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ΠΟΕΔΗΝ

Πανδημία κορωνοϊοό

Επελαύνει το τέταρτο κύμα,
259 νέο κρούσματα στην Κρήτη
2.472 στην Ελλάδα, 1 29 νέα κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, 78 στην Π.Ε. Χανιών,
44 στην Π.Ε. Ρεθύμνου και 8 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
ρησης, στην οποία και διαπιστώθηκε ό
τι είχε υπεράριθμους πελάτες, οι αστυ
νομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του
ιδιοκτήτη καταστήματος που βρισκόταν
στον χώρο. Επίσης "έπεσαν" πρόστιμα
300 ευρώ για μη χρήση μάσκας σε δύο
υπαλλήλους καταστημάτων εστίασης.
Στον νομό Ρεθύμνου, βεβαιώθηκαν
δύο πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε υ
παλλήλους καταστημάτων εστίασης.

Το τέταρτο ηανδημικό κύμα των
ανεμβολίαστων βιώνει και η χώρα
μας, μετο95% όσων νοσούν σή
μερα αηό την C0VID-19 και το
99% όσων νοσηλεύονται σε Μο
νάδες Εντατικής θεραπείας να εί
ναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμ
βολιασμένοι. Την ίδια στιγμή, πα
ραμένει έντονη η συζήτηση για τα
“προνόμια” των εμβολιασμένων,
που ηροκαλούν μία νέου τύπου
υγειονομική ανισότητα με ποικί
λες αντιδράσεις.

"Οι χριστιανοί ρωτούν
και οι γιατροί απαντούν"

ε επίπεδο νέων κρουσμάτων,
χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.472
νέα για το τελευταίο 24ωρο στην
Ελλάδα, με τα 259 να εντοπίζονται
στην Κρήτη. Ανακοινώθηκαν, επίσης, 8
νέοι θάνατοι από τον ιό και 133 διασωληνωμένοι. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο έχουν ελεγχθεί 95.324 διαγνωστικά
τεστ και rapid tests. Ειδικότερα, για την
Κρήτη ανακοινώθηκαν 129 νέα κρού
σματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, 78 στην
Π.Ε. Χανίων, 44 στην Π.Ε. Ρεθύμνου και
8 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Δεκατρία εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ
Η παραλλαγή “Δέλτα ” του νέου κορωνοϊού είναι πλέον κατά ρεγάλο βαθμό η επικρατούσα παραλλαγή του ιού στην Ευ
χων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο
ρώπη, όπως επιβεβαίωσαν το περιφερειακό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων α
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ζητώντας περισσότερα δωρεάν τεστ και επιπλέον μέτρα ελέγχου εξάπλωσης των
νέρχεται σε 474.366 (ημερήσια μεταβο
κρουσμάτων της COVID-19.
λή+0,5%), έκτων οποίων 51,2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 131 θεωρού
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε
ρικό και 1.402 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημί
ας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.890
θάνατοι. Το 95,1% είχε υποκείμενο νό
νώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι
το τελευταίο 24ωρο είχαν ελεγχθεί χθες
και 5.000 ευρώ αντίστοιχα και αναστολή
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
τα 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).
95.324 διαγνωστικά τεστ και rapid tests.
λειτουργίας και στα δύο, επτά ημερών.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύ
Το πρόστιμο διαφέρει λόγω τωντετραΑπό το σύνολο των 2.472 νέων κρου
ονται διασωληνωμένοι είναι 133 (60,2%
"Βροχή" έπεσαν τα πρόστιμα
γωνικών μέτρων της κάθε επιχείρησης.
σμάτων του νέου ιού στη χώρα, 15 εί
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι τα
ναι
εισαγόμενα,
εκ
των
οποίων
13
εντο
Επίσης,
καταγράφτηκαν παραβάσεις σε
65 έτη.
Στο μεταξύ, πολλά ήταν τα πρόστιμα
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει
δύο πελάτες που ήταν σε καφέ-μπαρ για
Το 88,0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
που έπεσαν το τελευταίο 24ωρο στην
σόδου τηςχώρας.
μη χρήση μάσκας.
και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρ
Κρήτη. Αναλυτικότερα, σε σύνολο 1.078
Στο Ηράκλειο και σε αυτήν την περί
Στη χώρα έχουν ελεγχθεί συνολικά
χή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ελέγχων, βεβαιώθηκαν παραβάσεις για
πτωση σε καταστήματα εστίασης επι
5.719.829 κλινικά δείγματα, ενώ χθες
ΜΕΘ 2.785 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέ
μη χρήση μάσκας, αλλά και παραβάσεις
ελέγχθηκαν 14.789 διαγνωστικά τεστ.
βλήθηκαν πρόστιμα 2.000 και 5.000 ευ
ων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεί
μη εφαρμογής των υγειονομικών μέ
ρώ, αντίστοιχα, και 7ήμερη αναστολή
Παράλληλα, από Μονάδες Υγείας και
α της επικράτειας είναι 178 (ημερήσια
τρων σε καταστήματα εστίασης.
Κλιμάκια
του
ΕΟΔΥ
που
διενεργούν
ε
λειτουργίας,
γιατί υπήρχαν όρθιοι πε
μεταβολή+22,76%). Ο μέσος όρος εισα
Στα Χανιά, σε δύο καταστήματα εστία
λάτες. Στον νομό Λασιθίου, εκτός από
λέγχους rapid tests έχουν ελεγχθεί συ
γωγών του επταημέρου είναι 152 ασθε
σης διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πελάτες
το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και την 7ήνολικά 6.460.717 δείγματα και χθες ε
νείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων
πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με απο
λέγχθηκαν 80.535 rapid tests. Συνολικά
μερη αναστολή λειτουργίας της επιχεί
είναιτα41 έτη (εύρος0,2 έως 106 έτη), ε
τέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα 2.000

Σ

Την αντίθεσή της στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της
C0V1D-19 του υγειονομικού προσωπικού εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων σταΔημόσια Νοσοκομεία (Π0ΕΔΗΝ), προαναγγέλλοντας
κινητοποιήσεις και προοφυγή στα δικαστήρια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβόλιο
και οι γιατροί μας απαντούν" είναι ο τίτλοςτης εγκυκλίου που διαβάστηκε σε όλεςτις εκκλησίες.
«Προς τον λαό», η οποία συνίσταται σε
δώδεκα ερωτήσεις-απαντήσεις, με σα
φείς διευκρινίσεις για όλες τις απορίες
που μπορεί να διατυπωθούν από τους
πιστούς.
Ειδικότερα, δίνεται απάντηση εάν ο εμ
βολισμός προστατεύει από τη μετάλλα
ξη "Δέλτα": «Όλα τα εμβόλια προσφέ
ρουν υψηλή προστασία για την αποφυ
γή σοβαρής νόσησης, διασωλήνωσης
και θανάτου, όπως και για την πιθανό
τητα να νοσήσει κάποιος και να μπει στο
νοσοκομείο. Η υψηλή αυτή προστασία ι
σχύει και για τη μεταλλαγή "Δέλτα"».
Αναφορικά με την περίπτωση να χρει
αστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση εμβολι
ασμού μετά τον αρχικό, η απάντηση εί
ναι ότι «δε γνωρίζουμε ακόμη εάν τα
πλήρως εμβολιασμένα άτομα θα χρεια
στούν επιπλέον αναμνηστικές δόσεις, ε
πειδή ακόμη μαθαίνουμε πόσο διαρκεί η
ανοσία μετά τη νόσηση».
Επίσης, η εγκύκλιος απαντά στο επιχεί
ρημα ορισμένων ότι το εμβόλιο περιέ
χει εμβρυϊκά κύτταρα: «Κανένα από τα
εμβόλια COVID-19 που χρησιμοποιού
νται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυ
ϊκά κύτταρα» είναι η απάντηση, ενώ πα
ράλληλα επισημαίνεται πως «το εμβόλι
ο δεν επιδρά στην προσωπικότητα του
εμβολιαζόμενου ατόμου». Επιπρόσθε
τα, σε άλλη απάντηση τονίζεται ότι «τα
εμβόλια έναντι της COVID-19 δεν περιέ
χουν μικροτσίπ. Αυτά είναι εξωπραγμα
τικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε
μία λανθασμένη εκστρατεία παραπλη
ροφόρησης που πραγματοποιείται στο
διαδίκτυο».
Εξάλλου, η ΔΙΣ προσθέτει ότι «τα σύγ
χρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλι
α που χρησιμοποιούνται κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή».
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Στη χώρα έχουν ελεγχθεί συνολικά 5.719.829 κλινικά δείγματα, ενώ χθες ελέγχθηκαν 14.789 δια
γνωστικά τεστ.
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Αντίθετη στην υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού των υγειονομικών

«Σύσταση για περισσότερα
δωρεάν τεστ»
Η παραλλαγή "Δέλτα" του νέου κορωνοϊού εί
ναι πλέον κατά μεγάλο βαθμό η επικρατούσα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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«Συνεπής πολίτης είναι ο εμβολιασμένος πολίτης! Στον 21 ο αιώνα δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση
της επιστήμης και τα δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων ηου έχουν ήδη αποδείξει την ασφάλεια
των εμβολίων», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΠΟΕΔΗΝ

