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 Εμβόλια: Αντάρτικο στο Νοσοκομείο του Βόλου
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 143.21 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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Εμβόλια: Αντάρτικο στο
Νοσοκομείο του Βόλου
ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό εργολάβων που απα
σχολείται στο Νοσοκομείο του Βόλου, κατά της απόφασης περί υποχρεωηκού εμβολιασμού και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.
Το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο προσπαθεί να επιστρέφει στην κανονικό
τητα, για να μπορεί να περιθάλπει γενικούς ασθενείς, αλλά αρκετοί υγειονο
μικοί γυρίζουν την πλάτη στον εμβολιασμό, παρόη τους δόθηκε η δυνατό
τητα, κατά προτεραιότητα, από τον περασμένο Ιανουάριο να «θωρακιστούν»
απέναντι στον φονικό ιό. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές, μάλιστα, ετοιμάζουν
προσφυγές, μέσω δικηγορικού γραφείου των Αθηνών, που έχει επικεφα
λής δικηγόρο, ο οποίος διακρίνεται για ης αντεμβολιασηκές του απόψεις και
ηγείται των διαδηλώσεων που έγιναν πρόσφατα. Οι συγκεκριμένοι υγειο
νομικοί όχι μόνον επιμένουν να απέχουν από το πρόγραμμα «Ελευθερία»,
αλλά οργανώνονται κιόλας για να προσβάλουν την απόφαση να καταστούν
υποχρεωηκοί οι εμβολιασμοί για τον κλάδο τους από 1 ης Σεπτεμβρίου. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 50 υγειονομικοί, όλων των κατηγορι
ών, δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, παρά την υποχρεωηκότητα, και με δι
κηγόρο θα επιχειρήσουν να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους, σε νομι
κό επίπεδο. 0 «σκληρός πυρήνας» των μη εμβολιασμένων στο Νοσοκομείο
Βόλου περιλαμβάνει το 50% των καθαριστριών και των φυλάκων που απα
σχολούνται μέσω εργολάβου, καθώς επίσης και περίπου 147 μόνιμους νο
σηλευτές, μεταξύ των οποίων νοσηλευτές σε διάφορες κλινικές, τραυμαηοφορείς και βοηθοί θαλάμων, όπως και 23 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
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 Λιγότερη προστασία κατά της Δέλτα τα εμβόλιο της
Pfizer
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 577.76 cm² Κυκλοφορία:
:
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^Δημόσια παραδοχή Ισραηλινού πρωθυπουργού:
Ασθενέστερο έναντι ins
μετάλλαξιιε Δέλτα
αποδεικνόεται το εμβόλιο
κατά ins Covid των
Pfizer/Bio NTech, επισημαίνει
ο πρωθυπουργία του Ισραήλ,
Ναφτάλι Μπένετ.

Λιγόιερη προστασία κατά της
ΔέΡια ίο εμβόϋιο της Pfizer

ο Ισραήλ, η χώρα που ηγήθηκε παγ
κοσμίων του προγράμμαιοε εμβο
λιασμού καιά ins covid, ανακοίνω
σε όχι με βάση τα νέα δεδομένα, π χορήγη
ση δύο δόσεω ν του εμβολίου παρέχει προ
στασία έναντι ins συγκεκριμένηε μετάλλαξηε μόνο κατά 64%, σύμφωνα με μια μελέ
τη που είχε παρουσιαστεί στη χώρα πριν
από 10 ημέρεε. Από την μετάλλαξη «Δέλ
τα» έχει ήδη μολυνθεί το 80% των κρου
σμάτων κορωνοιού στο Ισραήλ, με ns υγειονομικέε αρχέε να καταγράφουν σημαντι
κή αύξηση των κρουσμάτων ins νόσου co
vid ns τελευταίεε εβδομάδεε. Την ίδια
στιγμή, ήδη το 61 % του πληθυσμού στο Ισ
ραήλ έχει εμβολιαστεί πλήρωε με το ενέσιμο σκεύασμα των Pfizer/BionTech. «Η με
τάλλαξη «Δέλτα» εξαπλώνεται σε όλο τον
κόσμο, ακόμη και σε χώρεε με υψηλό πο
σοστό εμβολιασμού όπαν η Βρετανία, το
Ισραήλ και οι ΗΠΑ », δήλωσε ο Μπενέτ.
«Στη Βρετανία, ns τελευταία ημέρε5 πα
του ιού. Επομένων, βλέπουμε ότι είναι
ρατηρήσαμε μία αύξηση του αριθμού των
απαραίτητο να συνεχιστεί το εμβολιαπαιδιών που νοσηλεύονται καθημερινά.
στικό πρόγραμμα.Onoios ήλπιζε ότι μό
Αυτή είναι μια εξέλιξη που γνωρίζουμε.
νο τα εμβόλια θα λύσουν το πρόβλημα,
Την αντιμετωπίζουμε ορθολογικά και
αυτό δεν ισχύει», τόνισε ο Ναφτάλι
υπεύθυνα», πρόσθεσε. «Από τη μία πλευ
Μπένετ. Να σημειώσουμε ότι ο επικεφαλή$ επιστημονικ05 διευθυντή5 ins Pfizer,
ρά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά κατά
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Μίκαελ Ντόλτσεν είχε δηλώσει ότι η αναφερόμενη μείωση ins αποτελεσματικότηias του εμβολίου στο Ισραήλ οφείλεται κυ
ρίων σε λοιμώξεΐΞ, σε άτομα που είχαν εμ
βολιαστεί τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουά
ριο. «Το εμβόλιο είναι πολύ δραστικό
έναντι ins παραλλαγή3 Δέλτα», είχε ανα

