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1) [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Σελ. 4 ] [] «Αν το έκαναν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά»
2) [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Σελ. 4 ] [] Στάση και διαμαρτυρία
30/07/2021
3) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 6 ] [] Ακήρυχτος πόλεμος για τους εμβολιασμούς
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4) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 11 ] [] Αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό σήμερα από υγειονομικούς και
σωματεία
5) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 12 ] [] Καταγγέλλει τα μεγάλα κενά στο Νοσοκομείο Νάουσας
6) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 12 ] [] Στοχοποιούν τους υγειονομικούς για να κρύψουν τις ευθύνες τους
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7) [KONTRANEWS, Σελ. 8 ] [] Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι χώρος ρε πς καλύτερες χοι χειρότερες επιδόσεις στη
διαχείριση της πανδημίας
8) [KONTRANEWS, Σελ. 1,8 ] [] Νέο κρούσμα «μαϊμού»
9) [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Σελ. 19 ] [] ΑΜΑΛΙΑΔΑ: «Κουφάρι» το νοσοκομείο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
10) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 21 ] [] Pfizer: Εντεκαπλάσια η παραγωγή ανπσωμάτων με την τρίτη δόση
11) [ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ, Σελ. 16 ] [] Πέθανε από κορονοϊό ανεμβολίαστος τραυματιοφορέας
12) [ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, Σελ. 14-15 ] [] ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
13) [POLITICAL, Σελ. 1,13 ] [] ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ!
14) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,9 ] [] Πρωτιά της Ε.Ε. σε εμβολιασμούς έναντι των ΗΠΑ
15) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 21 ] [] Αριστος γιατρός, αλλά κάνει κριτική...
16) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 1,18,39 ] [] ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
17) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 24 ] [] Απαραίτητη η 3η δόση μετά από 6 μήνες
18) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 4 ] [] Ιδιωτικός τομέας και δημόσια υγεία
19) [ΑΥΓΗ, Σελ. 13 ] [] Πέντε φορές πιο ακριβά απ' ό,τι χρειάζεται τα εμβόλια
20) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 2 ] [] Καταρρέει το νοσοκομείο Χανίων
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 «Αν το έκαναν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά»
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 130.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1

29-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Αν το έκαναν,
να τιμωρηθούν
παραδειγματικά»
ον «μαϊμού» εμβολιασμό κατά του κορονοϊού ατόμου

Ϊπου εργάζεται στο νοσοκομείο Μεσολογγίου καταγγέλλει
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννακός.
Συγκεκριμένα, υπεύθυνοι του εμβολιαστικού κέντρου της
νοσηλευτικής μονάδας του Μεσολογγίου κατήγγειλαν ότι
δηλώθηκε εργαζόμενος του νοσοκομείου στο πληροφο
ριακό σύστημα ότι έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου
χωρίς να έχει περάσει από το εμβολιαστικό κέντρο. Μά
λιστα, ερευνάται και εάν έχει κάνει την πρώτη δόση του
εμβολίου. Ειδικότερα, πρόκειται για υπάλληλο παραΐατρικών επαγγελμάτων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι αν αποδειχθούν τα
καταγγελλόμενα τότε θα πρόκειται για εμβολιασμό-μαϊμού
και πρόσθεσε πως «η συνάδελφος με τον μαϊμού εμβολι
ασμό και συνεργοί συνάδελφοι εάν αποδειχθούν αληθείς
οι καταγγελίες πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά».
Όπως έχει γίνει γνωστό, η 6Η ΥΠΕ ζήτησε να διερευνηθεί το ζήτημα και διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέτα
ση. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, μετά τη γνωστοποίηση
του περιστατικού, έχει προκληθεί αναστάτωση.
Χ.Θ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στάση και διαμαρτυρία
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 104.31 cm² Κυκλοφορία:
:

29-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

Στάση και διαμαρτυρία

ο σωματείο «Ιπποκράτης» κάνει τη Δευτέρα στάση ερ
γασίας ώρες 10:00 - 14:00, με προσυγκέντρωση στις
10:15 π.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου και στη συνέχεια,
στις 11:00 συγκέντρωση στην 6η ΥΠΕ μαζί με τα υπόλοι
πα νοσοκομεία της περιοχής μας, για τα οποία θα υπάρ
χει και σχετική ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από την ΠΟΕΔΗΝ, με
θέμα τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ακήρυχτος πόλεμος για τους εμβολιασμούς
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 610.46 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

» ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Ακήρυχτος πόλεμος για τους εμβολιασμούς
Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του εμβολίου, διαφωνούν, όμως, με την υποχρεωτικότητα 250 υγειονομικοί ανεμβολίαστοι στο Αχιλλοπούλειο - Τι θα γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου
νας ακήρυχτος πόλεμος βρίσκε λοπούλειο επισημαίνουν ότι είναι
ται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέ
μεν υπέρ του εμβολίου, δεν πρόκει
ρες στο Αχιλλοπούλειο νοσοκο
ται να αποδεχτούν όμως την υπο
μείο Βόλου, με φόντο τους εμβολια
χρεωτικότητα.
σμούς του υγειονομικού προσωπικού.
Υπό την ομπρέλα της ΠΟΕΔΗΝ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων στα Δημόοια Νοσοκομεία)
Από 1ης Σεπτεμβρίου η διοίκηση
ήδη αρκετοί εργαζόμενοι προσανα
του νοσοκομείου και οι αρμόδιες
τολίζονται να προσφύγουν νομικά
υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να
εφαρμόσουν ό,τι προβλέπει ο νό κατά του νόμου που επέβαλλε την
υποχρεωτικότητα σε κλάδους δη
μος για την υποχρεωτικότητα. Ήδη
μοσίων δομών του ΕΣΥ.
από τη Διεύθυνοη Προσωπικού η
5η ΥΠΕ έχει ζητήσει τις καταστά
Να αποσυρθεί
σεις του προσωπικού.
ο νόμος
Όποιος από 1η Σεπτεμβρίου δεν
Η Ενωση Νοσοκομειακών Για
διαθέτει πιστοποιητικό εμβολια
σμού ή τουλάχιστον δεν έχει προ τρών Ν. Μαγνησίας σε ανακοίνωσή
της αναφέρει: «Η κυβέρνηση κατέ
γραμματίσει την πρώτη δόση του
θεσε στη Βουλή τροπολογία για την
εμβολίου ή δεν έχει πιστοποιητικό
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
νόσησης που να αποδεικνύει ότι
κατά του κορωνοϊούΟΟνίϋ-ΙΘ
δεν έχει φτάσει ακόμη η ώρα του
εμβολιασμού, θα υποστεί τις συνέ όλων των δομών Υγείας δημόσιων
και ιδιωτικών.
πειες.
Με την απειλή της αναστολής κα
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές στο Αχιλλοπούλειο συνο θηκόντων χωρίς αποδοχές για «επι
τακτικούς λόγους προστασίας της
λικά παραμένουν ανεμβολίαστοι
250 υγειονομικοί, από τους οποί δημόσιας υγείας» προσπαθεί να
εξαναγκάσει όλο το προσωπικό ια
ους λιγότεροι των 10 είναι γιατροί
και οι υπόλοιποι νοσηλευτές, βοη τρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό,
διοικητικό και υποστηρικτικό των
θητικό προσωπικό και διοικητικοί
δομών αυτών σε εμβολιασμό.
υπάλληλοι.
Ως εκπρόσωποι των Νοσοκομει
Από αυτούς ελάχιστοι έχουν καμ
ακών γιατρών Μαγνησίας αισθανό
φθεί να εμβολιαστούν.
μαστε την ανάγκη να επισημάνουμε
Το ερώτημα είναι τι θα πράξουνοι
ότι το μέτρο αυτό είναι προσβλητικό
υπόλοιποι.
για τον κλάδο μας και εντελώς
Η διοίκηση πάντως έχει διαμηνύσει ότι είναι υποχρεωμένη να εφαρ αχρείαστο διότι οι γιατροί του «Αχιλλοπουλείου» Νοσοκομείου Βόλου
μόσει τον νόμο.
και όσοι υπηρετούν στα Κέντρα
Την ίδια ώρα τα συνδικαλιστικά
όργανα των νοσοκομειακών για Υγείας του Νομού Μαγνησίας από
την έναρξη των εμβολιασμών τον Ια
τρών και των εργαζομένων στο Αχιλ-