Στο μεταξύ, την αντίθεσή της στην υποχρεω
τικότητα του εμβολιασμού κατά της C0VID-19.
του υγειονομικού προσωπικού, εκφράζει η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημό
σια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), προαναγγέλλοντας
κινητοποιήσεις και προσφυγή στα δικαστήρια.
«Αιτία πολέμου είναι η εφαρμογή αυτού του
νόμου», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, που αποφάσισε
για αύριο Τρίτη 27 Ιουλίου συγκέντρωση συν
δικαλιστικών στελεχών στις 11 π.μ., έξω από
το υπουργείο Υγείας, κατάθεση προσφυγής σε
κάθε αρμόδιο Δικαστήριο, και κλιμάκωση των
κινητοποιήοεωντον Αύγουστο με πανελλαδική
κινητοποίηση στο πλαίσιο στάσης εργασίας 10
π.μ.-3 μ.μ. στις 26 Αυγούστου. Παράλληλα καλεί τουςνοσηλευτές εμβολιασμένους καιμη να
μην κοινοποιήσουν στις υπηρεσίεςπιστοποιητικό εμβολιασμού ή φυσικής νόσησης.
«Η απόφαση αυτή μας στοχοποιεί. Μας κου
νάει το δάκτυλο η κυβέρνηση, χωρίς μέχρι σή
μερα να έχει επιλύσει κανένα από τα κλαδικά
μας αιτήματα», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ και προ
σθέτει ότι «από την πρώτη στιγμή δήλωσε δη
μόσια και θα συνεχίσει να δηλώνει υπέρμαχος
της εμβολιαστικής κάλυψης του συνόλου του
πληθυσμού της χώρας» και «αποτέλεσμα της
θετικής της στάσης, σε συνάρτηση με το αί
σθημα ευθύνης, που διαθέτει ο κλάδος των
υγειονομικών, είναι ο μαζικός, σχεδόν καθολι
κός εμβολιασμός των υγειονομικών σε ποοο
στό 90% (συνυπολογίζοντας όσους διαθέτουν
φυοική ανοσία)». Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι
«το μέτρο του υποχρεωτικού επί ποινή αναστο
λής της εργασιακής σχέσεως εμβολιασμού των
υγειονομικών αποτελεί ένα εξαιρετικά ανάλγη
το μέτρο, στερούμενο παντελώς επιστημονικής
τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητά του», και «η
Πολιτεία οφείλει να σέβεται τη διαφορετικότη
τα της άποψης ή τους φόβους που εκφράζο
νται απ' όλους εκείνους που αρνούνται τον εμ
βολιασμό, ως έκφραση του συνταγματικά κα
τοχυρωμένου δικαιώματος της προσωπικότη
τας κάθε πολίτη». Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί την κυβέρ
νηση να αποσύρει τις διατάξεις της υποχρεωτικότητας και τον υπουργό Υγείας να αναζητήσει
τις λύσεις εκείνες που με πειθώ θα αυξηθεί η
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
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παραλλαγή του ιού στην Ευρώπη, όπως επιβε
βαίωσαν το περιφερειακό τμήμα του Παγκό
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρω
παϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC), ζητώντας περισσότερα δωρεάντεστ και
επιπλέον μέτρα ελέγχου εξάπλωσηςτων κρου
σμάτων της COVID-19.
Ο ΠΟΥ Ευρώπης καιτο ECDC κάλεσαν σε κοι
νή ανακοίνωσή τουςτις ευρωπαϊκές χώρες να
«εντείνουντιςπροσπάθειέςτους»γιατην πρό
ληψη της μετάδοσης του ιού.
«Ο ΠΟΥ συνιστΰ οι χώρες να αυξήσουν την
πρόσβαση σε δωρεάν τεστ, να επεκτείνουν
την αλληλούχηση του γονιδιώματος, να εν
θαρρύνουν τους ανθρώπους που ήρθαν σε
επαφή με κρούσματα να μπαίνουν σε καρα
ντίνα καιτα επιβεβαιωμένα κρούσματα να τί
θενται σε απομόνωση, να εντείνουν τις ιχνη
λατήσεις για να σπάσουν τις αλυσίδες μετά
δοσης και να διασφαλίσουν ότι οι πιο ευάλω
τοι έχουν εμβολιαστεί», επισημαίνει ο οργα
νισμός του ΟΗΕ.
Στις περίπου 30 ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν παράσχει επαρκή δεδομένα, η παραλ
λαγή "Δέλτα" είνα ι η επ ικρατούσα σε 19 χώρες.
Σε αυτέςτιςχώρες, το διάμεσο μερίδιο αυτού
του παραλλαγμένουστελέχουςτηςΟΟνίϋ-Ι9,

που εντοπίστηκε αρχικά στην Ινδία, είναι πε
ρίπου 70%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ
σιμα στοιχεία του ΠΟΥ.
Η πανδημία της COVID-19 επιταχύνθηκε
αυτήν την εβδομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο
(+9%), κυρίως στην Ευρώπη (+26%) και στις
ΗΠΑ, όπου το άλμα υπερβαίνει το 60%, υπό
την επίδραση της παραλλαγής "Δέλτα", σύμ
φωνα μετά δεδομένα που καταρτίζει το Γαλ
λικό Πρακτορείο και δημοσίευσε χθες.
Στην Ευρώπη, η αναζωπύρωση της πανδη
μίας συνεχίζεται επί περίπου ένα μήνα, σύμ
φωνα με τις υγειονομικές Αρχές.
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του
ECDC που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, ο
αριθμόςτωννέων κρουσμάτων αναμένεταινα
συνεχίσεινααυξάνεταικαιναυπερδιπλασιαστεί
εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων.
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός, που είναι αρμόδιοςγιατιςασθένειεςκαιεποπτεύει30 χώρες,
συμπεριλαμβανομένωντων27κρατών-μελών
της Ε.Ε., έχει ήδη αυξήσει απότο "χαμηλό" στο
"μέτριο" το επίπεδο ανησυχίας που συνδέεται
με την COVID-19 στην Ευρώπη.
Τέσσερις χώρες (Ισπανία, Π ορτογαλία, Μάλ
τα κα ι Κύπρος) ταξινομούντο ι ως χώρες "υψη
λής" ανησυχίας.

Το μήνυματου
πρωθυπουργού

«Ύστερα από 47 χρόνια, ο συνδυασμός της ελευθερίας με την ατομική υπευθυνότη
τα αναβαπτίστηκε ως νικηφόρο δίδαγμα στην πολύμηνη μάχη με την πανδημία», ανέ
φερε στο μήνυμά του χθες για τον εμβολιασμό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά
κης και συνέχισε ως εξής:
«Τώρα όμως μας καλεί να το μετατρέψουμε σε συλλογική στάση για την έξοδο από
αυτήν. Και, καθώς η προσωπική συμπεριφορά αναδεικνύεται σε καταλύτη της κοινω
νικής επιτυχίας, το μήνυμα είναι σαφές: Συνεπής πολίτης είναι ο εμβολιασμένος πο
λίτης! Στον 21 ο αιώνα δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της επιστήμης και τα δεδομένα
δισεκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ήδη αποδείξει την ασφάλεια των εμβολίων.
Όταν, λοιπόν, οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κορωνοϊός χτυπά, πλέον, μόνο τους
ανεμβολίαστους, δεν υπάρχει χώρος για διπρόσωπες τοποθετήσεις. Η φημολογία δεν
είναι ιδεολογία.
Και οι ψεύτικοι φόβοι ανήκουν σε ψεύτικους κόσμους. Άρνηση στο εμβόλιο, συνε
πώς, σημαίνει άρνηση στην υγεία και στην πρόοδο των πολιτών.
Η Πολιτεία εξαντλεί κάθε περιθώριο πειθούς. Οφείλει, ωστόσο, να προνοεί για την
επόμενη μέρα.
Να σέβεται τους λιγότερους, χωρίς όμως να στερεί ελευθερίες από τους πολύ πε
ρισσότερους. Και να τηρεί το Σύνταγμα, το οποίο αναθέτει σε όλους το χρέος της κοι
νωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Μόνο έτσι το τέλος της πανδημίας θα σημάνει την
αρχή μιας νέας ευημερίας. Αυτής, που θα φέρει το Σχέδιο "Ελλάδα 2.0", αυξάνοντας
την απασχόληση και τον δημόσιο πλούτο της χώρας».
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 Εικονικός εμβολιασμός και «πέτσινα» πτυχία!
HACIA Τρέμουν ένα νέο «ολοκαύτωμα»
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

15

Επιφάνεια 1049.53
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Κυκλοφορία:
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ΠΟΕΔΗΝ

Εικονικός εμβολιασμός
και «πέτσινα» πτυχία!
Λ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0Υ

νορκη διοικητική εξέτα
ση έχει διαταχθεί από την
διοίκηση της Νοσηλευτι
κής Μονάδας Μεσολογγί
Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά από καταγγελία
ου, έπειτα από καταγγελία για
«εικονικό» εμβολιασμό εργα
ζομένου.
Η καταγγελία που έγινε από το
εμβολιασπκό κέντρο για την
εξασφάλιση του πιστοποιητι
κού εμβολιασμού, έφτασε στο
γραφείο της διοικήτριας Ελέ
νης Φιλιπποπούλου.
Συγκεκριμένα, εργαζόμενος
Ανύπαρκτα χαρτιά από το ΕΠΑΛ Μακρυνείας
φέρεται να έχει το απαραίτητο
πιστοποιητικό εμβολιασμού,
δίχως όμως να έχει ολοκλη
καλέσει αντιδράσεις στις τάξεις
ηση και συγκέντρωση των
ρώσει τον εμβολιασμό του. Η
συνδικαλιστικών στελεχών
του συστήματος υγείας, η Πα
έρευνα δεν έχει ολοκληρω
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
έξω από το υπουργείο Υγείας.
θεί και είναι σε εξέλιξη, ενώ
μένων στα Δημόσια Νοσοκο
αναμένεται να αποδειχθεί αν
μεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχει εκφράΕΠΑΛ - ΕΛΤΑ
όντως ευσταθεί η συγκεκριμέ
σει την αντίθεσή της.
Εκτός ΕΛΤΑ γενικότερα βρέθη
νη καταγγελία.
Προανήγγειλε και κινητοποι
καν 17 υπάλληλοι την προη
Μάλιστα, στον υποχρεωτικό
ήσεις αλλά και προσφυγή στα
γούμενη εβδομάδα, καθώς με
εμβολιασμό των υγειονομι
τά από έλεγχο που πραγματο
δικαστήρια. Σήμερα έχει προ
κών, ένα θέμα που έχει προγραμματιστεί και κινητοποί
ποιήθηκε, βρέθηκαν με πλα

[

στά απολυτήρια. Τα απολυτή
ρια ήταν απαιτούμενα για την
πρόσληψή τους στα Ελληνι
κά Ταχυδρομεία. Οι έλεγχοι
πραγματοποιούνται βάσει του
Ν.4305 του 2014, ο οποίος
προβλέπει τον έλεγχο της γνη
σιότητας των δικαιολογητικών
των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι
απασχολούνταν χρόνια από
τον Οργανισμό, ενώ υπάλλη
λος είχε πτυχίο νοσηλευτικής
από το ΕΠΑΛ Μακρυνείας,
όμως το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ
δεν είχε ποτέ τέτοιο τμήμα. Το
γεγονός κινητοποίησε τους αρ
μόδιους στην Αιτωλοακαρνα
νία και ο ελεγκτικός μηχανι
σμός για την ανεύρεση παρό
μοιων περιστατικών είναι σε
εξέλιξη. Πλέον, έπειτα από
σχετικό αίτημα της Διεύθυν
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης Αιτωλοακαρνανίας εί
ναι σε εξέλιξη έρευνα για τυ
χόν νέα πλαστά απολυτήρια
λυκείου. Στις αποφάσεις που
δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια,
τονίζεται ότι το Διοικητικό Συμ
βούλιο των ΕΛΤΑ προχωρά σε
«Καταγγελία Σύμβασης», μετά
από εισήγηση της Διεύθυν
σης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Σε τροχιά
υλοποίησης
το «Open Mall»
πιταχύνεται η υλοποίηση
του Open Mall στον Δήμο
Αμφιλοχίας μετά την υπο
γραφή σύμβασης υπηρεσι
ών τεχνικού συμβούλου.
Το Ανοικτό Κέντρο Εμπο
ρίου (Open Mall) του Δή
μου Αμφιλοχίας βρίσκεται
σε τροχιά εκκίνησης και
πραγματοποιήθηκε συνά
ντηση στο γραφείο του δη
μάρχου, Γ. Κατσούλα, την
περασμένη εβδομάδα, με
σκοπό τον καλύτερο συντο
νισμό των εταίρων του έρ
γου, καθώς και τον προ
γραμματισμό των επόμε
νων ενεργειών.
Μετά τη συνάντηση του δη
μάρχου μεταξύ υπηρεσια
κών παραγόντων του Δήμου,
του προέδρου της Ομοσπον
δίας Βιοτεχνικών Εμπορι
κών Σωματείων Ακαρνανί
ας Απόστολου Αυγερινού,
εκπροσώπου του Επιμελη
τηρίου Αιτωλοακαρνανί
ας και στελεχών της εται
ρείας LEVER ΑΕ, η οποία
έχει αναλάβει τον ρόλο του
Συμβούλου Υλοποίησης της
Πράξης, πραγματοποιήθηκε
σύναψη σύμβασης με την

