/05/21
29/05/21
05/06/21
12/06/21
19/06/21

-91Α

ΚΥΜΑ 3/4/21-19/6/21
21.383 317.690
20.066 357.277
19.793 380.059
17.856 379.216
13.293 329.457
15.582 291.028
15.086 387.621
12.714 331.457
11.497 309.942
8.067 273.681
5.565 267.834
3.409 269.963

6,73
5,62
5,21
4,71
4,03
5,35
3,89
3,84
3,71
2,95
2,08
1,26

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

-81,2

αυξομειώσεις στη διάρκεια των 12 εβδομά
δων, ενώ του τρίτου μειωνόταν συνεχώς, αλλά
με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Η θετικότητα
του πρώτου κύματος έφτασε στο κατώτατο
επίπεδό της την 7η εβδομάδα και μετά άρχισε
να αυξάνεται, ενώ η μείωσή της στο τρίτο κύμα
συνεχίστηκε μέχρι και την 11 η εβδομάδα.
• Οπως φαίνεται από την τελευταία γραμμή
των δύο μερών του πίνακα, η μείωση της θετικότητας του τρίτου κύματος την τελευταία
εβδομάδα σε σχέση με την πρώτη, παρά τους
εμβολιασμούς, είναι μικρότερη από την αντί
στοιχό του πρώτου.

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι οι ενδείξεις είναι ότι η απο
κλιμάκωση του τρίτου κύματος θα συνεχιστεί
και τη 12η εβδομάδα μετά την κορύφωσή του,
τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι: αν όταν
η θετικότητα φτάσει στο κατώτατο επίπεδό
της, θα ακολουθήσει την πορεία του πρώ
του κύματος που αναφέρθηκε στην αρχή του
άρθρου και αν, στη συνέχεια (όπως λέγεται
ότι) θα υπάρξει τέταρτο κύμα, πόσο ισχυρό
θα είναι. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη μια
μεριά αν θα επιτευχθεί το υψηλό ποσοστό
εμβολιασμού του πληθυσμού, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ανοσία της αγέλης και,
από την άλλη, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις
της χαλάρωσης των μέτρων, του τουρισμού
και της ινδικής μετάλλαξης του ιού.

12
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ΕΟΦ: Αντενδεΐκνυται το AstraZeneca σε άτομα με ιστορικό διαφυγήβ τριχοειδών
ΝΕΑ ΟΔΗΠΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca
εξέδωσε χθες το απόγευμα ο ΕΟΦ, εναρμο
νιζόμενος με αντίστοιχη ανακοίνωση του
ΕΜΑ. Η οδηγία απευθύνεται σε γιατρούς
και νοσηλευτές και τους ενημερώνει για την
αντένδειξη του AstraZeneca όσον αφορά
άτομα με προηγούμενο σύνδρομο διαφυγής
τριχοειδών.
Οπως αναφέρεται, κατά τις πρώτες ημέ
ρες μετά τον εμβολιασμό με το AstraZeneca
έχουν ανακοινωθεί πολύ σπάνιες περιπτώ
σεις συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών (CLS)
και μια θανατηφόρος ένδειξη. Ως εκ τούτου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αντενδεΐκνυται πλέον σε άτομα που έχουν
προηγουμένως εμφανίσει επεισόδια CLS.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση για το εμ
βόλιο της AstraZeneca αναφέρονται τα εξής:
Πολύ σπάνιες περιπτώσεις συνδρόμου δια
φυγής τριχοειδών (CLS) έχουν αναφερθεί
κατά ης πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό
με το Vaxzevria. Ιστορικό CLS ήταν εμφανές
σε ορισμένα από τα περιστατικά. Εχει ανα
φερθεί μία θανατηφόρος έκβαση.
To AstraZeneca αντενδεΐκνυται πλέον
σε άτομα που έχουν προηγουμένως εμφα
νίσει επεισόδια CLS. To CLS χαρακτηρίζεται

από οξέα επεισόδια οιδήματος που επηρεά
ζουν κυρίως τα άκρα, υπόταση, αιμοσυγκέντρωση και υπολευκωματιναιμία. Ασθενείς
με οξύ επεισόδιο CLS μετά τον εμβολιασμό
απαιτούν άμεση αναγνώριση και θεραπεία.
Η εντατική υποστηρικτική θεραπεία είναι
συνήθως απαραίτητη. «Το AstraZeneca τε
λεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορι
σμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητεί
ται από τους επαγγελμαυ'ες υγείας να αναφέ
ρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανε
πιθύμητες ενέργειες» αναφέρει ο ΕΟΦ.

Σημειώνεται πως το CLS είναι μια σπά
νια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργική φλεγμονώδη απόκριση, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και εξαγγείωση του
υγρού από τον αγγειακό χώρο στον διάμε
σο χώρο που οδηγεί σε καταπληξία, αιμοσυγκέντρωση, υπολευκωματιναιμία και δυνηυκά επακόλουθη ανεπάρκεια οργάνων. Οι
ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία
διόγκωση των χεριών και των ποδιών, ξαφ
νική αύξηση σωματικού βάρους και αίσθη
μα λιποθυμίας λόγω της χαμηλής αρτηρια
κής πίεσης.
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 Μακροχρόνια προστασία των εμβολίων mRNA
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 284.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1