Ε
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Από την 1η Σεπτεμβρίου η διοίκηση του νοσοκομείου είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ό,τι προβλέπει
ο νόμος για την υποχρεωτικότητα, ωστόσο τα συνδικαλιστικά όργανα γιατρών και εργαζομένων αντιδρούν,
ενώ την ίδια στιγμή 250 υγειονομικοί στο Αχιλλοπούλειο παραμένουν ανεμβολίαστοι κατά του κορονοϊού
νουάριο του τρέχοντος έτους επι
διώξαμε τον εμβολιασμό μας συναι
σθανόμενοι την αναγκαιότητα να
προστατεύσουμε τόσο τους εαυ
τούς μας και τους οικείους μας όσο
και τους ασθενείς με τους οποίους
ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή.
Έτσι σήμερα έχει εμβολιαστεί το
92% των συναδέλφων μας και οι
ελάχιστοι εναπομείναντες στο μεγα
λύτερο ποοοοτό τους είτε διαθέ
τουν ανοσία διότι έχουν νοσήσει
πρόσφατα από κορωνοίο, είτε
έχουν λόγους υγείας που εμποδί
ζουν τη διενέργεια του εμβολια
σμού.
Θυμίζουμε ότι οι Νοσοκομειακοί
γιατροί ήταν αυτοί που σήκωσαν
από την αρχή της πανδημίας όλο το

βάρος της αντιμετώπισης των νοσούντων από κορωνοίο και εκτέθη
καν στον κίνδυνο να νοσήσουν οι
ίδιοι.
Είναι πολλά τα παραδείγματα συ
ναδέλφων που αρρώστησαν και
πολλοί είναι αυτοί που έχασαν τη
ζωή τους στη μάχη με τον θανατη
φόρο ιό κυρίως στη διάρκεια του
2020 όταν το εμβόλιο δεν ήταν δια
θέσιμο, αλλά και στις αρχές του
2021 μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμ
βολιασμός μας και με τις 2 δόσεις
του εμβολίου.
Σε όλη αυτή την περίοδο τα μέοα
ενημέρωσης εξήραν την προσφορά
και την αυτοθυσία των γιατρών και
συνειδητοποιούσαν επιτέλους την
οπουδαιότητα ύπαρξης του Εθνι

κού Συστήματος Υγείας.
Με μεγάλη απογοήτευση λοιπόν
διαπιστώνουμε την πρόσφατη στο
χοποίησή μας και θεωρούμε ότι η
νομοθετική ρύθμιση υποχρεωτικού
εμβολιασμού μας αποτελεί προ
σπάθεια δυσφήμισης του κλάδου
μας που μας απαξιώνει και μας προ
σβάλλει.
Θεωρούμε ότι η προτεραιότητα
του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι
η στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοι
νωνίας για τον εμβολιασμό και όχι η
επιβολή της υποχρεωτικότητάςτου.
Απαιτούμε την άμεοη απόσυρση
της τροπολογίας αυτής. Δεν δεχό
μαστε καμία διαθεσιμότητα, καμία
απόλυση συναδέλφου».
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 Αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό σήμερα
από υγειονομικούς και σωματεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 333.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό
σήμερα από υγειονομικούς και σωματεία
γωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουρ
γό, που θα επισκεφθεί σήμερα το Νο
σοκομείο Ηρακλείου, ετοιμάζει το Σω
ματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του Σωματείου
προκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας (12 μ.
- 3 μ.μ.) και παράσταση διαμαρτυρίας έξω
από το κεντρικό σαλόνι του νοσοκομείου.
Τη σημερινή κινητοποίηση στηρίζουν το

Α

Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Ε
παγγελμάτων Ηρακλείου, η Ενωση Ιδιω
τικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, το Συνδι
κάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος, Τρο
φίμων και Ποτών Ηρακλείου, το Σωμα
τείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών «Γαλάτεια
Καζαντζάκη», το Παράρτημα Κρήτης του
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ο Σύλ
λογος Ωρομισθίων - Αναπληρωτών Σχο
λών ΚΕΤΕΚ - ΤΕΕ ΟΑΕΔ και το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου.
Διεκδικούν:
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπι
κού στις δημόσιες δομές Υγείας.
• Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, ΣΟΧ κ.λπ.).
• Ενίσχυση της ΠΦΥ με μόνιμο προσωπι
κό, υποδομές και εξοπλισμό.
• Απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον
εμβολιασμό.
• Ανάκληση της ιδιωτικοποίησης υπηρε
σιών των δημόσιων μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας.
• Ενταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται
σε αντίστοιχες συνθήκες.
• Κατάργηση της τροπολογίας για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είμαστε
ΥΠΕΡ του εμβολιασμού, λέμε ΟΧΙ στον δι
αχωρισμό εργαζομένων, στην αναστολή ερ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γασίας και στις απολύσεις.
• Ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς. Επα
ναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Δεν κρύβονται οι κρατικές
• κυβερνητικές ευθύνες
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο
ΠΑΓΝΗ και η «φιέστα» που προετοιμά
ζεται, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομέ
νων του νοσοκομείου, «δεν μπορούν να
αποκρύψουν τις ευθύνες της κυβέρνη
σης για τις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρι
κό και νοσηλευτικό προσωπικό, την απα
ράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα
Κέντρα Υγείας και σε όλες τις δημόσι
ες μονάδες Υγείας, την εντατικοποίηση
της δουλειάς των υγειονομικών, την άρ
νηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τα
αιτήματά μας».
Συρρικνώνονται και συγχωνεύονται εκ
νέου κλινικές, επισημαίνει, «προκειμένου
να μετατραπούν θάλαμοί τους σε κλίνες
COVID. Οι εργαζόμενοι είναι εξουθενω
μένοι από τα εξαντλητικά ωράρια και τις
συνεχείς μετακινήσεις για το "μπάλωμα"
των εκατοντάδων κενών. Λόγω υποστελέχωσης, κανόνας έχουν γίνει οι διπλοβάρδιες (πρωί - νύχτα) των νοσηλευτών, η υπερεφημέρευση των γιατρών για την κά
λυψη των μονάδων κορονοϊού και των εμβολιαστικών κέντρων, η ταυτόχρονη κάλυ
ψη πολλαπλών τμημάτων από καθαρίστρι
ες, μεταφορείς και τεχνολόγους, ενώ χρωστιούνται δεκάδες ρεπό και άδειες στον
καθένα μας. Οι 640 κενές οργανικές θέ
σεις του νοσοκομείου δεν μπορούν να κα

λυφθούν με εργαζόμενους με ημερομηνία
λήξης. Ενα μέρος μόνο των κενών καλύ
φθηκε προσωρινά κυρίως με προσλήψεις
επικουρικών, ενώ 284 συμβάσεις λήγουν
μέχρι το τέλος του έτους. Οσον αφορά
τις νέες κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες χρηματο
δοτήθηκαν από το ίδρυμα "Νιάρχος", εξα
κολουθούν να υπολείπονται των αναγκών,
ενώ δεν προκηρύχθηκαν νέες θέσεις μόνι
μων νοσηλευτών για να τις στελεχώσουν».
«Υπάρχουν», υπογραμμίζει, «διαχρονι
κές ευθύνες των κυβερνήσεων για την υποχρηματοδότηση της Υγείας, που έχει
ως αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις προ
σωπικού, υποδομών και εξοπλισμού, οι ο
ποίες δεν καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Παράλληλα προχωρούν τα
σχέδια για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και
για επέκταση των Συμπράξεων του Δημόσι
ου με τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας (π.χ. προχωρά η παραχώρηση των πλυντηρίων του
ΠΑΓΝΗ σε ιδιώτες)».
Επίσης, καταγγέλλει τη διαρκή επίκλη
ση της «ατομικής ευθύνης» από την κυ
βέρνηση, «επιχειρώντας να απαλλαγεί από
τις δικές της ευθύνες, για την καθυστέρη
ση των εμβολιασμών, για την ανεπάρκεια
μέτρων προστασίας σε χώρους δουλειάς,
στα σχολεία, στα ΜΜΜ, για την απουσία
ενίσχυσης των δημόσιων δομών Υγείας».
«Η επιβολή της υποχρεωτικότητας του εμ
βολιασμού», προσθέτει, «χωρίς να προηγηθεί προσπάθεια πειθούς και χωρίς να συ
νοδεύεται από μέτρα θωράκισης των νο
σοκομείων, γεννά αγανάκτηση, σπέρνει τη
διχόνοια μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων και φέρνει αγωνία για τις κυρώ
σεις (αναστολή άνευ αποδοχών)».
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 Καταγγέλλει τα μεγάλα κενά στο Νοσοκομείο
Νάουσας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 147.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ»

Καταγγέλλει
τα μεγάλα κενά
στο Νοσοκομείο Νάουσας
Τις τραγικές ελλείψεις στο σύστημα Υγείας στον
δήμο Νάουσας αναδεικνύει σε ανακοίνωσή του ο Α

γροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας»,
επισημαίνοντας ότι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν οι
ανάγκες του λαού της περιοχής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση
ωτορινολαρυγγολόγου που προσλήφθηκε έπειτα α