Ε

HACIA

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝ0 ΚΑΙΡΙΚΟ «ΚΟΚΤΕΙΛ»

Τρέμουν ένα νέο «ολοκαύτωμα»
των εθελοντικών ομάδων, που
έχουν συγκροτηθεί για την συν
δρομή στην αντιμετώπιση πι
θανών πυρκαγιών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
παγρύπνηση, ετοιμότητα
και πρόληψη είναι το τρίπτυχο της στρατηγικής που
ακολουθεί η τοπική αυτοδι
οίκηση και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία στην Ηλεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
μια παρατεταμένη και δύσκο
λη καιρικά περίοδο υψηλών
θερμοκρασιών -που ευνοούν
την εκδήλωση πυρκαγιώναρχής γενομένης από σήμε
ρα. Υπό τον φόβο, περιο
χές του νομού να ζήσουν ένα
νέο 2007, όπου χάθηκαν αν
θρώπινες ζωές απ’ τις ανεξέ
λεγκτες πυρκαγιές, οι οποίες
κατέκαψαν σχεδόν απ’ άκρη
σ’ άκρη τον νομό, αυτοδιοί
κηση και Πυροσβεστική Υπη
ρεσία μπαίνουν σε κόκκινο
συναγερμό διαρκείας. Ταυτό
χρονα, ανοίγουν κλιματιζόμε
νοι χώροι για τους πολίτες,
ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομά

Σήμερα, μετά το μεσημέρι συγκαλείται εκτάκτως το συντονιστητό τοπηώ όργανο της Αρχαί
ας Ολυμπίας και στις 7 το από
γευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο
με τη συμμετοχή του δημάρχου,
των αντιδημάρχων, της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας και των
προέδρων των κοινοτήτων.

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυτοδιοίκηση και Πυροσβεστική σε κόκκινο συναγερμό διάρκειας

δες, προκειμένου να αντιμε
τωπίσουν το πολυήμερο κύ
μα υψηλών θερμοκρασιών.

ΠΥΡΓΟΣ
Ο Δήμος του Πύργου ετέθη,
από χθες, σε αυξημένη ετοι
μότητα για τον κίνδυνο πυρ
καγιάς, ύστερα και από τις
αχαϊκές προειδοποιήσεις της
Γενικής Γραμματείας Πολιτι
κής Προστασίας, του υπουρ
γείου Προστασίας του Πολί
τη, καθώς και της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσί

ας, με αφορμή το μακρόχρο
νο κύμα υψηλών θερμοκρα
σιών που αναμένεται να ενσκήψει. Η Πολιτική Προστα
σία του Δήμου βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με τις συναρμόδιες αρχές της Περιφέρει
ας Δυτικής Ελλάδας και του
Δασαρχείου, συνεπικουρώ
ντας τον ήδη υπάρχοντα σχε
δίασμά και κάθε προσπάθεια
που καταβάλλεται προκειμέ
νου να ληφθούν όλα τα ανα
γκαία μέτρα πρόληψης και
πυροπροστασίας.

εταιρεία LEVER ΑΕ, η οποία
θα παρέχει υπηρεσίες τεχνι
κού συμβούλου για την υλο
ποίηση του έργου.
Παράλληλα, καταγράφηκαν
οι δυσκολίες που έχουν
προκύψει λόγω της παν
δημίας του Covid-19, αλλά
και οι κίνδυνοι που ενδέ
χεται να προκύψουν λόγω
της ιδιαιτερότητας του έρ
γου και προτάθηκαν συγκε
κριμένες λύσεις και χρο
νοδιαγράμματα, σε σχέση
με τα επόμενα βήματα που
θα ακολουθηθούν, ενώ ο
εγκεκριμένος προϋπολο
γισμός της Πράξης «Ανοι
κτό Κέντρο Εμπορίου Δή
μου Αμφιλοχίας» ανέρχεται
σε 1.752.800,00 ευρώ, με
την Πράξη να υλοποιείται
από τον Δήμο Αμφιλοχίας,
σε συνεργασία το Επιμελη
τήριο Αιτωλοακαρνανίας
και χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχει
ρηματικότητα και Καινοτο
μία 2014-2020, με τη αυγχρηματοδότηση της Ελλά
δας και της Ευρωπαϊκής
Ενωσης - ΕΤΠΑ.

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Σε αυξημένη κινητοποίηση βρί
σκεται και ο Δήμος της Αρχαί
ας Ολυμπίας. Ο αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας, Βασί
λης Αρβανίτης, δήλωσε στην
«Π» ότι: «Επειδή, σύμφωνα με
τις προβλέψεις, αυτή την εβδο
μάδα οι συνθήκες είναι άκρως
επικίνδυνες για τον Δήμο και
την ευρύτερη περιοχή, επικοι
νωνήσαμε με τους προέδρους
των κοινοτήτων έτσι ώστε να
βρίσκονται σε αυξημένη ετοι
μότητα και αυτοί και τα μέλη

Παράλληλα, ο Δήμος του Πύρ
γου προχωρά στη λειτουργία
δύο κλιματιζόμενων αιθουσών
καθ’ όλη τη διάρκεια του καύ
σωνα, όπου εκεί μπορεί να βρει
«καταφύγιο» κάθε πολίτης και
ιδιαιτέρως άτομα που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες και είναι
ευάλωτα στο υψηλό θερμικό
φορτίο. Οι ανοικτές για το κοι
νό κλιματιζόμενες αίθουσες εί
ναι ο χώρος του πρώην ΚΑΠΗ
στην Αγία Βαρβάρα και το θε
ματικό πάρκο Ξυστρή.

Ο κορονοϊός
ακυρώνει
συναυλίες
νατροπή στα σχέδια του
Δήμου Πύργου και του
Εμπορικού Συλλόγου της
πόλης φέρουν τα κρούσμα
τα κορονοϊού στην Ηλεία,
ο αριθμός των οποίων αυ
ξανόταν κατά το προηγού
μενο διάστημα. Οι δύο
προγραμματισμένες συ
ναυλίες Παπαρίζου-Τάμτα
και Ρόκκος-Ασλανίδου (σε
συνδιοργάνωση με τον
Εμπορικό Σύλλογο Πύρ
γου) ματαιώνονται. Ο Δή
μος του Πύργου με βάση
την ΚΥΑ του υπουργείου
Πολιτισμού, η οποία θέτει
αυστηρούς περιορισμούς,
ματαιώνει τις συναυλίες.
Η αρχική ιδέα ήταν, πέ
ρα από την ψυχαγωγία των
δημοτών, να ενισχυθούν
και οι επαγγελματιες της
πόλης και οι εκδηλώσεις
να έχουν έναν τύπου αντα
ποδοτικό χαρακτήρα. Αν
και η αρχική πρόβλεψη
ήταν να οριοθετηθεί ένας
συγκεκριμένος χώρος για
τη διεξαγωγή των συναυ
λιών στην κεντρική πλα
τεία, αυτή απορρίφθηκε
με το σκεπτικό ότι ουδείς
μπορεί να ελέγξει τον υπό
λοιπο χώρο πέριξ της εκ
δήλωσης.

Α
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 Ζητούν προσλήψεις και αποζημιώσεις στα
εμβολιαστικά κέντρα
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 173.7 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αντίδραση του Σωματείου Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαννίνων σια οικονομικά κίνητρα