29-06-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μακροχρόνια προστασία των εμβολίων mRNA
Μακροχρόνια προστασία έναντι
του κορωνοϊού προσφέρουν τα
εμβόλια τεχνολογίαε mRNA,
δηλαδή Pfizer/BioNTech και
Moderna. Oncas αναφέρει μελέ
τη που δημοσιεύθηκε στο περι
οδικό Nature, τα δύο καινοτόμα
εμβόλια πυροδοτούν μια «χρόνια»
ανοσοποιητική αντίδραση, ικανή
να προστατεύει για μεγάλο χρο
νικό διάστημα.
Κατά συνέπεια, επισημαίνουν
οι ερευνητέε, δεν υφίσταται ανά
γκη τρίτηε ενισχυτικήε δόσηε,
υπό την αίρεση ότι ο κορωνο'ίόε
δεν θα μεταλλαχθεί περαιτέρω κάτι αμφίβολο. Οσοι νόσησαν και
εμβολιάσθηκαν αργότερα, πιθα
νόν να μην έχουν καμία ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσηε ms ανοσοποιητικήε αντίδρασηε, ακόμα
και έναντι των μελλοντικών με
ταλλάξεων.
Ο δρ Αλί Ελεμπεντί, ανοσολόγοε στο πανεπιστήμιο ms Ουάσιγκτον και ouvmviams ms
μελέτα, εκτιμά ότι αν και το μονοδοσικό εμβόλιο ms Johnson
& Johnson δεν εξετάστηκε, η δι
άρκεια ms avoaias που προσφέ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα εμβόλια των Pfizer/
BioNTech και Moderna
προσφέρουν
μια «χρόνια»
ανοσοποιητική
αντίδραση.

Τρϊτη ενισχυχική δόση με Moderna
δεν χρειάζεται, εκτός αν ο κορωνοϊός μεταλλαχθεί περαιτέρω.

ρει είναι μικρότερη. Ειδικότερα,
οι επιστήμονε3 διαπίστωσαν ότι
ανοσοκύτταρα που μπορούσαν
να αναγνωρίσουν τον κορωνοϊό παρέμεναν στον νωτιαίο μυε
λό ατόμων που ανάρρωσαν από
COVID επί τουλάχιστον οκτώ μήνεε, ενώ τα λεγάμενα Β-λεμφοκύτταρα (ανοσοποιητικά μνήμηε)
αναπτύσσονταν και ενισχύονταν
επί τουλάχιστον ένα χρόνο.
Μετά τη φυσική λοίμωξη ή τον
εμβολιασμό, μια εξειδικευμένη
δομή, το βλαστικό κέντρο, δημιουργείται amus λεμφαδένε5. Εκεί
συρρέουν και «εκπαιδεύονται» τα
Β-λεμφοκύτταρα «μνήμηε». Οσο
ευρύτερο είναι το σύνολό mus
και μεγαλύτερη η διάρκεια ms

«εκπαίδευσή3» mus τόσο περισ
σότερε^ οι πιθανότητεε να ανα
πτύξουν ικανότητα αντιμετώπισή
και των μεταλλαγμένων στελεχών
του κορωνοϊού.
Μετά τη φυσική λοίμωξη το
βλαστικό κέντρο εμφανίζεται
amus πνεύμονεε, ενώ μετά τον
εμβολιασμό, amus μασχαλιαίου5
λεμφαδένε5. Ο δρ Ελεμπεντί και
οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν
ότι 15 εβδομάδε3 μετά την πρώ
τη δόση εμβολίου το βλαστικό κέ
ντρο παρέμενε ενεργό και ότι Βλεμφοκύτταρα μνήμηε δεν είχαν
εξαλειφθεί, όπωε συμβαίνει συνή0cos. Η ανοσοποιητική διαδικασία
εξακολουθούσε επί τέσσερα μήves μετά τον εμβολιασμό, γεγονό3
ιδιαίτερα θετικό.
Τέλθ3, μελέτη του Πανεπιστη
μίου ms Οξφόρδη διαπίστωσε
ότι η συνδυαστική χορήγηση
των εμβολίων ms Pfizer και ms
AstraZeneca, με μεσοδιάστημα
τεσσάρων εβδομάδων, πυροδοτεί
ισχυρή ανοσοποιητική αντίδραση
και πιο αυξημένη παραγωγή αντι
σωμάτων συγκριτικά με τιε δύο
δόσεΐ5 του βρετανικού εμβολίου.
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 «Έκπληξη» Κυριάκου με μπόνους
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Επιφάνεια 1011.54
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΠΟΝΟΥΣ Ί 50 ΕΥΡΩ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-25
freedom p^ss
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ Ή
ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΟ
///

ΣΕΛ.4

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Έκπληξη» Κυριάκου με μπόνους
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,4

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι δεν «τσιμπάνε» το «τυράκι» των 150 ευρώ
Την οργίλη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. προκάλεσε η κί

χρόνο με λουκέτα στην αγορά που εκτίναξε την ανεργία

η κοροϊδία δεν θα περάσει», σημειώνει ανακοίνωση του

νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «να πετάξει ως ''τυράκι"

στα ύψη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού άφησε στηντύχη

ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Οι νέοι δεν θα «τσιμπήσουν», καθώς δεν ξε

μια προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ στουςνέους κάτω των

τους τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες που εμβολιάστη

χνούν «τον αυταρχισμό και το ξύλο στις πλατείες, τον πρω

25 ετών μόλις κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Είναι,

καν με AstraZeneca τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευ

τοφανή αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων μαθητών από τα

άλλωστε, εμφανές ότι η στρατηγική της χώρας στους εμ

ρώπης το εμβόλιο είχε πάψει να χορηγείται στους κάτω

ΑΕΙ για χάρη των κολεγίων, την υποβάθμιση των πανεπι

βολιασμούς έχει κυριολεκτικά "βαλτώσει", με την κυβέρ

των 50, τώρα παροτρύνει τους νέους να εμβολιαστούν

στημίων τους, την καταδίκη όσων βρουν δουλειά να εργά

νηση να μην έχει κανένα άλλο "αποκούμπι" εκτός από την

προκειμένου να κερδίσουν 150 ευρώ σε μουσεία και δια

ζονται ΙΟωρα με μισθούς πείνας και απλήρωτες υπερω

εξαγορά των νέων με το "τυράκι" των 150 ευρώ. Πρόκειται

κοπές».