πό παρεμβάσεις φορέων και κατοίκων, αλλά με ευ
θύνη της διοίκησης του Νοσοκομείου Νάουσας με
ταφέρθηκε στο Τμήμα Εμβολιασμού.
Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «ενώ οι ανάγκες
της περιοχής σε υγειονομική περίθαλψη έχουν αυξη
θεί λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση αντί να προχω
ρήσει σε μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος
Υγείας εξαγγέλλει το κλείσιμό νοσοκομείων. Οι τρα
γικές ελλείψεις σε ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτι
κό και βοηθητικό προσωπικό δημιουργούν τεράστια
προβλήματα για τους ασθενείς, που χρειάζεται να με
τακινούνται σε άλλες πόλεις και να χρυσοπληρώνουν
για την υγεία τους».
Ο ΑΣ Νάουσας καλεί σε συνέχιση της πάλης για πλή
ρη στελέχωση και εξοπλισμό του νοσοκομείου, ώστε
αυτό να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των 34.500
κατοίκων της περιοχής, επαρκή λειτουργία του Κέ
ντρου Υγείας, καθημερινή παρουσία γιατρού σε όλα
τα χωριά, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για
όλους χωρίς εξαιρέσεις, με κατάργηση κάθε επιχει
ρηματικής δραστηριότητας στην Υγεία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στοχοποιούν τους υγειονομικούς για να κρύψουν
τις ευθύνες τους
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 305.89 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Στοχοποιούν τους υγειονομικούς
για να κρύψουν τις ευθύνες τους
ην προσπάθεια της κυβέρνησης
ων του ΓΝ Λιβαδειάς σε ιατρονοση
να κρύψει τις ευθύνες της για τη
λευτικό και διοικητικό προσωπικό έ
διαχείριση της πανδημίας στοχογιναν μόλις 7 προσλήψεις μόνιμων ι
ποιώντας τους υγειονομικούς καταγ ατρών και 1 διοικητικού!
γέλλει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλο
- Δεν έγινε καμία μονιμοποίηση των
γος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λι
εργαζομένων με ελαστικές εργασια
βαδειάς, απαιτώντας παράλληλα τη
κές σχέσεις. Χαρακτηριστικό είναι το
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
παράδειγμα του ΓΝ Λιβαδειάς, όπου
για την ενίσχυση των δημόσιων δομών
εργάζονται περίπου 100 εργαζόμε
Υγείας και την προστασία του λαού.
νοι συμβασιούχοι με διάφορες μορ
«Τα εμβόλια, ως κατάκτηση της αν
φές εργασίας (ΙΔΟΧ, επικουρικοί, μέ
θρωπότητας και της επιστήμης, έ
σω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ).
χουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα
- Δεν έγινε ένταξη στα Βαρέα - Αν
στη μείωση ή εξάλειψη λοιμωδών νο
θυγιεινά Επαγγέλματα για όλους όσοι
σημάτων. Ομως αποτελεί πραγματικά
εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
πρόκληση να στοχοποιούμαστε οι ερ
Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τις διοι
κητικές κυρώσεις για τον μη εμβο
γαζόμενοι που για πάνω από ενάμιση
λιασμό «εξαιρετικά ανάλγητο μέτρο,
χρόνο - μέσα σε επικίνδυνες και α
στερούμενο παντελώς επιστημονι
ντίξοες συνθήκες - δίνουμε τη μάχη
κής τεκμηρίωσης για την αναγκαιό
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
τητά του» και τονίζει ότι «μας στοχο
και συνολικά για την υγεία όλου του
ποιούν για την εξάπλωση της πανδη
πληθυσμού», σημειώνει ο Σύλλογος.
μίας για να κρύψουν αυτό που έχουν
Τονίζει μάλιστα ότι όλο αυτό γίνε
ήδη ομολογήσει, ότι δηλαδή βασική
ται την ώρα που με ευθύνη της κυ
πηγή εξάπλωσης δεν είναι η ενδονοβέρνησης:
σοκομειακή, αλλά η ουσιαστική ανυ
- Δεν έγινε καμία ουσιαστική ενί
παρξία μέτρων προστασίας στους πε
σχυση των εμβολιαστικών κέντρων με
ρισσότερους εργασιακούς χώρους και
προσωπικό. Δεν υπήρξε ενημέρωση.
σε άλλους τομείς, οι οποίοι σε μεγά
- Δεν έγινε σχεδόν καμία πρόσλη
λο βαθμό ευθύνονται για τη διασποψη μόνιμου προσωπικού. Στο σύνο
ρά του ιού».
λο των 220 κενών οργανικών θέσε

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσθέτει δε πως είναι «τουλάχι
στον προκλητικό» να ισχυρίζεται η κυ
βέρνηση ότι εξάντλησε όλα τα περι
θώρια ενημέρωσης των εργαζομένων
στις δομές Υγείας και Πρόνοιας και
πως «από την αρχή του εμβολιασμού
στο υγειονομικό προσωπικό του ΓΝ Λι
βαδειάς είχαμε αναδείξει την ανάγκη
να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία
μέτρα για πλήρη ενημέρωση όχι μόνο
των υγειονομικών, αλλά και της τοπι
κής κοινωνίας, με ευθύνη της διοίκη
σης του νοσοκομείου, ώστε να κατα
πολεμηθούν ο φόβος και η ανασφά
λεια, αλλά και οι σκοταδιστικές αντι
λήψεις που μπαίνουν εμπόδιο στην α
ντιμετώπιση της πανδημίας».
Καταλήγοντας καλεί το υπουργείο
Υγείας να αναζητήσει λύσεις που θα
αυξήσουν την εμβολιαστική κάλυψη
και τονίζει: «Πιστεύουμε πως όλα τα
ασφαλή εμβόλια αποτελούν σημαντι
κό όπλο στην αντιμετώπιση της παν
δημίας, με την ταυτόχρονη αξιοποί
ηση και των επιστημονικά ενδεδειγμένων νέων φαρμάκων, σε συνδυα
σμό με όλα τα άλλα μέτρα πρόληψης
της διασποράς, αλλά και μέτρα ουσι
αστικής ενίσχυσης σε προσωπικό, υ
ποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό ό
λων των δημόσιων μονάδων Υγείας».
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 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι χώρος ρε πς καλύτερες χοι
χειρότερες επιδόσεις στη διαχείριση της πανδημίας
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 189.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-07-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι χώρος ρε πς καλύτερες
χοι χειρότερες επιδόσεις στη
διαχείριση της πανδημίας
ΑΝΩΜΑΛΗ προσγείωση στην πραγματικότητα για πολλές ισχυ
ρές δυτικές κυβερνήσει συνιστά η νέα μηνιαία λίστα του Covld
Resilience Ranking του πρακτορείου Bloomberg, η οποία ουσι
αστικά καταγράφει notes χώρες έχουν σταθεί πιο αποτελεσματι
κές απέναντι στην πανδημία και τους τριγμούς που προκαλεί τόσο
σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η λίστα καταρτί
ζεται με βάση δώδεκα διαφορετικού5 παράγοντες/δείκτες, από
τη διασπορά του ιού και τα επίπεδα των εμβολιασμών και των
θανάτων έως την ποιότητα του συστήματος υγείας και το άνοιγ
μα των οικονομιών. Είναι χαρακτηριστικό πως eras τρεΐ5 πρώ
τες θέσεις βρίσκει κανείς τη Νορβηγία, την Ελβετία και τη Νέα
Ζηλανδία, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με δυσκολία κρατούν
την πέμπτη θέση και η Γερμανία δεν βρίσκεται καν στην πρώτη
δεκάδα, αλλά στην 12η θέση, μόλις τέσσερις θέσεις πάνω από
την Τουρκία, που είναι στην 16η θέση.
Η χώρα pas βρίσκεται στην 21η θέση, έχοντας πέσει κατά
δύο θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη, και λσμβάνοντας σκορ ύψους 68,1 και ποσοστό εμβολιασμών (σύμφωνα
με τη λίστα) στο 47,4%. Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη κατάφερε να «πιάσει» αλλά και να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες
τόσο σε επίπεδα εμβολιασμών και ανοίγματος των αγορών όσο
και συνολικά επιστροφής στην κανονικότητα. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι στην προηγούμενη λίστα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρί
σκονταν την πρώτη θέση! Επίσης, ανάμεσα στις πρώτες θέσεις
βρίσκει κανείς πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία ανέβη
κε στην τέταρτη θέση, ενώ μέσα στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται
επίσης η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο.Ίσως
η πιο... ιδιαίτερη περίπτωση της λίστας είναι το Ηνωμένο Βασί
λειο. που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε συνολικά 16(!)
θέσεις και προσγειώθηκε στην 25η. παρά το γεγονός ότι το ποσο
στό των εμβολιασμών της βρίσκεται, σύμφωνα με τη λίστα, στο
62,8%. Η επιδείνωση αυτή αντανακλά την κάθετη εκτίναξη των
κρουσμάτων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα σε συνδυασμό με την
εμμονή της βρετανικής κυβέρνησης να διατηρήσει τη χαλαρότητα και μάλιστα μόλις πρόσφατα να γιορτάσει τη «Μέρα Ελευθε
ρίας» με την άρση και των τελευταίων περιοριστικών μέτρων.
Το αν η τακτική της κυβέρνησης θα λειτουργήσει ή θα απο
δειχτεί ένα τεράστιο και λίαν επώδυνο λάθος, θα φανεί στην
πορεία... Εντύπωση προκαλεί και η σταθερά πολύ χαμηλή επί
δοση της Ιαπωνίας, μιας ισχυρής οικονομικά χώρας που θα περίμενε κανείς να έχει ανεβάσει από νωρίς στροφές στο μέτωπο
των εμβολιασμών λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και τελι
κά κατέληξε... ουραγός. Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία εμφανίζε
ται στην 26η θέση και μάλιστα έχει χάσει άλλες τρεις θέσεις σε
σχέση με την προηγούμενη κατάταξη. Στις τελευταίες θέσεις,
από τις συνολικά 53 χώρες της λίστας, περιλαμβάνονται κυρί
ως χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τελευταία των τελευ
ταίων είναι η Ινδονησία με επίδοση 40.2 και ποσοστό εμβολια
σμών στο 11,9%β). ενώ την τελευταία πεντάδα απαρτίζουν επί
σης οι Φιλιππίνες (49η θέση), η Αργεντινή (50η), η Νότιος Αφρι
κή (51η) και η Μαλαισία (52η).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νέο κρούσμα «μαϊμού»
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 200.18 cm² Κυκλοφορία:
:

30-07-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΠΟΕΔΗΝ

Νέο κρούσμα «μαϊμού»
εμβολιασμού
> tea. 8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Νέο κρούσμα «μαϊμού»
Πηγή:

KONTRANEWS

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ
Η ΠΟΕΔΗΝ
Νέο κρούσμα
«μαϊμού»
εμΡοΟιαομού

Σελ.:

1
1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-07-2021

«ΜΑΪΜΟΥ» εμβολιασμό κατά ίου κορωνοϊού στο νοσοκομείο
Μεσολογγίου αναφέρει ότι συνέβη ο πρόεδροε τηε Πανελλήνιαε
Ομοσπονδίαε Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ).
Μιχάληε Γιαννάκοε. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του εμβολιαστικού κέντρου του νοσοκομείου κατήγγειλαν στη διοίκηση
του νοσηλευτικού ιδρύματοε πωε την περασμένη Πέμπτη 22
Ιουλίου ανακάλυψαν ότι δηλώθηκε υπάλληλοε παραϊατρικών
επαγγελμάτων του νοσοκομείου στο πληροφοριακό σύστημα
ότι έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, χωρίε να έχει περάσει
από το εμβολιαστικό κέντρο και χωρίε να εμφανίζεται ο εμβολιασμόε στιε δόσειε νέου χορηγήθηκαν.
«Εάν αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα τότε θα πρόκειται για
εμβολιασμό-μαϊμού». εξηγεί ο κ. Γιαννάκοε συμπληρώνονταε
πωε ήδη ερευνάται αν η εν λόγω υπάλληλοε του νοσοκομείου

γο! τηε θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η διοίκηση

έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώ

του ηοσοκομείου Μεσολογγίου έχει διατάξειΈνορκη Διοικητική

νει ότι αν τεκμηριωθεί ο «μαϊμού εμβολιασμόε» τόσο η υπάλ

Εξέταση (ΕΔΕ) και έχει επίσηε στείλει την υπόθεση στην Εισαγ
γελία που διεξάγει ανάλογη έρευνα για το συμβάν.

ληλοε του νοσοκομείου όσο και όσοι λειτούργησαν ωε σύνερ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΜΑΛΙΑΔΑ: «Κουφάρι» το νοσοκομείο
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Επιφάνεια 1039.87
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: «Κουφάρι»
το νοσοκομείο
> Κόντρα στην κόντρα και

διαμαρτυρία στην 6η ΥΠΕ

Του ΠΕΤΡΟΥ
ΓΚΙΣΤΗ

είχος υψώνουν οι εργαζόμενοι
του νοσοκομείου της Αμαλιάδας
προκειμένου να αναχαιτίσουν το
διαφαινόμενο «ντόμινο» αρνητι
κών εξελίξεων, το οποίο θα έχει σο
βαρό αντίκτυπο στην υγεία χιλιάδων
πολιτών. Οι ίδιοι βλέπουν εαυτούς
ως «πειραματόζωα» νέων πολιτικών
που επίκεινται στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης του χάρτη στην υγεία,
δας, η υποβάθμιση της οποίας μπο
οι οποίες θα οδηγήσουν «μια δευτε
ρεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την
ροβάθμια μονάδα φροντίδας υγεί
ανθρώπινη ζωή με τη σπατάλη πο
ας να λειτουργεί απλά ως εμβολιλύτιμου χρόνου την κρίσιμη ώρα»,
είπε στην «Π» ο κ. Σωτηρόπουλος.
αστικό κέντρο και ως κέντρο πρώ
των βοηθειών», δήλωσε μιλώντας
Η σταδιακή αποξήλωση του προσω
στην «Π» ο πρόεδρος του συλλό πικού έχει οδηγήσει σε σοβαρή υπογου των εργαζομένων, Σωκράτης στελέχωση το νοσοκομείο, αφού οι
Σωτηρόπουλος.
μετακινήσεις των γιατρών είναι συ
Μπροστά στον... Αρμαγεδδώνα, τον νεχείς. «Από το σύνολο των δέκα ει
οποίο οι εργαζόμενοι βλέπουν να έρ
δικευμένων γιατρών που κάποτε είχε
χεται αποφάσισαν, κατά τη διάρκεια
η νοσηλευτική μονάδα, σήμερα αυ
της χθεσινής γενικής συνέλευσης να
τοί δεν ξεπερνούν τους τρείς, με ό,τι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την
διαδηλώσουν τη Δευτέρα 2 Αύγου
στου στην έδρα της 6ης Υγειονομι
ευρύτερη περιοχή της βόρειας Ηλεί
κής Περιφέρειας στην Πάτρα και να
ας με τους χιλιάδες μόνιμους κάτοιεπιδιώξουν συνάντηση με τον διοι
κους, οι οποίοι το καλοκαίρι τριπλα
κητή, Γιάννη Καρβέλη, προκειμένου
σιάζονται», σημείωσε στην «Π» ο πρό
να του εκθέσουν έναν προς έναν τους
εδρος του συλλόγου εργαζομένων του
λόγους για τους οποίους η νοσηλευ
νοσοκομείου Αμαλιάδας.
τική μονάδα είναι αναγκαίο να ενιΧαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
σχυθεί. «Οι αποφάσεις που λαμβάπου ανέφερε στην «Π» ο Σ. Σωτη
νονται οδηγούν στην απαξίωση της
ρόπουλος όπου πριν από λίγο και
νοσηλευτικής μονάδας της Αμαλιά
ρό σώθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώ

Τ

Αντιδρά στην «Π» ο Σ. Σωτηρόπουλος
και... πάνε6η ΥΠΕ
που και αυτό χάρη στην αυτοθυσία
και τη βούληση της αναισθησιολόγου να μεταβεί στο νοσοκομείο για
την αντιμετώπιση της έκτακτης κα
τάστασης, το ίδιο συνέβη και με άλ
λον ασθενή λίγες ημέρες μετά. «Και
τα δύο περιστατικά ήσαν πολύ κρί
σιμα και διεκπεραιωθήκαν με απολυτή επιτυχία από το ιατρικό, νο
σηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό
και πλήρωμα ΕΚΑΒ της νοσηλευτι
κής μονάδας Αμαλιάδας και σώθη
καν. Σώθηκαν δυο άνθρωποι που
υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν
κάπου μεταξύ Πύργου και Πάτρας»,
τόνισε στην «Π» ο πρόεδρος των
εργαζομένων.
Μια ακόμη πράξη «αποξήλωσης» αρ
μοδιοτήτων από τη νοσηλευτική μο
νάδα της Αμαλιάδας ήρθε, όπως λέει
στην «Π» ο κ. Σωτηρόπουλος, με σχε
τική πράξη του διοικητή του ΓΝ Ηλεί
ας μέσω της οποίας αναστέλλονται μια
σειρά από βασικές λειτουργίες. «Από

τούδε και στο εξής η παροχή υπηρε
σιών υγείας και πρώτων βοηθειών
θα διενεργούνται στα ΤΕΠ της ΝΜ
Αμαλιάδας και μετέπεπα θα γίνεται
διακομιδή είτε στη ΝΜ Πύργου, είτε
σε νοσοκομεία των Πατρών», διευ
κρίνισε ο κ. Σωτηρόπουλος.
Σε αντιδιαστολή, ο πρόεδρος του
συλλόγου των εργαζομένων του νο
σοκομείου Αμαλιάδας διατυπώνει
το ακόλουθο ερώτημα: Αν δεν ενερ
γούσε στα δύο περιστατικά τάχιστα
το προσωπικό της ΝΜ Αμαλιάδας
με απόλυτη συνέπεια, αυταπάρνη
ση, και δεν υπερέβαλλε τα προβλεπόμενα, δεν υπήρχε η αναισθησιολόγος που κλήθηκε χωρίς να εργά
ζεται για να διασωληνώσει σε άμεσο
χρόνο, δεν σταματούσαν στιγμή να
εφαρμόζουν καρδιοπνευμονική ανα
ζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να δουν
σημάδια αντίδρασης και απλά δια
κόμιζαν τα περιστατικά όπως -όπως,
ποια θα ήταν η κατάληξη;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ

Παιδική χαρά
στο Χαϊκάλι
λοκληρώθηκαν οι εργασίες τοπο
θέτησης Παιδικής χαράς στην Κοι
νότητα Χαϊκαλίου, στη νέα πλατεία. Η
δημοτική αρχή του Σπ.Μυλωνά, με
την επίβλεψη του ιδίου και τις προ
σπάθειες των αντιδημάρχων κ.κ Ορλώφ, Καραντζά και Σταυρογιαννόπουλου, εργάσθηκε συστηματικά, με καθο
ρισμό προδιαγραφών, επικαιροποίηση των μελετών, απαραίτητες αδειοδοτήσεις και διαγωνισμούς, για να εί
ναι εφικτή η εγκατάσταση του εξοπλι
σμού,καθαρισμού του από ξερά χόρτα,
επίστρωση τρίμματος ασφάλτου, κατε
δάφιση και απομάκρυνση μπάζων - κοντέινερ, οριοθέτησης του χώρου κ.ά.
Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, κα
τέχοντας εύκολη και άνετη προσβασιμότητα από τους χρήστες και παρέχει
ελεύθερη ορατότητα, καθώς και αρκε
τά εύκολη επίβλεψη από τους γονείς.

Ο

Δράσεις στη Λακκόπετρα
Σημαντικές εκδηλώσεις για ζητήματα υγείας θα γίνουν
στην παραλία της Λακκόπετρας, στο πλαίσιο δράσεων
που συμμετέχει η περιφέρεια σε συνεργασία με κοινω
νικούς φορείς, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού. Με θέμα: «Η συμπεριφορά και τα προβλήματα
και τα προβλήματα της γυναίκας μέσα στην πανδημία:
Γυναίκα, το κύτταρο ζωής της κοινωνίας» διοργανώνεται σήμερα (8.30 μ.μ] από την Ενωση Γυναικών ΔυμΑρίστη στον πολυχώρο TERRAROSA. Αύριο θα γίνει
η δεύτερη με τον Σύλλογο ΕΡΥΘΡΑ ΓΑΙΑ με σεμινάριο
πρώτων βοηθειών. «Στόχο έχει να φωτίσει, να ενδυ
ναμώσει και να υποστηρίξει τη γυναίκα που βιώνει πε
ρισσότερο τις ουνέπειεςτης πανδημίας. Να ενισχύσουμε τη γυναίκα ως επιχειρηματία, σύζυγο, μάνα με ψυχι
κή ανάταση και ενθάρρυνση για πιο ενεργή συμμετοχή
στην κοινωνία. Από την άλλη, οι πολίτες και ιδιαίτερα τα
παιδιά είναι σημαντικό να διαθέτουν γνώσεις πρώτων
βοηθειών, αφού τα συχνότερα ατυχήματα συμβαίνουν
στο σπίτι και η γνώση μπορεί να σώσει ζωές» δήλωσε
ο αντιηεριφερειάρχης Αχάίάς Χ.Μπονάνος.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ - 01 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντιδράσεις για την Πάτρα και τα πανεπιστημιακά τμήματα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0Υ

ο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγ
ματος για τις αλλαγές στο Πανεπι
στήμιο Πατρών αποτέλεσε θέμα
της Συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου.
Το Προεδρικό Διάταγμα υλοποιεί τις
αποφάσεις που είχε υπερψηφίσει η
Σύγκλητος για την αναδιάρθρωση της
Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημί
ου που επηρεάζει σημαντικά τα Τμή
ματα σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία.
ΔΕΑΠΤ και Τμήμα Μηχανικών - Πε
ριβάλλοντος στο Αγρίνιο καταργούνται
μέσω... συγχώνευσης.
Ειδικότερα, το Τμήμα Διοίκησης Επι
χειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) της Σχολής Οι
κονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο συγ
χωνεύεται με το Τμήμα Επιστήμης και

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το Μεσολόγγι θα έχει Γεωπονία, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το
Αγρίνιο, και το Τμήμα που προκύπτει
μετά τη συγχώνευση θα φέρει τον τίτ
λο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογί
ας Τροφίμων.
Το δεύτερο Τμήμα του Αγρίνιου θα εί
ναι αυτό της Αειφορικής Γεωργίας που
ιδρύεται και εντάσσεται στη Σχολή Γε
ωπονικών Επιστημών. Συγκεκριμένα,
το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύ

εται με το ιδρυόμενο με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπο
νικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο
το οποίο μετά τη συγχώνευση θα φέρει
τον τίτλο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας
σύμφωνα με όσα προβλέπει το Προ
εδρικό Διάταγμα για τα πανεπιστημι
ακά Τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
της Πολυτεχνικής Σχολής μετά και την

δημοσιοποίηση του ΠΔ, υπάρχουν αρ
κετές ανησυχίες, καθώς ο πρόεδρος
του Φραγκίσκος Κουτελιέρης, διαφο
ροποιείται από τον Στρατηγικό Σχε
δίασμά που υπερψήφισε η Σύγκλη
τος στα εξής: δεν υπάρχει καμία πρό
βλεψη για τα μέλη ΔΕΠ που δεν ται
ριάζουν ούτε στην Αειφορική Γεωρ
γία, ούτε σε κανένα από τα άλλα τρία
Τμήματα, δεν αναφέρεται τίποτε για το
διατμημαπκό ΜΠΣ με αντικείμενο το
Περιβάλλον, και δεν υπάρχει καμία
πρόβλεψη για το ποιος θα αποδίδει
την ισοτιμία των αποφοίτων. Ο πρόε
δρος του τμήματος καλεί τα μέλη ΔΕΠ
σε μια ύστατη προσπάθεια να «ανατρέ
ψουμε αυτή την κατάσταση και να διασώσουμε το Τμήμα και την υπόστασή
μας». Προσθέτει δε, ότι η κατάσταση
που θα βιώσουν από την Παρασκευή
(και εφόσον υπερψηφιστεί από τη Σύ
γκλητο το σχέδιο ΠΔ) θα είναι δραμα
τικά διαφορετική.
Οσον αφορά το Τμήμα Ιστορίας - Αρ
χαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Αγρίνιου συγχωνεύεται
με το Τμήμα Μουσειολογίας του Πύρ

γου, ενώ η μεταφορά του τμήματος στην
Πάτρα είναι δυνατό να υλοποιηθεί με
υπουργική απόφαση. Τέλος, το Τμήμα
Γεωργικής Βιοτεχνολογίας με έδρα το
Αγρίνιο το οποίο ιδρύθηκε με το αρ.
36 παρ. εδ. ί) του Νόμου 4610/2019
(ΦΕΙ( A '70) καταργείται. Τα δύο Τμή
ματα που μένουν στο Αγρίνιο είναι το
νέο τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και
το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων. Οι φοιτητές του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος και του
ΔΕΑΠΤ με έδρα το Αγρίνιο που είναι
εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημα
ϊκό έτος 2021 - 2022 συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπου
δών του Τμήματος εισαγωγής τους και
λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπου
δών. Ακόμη, το Τμήμα Ζωικής Παρα
γωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
μετονομάζεται σε Τμήμα Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστι
κό αντικείμενο. Αρα, το Μεσολόγγι θα
έχει το Τμήμα Γεωπονίας και το Τμή
μα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της
Σχολής των Γεωπονικών Επιστημών.
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 Pfizer: Εντεκαπλάσια η παραγωγή ανπσωμάτων με
την τρίτη δόση
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 159.43 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Pfizer: Εντεκαπλάσια η παραγωγή ανπσωμάτων με την τρίτη δόση
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ τρίτης δόσης του εμβολίου της
Pfizer κατά του Covid-19 ενισχύει σημαντικά την
ανοσία έναντι της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού SARS-CoV-2, καθώς πυροδοτεί ακόμα και
εντεκαπλάσια παραγωγή ανπσωμάτων.
Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των δεδο
μένων τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η φαρμακευηκή εταιρία Pfizer και αφορούν τον βαθ
μό προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο καθώς
περνούν οι μήνες από τον εμβολιασμό. Ειδικό
τερα, ενώ αμέσως μετά τον εμβολιασμό και για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους επόμενους έξι μήνες το εμβόλιο είναι αποτελεσμαηκό κατά 91% στην ανπμετώπιση της πα
ραλλαγής Δέλτα, μετά τον έκτο μήνα η αποτελεσμαηκότητά του περιορίζεται στο 84%. Η εταιρία
επισημαίνει ότι παρ’ όλα αυτά οι πλήρως εμβο
λιασμένοι που θα κολλήσουν τον κορονοϊό είναι
λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν σοβαρά συμπτώ
ματα ή να νοσηλευτούν.
Η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει ότι, αν
η μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολί
ου συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό, θα πέσει κά