Ζητούν προσλήψεκ και αποζημιώσει στα εμβολιαστικά κέντρα
Προσλήψειε και αποζημιώσει για ιην απογευματινή εργασία στα
εμβολιαστικά κέντρα ζητά το Σωματείο Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαν
νίνων μέσω γραπτήε ανακοίνωσηε, με αφορμή tis ανακοινώσει
του υπ. Υγείαε Βασίλη Κικίλια για τα οικονομικά κίνητρα σε φαρμακοποιούε για τα ραντεβού των εμβολιασμών αλλά και για την
αναθεωρημένη αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εμβολιασμούε
στο ιατρείο αλλά και σε κατ’οίκον επισκέψειε.
«Είναι δεδομένο ότι οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν υλοποιήσει ήδη το
αρχικό, το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο κομμάτι τηε εμβολιαστικήε
διαδικασίαε, ενώ οι ιατροί των Κέντρων Υγείαε (Κ.Υ.) δεν αποζη
μιώνονται για τιε υπηρεσίεε τουε στα εμβολιαστικά κέντρα για τα
απογευματινά ωράρια των καθημερινών κάτι που σαφώε έρχεται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σε αντίφαση με τουε σχεδιασμούε του Υπουργείου για την αποζη
μίωση των συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα. Η φιλοδοξία του
Υπουργείου ότι μέσω οικονομικών κινήτρων οι εμπλεκόμενοι επιστήμονεε θα ενημερώσουν σωστά και τουε πιο δύσπιστουε πολίτεε
αν μη τι άλλο υποτιμά την έωε τώρα προσπάθεια των επαγγελματιών υγείαε του ΕΣΥ, ενώ ταυτόχρονα είναι η καλύτερη απόδειξη
για τιε ελλείψειε του ΕΣΥ σε έμψυχο δυναμικό.
Η θέση μαε ωε Σωματείο είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη:
ενίσχυση του ΕΣΥ και τηε Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε (ΠΦΥ)
με προσωπικό και αποζημίωση των επαγγελματιών υγείαε του ΕΣΥ
και στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στα Κ.Υ.», σημει
ώνεται σε ανακοίνωση.
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 ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ Διαφωνούν με την παροχή
κινήτρων για τους κατ' οίκον εμβολιασμούς
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 153.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Διαφωνούν με την παροχή
κινήτρων για τους
κατ' οίκον εμβολιασμούς
Την έκπληξή τους στην πρόσφατη ανακοί
νωση του υπουργού Υγείας σχετικά με τα κίνη
τρα και τις επιπλέον απολαβές σε φαρμακοποι
ούς και ιδιώτες ιατρούς, που θα διενεργούν εμ
βολιασμούς κατ' οίκον εκφράζει το Σωματείο
Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαννίνων με ανακοίνωσή
του. Σε αυτήν κάνει λόγο ευθεία υποτίμηση των
προσπαθειών των επαγγελματιών υγείας του
ΕΣΥ, που επιβεβαιώνει εμμέσως και τις πολλές
ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Αναλυτικά στην
ανακοίνωση αναφέρεταί:
«Με έκπληξη ακούσαμε τις ανακοινώσεις του
Υπουργού Υγείας για τα οικονομικά κίνητρα σε
φαρμακοποιούς για τα ραντεβού των εμβολια
σμών αλλά και για την αναθεωρημένη προς τα
άνω αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εμβολια
σμούς στο ιατρείο αλλά και σε κατ' οίκον επι
σκέψεις. Είναι δεδομένο ότι οι ιατροί του ΕΣΥ
έχουν υλοποιήσει ήδη το αρχικό, το μεγαλύ
τερο και πιο δύσκολο κομμάτι της εμβολιαστικής διαδικασίας, ενώ οι ιατροί των Κέντρων
Υγείας (Κ.Υ.) δεν αποζημιώνονται για τις υπηρε
σίες τους στα εμβολιαστικά κέντρα για τα απο
γευματινά ωράρια των καθημερινών κάτι που
σαφώς έρχεται σε αντίφαση με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για την αποζημίωση των
συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα. Η φιλοδοξία
του Υπουργείου ότι μέσω οικονομικών κινήτρων
οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες θα ενημερώσουν
σωστά και τους πιο δύσπιστους πολίτες αν μη
τι άλλο υποτιμά την έως τώρα προσπάθεια των
επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ, ενώ ταυτό
χρονα είναι η καλύτερη απόδειξη για τις ελλεί
ψεις του ΕΣΥ σε έμψυχο δυναμικό. Η θέση μας
ως Σωματείο είναι σταθερή και αδιαπραγμά
τευτη: ενίσχυση του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) με προσωπικό και απο
ζημίωση των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ και
στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στα
Κ.Υ».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Καμπανάκι» για τους ανεμβολίαστους, 4 στους 10
θα μολυνθούν
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 217.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

«Καμπανάκι»
για τους
ανεμβολίαστους,
4 στους 10
θα μολυνθούν
\ Λ ε μια περίοδο που η ινδική με^^τάλλαξη επελαυνει σαρωτικά,
έκκληση στους ανεμβολίαστους
πολίτες να εμβολιαστούν απηυθυνε ο καθηγητής Φαρμακολογίας
στην Ιατρική Σχολή πανεπιστημί
ου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης.
Οπως είπε μιλώντας στον ραδιο
φωνικό' σταθμό' ΣΚΑΪ 100,3 μέχρι
το τέλος του χρόνου θα έχουν μολυνθεί περίπου 4 στους 10 ανεμβο
λίαστους, δηλαδή ποσοστό 35-40%
και από αυτοΰς το 10%-15% θα πάει
στο νοσοκομείο και ένα 5% δυστυ
χώς δεν θα τα καταφέρει.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους
επιστήμονες η συντριπτική πλειο
νότητα των πολιτών, περίπου 95%,
που νοσηλεύονται στα νοσοκο
μεία είναι μη εμβολιασμένοι. Αυ
τήν την εικόνα έδωσε νωρίτερα μι
λώντας στο Mega και η Διευθύντρια
7ης ΙΙνευμονολογικής Κλινικής στο
«Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα.
Σε υψηλά επίπεδα μεν, αλλά με
σημάδια σταθεροποίησης εμφανί
ζεται ο αριθμός των κρουσμάτων
στη χώρα το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νοση
λείες έχουν αυξηθεί κατά 539% από
τις αρχές του μήνα.
«Αυτή τη στιγμή το 95% των νοση
λειών και το 100% των διασωληνωμένων είναι άτομα ανεμβολίαστα»,
ανέφερε στην ΕΡΤ ο καθηγητής ΙΙενυμονολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα
ΙΙαγώνη εξήγησε ότι αυτή τη στιγ
μή νοσηλεύονται άτομα από 21 έως
90 ετών. «Οι μεταλλάξεις δεν έχουν
ηλικίες. Στους νέους είναι πιο ήπια
τα συμπτώματα αλλά μεταδίδουν»,
ανέφερε. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΙΙΟΕΔΗΝ, όσον αφορά στους
υγειονομικούς, το 94,7% των για
τρών και το 80% των νοσηλευτών
στα δημόσια νοσοκομεία έχουν εμ
βολιαστεί κατά του κορονοϊοΰ.
Οριακή αύξηση έναντι της περα
σμένης εβδομάδας καταγράφουν
και οι διασωληνώσεις.
Ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος
ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση στις
νοσηλείες κατά 25%-26% την ημέρα
με παράλληλη άνοδο και των διασω
ληνώσεων. Από την πλευρά του, ο κ.
Τζανάκης ανέφερε ότι καθημερινά
οι νέες εισαγωγές διαμορφώνονται
στις 150-1600, χωρίς να αποκλείεται
να φτάσουν στις 300 στα τέλη Ιουλί
ου με αρχές Αυγουστου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Στο 60% του 2019 οι κρατήσεις στον
τουρισμό
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 353.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
60

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στο 60% του 2019
οι κρατήσεις
στον τουρισμό
Σελ.5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Στο 60% του 2019 οι κρατήσεις στον τουρισμό
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-07-2021

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στο 60% του 2019 οι κρατήσεις στον τουρισμό
"Λουκέτο" για 7 ημέρες σε κέντρο διασκέδασης στην
Αττική έβαλε χθες η ΔΙΜΕΑ, λόγω μη τήρησης των μέτρων
που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας,
όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε
ων, Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή "Καλημέρα", σύμφωνα με το skai.gr.
"Χθες το βράδυ αναγκαστήκαμε να κλείσουμε κάποιο
κέντρο. Πιάσαμε ένα κέντρο στην Αττική, με πάρα πολύ
κόσμο, όλοι όρθιοι να χορεύουν, χωρίς να τηρείται κανέ
να μέτρο. Το κλείσαμε για 7 ημέρες κι επιβάλαμε πρόστι
μο 5.000 ευρώ. Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί
κάποιοι να κάνουν ότι δε βλέπουν", δήλωσε χαρακτηριστι
κά.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης εξέπεμψε ένα αισιόδοξο
μήνυμα για την πορεία του τουρισμού σημειώνοντας ότι
έχει επιτευχθεί ο στόχος, καθώς βρισκόμαστε πάνω από
το 60% του 2019.
"Η απόφαση για τη Μύκονο ελήφθη για την προστασία
του τουριστικού μας προϊόντος. Η εικόνα ότι η Ελλάδα εί
ναι μια χώρα, στην οποία η πανδημία ξεφεύγει από τον
έλεγχο θα έθετε σε κίνδυνο το τουριστικό μας προϊόν. Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εικόνα ότι η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση που είναι πάνω
από το πρόβλημα και μπορεί να λαμβάνει γρήγορες απο
φάσεις για να βάζει φρένο, είναι μια εικόνα που διαφημί
ζει την Ελλάδα παντού ως μια υγειονομικά ασφαλούς χώ
ρας. Οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά παρά την άνοδο
της πανδημίας. Μέχρι τέλος του Ιουλίου οι στόχοι για το
40% του μεριδίου το 2019 έχουν υπερκεραστεί κατά πο
λύ. Σήμερα είμαστε πάνω από το 60% του 2019. Εάν τον
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο διατηρήσουμε την καλή μας
πορεία, θα έχουμε πετύχει τον στόχο του προϋπολογι
σμού και να θεραπεύσουμε σε μεγάλο βαθμό την οικονο
μική ζημιά του 2020", επισήμανε.
Σε ό,τι αφορά στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
για τους υγειονομικούς, ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτή
ρισε ως "ντροπή" την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ αναφέροντας ότι "αν ένας υγειονομικός είναι ανεμβολίαστος και
ασυμπτωματικός, μπορεί να σκοτώσει ασθενείς. Η ΠΟΕ
ΔΗΝ παρέχει πέπλο προστασίας σε ανεύθυνους υγειονο
μικούς που δε θέλουν να εμβολιαστούν".
Ερωτηθείς αν εξετάζεται η υποχρεωτικότητα και στον
κλάδο της εστίασης, σημείωσε ότι "η διεύθυνση των κατη

γοριών των εργαζομένων που πρέπει να μπουν σε υπο
χρεωτικότητα εμβολιασμού δεν είναι μια απλή κυβερνητι
κή απόφαση. Η Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία εξετάζει όλα
τα δεδομένα, εισηγείται στον υπουργό Υγείας και εκείνος
αποφασίζει. Ασφαλώς για την εστίαση είναι σημαντικό οι
εργαζόμενοι να είναι όλοι εμβολιασμένοι".
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 Υπάρχει μόνο μια προτεραιότητα: Η ενίσχυση με
προσωπικό του νοσοκομείου Κω
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Επιφάνεια 457.4 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