ρίες, τη διαρκή στοχοποίησή τους πως ευθύνονται για την

για μια κάρτα που θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, ξενο

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνειτο βίοτωννέων

δοχεία. είσοδο σε θεάματα έπειτα από έναν ολόκληρο

αβίωτο, τώρα προσπαθεί να τους εξαγοράσει με 150 ευρώ,

εξάπλωση της πανδημίας».

ΓΣπ.Π.

«Έκπληξη» Κυριάκου με... μπόνουε
ε μια ευχάριστη έκπληξη, η οποία

Μ

κρατήθηκε όλο το Σαββατοκύ

ριακο σαν επτασφράγιστο μυστι
κό, επιχειρεί η κυβέρνηση να

αποτρέψειτην «κοιλιά» στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα και να δημιουργήσει θέλγητρα ει

δικά για τους νεότερους πολίτες, οι οποίοι αι
σθάνονται ίσως ότι ο κίνδυνος από τον κορο-

Μία προπληρωμένη
κάρτα ύψους
150 ευρώ για ταξίδια
καί πολιτιστικά
δρώμενα, καί θα
δοθεί σε νέους
18-25 που έχουν
κάνει ή θα κάνουν
το εμβόλιο

νοϊό δεν τους αφορά άμεσα, προκειμένου να
προσέλθουν μαζικότερα στην «Επιχείρηση
Ελευθερία».

Η «Κάρτα Ελευθερίας» ή, αλλιώς, «Free
dom Pass» είναι μια προσπάθεια της κυβέρ

Είναι οι νέοι, λοιπόν, που έχουν τη δυνατότητα

Το πρόγραμμα φτάνειτα 150 εκατ. ευρώ και

αργότερο τηνΤετάρτη θα γίνουν οι σχετικές

νησης να παρακινήσειτουςνέουςνα εμβολια

να βάλουν φρένο στον ιό, πατώντας γκάζι προ

οι δραστηριότητες στις οποίες θα κατευθυν-

ανακοινώσεις από τον υφυπουργό παρά τω

στούν. 0 πρωθυπουργός έδωσε και τη διάστα

κειμένου να φτάσουμε στο 707», γιατί όχι και

θούν μέσω της «Κάρτας Ελευθερίας» τα χρή

πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο και ενδεχομέ

ση της επιβράβευσης για τους περιορισμούς

στο 807 του τείχους ανοσίας. Είναι μια ενέρ

ματα θα τονώσουν και κλάδους που έχουν

νως και άλλους υπουργούς.

καιτην αναστάτωση που προκάλεσε στους νέ

γεια που έχει πολλούςευνοημένους».

ους η πανδημία. «Έχει έλθει η ώρα η Πολιτεία

Το μέτρο απευθύνεται σε όσους γεννήθη

πληγεί οικονομικά από την πανδημία. Για τον

Η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση από

λόγο αυτόν και κατευθύνονταιτα χρήματα στον

τον Ιούλιο και εντεύθεν να επιτρέπεται για

πολιτισμό, τοντουρισμό καιτις μεταφορές.

τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμ

να επιβραβεύσει μια ηλικιακή ομάδα που

καν από το 1996 έως το 2003 και μπορεί να

επλήγη απότον κορονοϊό. Αναφέρομαι στους

χρησιμοποιηθεί για τουριστικές και πολιτιστι

Να σημειώσουμε ότι η «κάρτα» προκάλεσε

νέους 18-25 ετών, που είναι 940.000», σημεί

κές δραστηριότητες, για αγορές μέσω ηλε

την αντίδραση σύσσωμηςτης αντιπολίτευσης,

κλειστούς χώρους και ανοιχτούς υψηλής συ

ωσε ο κ. Μητσοτάκης.

κτρονικού εμπορίου, e-shops αλλά και σε

που μίλησε για επιχείρηση «εξαγοράς» των

νάθροισης. Αφορά στη λειτουργία με μέγιστη

βολιασμό τους η ελεύθερη πρόσβαση σε

«Από σήμερα ανοίγεται ένα παράθυρο

όλες τις συναλλαγές με POS. Συγκεκριμένα,

νέων ανθρώπων που επιβεβαιώνει την ανικα

πληρότητα για εμβολιασμένους και χωρίς πε

ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με

το «Freedom Pass» μπορεί να χρησιμοποι

νότητα της κυβέρνησης στο να πείσει για την

ριορισμούς σε θέατρα, κινηματογράφους, συ-

την πρώτη δόση εμβολιασμού θα αποκτούν

ηθεί για αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, σιδηρο

αναγκα ιότητα των ε μ βολίων.