τω από το 50% έπειτα από 18 μήνες από τη χο
ρήγησή του.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση μιας
τρίτης δόσης πενταπλασιάζει τον αριθμό των
ανπσωμάτων στην ηλικιακή ομάδα 18-55 ετών.
Η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, όταν η τρίτη
δόση του εμβολίου της Pfizer χορηγείται στους
μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.
Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των αντισωμά
των Ιίπλασιάστηκε στα άτομα 65-85 ετών μετά
την τρίτη δόση.
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 Πέθανε από κορονοϊό ανεμβολίαστος
τραυματιοφορέας
Πηγή:

ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 220.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠίθανΕ αϊτό κορονοϊό
ανεμβολίαστος τραυματιοφορέας

Την είδηση ταυ θανάτου ενός τραυματιοφορέα του Λαϊκού Νοσοκομείου
από κορονόΐό, έκανε γνωστή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
Λημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ}, με το συνδικάτο να κάνει λόγο για 2β, πλέον,
θύματα της Covid-19 μεταξύ των υγειονομικών του ΕΣΥ,
« θρηνού με σή μέρα το 28ο θύμα της παν δη μίας, συνάί ελφο τραυματιοφο
ρέα S3 ετών του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου. Έχασε τη ζωή του από καρονοϊό δί
νοντας πολυήμερη σκληρή μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΙ. Ανεμβολϊαστος», σημειώνει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή
της.
Η ΠΟΕΔΗΝ επαναφέρει το αίτημά της για αποζημίωση των υγειονομικών που
έχασαν τη ζω ή τους από τον ιό, προσθέτοντας.:
«Το 28ο θύμα της πανδημίας και όμως ακόμη η κυβέρνηση να χαρ ακτηρίσει το θάνατο των συναδέλφων ως εργατικά ατύχημα. 28 οικογένειες σε
απόγνωση».
Τέλος, η ΠΟΕΔΗΝ συλλυπείται «την οικογένεια του και τους συναδέλφους
του Λαϊκού Νοσοκομείου».
«Ι.Θ.»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
Πηγή:

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
14-15

Επιφάνεια 2011.36
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

30-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διοίκησης. Εναντίωση δηλαδή σε όσους
το τολμήσουν, επιφυλασσόμενοι σαφώς
για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας, όπως αυ
τό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία
πογοητευτικά είναι τα ποσοστά και τις διεθνείς συμβάσεις, ζητήματα για
εμβολιασμού των υγειονομικών τα οποία θα περιμένουμε και την στάση
και ιδιαίτερα των νοσηλευτών της ΠΟΕΔΗΝ», ανακοίνωσε το σωματείο
αλλά και του λοιπού προσωπικού εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Πα
(καθαρίστριες, διοικητικό προ τρών «Αγ. Ανδρέας», κατόπιν εισηγήσεων
σωπικό κτλ.), στα δύο μεγάλα νο αντιπροσωπείας εργαζομένων στην πρό
σοκομεία της Πάτρας, την ώρα που η σφατη
διασυνεδρίαση του Διοικητικού του
σπορά των κρουσμάτων αυξάνεται σεΣυμβουλίου.
όλη
τη χώρα, όπως και οι εισαγωγές ασθενών
στα νοσηλευτικά ιδρύματα, πανελλαδικά
«Ο καθένας ορίζει το σώμα του»
και τοπικά. Σαφώς, η αχαϊκή πρωτεύουσα
Ο «Νεολόγος», ζητώντας περαιτέρω διευ
αντιπροσωπεύει την πανελλαδική εικόνα, κρινίσεις, συνομίλησε με τον πρόεδρο του
για την οποία υπάρχει έντονος προβλημα Σωματείου, Κώστα Πετρόπουλο, ο οποί
τισμός σε πολίτες και αρχές, με την κυβέρ ος δεν δημοσιοποιεί το εάν έχει εμβολια
νηση, κατόπιν εισήγησης των λοιμωξιοστεί, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
λόγων και έγκρισης από κορυφαίους συ«αποτελεί προσωπικό του δεδομένο». Σε
νταγματολόγους, να προσπαθεί να αυξή
ερώτηση σχετικά με το εάν προτρέπει τους
σει τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυ
συναδέλφους του να εμβολιαστούν ή όχι,
ψης, μέσω της υποχρεωτικότητας, στον εν
απάντησε πως δεν τους λέει ούτε το ένα ού
λόγω επαγγελματικό χώρο.
τε το άλλο, δείχνοντας όμως προς τον πρώ
Την ίδια ώρα η Πανελλήνια Ομοσπον
το δρόμο, αν και όχι ξεκάθαρα, αφού όπως
δία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκο
υποστηρίζει «ο καθένας μπορεί να ορίσει
μεία εκφράζει την αντίθεσή της στην υποτο σώμα του, παίρνοντας μέτρα προστασί
χρεωτικότητα και έχει ήδη ξεκινήσει κι
ας για τον εαυτό του και το περιβάλλον του
νητοποιήσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν,
και πως η αντίδρασή του σημειώνεται μό
αφήνοντας άφωνη τη μεγάλη μερίδα των
νο για την υποχρεωτικότητα, μέτρο που δι
υγειονομικών που έχει εμβολιαστεί, αλλά
ασπά και στοχοποιεί τους εργαζόμενους».
και τους πολίτες. Στο ίδιο μήκος κύματος
και το σωματείο εργαζομένων στο Γενικό
Επίθεση στην κυβέρνηση
Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».
Επιπροσθέτως, αίσθηση προκαλεί και η
αναφορά του «ότι κολλούν ακόμη και οι εμ
Τα ποσοστά εμβολιασμού
Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της βολιασμένοι», κάτι που σύμφωνα με τους
Πάτρας, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει επιστήμονες αποπροσανατολίζει τους πο
γνωστά, έχει εμβολιαστεί το 90% των ια λίτες. Και αυτό διότι, ναι μεν κολλούν και
Γιον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΓΚΟΛΗ
alexkDgkolislhotmail.com

Δ

μεταδίδουν τον κορωνοϊό, ακόμη και αυ
τοί που έχουν εμβολιαστεί, ωστόσο δεν θα
νοσήσουν βαριά, δύσκολα θα μπουν στην
εντατική και δεν θα φύγουν από τη ζωή. Ο
Κώστας Πετρόπουλος επιτίθεται στην κυ
βέρνηση για τους χειρισμούς της σε σχέ
ση με το εμβόλιο και «τις παλινωδίες της,
τα ήξεις αφίξεις, που δημιούργησαν φό
βο και άρνηση σε μεγάλη μερίδα των πο
λιτών». Την ψέγει για την επικοινωνιακή
της πολιτική, ισχυριζόμενος πως «απέτυχε
να πείσει τους πολίτες και τους υγειονομι
κούς και τώρα τους διασπά». Βέβαια, ερωτηθείς για τον εάν υπάρχει άλλος τρόπος
για να πεισθούν οι υγειονομικοί δεν απά
ντησε συγκεκριμένα, λέγοντας πως αυτό εί
ναι ευθύνη της κυβέρνησης.

99
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Συνδικαλιστικοί φορείς
καλύπτουν τους εργα
ζόμενους στην Υγεία, οι
οποίοι αρνούνται να εμ
βολιαστούν...

«Τορπιλίζουν την προσπάθεια
της χώρας»
Σαφώς, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Σύμφωνα με στελέχη της υγείας «την ώρα

τρών, το 75% του διοικητικού προσωπι
κού, το 60% των νοσηλευτών και το 65%
του λοιπού προσωπικού.
Στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», έχει
εμβολιαστεί το 80% του ιατρικού προσω
πικού, το 64% του διοικητικού και λοιπού
προσωπικού και το 58% του νοσηλευτι
κού.
Ως φαίνεται, οι γιατροί καταγράφουν
υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, τα οποία
ωστόσο θα πρέπει να αυξήσουν άμεσα,
ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται
στους νοσηλευτές, αφού περίπου ένας
στους δύο δεν έχει πραγματοποιήσει ακό
μη καμία δόση του εμβολίου.