Υπάρχει μόνο μια προτεραιότητα: Η ενίσχυση
με προσωπικό του νοσοκομείου Κω
Με μια λεπτομερή και τεκμηριωμένη παρέμ
βαση του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Βου
λευτής Δωδεκανήσου, κ. Μόνος Κόνσολος,
ζητά την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για
την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας
του νοσοκομείου της Κω.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία προτε
ραιότητα και καμία άλλη: να ενισχυθεί με
προσωπικό το νοσοκομείο, να δημιουργηθεί
κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας για τη
λειτουργία του.
Η διοίκηση, οι γιατροί του νοσοκομείου
και όλοι οι πολίτες της Κω. είναι στην ίδια
πλευρά, δεν χρειάζονται εντάσεις και αντι
παραθέσεις.
Προσωπικά δεν βλέπω καμία άλλη προτε
ραιότητα και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση
θα προχωρήσει άμεσα σε πρωτοβουλίες ενί
σχυσης του νοσοκομείου της Κω», τονίζει σε
δήλωσή του. ο κ. Κόνσολας, που ζητά, επί
σης. αποσπάσεις ιατρικού προσωπικού στο
νοσοκομείο της Κω από άλλες δομές δημό
σιας υγείας προκειμένου να καλυφθούν
άμεσα οι πιεστικές ανάγκες.
Στην παρέμβαση του προς τον Υπουργό
Υγείας ο κ. Κόνσολας ζητά:
- Την άμεση κάλυψη θέσεων Παθολόγου,
Ακτινολόγου, Καρδιολόγου, Παιδιάτρου.
- Τη στελέχωση και λειτουργία Μονάδας
Αυξημένης Φροντίδας, μια υποδομή που
είναι απαραίτητη και για τη διαχείριση και
αντιμετώπιση των περιστατικών.
- Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκο
μείου. που πρέπει να είναι προσαρμοσμένος
στις σύγχρονες ανάγκες μετά από διάλογο
και συνεννόηση με την ιατρική υπηρεσία και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους νοσοκομειακούς γιατρούς.
Ο κ. Κόνσολας επαναφέρει την πρότασή
του για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας (καθώς δεν υπάρχει οργανισμός)
με βάση νομοθετική ρύθμιση που έχει ψη
φιστεί, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα
πρόσληψης επικουρικού ιατρικού και νοση
λευτικού προσωπικού μέχρι τις 31/7/2021, με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι
σμένου χρόνου για δύο έτη και δυνατότητα
παράτασης, για τις ανάγκες του Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμού.
«Κύριε Υπουργέ,
Η κύρια δομή υγείας, όπως είναι το νοσο
κομείο, στον τέταρτο κορυφαίο τουριστικό
προορισμό της χώρας, την Κω. πρέπει να
διαθέτει επαρκή στελέχωση προκειμένου να
παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε πολίτες και
επισκέπτες.
Ιδιαίτερα σε μια συγκυρία, όπως αυτή που
διανύουμε, με την πανδημία να μην έχει
ακόμα τεθεί υπό έλεγχο, η ενίσχυση με προ
σωπικό του νοσοκομείου Κω συνιστά τη
κύρια και μοναδική προτεραιότητα.
Επισημαίνω ότι στις ήδη διαπιστωμένες
ελλείψεις ήρθε να προστεθεί πλέον και η πα
ραίτηση του Διευθυντή της Παθολογικής
Κλινικής, ο οποίος προσέφερε και υπηρε
σίες στον τομέα της πραγματοποίησης χημει
οθεραπειών.
Όταν οι εισαγωγές ασθενών σε ετήσια
βάση, στο νοσοκομείο της Κω, φτάνουν τις
δύο χιλιάδες και όταν υπάρχει, πλέον, και η
πρόσθετη ανάγκη διαχείρισης περιστατικών
covid, αλλά και η παροχή υπηρεσιών πρωτο
βάθμιας φροντίδας υγείας, καθίσταται άμεση
και επιτακτική ανάγκη η άμεση προκήρυξη

θέσεων ιατρικού προσωπικού στις ακόλου
θες ειδικότητες:
- Παθολόγου
- Ακτινολόγου
- Καρδιολόγου
- Παιδιάτρου
Προτεραιότητα αποτελεί η στελέχωση και
λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας,
μια υποδομή που είναι απαραίτητα και για τη
διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατι
κών.
Είναι δεδομένο, επίσης, ότι πρέπει να
υπάρξει:
α) Ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό
β) Αλλαγή του οργανισμού του νοσοκο
μείου. που πρέπει να είναι προσαρμοσμένος
στις σύγχρονες ανάγκες μετά από διάλογο
και συνεννόηση με την ιατρική υπηρεσία και
τους νοσοκομειακούς γιατρούς.
Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν άμεση
προτεραιότητα, χρήζουν άμεσης αντιμετώπι
σης αφού το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σο
βαρά προβλήματα λειτουργίας.
Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να
είχαν αμβλυνθεί σε ένα βαθμό, αν είχε υιο
θετηθεί και η πρόταση που είχα καταθέσει
για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας στο νησί, ενός υπερσύγχρονου και
εξοπλισμένου κτηρίου που παραμένει ανε
νεργό, το οποίο διαθέτει 4 θαλάμους νοση
λείας με 7 κλίνες, αλλά και μικροβιολογικό
και ακτινολογικό εργαστήριο.
Με δεδομένο ότι σήμερα η συγκεκριμένη
υποδομή λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέν
τρο. θα μπορούσε να ενισχυθεί η λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας (καθώς δεν
υπάρχει οργανισμός) με βάση νομοθετική

ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, η οποία προ
βλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης επικουρι
κού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
μέχρι τις 31/7/2021, με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο
έτη και δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγ
κες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολια
σμού.
Σε κάθε περίπτωση, ο χάρτης της δημό
σιας υγείας στην Κω πρέπει να αναβαθμι
στεί.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουρ
γείου για την άμεση ενίσχυση με προσωπικό
του νοσοκομείου της Κω;
2. Με δεδομένες τις πιεστικές ανάγκες
που υπάρχουν πλέον, μετά και την παραίτηση
του παθολόγου, προτίθεται το Υπουργείο
Υγείας να προχωρήσει στην απόσπαση προ
σωπικού από άλλες δομές υγείας;
3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σε σχέση με
τη λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντί
δας στο νοσοκομείου της Κω;
4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουρ
γείου Υγείας αναφορικά με το Κέντρο Υγείας
Αντιμάχειας: θα δημιουργηθεί οργανισμός ή
θα επιλεγεί η λύση των άμεσων προσλήψεων
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι
σμένου χρόνου για δύο έτη, στο πλαίσιο της
κάλυψης των αναγκών του Εθνικού Προ
γράμματος Εμβολιασμού:

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μόνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου».

9

 Οι αντιεμβολιαστές απειλούν επιστήμονες
Πηγή:

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Επιφάνεια 84.47 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

■ Οι αντιεμβολιαστές απειλούν επιστήμονες
Είναι κατά της χρήσης της μάσκας αλλά και κατά των
εμβολίων. Δικαίωμα τους μέχρι το σημείο που η συμπε
ριφορά τους δεν προκαλεί κίνδυνο στην υγεία άλλων
ανθρώπων. Και καθόλου δικαίωμα τους να απειλούν
επιστήμονες που με τεκμηριωμένο επιστημονικά λόγο
καλούν τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Σύμφωνα με τον καθηγητή φαρμακολογίας του Πανε
πιστημίου Κρήτης, Αχιλλέα Γραβάνη, ο ίδιος έχει μπει
στο στόχαστρο αντιεμβολιαστών από τους οποίους δέ
χεται απειλές και αποφάσισε να προσφύγει στη Διεύ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Όπως έγραψε σε ανάρτηση του στο facebook: «Δέχο
μαι πολλές απειλές, άμεσες και έμμεσες, για την επιστημο
νική ενημέρωση για τα εμβόλια. Δεν είναι οι προσωπικές
μου απόψεις αλλά η τεκμηριωμένη επιστήμη και πάντα
συνοδεύονται από την σχετική επιστημονική βιβλιογρα
φία. Πρόκειται για αντιεμβολιαστές και αρνητές της παν
δημίας. Από σήμερα οι απειλές και οι ύβρεις θα προωθού
νται άμεσα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ασφαλείας».
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 Ετοιμάζεται εμβόλιο με σπρέι ή σε χάπι κατά του
κορωνοϊού
Πηγή:

ONTIME

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-07-2021

Επιφάνεια 652.79 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ετοιμάζεται εμβόλιο
με σπρέι ή σε χάπι
κατά του κορωνοϊού
εμβολιασμός για τον κο
ρωνοιό στο άμεσο μέλλον
θα γίνεται μέσω εισπνεόμενου σπρέι ή ακόμα και
χαπιών, σύμφωνα με δη
μοσίευμα του BBC. Σύμφωνα με τη
χημικό Ινγκέμο Άντερσον, που δου
λεύει σε εργαστήριο στο Medicon
Village της Σουηδίας, αναπτύσσε
ται μια συσκευή, ένας λεπτός, πλα
στικός εισπνευστήρας μικρού με
γέθους, που αναμένεται να παίξει
σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασί
μεγάλο ρόλο στη μάχη κατά του
ες. «Το “game changer” είναι πως θα
κορωνοϊού, επιτρέποντας τη λήψη
μπορούσες να διανέμεις το εμβόλιο
μελλοντικών εμβολίων στο σπίτι,
σε σκόνη πολύ εύκολα, χωρίς αυτή
υπό τη μορφή σκόνης ή σπρέι. «Εί
την “ψυχρή αλυσίδα”, και μπορεί να
ναι εύκολο και είναι πραγματικά
διανεμηθεί χωρίς την ανάγκη παρο
χών υγειονομικών υπηρεσιών» είπε
φθηνό στην παραγωγή» λέει ο Γιόο ιδρυτής της ISR, Όλα Βίνκουιστ,
χαν Βάμποργκ, διευθύνων σύμβου
λος της εταιρείας, η οποία συνήθως
καθηγητής Ανοσολογίας στο Ινστι
τούτο Καρολίνσκα.
φτιάχνει εισπνευστήρες (σπρέι για
εισπνοές) για ασθενείς με άσθμα.
Η εταιρεία δοκιμάζει αυτή τη στιγ
«Απλά βγάζεις ένα μικρό πλαστι
μή τα εμβόλιά της στις παραλλαγές
κό και μετά ο εισπνευστήρας ενερ
«Βήτα» και «Άλφα» και θεωρείται
ότι, εάν όλα πάνε καλά, θα μπορού
γοποιείται - και το βάζεις απλά στο
σαν να βοηθήσουν σημαντικά στην
στόμα σου, παίρνεις μια βαθιά ανα
επιτάχυνση των εμβολιασμών στην
πνοή και εισπνέεις».
Αφρική. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα
Η εταιρεία Iconovo συνεργάζεται
δρόμος για να ολοκληρωθούν οι
με μια startup που δραστηριοποι
δοκιμές που θα υποδείξουν ποιες
είται στον τομέα της Ανοσολογίας
είναι οι πλήρεις δυνατότητες του
στη Στοκχόλμη, την ISR, η οποία
εμβολίου της ISR και αν μπορεί να
έχει αναπτύξει ένα εμβόλιο ξηρής
παρέχει τα ίδια επίπεδα προστασί
σκόνης κατά του COVID-19. Χρη
ας με τα κανονικά εμβόλια. Εάν τα
σιμοποιεί τεχνητές πρωτεΐνες του
εμβόλια σε σκόνη σαν αυτό αποδει
ιού του COVID-19 και μπορεί να
χτούν αποτελεσματικά, θα μπορού
αντέξει σε θερμοκρασίες μέχρι και
σαν να αλλάξουν τα δεδομένα ως
40 βαθμών Κελσίου. Αυτό έρχεται
προς τη μάχη κατά της πανδημίας,
σε αντίθεση με τις συνθήκες που
ενώ θα διευκολύνουν και την απο
απαιτούνται για την αποθήκευση
θήκευση και διανομή εμβολίων και
των υπαρχόντων εμβολίων κορωγια άλλες ασθένειες. Επίσης, σύμ
νοϊού που έχουν εγκριθεί από τον
φωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο
ΠΟΥ, τα οποία είναι όλα σε υγρή
Γκόραν Κόνραντσον, η τεχνολογία
μορφή και πρέπει να αποθηκεύονται

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστήμονε8
αναπτύσσουν
μια νέα συσκευή
σε εργαστήριο
στη Σουηδία

αυτή ανοίγει δρόμους και για άλλους
τρόπους χορήγησης, από σπρέι για
τη μύτη μέχρι χάπια.
Τέτοιες τεχνικές/τεχνολογίες θα
μπορούσαν να βοηθήσουν αφενός
αυτούς που φοβούνται τις ενέσεις
και αφετέρου να παρέχουν μια πιο
«πράσινη» εναλλακτική στα υγρά
εμβόλια, μειώνοντας τον ηλεκτρισμό
που απαιτείται για την ψύξη τους παράλληλα, φυσικά, με τη βελτίωση
της εμβολιαστικής κάλυψης.