ναυλιακούς χώρους και γήπεδα, με τον ιδιο

μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ για

δρομικές, οδικές μεταφορές και ενοικίαση

ταξίδια και πολιτιστικά δρώμενα», ανέφερε ο

οχημάτων. Επίσης, για την πληρωμή καταλυ

κτήτη του χώρου να αποφασίζει αν θα θέλει να

Έρχειαιχο πακέτο για εμβολιασμένους

λειτουργήσει με επαυξημένη πληρότητα και

πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αξιοποιώντας

μάτων σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώ

Εκτός, όμως, από το κίνητρο για τους πολί

μόνο για εμβολιασμένους ή μετη γενικά προ-

αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι νέοι μας θα

σεις και λογαριασμούς ταξιδιωτικών γραφεί

τες στις νεότερες ηλικίες προκειμένου να εμ

βλεπόμενη πληρότητα και με πρωτόκολλα

κάνουν πιο εύκολα διακοπές. Πρόκειται για

ων. Σε κινηματογράφους, θεατρικές και μου

βολιαστούν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανα

ασφαλείας. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες εστια

μια οφειλή προςτη νεολαία, ένα "ευχαριστώ”

σικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, μου

κοινώσει και το «κανονικό» πακέτο διευκο

τορίων, καφέ, μπαρ και κέντρων διασκέδασης

για την επιμονή καιτην υπομονή της. Αποτελεί

σεία και αρχαιολογικούς χώρους. 0α είναι

λύνσεων για τους πολίτες που έχουν εμβολια

που θα επιλέγουν να εξυπηρετούν μόνο εμ

και ένα κίνητρο να εμβολιαστούν για τους νέ

διαθέσιμο το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου

στεί και οι οποίοι θα έχουν κανονική πρόσβα

βολιασμένους πολίτες θα μπορούν λειτουρ

ους που συμβάλλουν περισσότερο στην κινη

μέσω της ειδικής πλατφόρμαςτου gov.grKai

ση, χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα, σε χώ

γήσουν άμεσα τους εσωτερικούς χώρους χω

τικότητα. Το εν λόγω κίνητρο αφορά και στην

αφού ο ενδιαφερόμενος κάνει την πρώτη δό

ρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εστία

ρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορι

καταπολέμηση της μετάλλαξηςτύπου Δέλτα.

ση του εμβολίου.

σης. Έτσι, κατά πάσα πιθανότατα σήμερα ή το

σμούς στη χωρητικότητα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο ρόλος των νέων για την ανοσία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 168.32 cm² Κυκλοφορία:
:

29-06-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ρόλος των νέων
για την ανοσία
01 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ίου πρωθυπουργού για τη χορήγηση της
προπληρωμένης «κάρτας ελευθερίας» ύψους 150 ευρώ στους
νέους 18-25 ετών που εμβολιάζονται αποτελεί ένα κίνητρο
που δίνεται σε μια ηλιακή ομάδα που διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στο χτίσιμο της ανοσίας. Παράλληλα, όμως, συνιστά και μια
επιβράβευση προς τους νέους που χτυπήθηκαν από την πανδημία
και τώρα θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους
για εισιτήρια σε παραστάσεις, ταξίδια κ.λπ.

ΟΙ ΝΕΟΙ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον, να μην κινδυ
νεύουν τόσο πολύ από τον κορονοϊό, αλλά είναι υπερκινητικοί
και ανάμεσά τους μεταδίδεται πολύ γρήγορα ο ιός, τον οποίο
μεταφέρουν με ευκολία σε ηλικιωμένα πρόσωπα που κινδυνεύ
ουν περισσότερο αν δεν έχουν εμβολιαστεί. Είδαμε πρόσφατα
στη Μαγιόρκα πώς εξαπλώθηκε γρήγορα ο ιός από εκδρομή
600 φοιτητών. Δεύτερον, οι νέοι ίσως είναι η μοναδική ομάδα
που δεν είχε λάβει την παραμικρή ενίσχυση από πλευράς της
Πολιτείας, καθώς οι υπόλοιποι είχαν συμπαράσταση από το κρά
τος. Τρίτον, το ποσό της ενίσχυσης θα γυρίσει στην οικονομία
γιατί κατευθύνεται προς τον τουρισμό και τον πολιτισμό που
επλήγησαν από την πανδημία.
ΟΠΩΣ βλέπουμε, όλες οι χώρες δημιουργούν κίνητρα για να
πείσουν τον κόσμο προκειμένου να σπεύσει να κλείσει ραντεβού
για εμβολιασμό. Αλλωστε το κίνητρο που δίνεται αφορά και στην
καταπολέμηση της επικίνδυνης μετάλλαξης «Δέλτα», π οποία
πλέον απαιτεί ανοσία άνω του 80% - 85%, έναντι 70% που
χρειαζόταν για τα προηγούμενα στελέχη του ιού. Γι’ αυτό οι νέοι
είναι ο κρίσιμος κρίκος για να σταματήσει η μεταδοτικότητα.

ΟΣΟ για τον ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλλει εξαγορά ψήφων, να
θυμίσουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και
οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο κ. Τσίπρας,
μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, μοίραζε τπ 13η σύνταξη
του χειμώνα μέσα στο Πάσχα, λέγοντας στους συνταξιούχους
ότι η σύνταξή τους είναι μέσα στο ψηφοδέλτιό τους. Πρόκειται
για ακραία δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που π κυβέρνηση
δείχνει να κερδίζει τπ μάχη, μένοντας πάντα σε επιφυλακή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σύσταση του ΠΟΥ για χρήση μάσκας και από
εμβολιασμένους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