«Κινητοποιήσεις και...
Δικαιοσύνη»
«Θα εναντιωθούμε καθαρά και μόνον
κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολια
σμών, κινητοποιήσεις που σαφώς θα εηαναληφθούν προς τα τέλη Αυγούστου, όπου
υπερασπιζόμενοι τα όποια μέλη μας βρε
θούν σε δυσμενείς επιπτώσεις, θα πρέπει
να έχουμε σκληρές και δυναμικές-καθη
μερινές αντιδράσεις και παρεμβάσεις με
στάσεις εργασίας και καταλήψεις στις Δι
οικητικές Υπηρεσίες και στα Γραφεία της
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 ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ
Πηγή:

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
που η χώρα, ασχέτως επικοινωνιακής πολιτι
κής, μεθόδου πειθούς και όλα τα συναφή, δί
νει τη μάχη της, μαζί με την Ευρώπη και τον
κόσμο, ώστε να βγούμε από αυτή τη στενωπό,
κάποιοι τορπιλίζουν την προσπάθεια, στερού
μενοι επιστημονικών κινήτρων, σε ψηφοθηρι
κό, συνδικαλιστικό φόντο που αντί να προτεί
νει λύσεις επιδίδεται σε λαϊκισμούς. Δε νοείται
όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μά
χης, στα νοσοκομεία μας, που έρχονται σε επα
φή με ασθενείς, να μην έχουν εμβολιαστεί. Δε
νοείται την ώρα που οι συνδικαλιστές ζητούν
επιπλέον προσλήψεις, να ελλοχεύει ο κίνδυνος
να λείψουν ή και να φύγουν από τη ζωή εργα
ζόμενοι που φροντίζουν για τη δημόσια υγεία
τούτη τη δύσκολη ώρα. Δεν γίνεται αυτοί που
πρέπει να πείσουν τους πολίτες, αφού καθημε
ρινά είναι μάρτυρες επίπονων διαδικασιών στα
νοσοκομεία, να αρνούνται το εμβόλιο».

Άμεσα ο εμβολιασμός
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και την 6η
ΥΠΕ, δεν υπάρχει περίπτωση εάν κάποιος υγει
ονομικός θέλει να εμβολιαστεί αυτό να μη γί
νει άμεσα. Πολλώ δε μάλλον τώρα που είναι δι
αθέσιμα όλα τα εμβόλια και για όλες της ηλικιακές ομάδες.

Εμβόλιο, αλλιώς σπίτι
χωρίς αποδοχές
Η σχετική τροπολογία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού προβλέπει ότι θα πρέπει

Σελ.:

1
14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 υποχρεω
τικά, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, όλο το προσωπικό (ιατρικό,
παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υπο
στηρικτικό) όλων των ιδιωτικών, δημόσιων και
δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,
ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημό
σιων δομών Υγείας (διαγνωστικά κέντρα, απο
κατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρω
τοβάθμιας φροντίδας Υγείας, νοσηλείας και
ΕΟΔΥ) και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ.
Εξαιρούνται του εμβολιασμού όσοι έχουν νο
σήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσησή τους, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμέ
νους λόγους υγείας που τους εμποδίζει τη δι
ενέργεια του εμβολιασμού τους. Οι λόγοι εξαί
ρεσης ενός εργαζόμενου από τον εμβολιασμό
του θα πρέπει να πιστοποιούνται από τριμελείς
επιτροπές της οικείας υγειονομικής περιφέρει
ας και οι οποίες θα αποτελούνται από ιατρούς
του ΕΣΥ.
Ο εργοδότης των μονάδων φροντίδας ηλι
κιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικοτροφεία,
περίθαλψης χρόνιων παθήσεων, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ
και ΣΥΔ υποχρεούται να ενημερώσει τους ερ
γαζομένους που είναι υπόχρεοι εμβολιασμού
και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν την πρώτη ή
τη μοναδική δόση (εάν εμβολιάζονται με μονοδοσικό εμβόλιο) έως τις 16 Αυγούστου 2021
και στη συνέχεια να ολοκληρώσουν την διαδι
κασία σύμφωνα με τον εμβολιαστικό κύκλο.
Το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοι
κητικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ιδι
ωτικών και δημόσιων υγείας (Διαγνωστικά κέ
ντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσο
κομεία, δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας,
του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ) θα πρέπει να έχουν
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την
1η Σεπτεμβρίου 2021.
Όσοι και όσες δεν εμβολιάζονται θα μένουν
στο σπίτι χωρίς αποδοχές, αφού θα ισχύει η
αναστολή εργασίας.

Κορύφωση έως τα
μέσα Ασγούστοσ
Στο μεταξύ, κορύφωση των κρουσμάτων
μέχρι τις 15 Αυγούστου αναμένουν οι ειδικοί.
Το χειρότερο σενάριο είναι 3.500 κρούσματα
την ημέρα και το πιο ήπιο 2.500 κρούσματα.
Ήδη έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές, οι νοσηλεί
ες και οι διασωληνώσεις πανελλαδικά, όπως
και στην Πάτρα, ενώ άνοιξε η πλατφόρμα για
τον εμβολιασμό των παιδιών από 12 έως 15
ετών.
Για να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας πρέπει
να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 73% του συνο
λικού πληθυσμού της χώρας, δηλαδή το 83%
των ενηλίκων. Τώρα έχουμε 48% πλήρους ανο
σίας από εμβολιασμό. Μαζί με τους νοσούντες,
έχουμε 58%. Ο στόχος είναι να μην αυξηθεί το
ποσοστό αυτών που νόσησαν και δίνουν ανο
σία, αλλά αυτών που εμβολιάστηκαν και δί
νουν ανοσία.

«Να ακούν τα θεσμικά όργανα»
«Αισιοδοξούμε ότι το νέο κύμα θα είναι πιο
ήπιο σε νοσηλείες», σημειώνει η Καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, δηλώνοντας σίγουρη ότι τα παιδιά θα
εμβολιαστούν όταν επιστρέψουν από τις διακο
πές, ενώ κάλεσε τους γονείς να μην ανησυχούν
για τα εμβόλια.
Τέλος, αναφερόμενη στους αρνητές των εμ
βολίων είπε πως «μας πληγώνει όταν ένας
υγειονομικός μιλάει κατά των εμβολίων» και
πρόσθεσε ότι «θα πρέπει οι πολίτες να ακούν
τα θεσμικά όργανα», λέγοντας μάλιστα ότι «τα
παιδιά αφού εμβολιαστούν αναπτύσσουν πε
ρισσότερα αντισώματα», φ
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Σφίγγει ο κλοιός για
χοος ανεμβολίαστοος
J

λ° και περισσότερες χώρες περιορίζουν την πρό
σβαση σε χώρους για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά της νόσου Covid.
Στα χνάρια της Γαλλίας βαδίζουν Ιρλανδία και
Ιταλία απαιτώντας από τους πολίτες τους πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της νόσου Covid για την
είσοδό τους σε μπαρ και εστιατόρια, όπως αναφέρει δημοσίευ
μα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian».
► Στη Σουηδία, μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστή
μιο του Lund, εξετάζει αν η προσφορά ενός κουπονιού, ύψους
17 λιρών, θα μπορεί να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν.
► Στην Ολλανδία, σε όσους εμβολιάζονται, οι αρχές τους δί
νουν ολλανδικές ρέγγες.
► Στη Γαλλία, περίπου 161.000 πολίτες διαδήλωναν στους
δρόμους της χώρας το Σαββατοκύριακο την ώρα που οι βου
λευτές προσπαθούσαν να βρουν μία συμβιβαστική συμφωνία
για το λεγόμενο «δελτίο υγείας».
► Η Ιρλανδία επέτρεψε στους χώρους φιλοξενίας να ανοίξουν
ξανά τις πόρτες τους σε όσους έχουν το «ψηφιακό πιστοποιη
τικό της ΕΕ» που αποδεικνύει το καθεστώς εμβολιασμού τους.
► Από τις 6 Αυγούστου, ένα παρόμοιο «πράσινο πάσο » θα
απαιτήσουν και οι Αρχές στην Ιταλία από τους πολίτες που
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες πισίνες, γυμνα
στήρια και αθλητικές αίθουσες, αθλητικές εκδηλώσεις, συναυ
λίες, εκθέσεις και πολιτιστικούς χώρους, όπως μουσεία, κινη
ματογράφοι και θέατρα.
► Στην Ισπανία, δεν υπάρχει μία ενιαία εθνική πολιτική αλ
λά η περιοχή της Γαλικίας επιβάλλει την επίδειξη «πιστοποιη
τικού εμβολιασμού» ή αρνητικό τεστ Covid-19 σε όσους επιθυ
μούν να έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους όπως ξενο
δοχεία και εστιατόρια.
► Στο Βέλγιο, η πρόσβαση σε υπαίθριες εκδηλώσεις με περισ
σότερα από 1.500 άτομα θα περιοριστεί από τις 13 Αυγούστου
μόνο για όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.
► Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι προτίθεται να περιορίσει την είσοδο σε νυχτε
ρινά κέντρα στην Αγγλία από τον Σεπτέμβριο μόνο στους πλή
ρως εμβολιασμένους .
► Στη Γερμανία, οι πολιτικοί εμφανίζονται διχασμένοι για το
πώς πρέπει να αυξήσουν την πίεση στους πολίτες που παρα
μένουν ανεμβολίαστοι.
Στην ατμομηχανή της Ευρωζώνης, το 49,4% των πολιτών
έχουν ήδη κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά της
Covid ενώ το 61% έχει λάβει μόνο τη μία δόση.
Ωστόσο, η εκστρατεία εμβολιασμού στη Γερμανία έχει επι
βραδυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πολλοί έχουν χά
σει το ραντεβού για τη δεύτερη δόση του εμβολίου προκειμένου να πάνε διακοπές.
Την ίδια ώρα, Γερμανοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι
η «ανοσία της αγέλης» δεν μπορεί να είναι εφικτή έως το φθι
νόπωρο την ώρα που η μετάλλαξη «Δέλτα» του κορωνοϊού επελαύνει στη χώρα, φ
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 ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΡΝΗΤΕΣ!
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 631.35 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ!
ΣΕΛ.13
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 ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ!
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
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Έκθεση-σοκ

για ious αρνητεε
του εμβολίου
διαίτερα ανησυχητικά είναιτα στοι

βολιαστεί. Πρόκειται περισσότερο για άν-

χεία που δόθηκαν χθες στο φως της

δρες και άτομα ηλικίας 17 έως 44 ετών.