Αυξήθηκαν (στους 147 από
134) οι διασωληνωμένοι
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.070 νέα κρούσματα κορωνοϊού τις τελευ
ταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 5 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, ενώ 147 (από 134 χθες) συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. Το 87,1% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.791 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών C0VID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 158.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων τα 78 έτη.
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 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Προανήγγειλε και νέα
διεύρυνση του υποχρεωτικού εμβολιασμού
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 210.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ηητσοιάκηβ στο υπουργικό: Προανήγγειλε και
νέα διεύρυνση ίου υποχρεωτικού εμβολιασμού
Η ΧΩΡΑ θα προχωρήσει το φθινόπωρο «έτσι ή
αλλιώς» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά διεύ
ρυνση των ομάδων του πληθυσμού στις οποίες θα
επιβληθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός. ΧαρακτηρίζονΓας τον εμβολιασμό συλλογικό καθήκον, συμπλήρω
σε: «Η επιλογή μας είναι σαφής: Το μέτωπο της αλή
θειας και της λογικής πρέπει να επικρατήσει μέσα στο
καλοκαίρι και από το φθινόπωρο η χώρα μας θα συ
νεχίσει την πορεία της έτσι ή αλλιώς».
Επανέλαβε ακόμα μιλώντας χθες στο υπουργι
κό συμβούλιο την πρόθεση της κυβέρνησης να συ
νεχίσει να ανημετωπίζει ης εξάρσεις της πανδημίας,
όπου αυτό είναι απαραίτητο, με τοπικές παρεμβάσεις.
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με ης κυβερνηηκές δι
αρροές, στήριξε πολιπκά και προσωπικά την υπουρ
γό Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέναντι σπς επιθέσεις
του Νίκου Φίλη και των άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, έδωσε έμφαση σπς «πολύ σημαντι
κές αλλαγές που θα εισηγηθεί το υπουργείο Δικαιο
σύνης σχεπκά με τον Ποινικό Κώδικα», κάνοντας λό
γο για «αλλαγές που παρακολουθούν την κοινωνική
πραγμσηκότητα, απαντούν στα ζητούμενα των πολι
τών, αποδεικνύουν όμως και την ετοιμότητα αυτής

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και
να διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος». Ο κ. Μη
τσοτάκης υπογράμμισε την κύρωση της δωρεάς του
Ιδρύματος «Νιάρχος» για την προμήθεια σημανηκού
εξοπλισμού τεσσάρων τομογράφων σε ισάριθμα πε
ριφερειακά νοσοκομεία, αλλά και την πολύ σημαντι
κή προσφορά του για τη δημιουργία ενός υπερσύγ
χρονου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα, επικεντρώθηκε και στις δεκάδες
πυρκαγιές που έπληξαν χθες τη χώρα. «Τονίσω όη ο
Αύγουστος παραμένει ένας δύσκολος μήνας. Ηδη οι
μετεωρολόγοι μάς προειδοποιούν όη μπορεί να βρε
θούμε από το τέλος της επόμενης εβδομάδας αντι
μέτωποι με έναν ακόμα μεγάλο καύσωνα, παρατεταμένης διάρκειας. Π' αυτό και είναι σημανπκό να εξα
κολουθούμε όλοι, όλες οι υπηρεσίες του κράτους,
να βρισκόμαστε σε απόλυτη επιφυλακή, μέχρι που να
λήξει και τυπικά η αντιπυρική περίοδος» σημείωσε.
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε για την πλήρω
ση μίας θέσης ανππροέδρου του Αρείου Πάγου την
αρεοπαγίτη Μαρία Βασδέκη και επέλεξε για την πλή
ρωση μίας θέσης αντιπροέδρου του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους τον νομικό σύμβουλο του κρά
τους Θεόδωρο Ψυχογιό.
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 Να μη διανοηθεί η κυβέρνηση να κλείσει και να
συγχωνεύσει νοσοκομεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 415.3 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να μη διανοηθεί η κυβέρνηση
να κλείσει και
να συγχωνεύσει νοσοκομεία
α μη διανοηθεί καν η κυβέρ
νηση να συγχωνεύσει ή να υ
ποβαθμίσει περαιτέρω τα νο
σοκομεία του Λασιθίου, δια
μηνύει η ΚΟ Λασιθίου του ΚΚΕ,
επισημαίνοντας ότι «το 4ο κύμα
της πανδημίας είναι ήδη εδώ, το
άνοιγμα οικονομικών δραστηρι
οτήτων, ιδίως του Τουρισμού και
της Εστίασης, βασίζεται στα πρω
τόκολλα - λάστιχο που εξυπηρε
τούν τα κέρδη των ομίλων του
Τουρισμού και των Μεταφορών,
τα οποία οδηγούν στην αύξηση
των κρουσμάτων.
Αντί τώρα η κυβέρνηση να ε
ξαγγείλει μια σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία ενημέρωσης
και να ενισχύσει το δημόσιιο σύ
στημα Υγείας, ανακοινώνει και
άλλα "λουκέτα" σε νοσοκομεία
και κλινικές όπως εδώ στο Λασί
θι, στο πλαίσιο του "νέου ΕΣΥ"
που ετοιμάζει, επεκτείνοντας την εμπορευματοποίηση
του τομέα της Υγείας, μέσα σε συνθήκες νέας έξαρσης
της πανδημίας. Αντί για ουσιαστική ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων, η κυβέρνηση στήνει εμβολιαστικές
γραμμές και κέντρα χωρίς να κάνει ούτε μία πρόσληψη,
αναγκάζοντας υγειονομικούς σε υπερεφημέρευση, εξα
ντλητικά ωράρια, απλήρωτες βάρδιες και συνεχείς με
τακινήσεις!».
Τα κυβερνητικά σχέδια που είδαν το φως της δημοσιό
τητας για περαιτέρω συγχώνευση νοσοκομείων, με ειδική
αναφορά σε μονάδες που γειτνιάζουν χιλιομετρικά, μετα
ξύ των οποίων το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τα Νο
σοκομεία - ΚΥ Ιεράπετρας, Σητείας και Νεάπολης, αποτε
λούν έγκλημα για τον λαό και για τους υγειονομικούς της
περιοχής! Κι αυτό τη στιγμή που λόγω της μορφολογίας
του νομού, της ανάλογης συγκέντρωσης πληθυσμού σε
4 αστικά κέντρα και του άθλιου οδικού δικτύου απαιτεί
ται επείγουσα ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό και εξο

Ν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πλισμό και των 4 μονάδων, όπως επίσης του Κέντρου Υ
γείας (ΚΥ) Τζερμιάδου και όλων των Περιφερειακών Ια
τρείων (ΠΙ) του νομού που είναι αφημένα στην τύχη τους.
Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια στο νομό προβάλλουν το
κλείσιμο των νοσοκομείων - ΚΥ σε Ιεράπετρα, Σητεία και
Νεάπολη, ως προϋπόθεση για την πλήρη στελέχωση του
ΓΝ Αγίου Νικολάου με έδρα την σημερινή ή άλλη, διαφο
ρετικά η ύπαρξή τους συνιστά παράγοντα υποβάθμισης του
τελευταίου. Ας απαντήσουν όμως κυβέρνηση και 7η ΥΠΕ:
Γιατί υπολειτουργούν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγεί
ας του Λασιθίου; Υπολειτουργούν γιατί δεν είναι αναγκαία
ή γιατί είναι υποστελεχωμένα; Τι εμποδίζει, για παράδειγ
μα, κυβέρνηση και 7η ΥΠΕ να στελεχώσουν το μοναδικό
νοσοκομείο στην ΠΕ Ρεθύμνου, όπου κάθε τρεις και λίγο
μετακινούνται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από τα Νο
σοκομεία Χανιών και Ηρακλείου πότε για να λειτουργήσει
η ΜΕΘ, πότε τα χειρουργεία, πότε για να εφημερεύσουν
βασικές κλινικές;», σημειώνει η ΚΟ Λασιθίου.
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 Δικαστήριο απορρίπτει τον νόμο για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 193.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-07-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δικαστήριο απορρίπτει τον νόμο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
ΙΣΠΑΝΙΚΟ συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε το νόμο περί υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
στην περιοχή της Γαλικίας, η οποία ήταν και η
μοναδική περιοχή στην Ισπανία που είχε εγκρί
νει σχετικό νόμο.
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο είχε εγκριθεί
από το Κοινοβούλιο της Γαλικίας με τις ψήφους
του ΡΡ και την απόρριψη των υπολοίπων κομ
μάτων ένας νόμος για υποχρεωτικούς εμβολια
σμούς, ο οποίος μάλιστα περιείχε κυρώσεις για
όσους τον αρνηθούν. Παρόμοιος νόμος δηλα
δή με αυτόν που ψηφίστηκε στην Ελλάδα. Τότε
πολλά κόμματα και πολίτες αντέδρασαν, καθώς
κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό. Τελικά οι
ανηδρώντες δικαιώθηκαν, καθώς στις 22 Ιου
λίου 2021 το ισπανικό συνταγματικό δικαστήριο
αποφάσισε την ακύρωση του νόμου περί υπο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χρεωτικού εμβολιασμού της Γαλικίας. Να σημει
ώσουμε πως με αυτό τον τρόπο δημιουργείται
και ισχυρή νομολογία μέσα στην Ευρώπη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσα αναφέρει η απόφαση: «Το Συνταγματικό
Δικαστήριο συμφώνησε με την αναστολή του υπ.
αριθ. 38.2 β) του νόμου 8/2008, της 10ης Ιου
λίου, για την υγεία στη Γαλικία, ο οποίος εξου
σιοδοτεί τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές
να επιβάλλουν υποχρεωτικό εμβολιασμό στους
πολίτες της Γαλικίας, προκειμένου να ελέγχουν
τις μεταδοτικές μολυσματικές ασθένειες ( όχι
μόνο Covid-19) σε καταστάσεις σοβαρού κιν
δύνου για τη δημόσια υγεία.
Η απόφαση, της οποίας ο εισηγητής ήταν
δικαστής Andres Ollero, αιτιολογεί ότι ο υπο
χρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι προληπτικό