5

Επιφάνεια 257.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

14860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σύσταση του ΠΟΥ
για χρήση μάσκας και
από εμβολιασμένους
Η σύσταση του Παγκόσμιου Οργα
νισμού Υγείαε (ΠΟΥ) για χρήση
μάσκαε και τήρηση των μέτρων
ασφαλείαε έναντι τηε μετάδοσηε
του νέου κορωνοϊού ηροκαλεί
πρόσθετη ανησυχία όσον αφορά
στη διασπορά του μεταλλαγμένου
στελέχουε «Δέλτα». Οπωε ανα
γνωρίζουν οι ειδικοί επιστήμονεε και στη χώρα μαε, η σύσταση
του ΠΟΥ προήλθε έπειτα από τη
διαπίστωση ότι το μεταλλαγμένο
στέλεχοε εμφανίζει ταχύτερη διασπορά, εξέλιξη που προκάλεσε
δεύτερεε σκέψειε για την πολι
τική άρσηε περιοριστικών μέ
τρων και χαλάρωσηε των περιο
ρισμών σε μια σειρά από χώρεε,
με πρώτεε εκείνεε που πέτυχαν
υψηλότερα επίπεδα πλήρουε εμ
βολιασμού.
Τιε νέεε οδηγίεε του ΠΟΥ συ
νοψίζουν σε αναφορά τουε οι για
τροί τηε Θεραπευτικήε Κλινικήε
τηε Ιατρικήε Σχολήε του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστη
μίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνοε Μαλανδράκηε
και Θάνοε Δημόπουλοε (πρύτανηε ΕΚΠΑ).
Οπωε, ειδικότερα, υπογραμμί
ζουν, «σε πολλέε χώρεε, συμπε
ριλαμβανομένων των ΗΠΑ αλλά
και τηε Ελλάδαε, μετά τη στα
διακή πρόοδο του εμβολιασμού
και τη μείωση των νέων κρου
σμάτων άρχισαν να αίρονται τα
μέτρα κοινωνικήε απομόνωσηε
και η υποχρεωτική χρήση τηε
μάσκαε. Ο μέσοε όροε των νέων
κρουσμάτων στιε ΗΠΑ την τε
λευταία εβδομάδα είναι 11.659
την ημέρα».
Οι επιστήμονεε προσθέτουν,
αναφερόμενοι στη σύσταση του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΥ, ότι ο οργανισμόε έρχεται να
μιλήσει για χρήση μάσκαε από
τουε εμβολιασμένουε διότι καθώε δεν έχει εμβολιαστεί όλοε ο
πληθυσμόε, ένα τόσο μολυσματι
κό στέλεχοε μπορεί να οδηγήσει
σε εξάρσειε του ιού. Υπογραμμί
ζουν, δε, ότι «στο Ισραήλ, περί
που οι μισοί ενήλικεε που προ
σβλήθηκαν με το νέο στέλεχοε
ήταν πλήρωε εμβολιασμένοι με
το εμβόλιο τηε εταιρείαε Pfizer».
Μάλιστα, όπωε αναφέρουν,
το νέο αυτό στέλεχοε είναι το
ταχύτερο σε διασπορά έωε τώ
ρα, με την παρουσία του να έχει
εξακριβωθεί σε 92 χώρεε ανά την
υφήλιο, και θεωρείται πιθανό να

Το νέο στέλεχος
είναι το ταχύτερο
σε διασπορά έως τώρα,
με την παρουσία του να
έχει εξακριβωθεί σε 92
χώρες ανά την υφήλιο.
είναι το επικρατέστερο στέλε
χοε του κορωνοϊού σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Οι επιστήμονεε του ΕΚΠΑ ανα
φέρουν επίσηε ότι το στέλεχοε
αυτό είναι δυνητικά το πιο θα
νατηφόρο, καθώε, εξαιτίαε τηε
ιδιαιτέρωε μολυσματικήε φύσηε
του, θα προσβάλλει τελικά τα πιο
ευπαθή άτομα, τα οποία αναμέ
νεται να νοσήσουν σοβαρότε
ρα, να νοσηλευθούν και πιθανόν
να καταλήξουν από τη λοίμωξη
C0VID-19, ειδικά σε περιοχέε με
χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.
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 Αναθεώρηση των ποσοστών εμβολιασμού
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 462.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1
29-06-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αναθεώρηση
των ποσοστών
εμβολιασμού
Επιβάλλεται 80% για επίτευξη τείχους
ανοσίας κατά της μετάλλαξης «Δέλτα»
Ιδιαίτερα μεταδοτική η μετάλλαξη
«Δέλτα» του κορωνο'ίού, επιβάλλει
αναθεώρηση των ποσοστών εμβολι
ασμών ώστε να επιτευχθεί το τεΐχοε
avooias από το 60%- 65% στο 80%
του γενικού πληθυσμού, σημείωσε
χθεε η πρόεδρο5 ms E0vums Επιτροπήε Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Τόσο η κ. Θεοδωρίδου όσο και
ο γενικόε γραμματέαε Πρωτοβάθμιas Φροντίδαε Υγείαε, Mapios Θεμιστοκλέοα, εμφανίσθηκαν αισιόδο
ξοι κατά τη διάρκεια ms σχετικά
ενημέρωσα npos τοα δημοσιογράφοα ότι ο oroxos outos μπορεί να
επιτευχθεί έωε το τέλοε καλοκαιριού
ή τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι πολίτεε ανταποκριθούν στο κάλεσμα τα
πολιτεία3 να εμβολιαστούν.
Μάλιστα, οι δύο ομιλητέε κάλεσαν ooous έχουν κάνει μόνο μία
δόση του εμβολίου να ολοκληρώ
σουν τον εμβολιασμό tous, Ka0cjs
η ανοσία τοα, με βάση τα στοιχεία
ms v0as μετάλλαξή, δεν ξεπερνάει
το 30%. Απηύθυναν επίσα μήνυ
μα npos tous εμβολιασμένοι να
ενημερώσουν tous icovnvo0s τοα
ανθρώποα για την αξία του εμβο
λιασμού και να tous παροτρύνουν
να εμβολιασθούν προκειμένου να
προφυλάξουν τον εαυτό tous και
tous οικείουs tous.
«Xcopis να παραγνωρίζεται ούτε
λεπτό ότι η επιδημία είναι μαζί μα3,
είχαμε μπει σε ένα κλίμα αισιοδοξίαε, αλλά φαίνεται ότι ο ios τρέχει
γρηγορότερα και πρέπει και εμείε να