φέρει ο ίδιοΞ. Αλλά μετά από έξι μήνεε, εί
πε, «υπάρχει πιθανότατα ο ki'v6uvos επαναμόλυνση5 καθιίν τα αντισώματα, onus
προβλεπόταν, εμφανίζονται μειωμένα». Η
Pfizer δεν δημοσίευσε όλα τα στοιχεία των
ισραηλινών δεδομένων, αλλά ανέφερε ότι
θα δημοσιευτούν σύντομα.
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 Ηχηρό ευρωπαϊκό «όχι» στο κυνήγι... για το εμβόλιο
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 479.79 cm² Κυκλοφορία:
:
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Ηχηρό ευρωπαϊκό «όχι»
στο κυνήγι... για το εμβόλιο
■ Οι κυβερνήσει
προσπαθούν να
αναχαιτίσουν ένα
νέο κύμα πανδημίαε

~~zr

εν θέλω να κυνηγήσει
κανείς τον γιο μου με
μια σύριγγα εμβολίου»
δήλωσε χθες εμφατικά
ο Ματέο Σαλβίνι της
ιταλικής Λέγκας, «καβαλώντας»
κι αυτός με τη σειρά του το κύ
μα της εποχής, που θέλει όλο και
περισσότερο κόσμο να αντιτίθεται σε κάποιον βαθμό στους υπο
χρεωτικούς εμβολιασμούς, αλ
λά και στα προνόμια των εμβολι
ασμένων έναντι των ανεμβολίαστων συμπολιτών τους.
«Προσεκτικοί, ναι, πανικό
βλητοι, όχι» τόνισε ο Σαλβίνι, την
ώρα που η κυβέρνηση του Μάριο
Ντράγκι ετοιμάζεται να υιοθετή
σει νέο μέτρο, κατά το οποίο δι
καίωμα εισόδου σε τρένα, αερο
πλάνα και κλειστούς χώρους των
Διαδήλωση στο Λονδίνο. Στην ένθετη: Ο Ματέο Σαλβίνι της ιταλικής Λέγκας
καφέ-μπαρ θα έχουν μόνο οι εμ
στο τέλος του 2018) Ζακλίν Μού
η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί του
σι, για να αμφισβητήσουν τον εμ
βολιασμένοι.
λάχιστον να χαίρεται, καθώς ξερο. Και ενώ οι Ευρωπαίοι διχά
βολιασμό και να καταγγείλουν τη
Λίγες ώρες νωρίτερα, το από
πέρασε τις ΗΠΑ στο ποσοστό του
ζονται και μπερδεύονται, οι κυ
«δικτατορία της Υγείας».
γευμα του Σαββάτου, στη Γαλ
πληθυσμού που έχει λάβει του
βερνήσεις τους προσπαθούν να
Σε μία από τις πομπές, που
λία πολλές μεγάλες πόλεις έγι
λάχιστον μία δόση εμβολίου. Στη
αναχαιτίσουν μια ισχυρή επάνο
ξεκίνησε από το Παλέ-Ρουαγιάλ,
ναν σκηνικό διαδηλώσεων και
Γερμανία, πάντως, όπου ξεκίνη
δο της πανδημίας του Covid-19
στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύ
γέμισαν ανθρώπους που αντι
σε χθες, στο κρατίδιο της Κάτω
που αναμένεται μέσα στις επόμε
ουσας, επικεφαλής ήταν ο Φλοδρούν στον εμβολιασμό αλλά και
Σαξονίας, ο εμβολιασμός παιδιών
νες εβδομάδες.
ριάν Φιλιπό, πρώην δεύτερος
στο υγειονομικό πιστοποιητικό.
και εφήβων άνω των 12 ετών, ο
Με την ελπίδα ότι η πρόσφα
στην ιεραρχία του Εθνικού Με
Φωνάζοντας συνθήματα, όπως
υπουργός
Οικονομίας Πέτερ Αλτη
αυστηροποίηση
των
υγειονο
τώπου
(που
έγινε
Εθνικός
Συνα
«Ελευθερία» και «Μακρόν δικτά
τμάιερ απέκλεισε το ενδεχόμενο
μικών μέτρων σε ορισμένα κράγερμός), αλλά και η πρώην ηγερία
τορα», δεκάδες χιλιάδες πολίτες
νέου lockdown, τονίζοντας ότι
τη-μέλη της θα αποφέρει καρ
των Κίτρινων Γιλέκων (του κοι
διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλ
κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφι
πούς απέναντι στην εξαιρετικά
νωνικού κινήματος διαμαρτυ
λία, από τη Μασσαλία έως τη Λιλ
κό για την αγορά.
μολυσματική
παραλλαγή
Δέλτα,
ρίας
που
γεννήθηκε
στη
Γαλλία
και από το Μονπελιέ έως το Παρί
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 Ανησυχία από νέες έρευνες για την προστασία στις
μεταλλάξεις
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