μέτρο που προβλέπεται ρητά στον Οργανικό Νόμο
3/1986, για ειδικά μέτρα σε θέματα δημόσιας
υγείας, και συνεπάγεται καταναγκαστική σωματι
κή παρέμβαση και ασκείται παρά τη βούληση του
πολίτη, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε εμβο
λιασμό εάν το μέτρο αυτό εγκριθεί, υπό την επι
βολή ποινής λόγω κύρωσης, σε περίπτωση αδι
καιολόγητης άρνησης εμβολιασμού.
Η αμφισβητούμενη εντολή θα μπορούσε να
προκαλέσει ορισμένες και αποτελεσματικές ζημιές
που μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες ή δύσκολες
στην επισκευή, στο βαθμό που ο εμβολιασμός
μπορεί να επιβληθεί παρά της βούλησης του πολί
τη. Αντίθετα, το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν
άρει την αναστολή που επηρεάζει τις υπόλοιπες
διατάξεις του άρθρου. 38.2 του εν λόγω νόμου.
Μαδρίτη, 22 Ιουλίου 2021".
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 "ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1313.8 cm² Κυκλοφορία:
:

27-07-2021
2870

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ"

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7
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 "ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

1

Σελ.:

1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Επίθεση-σοκ κατά των
ιατρών που αμφισβητούν
το πειραματικό εμβόλιο:
ΗΗ αφνική "επίθεση" επιστήμης;;;).
κατά όσων αρ- Όπως ξέρουμε στην ιατρι
νούνται να κά κή, είναι πολύ εύκολο κά
νουν το πειρα- ποιος... η ιστορία τους έχει
ματικό εμβόλιο ονοματίσει τσαρλατάνους
αλλά και κατά όσων για ή οτιδήποτε άλλο, σε μια
τρών μιλούν κατά του πολύ μεγάλη δυσκολία ό
σκευάσματος, εξαπέλυσαν πως ένα πρόβλημα υγείας,
η Πρόεδρος της Εθνικής Ε κάποιος να το εκμεταλλευ
πιτροπής Εμβολιασμών, τεί αυτό και να εκφράσει
Μαρία Θεοδωρίδου, και ο μια διαφορετική άποψη.
Γενικός Γραμματέας Πρω Η διαφορετική άποψη σε
τοβάθμιας Φροντίδας Υγεί ένα επιστημονικό πεδίο,
ας Μάριος Θεμιστοκλέους, που δεν είναι πολιτικό, δεν
ζητώντας ακόμα και την τι έχει κανένα έρεισμα, κανέ
μωρία τους.
να δημοκρατικό δικαίωμα
"Για το θέμα των αντιεμβο- ή ελευθερία έκφρασης
λιαστών, με είχαν ρωτήσει (σ.σ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
και σε μία άλλη συνέντευξη Είναι υποχρέωση των συ
τι θα έλεγα σε αυτούς τους ντεταγμένων οργάνων της
αντιεμβολιαστές. Μιλάμε Πολιτείας, να αποσιωπή
για αντιεμβολιαστές και όχι σουν, να περιθωριοποιή
για διατακτικούς.
σουν και να τιμωρήσουν
Δεν θα έλεγα τίποτα. Διότι τους γιατρούς.
δεν έχουν αυτιά να ακού Ο εμβολιασμός είναι ανα
σουν. Αυτό είναι ένα γεγο φαίρετο δικαίωμα οποιουνός και μάλιστα προσπα δήποτε. Είτε θέλει να εμβο
θούν πολλοί να πείσουν κι λιαστεί είτε όχι, είναι μια
αυτόν που πρεσβεύει υπέρ άλλη συζήτηση. Είναι πολύ
του εμβολιασμού. Νομίζω δύσκολο να πείσουμε τους
πως τους έχουμε δώσει αντιεμβολιαστές. Αλλά ει
δικά οι γιατροί οι οποίοι εκ
πάρα πολύ χώρο".
Ακόμη πιο σκληρός και επι- πέμπουν ένα μήνυμα παρα
κριτικός ήταν ο Μάριος Θε πληροφόρησης -και είναι
μιστοκλέους, ο οποίος ξεκάθαρο- δεν είναι θέμα
μάλλον θέλει να εφαρμόσει ιατρικής άποψης, υπάρ
στην Ελλάδα συλλήψεις ε χουν όργανα.
πιστημόνων, όπως συνέβη Ο καθένας δε μπορεί να α
στην Κύπρο με τον Ελπιδο- σκεί την ιατρική όπως θέ
λει. Αυτά είναι στα πλαίσια
φόρο Σωτηριάδη!
κάποιου ο οποίος είναι
Δήλωσε χαρακτηριστικά:
Όσον αφορά τους αντιεμ- τσαρλατάνος και είναι υπο
βολιαστές, θα πρέπει να χρέωση των συντεταγμέ
διακρίνουμε δύο πράγμα νων οργάνων να εφαρμό
τα: Το ένα είναι η συμμετο σουν την νομοθεσία".
χή γιατρών και οι διαφορε Η Ιερά Εξέταση ωχριά
τικές απόψεις γιατρών οι ο μπροστά σε αυτά που αποίοι συμμετέχουν σε αυτό κούμεϋϋ Το ίδιο έλεγαν
το αντιεμβολιαστικό κίνη παλιά όσους είχαν διαφο
μα. Εδώ δεν είναι θέμα ε ρετικές επιστημονικές-ιαλευθερίας, ούτε Δημοκρα τρικές απόψεις ή θεωρού
τίας, ούτε η ελεύθερη έκ σαν πως η γη δεν είναι επί
φραση της άποψης ο- πεδη!!!
ποιουδήποτε.
ν τω μεταξύ ο
Κάποιος ο οποίος είναι υ
πρόεδρος της
γειονομικός ή επιστήμο
ΠΟΕΔΗΝ, Μινας, είναι υποχρεωμένος
χάλης Γ ιαννάμε βάση την ιατρική δεο
κος, αν και υ
ντολογία και με βάση τη
πέρ των πειραματικών εμ
νομοθεσία της Ελληνικής
βολιασμών, είναι της άπο
Δημοκρατίας, αλλά και σε
οποιαδήποτε ευνομούμενη ψης πως με πειθώ πρέπει
χώρα του κόσμου, να ακο να εμβολιαστούν και ότι
λουθεί διάφορους κανόνες είναι λάθος να δοθεί στην
(σ.σ. τους κανόνες που θέ κοινωνία το μήνυμα ότι οι
τουν οι κρατικοί "ειδικοί" ή υγειονομικοί εμβολιάζο
τους κανόνες της ιατρικής νται με το ζόρι.

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 "ΕΙΝΑΙ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΙ"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Σελ.:

1
1,6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-07-2021

Η Ιερά Εξέταση ωχριά μπροστά σε αυτά που ακούμεϋ!
Μάλιστα, η παρακάτω δή
λωσή του, αν δεν μπορεί να
αποκρουσθεί από τους ειδι
κούς, τότε ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός των υγειονομι
κών πρέπει να μην εφαρμο
στεί ποτέ!!!
Μεταξύ άλλων ο κ, Γιαννάκος, δήλωσε, μιλώντας σε
τηλεοπτικό σταθμό:
"Δεν κινδυνεύουν οι ασθε
νείς από τον εμβολιασμένο
η μη συνάδελφο!
Ολοι οι συνάδελφοι, εμβο
λιασμένοι και μη, πρέπει να
τηρούν τα μέτρα ατομικής
προστασίας.
Στην Πάτρα προχτές έκλει
σε η καρδιοχειρουργική,
γιατί κόλλησαν κορωνοϊό
τρεις καρδιοχειρουργοί και
ινχιλατούνται άλλοι τριάντα

που ήταν εμβολιασμένοι".
Επομένως το βασικό επιχεί
ρημα της κυβέρνησης (οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί
συνιστούν κίνδυνο για τους
ασθενείς), σε περίπτωση
που δεν αντικρουστούν με
επιχειρήματα, οι δηλώσεις
του κ. Γιαννακού, καταρρέει
και άρα οι υποχρεωτικοί εμ
βολιασμοί δεν πρέπει να ε
φαρμοστούν.

άρθρου 25 είναι περιττή, υ
πάρχει καλύτερη που προ
βλέπει ότι πρέπει να φρο
ντίζουμε για την υγεία των
πολιτών, το άρθρο 21".
Ο καθηγητής Συνταγματι
κού Δικαίου χαρακτήρισε "ε
πικίνδυνη" την επίκληση του
άρθρου 25 από τον πρωθυ
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς "μπορεί να εξου
δετερώσει κι άλλα δικαιώ
ματα" και παραπέμπει σε "ο
ην ίδια ώρα πα λοκληρωτικό καθεστώς".
ρέμβαση για το "Αν το χρέος της αλληλεγ
θέμα της υπο- γύης κατά το άρθρο 25,
χρεωτικότητας μπορεί να εξουδετερώσει
του εμβολιασμού οποιοδήποτε επί μέρους
έκανε σε τηλεοπτικόατομικό
σταθ
δικαίωμα, τότε
μό, ο Κώστας Χρυσόγονος
καταλαβαίνετε πως δεν υ
ο οποίος δήλωσε χαρακτη πάρχει όριο! Αυτό θυμίζει
ριστικά ότι "η επίκληση του άλλα ολοκληρωτικά καθε

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στώτα, τα οποία αναγνω
ρίζουν τα δικαιώματα μό
νο υπό την προϋπόθεση
να μην έρχονται σε αντί
θεση, παραδείγματος χά
ρη, με τους σκοπούς της
οικοδόμησης ενός συγκε
κριμένου κοινωνικοοικο
νομικού συστήματος ή άλ
λα παρόμοια"
"Έχω αμφιβολίες για το
κατά πόσο βολεύει και ω
φελεί η χρήση υποχρεω
τικού νόμου. Εδώ δεν
προβλέπεται καταναγκα
σμός, είναι αντικίνητρο
για τους μη εμβολιασμέ
νους, ότι θα μπουν σε α
ναστολή", συμπλήρωσε,
τονίζοντας ότι, "είναι
προφανές ότι δεν μπορεί
να προστατεύει έτσι".
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 «Στον πάγο» η επέκταση της υποχρεωτικότητας
στην Ελλάδα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 419.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Στον πάγο» η επέκταση της υποχρεωτικότητας στην Ελλάδα
δύσκολο να καλυφθούν από ό,τι
στα νοσοκομεία. Πάντωε, στην
κυβέρνηση υπάρχουν κατηγορίεε
στιε οποίεε εξετάζεται η πιθανό
τητα να επεκταθεί η υποχρεωτι
κότητα, πλην των εκπαιδευτικών.
Τέτοιεε κατηγορίεε είναι οι ένστο
λοι όλων των Σωμάτων, δηλαδή
Ενοπλεε Δυνάμειε, Αστυνομία,
Λιμενικό και Πυροσβεστική, αλλά
και οι εργαζόμενοι σε υποδομέε
και μέσα μαζικήε μεταφοράε. Οι
οποίεε αποφάσειε αναμένεται να
ληφθούν μετά τιε 25 Αυγούστου.