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επιταχύνουμε το βήμα μα5», τόνισε
η κ. Θεοδωρίδου συμπληρώνοντα3
ότι η μετάλλαξη «Δέλτα» αναβαθμί
στηκε από μετάλλαξη npos παρακο
λούθηση σε μετάλλαξη ιδιαίτερέ
avnauxias. Εχει επεκταθεί σε περισσότερε3 από 92 χώρε3 και στην
Ελλάδα έχουν καταγραφεί 29 στελέ
χη ms συγκεκριμένα μετάλλαξα,
ενώ σύμφωνα με tis εκτιμήσει το
90% των νέων λοιμώξεων στο τέλθ5
του καλοκαιριού θα είναι η παραλ
λαγή «Δέλτα». «Χαρακτηριστικό του

Εως χθες είχαν εμβολιασθεί 3.650.000 άτομα
και με τις δύο δόσεις
(41%) και 4.750.000
με μία δόση (45%).

Νεαρή γυναίκα διαβάζει φορώντας προστατευτική μάσκα, σε εξωτερικό χώ
ρο, στο Λίβερπουλ. Χαρακτηριστικό της νέας μετάλλαξης του ιού είναι η υψη
λή μεταδοτικότητα, κατά 50%-70% μεγαλύτερη από το βρετανικό στέλεχος.

ιού είναι η υψηλή μεταδοτικότητα,
κατά 50%-70% μεγαλύτερη από το
βρετανικό στέλεχο5, το οποίο ήδη
ήταν 50% πιο μεταδοτικό από το
στέλεχο5 ms Γουχάν», σημείωσε η
πρόεδροε τα επιτροπή3.
Το Ισραήλ είχε μεν επιτύχει
τείχο5 avoaias με ποσοστό εμβο
λιασμών 60%, ωστόσο έχουν εμ
φανιστεί πολλά περιστατικά τα
μετάλλαξα «Δέλτα», Kupicos σε
ανεμβολίαστοα ενηλίκοα. Το στοι
χείο αυτό δείχνει ότι το 60% cos πο
σοστό εμβολιασμών δεν είναι επαρK0s για αυτή τη μετάλλαξη και θα

πρέπει να φθάσουμε το 80%, σημεί
ωσαν οι επιστήμονε3. Αντίθετα, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό
εμβολιασμών είναι υψηλότερο, δεν
αυξήθηκαν τα περιστατικά βαριά5
νόσησα.
«Αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη
ότι τα εμβόλια προστατεύουν», τό
νισε η κ. Θεοδωρίδου. Σύμφωνα με
τα επιστημονικά στοιχεία, το εμβό
λιο ms Pfizer παρέχει προστασία σε
ποσοστό 96% και το Astra Zeneca
92%, οπότε απαιτείται εντατικοποί
ηση των εμβολιασμών και με ns δύο
δόσεΐ3. Οπια σημείωσε, «το 99%

των θανάτων λόγω λοίμωξα από
κορωνόίό σα ΗΠΑ αφορά ανεμβο
λίαστοα» και συμπλήρωσε ότι «οι
ιοί πολεμούν με ns μεταλλάξει και
ο άνθρωπο3 με την επιστήμη. Πρέ
πει να έχουμε εμπιστοσύνη στην
επιστήμη».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δη
μοσιοποίησε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιαε
Φροντίδαε Υγεία3, Μάριοε Θεμιστοκλέοα, έω3 χθε3 είχαν εμβολιασθεί
3.650.000 άτομα και με tis δύο δόσεΐ5, ποσοστό 41%, και 4.750.000
με μία δόση, ποσοστό 45%.
ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΠΟΠΟΥΛΟΥ
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 Χαρτζιλίκι ντροπής για τη νέα γενιά από τον
Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7

Επιφάνεια 1444.83
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-06-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δωροεπιταγές 150 ευρώ για εμβολιασμό

Χαρτζιλίκι ντροπής
για τη νέα γενιά
από τον Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Προσπαθεί να εξαγοράσει
τους νέους. Τους καλούμε να
εμβολιαστούν παρά τπν κυβερνπτική
προσβολή και τπν υποκρισία
σελίδες 6-7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Χαρτζιλίκι ντροπής για τη νέα γενιά από τον Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

29-06-2021

■ nONQ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΗΕΣΗΣ
• ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ, ΜΥΑΛΓΙΕΣ. ΑΡΟΡΛΛΠΕΣ
■ ΚΟΠΟΣΗ
• ΡΙΓΟΣ Η ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ

ΤΑ ΠΛΡΑΠΑΗΑ ΕΙΜΑΙ 01 1110 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

nor

πιθανόν μα

ΪΠΟΧηΡΟΤΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ
ΟΤΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΟ. ΣΤΗΝ
ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ,