31

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 186.46 cm² Κυκλοφορία:
:
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► ► ΙΣΡΑΗΛ

Ανησυχία από
νέες έρευνες για
την προστασία
στις μεταλλάξεις
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ αλλά και
αρκούντως ανησυχητικά είναι
τα συμπεράσματα από τις νέες
έρευνες στο Ισραήλ σχετικά με
τη μετάλλαξη Δέλτα. Οι ανα
κοινώσεις από το «μεγάλο ερ
γαστήριο» κατά της πανδημίας
δείχνουν ότι η μάχη με τις με
ταλλάξεις του κορονοϊού δεν
έχει τελειώσει.
Οπως ανακοίνωσε ο πρω
θυπουργός Ναφτάλι Μπένετ
(φωτό), το εμβόλιο της Pfizer
προστατεύει μόνο κατά 64%
έναντι της νέας παραλλαγής
Δέλτα του κορονοϊού. Το Ισρα
ήλ αποτελεί την πιο ενδιαφέ
ρουσα περίπτωση χώρας στον
κόσμο σε αυτή την παγκόσμια
μάχη κατά της πανδημίας, κα
θώς ο πληθυσμός της χώρας
έχει εμβολιαστεί κατά σχεδόν
τα δύο τρίτα, με το εμβόλιο
της Pfizer. Η χώρα ήρε όλα τα
μέτρα κατά της πανδημίας από
τον Απρίλιο, λόγω του υψη
λού ποσοστού εμβολιασμών,
αλλά τώρα καταγράφει όλο
και περισσότερα κρούσματα,
εξαετίας της μεγάλης οικο
νομικής δραστηριότητας και
κοινωνικής κινητικότητας. Το
80% των νέων κρουσμάτων,
όπως ανακοίνωσαν οι Αρ
χές, οφείλεται στη μετάλλαξη
«Δέλτα».
Ο Μπένετ τόνισε ότι οι επι
στήμονες της χώρας του περίμεναν μεγαλύτερη προφύλα
ξη από το εμβόλιο έναντι της
«Δέλτα», η οποία εξαπλώνεται
σε όλο τον κόσμο, ακόμη και
σε χώρες με υψηλό ποσοστό
εμβολιασμού. Παρ’ όλα αυτά,
το εμβολιαστικό πρόγραμμα
της χώρας θα συνεχιστεί με
μεγαλύτερη ένταση -παρατη
ρήθηκε μείωση το τελευταίο
διάστημα στους εμβολια
σμούς-, καθώς «τα εμβόλια
είναι αποτελεσματικά κατά
του ιού», αφού αποτρέπουν
από την πληθώρα ασθενών
με βαρεία νόσηση Covid και
τους θανάτους.
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 Χωρίς αναισθησιολόγους το Νοσοκομείο Σερρών
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 966.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Στον φακό
της «Εφ.Συν.»
ΣΕΛ.3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αναστέλλουν
χειρουργεία
λόγω έλλειψης
αναισθησιολόγων
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 Χωρίς αναισθησιολόγους το Νοσοκομείο Σερρών
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Εγγραφο
ίου διευθυντή
Ιατρικής
Υπηρεσίας
υπογεγραμμένο και
από τον διοικητή
του νοσοκομείου
αναφέρει ότι στις
16/7 και στις 21/7
το νοσηλευτικό
ίδρυμα θα
λειτουργεί με
αναισθησιολόγο
σε εφημερία
ετοιμότητας,
ότι αυτές
τις μέρες δεν θα
πραγματοποιηθεί
καμία χειρουργική
επέμβαση, ενώ
δεν θα δέχεται
εισαγωγές ούτε
η Μαιευτική
Κλινική και
οι ετοιμόγεννες
θα παραπέμπονται
σε άλλα
νοσοκομεία! Θα
αντιμετωπίζονται
μόνο περιστατικά
στα οποία δεν θα
υπάρχει χρόνος για
ασφαλή διακομιδή
• «Αυτές είναι
οι συνέπειες της
πολιτικής τους που
θέλουν νοσοκομεία
- επιχειρήσεις»,
αναφέρει η Ενωση
Νοσοκομειακών
Ιατρών Σερρών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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To πρόβλημα με in δραματική έήήειψη αναισθησιοήόγων,
όχιμόνο στο Νοσοκομείο Σερρών, αήήά γενικότερα
στα νοσοκομεία ins Βόρειαε Εήήάδαε έχει καταγραφεί
αναήυτικά σερεπορτάζms «Εφ.Συν.» ήδη από ns 22 Μαΐου

► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

κτός ορίων ασφα
λείας και με ορα
τούς κινδύνους για
την ασφαλή περί
θαλψη των ασθε
νών βρίσκεται και
επισήμως το νοσο
κομείο Σερρών, με
αναστολή χειρουργείων, λόγω
έλλειψης αναισθησιολόγων και
μη δυνάμενο να εξυπηρετήσει
καν επίτοκες γυναίκες...
Είναι αποκαλυπτικό το έγ
γραφο -με αριθμό πρωτοκόλλου
11282/15-7-2021- του διευθυντή
Ιατρικής Υπηρεσίας, υπογε
γραμμένο και από τον διοικητή
του Νοσοκομείου Σερρών, που
παραδέχονται ότι το νοσοκο
μείο στις 16/7 και στις 21/7 θα
λειτουργεί με αναισθησιολόγο
σε εφημερία ετοιμότητας και ότι:
«α) ο χειρουργικός τομέας δεν θα
πραγματοποιεί καμία χειρουργι
κή επέμβαση ούτε θα δέχεται ει
σαγωγή ασθενούς που πιθανόν
χρήζει χειρουργικής επέμβασης,
β) η Μαιευτική/Γυναικολογική
Κλινική δεν θα δέχεται καμία
εισαγωγή επιτόκου και θα παραπέμπεται σε όμορο νοσοκο
μείο, γ) οι ασθενείς που χρήζουν
διασωλήνωσης θα εξυπηρετού
νται από τους ιατρούς της ΜΕΘ
ή από τον εξειδικευμένο ιατρό
του ΤΕΠ κ. {....}. Συμπερασμα
τικά, θα αντιμετωπίζονται τα

άκρως επείγοντα περιστατικά
και ιδιαίτερα τα περιστατικά
στα οποία δεν υπάρχει χρόνος
για την ασφαλή διακομιδή τους
σε όμορα νοσοκομεία»!!!
Με ανακοίνωσή της, η Ενω
ση Νοσοκομειακών Ιατρών
Σερρών (ΕΝΙΣ) σχολιάζει ότι
«το ίδιο το κείμενο μας αφήνει
άφωνους...» και ρωτάει: «Ποιος
θα κρίνει ποιο περιστατικό θα δι
ακομιστεί; Οι ασθενείς είναι δυ
ναμικά περιστατικά που η κατά
σταση της υγείας του μπορεί να
αλλάξει από λεπτό σε λεπτό. Τι
γίνεται αν ένας ασθενής προσέλθει στο νοσοκομείο σε σταθερή
κλινική εικόνα, δεν διακομιστεί
και σε λίγες ώρες επιδεινωθεί η
κατάσταση της υγείας του σε μη
αναστρέψιμο βαθμό; Ποιος εγγυάται την ασφάλεια της διακο
μιδής; Τι θα γίνει αν ο ασθενής
επιδεινωθεί στη διαδρομή; Πό
σες διακομιδές μπορεί να στη
ρίξει το υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ
του Νομού Σερρών; Πόσοι για
τροί από τους λίγους της εφημε
ρίας θα βρίσκονται στον δρόμο
για διακομιδές; Οι γιατροί της
ΜΕΘ εφημερεύουν για τη ΜΕΘ
ή για το Τμήμα Επειγόντων Πε
ριστατικών; Αν έχουν ασθενείς
στη ΜΕΘ ή δέχονται εισαγωγή
περιστατικού, ποιος καλύπτει,
εκείνες τις ώρες, τις διασωληνώ
σεις σε ΤΕΠ, Τμήματα, Κλινικές
ή όπου αλλού προκόψει; Αν ο
γιατρός της ΜΕΘ βρίσκεται στο