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Στοπ», προσώραε, στην επέκταση

τηε υποχρεωτικότηταε του εμβο
λιασμού βάζει η κυβέρνηση, αναμένονταε πρώτα να διαπιστωθεί
η πρόοδοε στιε δύο κατηγορίεε
στιε οποίεε έχει επιβληθεί μέχρι
τώρα ο υποχρεωτικόε εμβολιασμόε: στουε εργαζομένουε σε οίκουε ευγηριαε και κέντρα φροντίδαε και σε όσουε εργάζονται στον
κλάδο τηε υγείαε. Τη συγκεκρι
μένη βούληση είχε αποκαλύψει
ο ίδιοε ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε
την περασμένη εβδομάδα, κατά
τη συνάντησή του με την Πρό
εδρο τηε Δημοκρατίαε Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, όταν δήλωσε
πωε στην κυβέρνηση προσδοκούν
η υποχρεωτικότητα να μην εφαρ
μοστεί καν στην πράξη και οι ερ
γαζόμενοι στουε δύο κλάδουε να
προσέλθουν μαζικά στα εμβολιαστικά κέντρα. Εάν το σχέδιο πάει
καλά και οι εμβολιασμοί προχωρή-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θα επανεξεταστεί
στο τέλος Αύγουστον Εάν οι εμβολιασμοί προ
χωρήσουν σε ικανοποι
ητικό επίπεδο, το σχέδιο
θα μπει στο συρτάρι,
με πιθανή εξαίρεση
τους ένστολους.
σουν σε ικανοποιητικό επίπεδο,
τότε η επέκταση του υποχρεωτι
κού εμβολιασμού σε άλλουε κλά
δουε θα μπει στο συρτάρι. Ειδικά
για τουε εκπαιδευτικούε υπάρχουν
πολλοί αστερίσκοι στο κατά πόσον
το μέτρο τηε υποχρεωτικότηταε
θα λύσει προβλήματα και δεν θα
δημιουργήσει νέα. Το γεγονόε ότι
ο δάσκαλοε είναι έναε στην τάξη
αυτομάτωε δημιουργεί ντόμινο για
ελλείψειε, οι οποίεε θα είναι πιο

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι στο κατά πόσον
το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού θα λύσει προβλήματα και
δεν θα δημιουργήσει νέα.

Στην κυβέρνηση υπάρχει συ
γκρατημένη αισιοδοξία για την
εξέλιξη τηε πανδημίαε. Τιε τελευταίεε ημέρεε παρουσιάζεται μια
σταθεροποίηση σε κρούσματα και
βαθμό θετικότηταε, υπάρχει όμωε
μεγάλη ανησυχία για την αύξη
ση των νοσηλειών, ακόμα και αν
δεν συνοδεύονται από διασωλή
νωση λόγω του χαμηλού μέσου

όρου ηλικίαε. Η μόνη απάντηση
σε αυτό το τέταρτο κύμα που ήδη
βιώνουμε είναι ο εμβολιασμόε, με
κυβερνητικέε πηγέε να τονίζουν
πωε εάν δεν είχε εμβολιαστεί σχε
δόν ο μισόε πληθυσμόε, τότε τα
ποσοστά θα ήταν πολύ μεγαλύτε
ρα. Εξ ου και η εντατικοποίηση
τηε καμπάνισε. Χαρακτηριστική
ήταν η χθεσινή αποστροφή τηε
προέδρου τηε Εθνικήε Επιτροπήε
Εμβολιασμών Μαρίαε Θεοδωρίδου
σχετικά με τιε συναθροίσειε αντιεμβολιαστών το τελευταίο διάστη
μα: «Νομίζω πωε τουε έχουμε δώ
σει πολύ χώρο για να ακουστούν.
Αν υπάρξουν συνέπειεε από τιε
συναθροίσειε αυτέε, κάποιοι θα
κατανοήσουν πόσο λάθοε ήταν,
αν καταλήξουν στα νοσοκομεία»,
είπε, με τον κ. Θεμιστοκλέουε να
προσθέτει: «Ο αντιεμβολιασμόε
είναι η θέση κάποιου που είναι
τσαρλατάνοε, και υποχρέωση τηε
πολιτείαε είναι να εφαρμόσει τη
νομοθεσία απέναντι του».
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 ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 12-15
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 656.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 12-15
ΣΕΛ. 12

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 12-15
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-07-2021

Ανοίγει και
η πλατφόρμα
γιαηλικίεε
από 12 egos 15
νοίγειτηνερχόμενη Παρα
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που
σκευή 30 Ιουλίου η πλατ
αντιστοιχεί σε ποσοστό 46,8% στον γε
φόρμα για τον εμβολιασμό
νικό πληθυσμό και 55% στον ενήλικο
κατά του κορονοϊού των
πληθυσμό. Σχετικά με τον κατ' οίκον
παιδιών από 12 έως 15 ετών, όπως έκανε
εμβολιασμό, έχουν δηλώσει συμμε
γνωστό χθες ο γενικός γραμματέας
τοχή στο πρόγραμμα 1.390 πολίτες και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά
ήδη έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρω
σικό εμβόλιο της Johnson & Johnson
ση για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής
410 πολίτες. Επίσης, περισσότεροι
κάλυψης.
από 5.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί
Το ραντεβού για τον εμβολιασμό
σε απομακρυσμένες περιοχές.
των παιδιών θα μπορεί να γίνεται από
Για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων
στην παιδική και εφηβική ηλικία που
την πλατφόρμα emvolio.gov.gr με κω
παρατηρείται στη χώρα μας και για τα
δικούς Taxisnet και το ραντεβού θα
παιδιά που αποτελούν πηγή διασπομπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε
ράς έκανε λόγο η πρόεδρος της Εθνι
από τους γονείς που ανήκουν στην
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία
ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί.
Θεοδωρίδου. Η κυρία Θεοδωρίδου μί
Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα
λησε για τα εμβόλια της Pfizer και της
μπορείνα κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα
Moderna που έχουν εγκριθεί για τον
φαρμακεία, προσκομίζοντας ο γονέας
εμβολιασμό των παιδιών, τονίζοντας
τα δικά του ταυτοποιητικά στοιχεία
ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή.
όσο και του παιδιού. Τα παιδιά θα πρέ

Α

πει να προσέρχονται για εμβολιασμό
στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα
τους.
Όπως έγινε γνωστό χθες, περισσό
τεροι από 4.915.000 πολίτες έχουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εμβολιασμοί καινοσηλείες
«Οι εμβολιασμοί έχουν μειώσει αι
σθητά τις νοσηλείες και τους θανά
τους από Covid-19 και την επιβάρυνση
στο σύστημα υγείας», τόνισε χθες σε

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο υφυπουργός παρατώ
πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος. συγκρίνοντας τα δεδομένα των κρουσμά
των και των νοσηλειών μεταξύ του τρί
του και του τέταρτου -πιο επιθετικούκύματος της πανδημίας, από όπου
προκύπτει ότι με τον ίδιο περίπου
αριθμό κρουσμάτων σημειώνεται κα
ταλυτική μείωση των νοσηλειών και
των θανάτων, η οποία, όπως λέει, είναι
αποτέλεσμα των εμβολιασμών και του
επιπέδου ανοσίας του πληθυσμού.
«Με παρόμοια στατιστικά κυκλοφο
ρίας του ιού και των κρουσμάτων στην
κοινότητα έχουμε 70% λιγότερες ημε

ρήσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία,
80% λιγότερους νοσηλευόμενους. 85%
λιγότερους διασωληνωμένους και
90% λιγότερους θανάτους», υπογραμ
μίζει και καλεί τους δύσπιστους «να το
ξανασκεφτούν» και να επιλέξουν τον
εμβολιασμό ως «αυτονόητα αναγκαία
πράξη ατομικής προστασίας και συλ
λογικής ευθύνης».

Αναλυτικός οδηγός για τα
ραντεβού - Ραγδαία η αύξηση
των κρουσμάτων στην
παιδική και εφηβική ηλικία...
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 Ποιοι θα κάνουν πρώτοι την τρίτη δόση του
εμβολίου - Οι 3 ομάδες πολιτών
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 363.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ποιοι θα κάνουν πρώτοι την τρίτη δόση
του εμβολίου - Οι 3 ομάδες πολιτών
Οι απαντήσεις της Βάνας Παπαευαγγέλου σχετικά με την τρίτη δόση
Για την τρίτη δόση ρωτήθηκε η Καθηγήτρια Παιδιατρι
κής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου στην καθιερωμένη
ενημέρωσης της Πέμπτης, 22.07.2021 και έδειξε πως
δεν απέχουμε ιδιαίτερα από το να φτάσουμε στο σημείο
αυτό.
«Έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις στην Εθνική Επι
τροπή Εμβολιασμών για την τρίτη δόση και το σε ποιους
θα εισηγηθούμε να κάνουν την τρίτη δόση», είπε αρ
χικά, ξεκαθαρίζοντας όμως πως «το σκεπτικό για την
τρίτη δόση αφορά σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού
που θεωρούμε ότι την έχουν ανάγκη, είτε γιατί έχουν
κάποια υποκείμενα νοσήματα και είναι ιδιαίτερα ευά
λωτοι, είτε λόγω ηλικίας, είτε γιατί έχουν μεγάλη έκ
θεση όπως έχουν οι γιατροί».
Κλείνοντας την απάντησή της, συμπλήρωσε πως «δεν
έχουμε καταλήξει ακόμα στις οδηγίες αυτές κι οπότε δε
μπορώ να σας απαντήσω και τι θα γίνει με αυτούς που
πιθανώς δεν θα δεχτούν μια τρίτη δόση, είναι λίγο
πρώιμο νομίζω».
Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλει
δώσουν οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμού σχε
τικά με την τρίτη δόση εμβολιασμού και τον Σεπτέμβριο
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star αναμένεται να ξεκινήσει
ο τρίτος κύκλος.
Αυτή η τρίτη δόση εξετάζεται να γίνει μόνο με εμβόλια
MRNA, δηλαδή Pfizer και Modema, ενώ θα σταλεί ενη
μερωτικό μήνυμα και SMS σε όλους τους εμβολιασμέ
νους για να προγραμματίσουν σταδιακά την τρίτη δόση,
με βάση τον χρόνο που έκαναν την δεύτερη δόση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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