Με δωροεπιταγές κυνηγούν
χο τείχος ανοσίας
Του

ρίας τους και το τελευταίο διάστη
μα «τραβάνε» την επιχείρηση
«Ελευθερία». Οι νέοι και οι νέες
της χώρας δεν προσήλθαν να εμ
ε «χαρτζιλίκια», τελι
βολιαστούν για να έχουν οικονο
κά, η κυβέρνηση ξε
μικό κέρδος, αλλά για να πάρουν
διπλώνει το σχέδιο
τις ζωές τους πίσω, να μπορέσουν
«προνόμια» για να
να να
ξαναδούν
τις οικογένειες και
προσελκύσει τους πολίτες
εμ
φίλους τους, να κοινωνικο
βολιαστούν. Ο Κυριάκοςτους
Μητσο
ποιηθούν και να επιστρέφουν στις
τάκης ανακοίνωσε χθες τη χορή
δραστηριότητές τους.Έχουν απο
γηση 150 ευρώ στους πολίτες 18δείξει ότι δεν χρειάζονται «δωρο
25 ετών που θα προσέλθουν να
δοκίες» από μια κυβέρνηση που
εμβολιαστούν. Το ποσό δίνεται
τους έριξε τις ευθύνες της διασποπροκειμένου να χρησιμοποιηθεί
ράς και της ατομικής ευθύνης το
σε αγορές εισιτηρίων, διαμονής,
προηγούμενο διάστημα.
εισόδου σε χώρους πολιτισμού,
Ταυτόχρονα, το «φιλοδώρημα»
εκδηλώσεων κ.λπ.
του Μαξίμου έρχεται κατόπιν εορ
Με χαρακτηριστική καθυστέρη
τής και με τους ρυθμούς εμβολια
ση, αφού η πλατφόρμα για τους
σμών να «δείχνουν» ότι το πολυ
νέους έχει ανοίξει εδώ και αρκετές
πόθητο τείχος ανοσίας δεν πρό
εβδομάδες, το Μαξίμου επιχειρεί
κειται να χτιστεί εντός του καλο
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και
καιριού.
να αντιστρέφει την ατζέντα υπέρ

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφού έριξαν στη
νεολαία την ευθύνη
για τη διασπορά του
ιού, τώρα ο
Μητσοτάκης, με μια
έμμεση παραδοχή ότι
υπάρχει πρόβλημα
στους ρυθμούς
εμβολιασμού, καλεί
τους νέους 18-25
ετών που θα
εμβολιαστούν, να
τσιμπήσουν
δωροεπιταγές των
150 ευρώ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μ

της, την ώρα που οι επιστήμονες
προειδοποιούν για τη μετάλλαξη
Δέλτα. Παράλληλα, το οικονομικό
προνόμιο υποτιμάει τους πολίτες
που έσπευσαν να εμβολιαστούν με
το άνοιγμα της ηλικιακής κατηγο

Άπιαστο όνειρο
το τείχος ανοσίας
Οι ανακοινώσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη αποτελούν ακόμα μία
παραδοχή ότι υπάρχει πρόβλημα

στους ρυθμούς εμβολιασμών, οι
οποίοι απομακρύνουν το τείχος
ανοσίας εντός του καλοκαιριού.
Υπό τον φόβο της μετάλλαξης
Δέλτα, η οποία αναμένεται να επι
κρατήσει ακόμα και πριν το φθινό
πωρο, οι επιστήμονες κάνουν έκ
κληση για στοχευμένα μέτρα και
«γκάζι» στους εμβολιασμούς.
Μάλιστα, η καθηγήτρια Επιδη
μιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λι
νού, μιλώντας σε τηλεοπτική εκ
πομπή, τόνισε χαρακτηριστικά ότι
η μετάλλαξη Δέλτα μοιάζει με νέα
πανδημία και κάλεσε την Πολιτεία
να λάβει μέτρα σε σχολεία και
ΜΜΜ. Από την πλευρά του, ο κα
θηγητής Περιβαλλοντικής Μηχα
νικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης επισήμανε ότι αν οι
ενήλικες που έχουν εμβολιαστεί
πλήρως φτάσουν το 70% μέχρι το
τέλος του Ιουλίου ή την 1 η Αυγούστου, θα είναι καλό σημείο.
«Χρειάζεται ένα 83%-84% των
ενηλίκων μέχρι το τέλος Αυγούστου, ώστε να υποτάξουμε την
τάση αύξησης λόγω της μετάλλα
ξης Δέλτα». Ωστόσο, σήμερα οι

πλήρως εμβολιασμένοι είναι 3,6
εκατομμύρια πολίτες και, σύμφω
να με τα στοιχεία του Δ. Σαρηγιάννη, για να φτάσουμε στα απαιτούμενα ποσοστά, πρέπει μέχρι τα
τέλη Ιουλίου να έχουμε φτάσει
τους 6,3 εκατομμύρια πλήρως εμ
βολιασμένους.

Γιαννάκος: Εμβολιαστικά
κέντρα - φαντάσματα
Οι ανακοινώσεις του πρωθυ
πουργού προκάλεσαν την αντί
δραση του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποί
ος τονίζει ότι δεν αρκούν οι παραι
νέσεις, τα υποτιμητικά σχόλια, τα
εκβιαστικά διλήμματα και οι δωροεπιταγές. Μάλιστα, σύμφωνα
με τον Μ. Γιαννάκο, τα Κέντρα
Υγείας αγροτικού τύπου, που βρί
σκονται σε απομακρυσμένες πε
ριοχές, λειτουργούν ως εμβολιαστικά κέντρα μόνο για εμβόλια
AstraZeneca. «Το εμβόλιο αυτό
δυστυχώς δεν προτιμάται από
τους πολίτες λόγω των γνωστών
αντικρουόμενων αποφάσεων»,
εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
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ΣΥΡΙΖΑ