ΤΕΠ και διασωληνώνει ασθενή,
ποιος παρακολουθεί τους ασθε
νείς που δύναται να νοσηλεύ
ονται στη ΜΕΘ και μπορεί να
χρειαστούν άμεση υποστήριξη;
Τι θα γίνει με τις γυναίκες που
έρχονται για να γεννήσουν; Θα
γίνεται φυσιολογικός τοκετός; Κι
αν υπάρξει κάποια επιπλοκή; Αν
διακομιστεί και αρχίσει ο τοκε
τός στη διαδρομή;».

Η ανακοίνωση
Στην ανακοίνωση της ΕΝΙΣ,
οι γιατροί διερωτώνται αν «θε
ωρείται προοδευτικό και σύγ
χρονο όλος αυτός ο μεσαίωνας
στην Υγεία» και καταγγέλλουν
ότι αυτές είναι οι συνέπειες «της
πολιτικής τους, που θέλουν νο
σοκομεία - επιχειρήσεις» όσο
και «ενός συστήματος Υγείας
ενταγμένου στους νόμους της
αγοράς», κυρίως «της πολιτικής
μιας κυβέρνησης που κουνάει
το δάχτυλο σε υγειονομικούς
και λαό, προσπαθώντας να κρύ
ψει τις εγκληματικές της ευθύ
νες στη διάλυση του συστήμα
τος Υγείας». Η ΕΝΙΣ απαιτεί «να
καλυφθεί το σύνολο των εφη
μεριών του Αναισθησιολογικού
(και δεν εννοούμε από τους
2 γιατρούς που εφημερεύουν
για πάνω από 10 εφημερίες το
μήνα)» αλλά και «να καλυφθούν
άμεσα όλες οι κενές οργανικές
θέσεις του Αναισθησιολογικού
και να πάψει η Διοίκηση και η

ΥΠΕ να κρύβονται πίσω από το
επιχείρημα “δεν υπάρχουν για
τροί”».
Το πρόβλημα με τη δραμα
τική έλλειψη αναισθησιολόγων
στα νοσοκομεία της Βόρειας
Ελλάδας έχει καταγραφεί ανα
λυτικά σε ρεπορτάζ της «Εφ.
Συν.» («Είδος υπό εξαφάνιση οι
αναισθησιολόγοι στα νοσοκο
μεία της επαρχίας», 22.5.2021),
με αφορμή διαγωνισμό της 3ης
ΥΠΕ, όταν για πέντε νοσοκομεία
της περιφέρειας είχαν προκηρυ
χθεί 6 θέσεις, αλλά δεν υπήρξε
ούτε ένας ενδιαφερόμενος! Με
ένα στόμα, οι μάχιμοι αναισθησιολόγοι με τους οποίους είχαμε
τότε επικοινωνήσει είχαν πει ότι
η λύση είναι «να δοθούν κίνητρα
στους ιατρούς για πρόσληψη στο
Δημόσιο και ιδιαίτερα στα επαρ
χιακά νοσοκομεία. Αλλωστε, τα
2.200 ευρώ καθαρές αποδοχές
που πρόσφερε η κυβέρνηση
στους ιδιώτες ιατρούς ως δέλε
αρ για να βοηθήσουν στα νοσο
κομεία δείχνει τον δρόμο. Οταν
την ίδια στιγμή ένας επιμελητής
Β' έχει καθαρές βασικές αποδο
χές 1.200 ευρώ, τι νομίζετε ότι
σκέφτεται να κάνει; Βοηθήστε
μας, να μάθει η κοινωνία το μέ
γεθος του προβλήματος και των
κινδύνων για τη δημόσια υγεία».
Φυσικά, οι εκκλήσεις τους έπε
σαν στο κενό και τώρα η κυβέρ
νηση προβάρει ανοιχτά ως λύση
το κλείσιμο νοσοκομείων.
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