Καλούμε ίου νέους να
εμβολιαστούν παρά την
κυβερνητική προσβολή
Ο πρωθυπουργός «αντιμετωπίζει τους νέους σαν
ψάρια που θα τσιμπήσουν», τονίζει η αξιωματική
αντιπολίτευση μνημονεύοντας τον «αποκλεισμό
χιλιάδων μαθητών από τα ΑΕΙ», το «ξύλο στις
πλατείες» και τα «δεκάωρα με μισθούς πείνας»
φού εδώ και ενάμιση χρόνο ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τον

Α

βίο των νέων αβίωτο, τώρα προσπαθεί να τους εξαγοράσει

με 150 ευρώ τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως
υπογραμμίζει, «τους αντιμετωπίζει σαν ψάρια που θα τσι
μπήσουν και όχι ως πολίτες με δικαιώματα. Μήπως και ξεχάσουν τον
αυταρχισμό και το ξύλο στις πλατείες, τον πρωτοφανή αποκλεισμό δε
κάδων χιλιάδων μαθητών από τα ΑΕΙ για χάρη των κολεγίων, την κα
ταδίκη όσων βρουν δουλειά να εργάζονται δεκάωρα με μισθούς πεί
νας και απλήρωτες υπερωρίες, τη διαρκή στοχοποίησή τους πως ευθύνονται για την εξάπλωση της πανδημίας».
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. επισημαίνει ότι «εάν τον ενδιέφερε τον κ. Μητσο
τάκη όντως η πορεία του εμβολιασμού και όχι το γεγονός ότι το κόμμα
του έχει πάρει διαζύγιο από τη νέα γενιά, θα φρόντιζε να κάνει κάτι για
τους άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστοι σε ποσοστό πε

και συμπληρώνει ότι τα περισσό
τερα από τα μισό Κέντρα Υγείας
αγροτικού τύπου έχουν καταντή
σει «φαντάσματα», καθώς δεν
κλείνεται κανένα νέο ραντεβού
για εμβολιασμό, παρά μόνο γίνο
νται οι δεύτερες δόσεις. Ακόμα κι
αν οι μισοί και πλέον κάτοικοι των
περιοχών είναι ανεμβολίαστοι...

Στον «πάγο» το υπουργείο
Υγείας

ρίπου 35%». Ο Νάσος Ηλιόπουλος κάλιστα μάλιστα τους νέους να εμ
βολιαστούν «παρά την κυβερνητική προσβολή και υποκρισία» ώστε να
χτιστεί το τείχος ανοσίας. Η Κουμουνδούρου καλεί όμως και «τον ανέ
μελο» κ. Μητσοτάκη «να σταματήσει να διχάζει τους πολίτες δημιουρ
γώντας κοινωνία δύο ταχυτήτων, με προνόμια μόνο για εμβολιασμέ
νους» και «να σταματήσει να στέλνει διαρκώς αντιφατικά μηνύματα χα
λάρωσης ζητώντας από τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες, ενώ όλοι
προειδοποιούν για ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα.

Φίλης: «Να πάρετε πίσω την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής»
«Ενδιαφέρεστε στ’ αλήθεια για τη νεολαία, κύριε Μητσοτάκη; Να
δώσετε σε όλους τους νέους πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα! Να
πάρετε πίσω την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής» και «να κάνετε δεκτή την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα πανε
πιστήμια των παιδιών που έχασαν τον ένα ή τους δύο γονείς τους την
περίοδο της πανδημίας» είναι το μήνυμα του Νίκου Φίλη.

Παραγκωνισμένος φαίνεται να
είναι ο ρόλος του υπουργείου

Ίσες αποστάσεις από ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Υγείας το τελευταίο διάστημα σε

«Ομολογία αποτυχίας αποτελούν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη» τονίζει
το ΚΙΝ.ΑΛΛ. Βασικό πρόταγμα της Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο, ενόψει της ενδοκομματικής αναμέτρησης, είναι η ανάδειξη της τακτικής
των ίσων αποστάσεων σημειώνοντας ότι στην κυβέρνηση «δεν έπει
σαν για τον εμβολιασμό και τώρα καταφεύγουν στους λαϊκισμούς του

μια σειρά σημαντικές αποφάσεις
στο μέτωπο της πανδημίας. Στις
χθεσινές ανακοινώσεις του Κυ
ριάκου Μητσοτάκη εκκωφαντική
ήταν η απουσία του Βασίλη Κικίλια, την ώρα που το «παρών» έδω

ΣΥΡΙΖΑ, με επιδόματα για τους μισούς νέους», κάνοντας λόγο και για
«γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ που είναι εδώ».

η υπουργός Πολιτισμού Λίνα

Τέλος, τη θέση ότι «τα ‘δωράκια στη νεολαία’» συνιστούν «την πιο
εκφυλισμένη εκδοχή της ατομικής ευθύνης» εκφράζει το ΚΚΕ.

Μενδώνη, ο υπουργός Ψηφιακής

Κ. Σαββόπουλος

σαν αρκετά κυβερνητικά στελέχη:

Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός
Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργό) Άκης Σκέρτσος. Μάλιστα, την προηγούμενη
Τετάρτη η έκτακτη σύσκεψη για τη
μετάλλαξη Δέλτα στην Κρήτη έγι
νε υπό την Πολιτική Προστασία
και, σύμφωνα με πληροφορίες της
ΑΥΓΗΣ, δεν είχε καμία εμπλοκή
το υπουργείο Υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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