Ι

δημοσιότητας από έρευνα που πραγ
ματοποίησε η ALCO, για λογαριασμό

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ),

«Απειλούν» το τείχος ανοσίας
Σύμφωναμετα συμπεράσματα της

σχετικά με τη στάση των πολιτών για την έρευνας, αυτό το 1/3 δείχνει ποσοτικά

πανδημία και τον εμβολιασμό.

ικανό να εμποδίσει την επίτευξη ανοσίας

(257) ενώ ένα ποσοστό γύρω στα 227 δεν

δημόσιους υπαλλήλους που έρχονται σε

Το 687» των πολιτών εμπιστεύεταιτα

στην κοινωνία, πολύ περισσότερο όταν

τα θεωρεί ασφαλή.

επαφή με κοινό (617) και εργαζόμενους

εμβόλια, το 127των μη εμβολιασμένων

ένα μέροςτου φαίνεται να σκέφτεταινα

Επίσης, οι απαγορεύσεις για τους μη

θα μπορούσε να πεισθεί από τον οικογε

εμβολιαστεί, σε αντίθεση με έναν «σκλη

εμβολιασμένους και η υποχρέωση εμ

«0 εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2

νειακό του γιατρό, ενώ το 757 όσων δεν

ρό» πυρήνα, της τάξης του 407 που δηλώ

βολιασμού μπορούν να οδηγήσουν σε

αποτελεί πράξη ατομικής ευθύνης και

έχουν εμβολιαστεί δεν φοβάται τον ιό.

νει ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστεί και

αλλαγή στάσης μέρους της ομάδας που

κοινωνικής αλληλεγγύης. Καλούμε τους

Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστη

δείχνει αμετακίνητο στις απόψεις του,

αρνείται να εμβολιαστεί (337). Επίσης το

συμπολίτες μας που δεν έχουνεμβολια-

στην εστίαση (607).

καν από τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πα

ανέφερε κατά την παρουσίαση της έρευ

127 των ανεμβολίαστων δηλώνει ότι θα

σθεί και διακινδυνεύουντην υγεία τόσο

τούλη. τον α' αντιπρόεδρο Φώτη Πα-

νας ο κ. Παναγόπουλος. Βασικό χαρακτη

μπορούσε να επηρεαστεί από τον προ

τη δική τους όσο και του κοινωνικού συ

τσουράκο καιτονδιευθύνοντα σύμβου

ριστικό αυτής της ομάδας είναι η πεποί

σωπικό του γιατρό. Ωστόσο το 447 ισχυ

νόλου να το πράξουν άμεσα», τόνισε ο

λο της εταιρείας ALCO Κώστα Παναγό-

θηση ότι δεν απειλείται από τον ιό. Μόνο

ρίζεται ότι δεν θα μπορούσε να επηρεα

πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

πουλο, στο πλαίσιο διαδικτυακάς συνέν-

το 257 όσων δεν πρόκειται να εμβολια

στεί από τίποτα.

τευξηςΤύπου.

στούν φοβάται ότι μπορεί να αρρωστή-

Σχετικά με την αντίληψη για υποχρεω

Ειδικότερα, από τον συνδυασμό των

σουν, σε αντίθεση με το 517 των εμβολια

τικό εμβολιασμό συγκεκριμένων επαγ

ευρημάτωντης έρευνας προκύπτειότιτα

σμένων. Επιπλέον το 357 όσων δεν πρό

γελματικών ομάδων, η πλειονότητα τάσ

2/3 του πληθυσμού ανησυχούν για την

κειται να εμβολιαστούν θεωρεί ότι ο εμ

σεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολια

πορεία της πανδημίας, θεωρούν ότι ο εμ

βολιασμός μπορεί να νικήσει την πανδη

σμού για υγειονομικούς (737) και εργα

βολιασμός μπορεί να νικήσειτον ιό, εμπι

μία, όπως και το 767 των εμβολιασμένων.

ζόμενους σε δομές φροντίδας ηλικιωμέ

στεύονται τα εμβόλια και έχουν εμβολια

Σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων η

νων (737), ενώ πολύ υψηλά είναι τα ποσο

στεί ή κλείσει ραντεβού. Αντιθέτως το 1/3

πλειοψηφία των ερωτηθέντων τα θεωρεί

στά για εργαζόμενους στα μέσα μαζικής

δεν φοβάται την Covid-19 και δεν έχει εμ

αρκετά ασφαλή (387) ή πολύ ασφαλή

μεταφοράς (657), εκπαιδευτικούς (647),

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το 1/3 των συμμετεχόντων
στην έρευνα δεν φοβάται
τον κορονοϊό - Τί δείχνει
η έρευνα της ALCO για
ήογαριασμό του Ιατρικού
Συήήόγου Αθηνών...
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 Πρωτιά της Ε.Ε. σε εμβολιασμούς έναντι των ΗΠΑ
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.27 cm² Κυκλοφορία:
:

30-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

CHRISTIE HEMM KLOK/

Θέματα:

1,9

1

GOOGLE
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
MONO ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 9

Πρωτιά της Ε.Ε.
σε εμβολιασμούς
έναντι των ΗΠΑ
Πρώτη στους εμβολιασμούς βρέ
θηκε η Ε.Ε., αφήνοντας πίσω της
τις ΗΠΑ, γεγονός που αποδεικνύει ότι στην Ευρώπη, παρά τις δυ
σκολίες στην αρχή του έτους, οι
εμβολιασμοί συνεχίστηκαν με
σταθερούς ρυθμούς και το κα
λοκαίρι, ενώ στις ΗΠΑ «πάγω
σαν». Τον Ιούλιο εμβολιάσθηκε
με τουλάχιστον μία δόση το 58%
των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ
ήταν 56,5%.
Χθες ο πρόεδρος Μπάιντεν
αναμενόταν να ανακοινώσει λε
πτομέρειες για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό δύο εκατ. ομοσπον
διακών υπαλλήλων. Οσοι δεν συναινέσουν και παραμείνουν ανεμβολίαστοι θα υποβάλλονται σε
τακτικά διαγνωστικά τεστ, θα
πρέπει να τηρούν τα μέτρα κοι
νωνικής αποστασιοποίησης, να
φορούν μάσκες, ενώ θα αντιμε
τωπίσουν περιορισμούς και στα
ταξίδια τους. Στο σχέδιο, ωστόσο,
αντιδρούν με δριμύτητα χιλιάδες
ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, όπως
αστυνομικοί, ταχυδρομικοί, εργα
ζόμενοι στα υπουργεία Δικαιοσύ
νης και Εθνικής Ασφάλειας κ.ά.
Εταιρικοί κολοσσοί όπως οι
Google, Facebook και Netflix κι
νούνται προς την ίδια κατεύθυν
ση. Η Netflix ανακοίνωσε ότι εί
ναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
κατά της COVID-19 σε ηθοποιούς,
συνεργεία και προσωπικό όλων
των παραγωγών που γυρίζονται
στις ΗΠΑ. Η Google ανακοίνω
σε επίσης υποχρεωτικό εμβολι
ασμό για όσους εργάζονται στα
γραφεία της στις ΗΠΑ, αλλά παρέτεινε την τηλεργασία μέχρι τα
μέσα Οκτωβρίου. Ανάλογο μέτρο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην Ευρώπη οι εμβολιασμοί
συνεχίστηκαν το καλοκαίρι με
σταθερούς ρυθμούς.
θα ισχύσει και για τη Facebook.
Αντιθέτως, τεχνολογικοί κολοσ
σοί όπως οι ΜίοτοςοΛ, Apple και
Amazon απέκλεισαν το ενδεχό
μενο επιβολής υποχρεωτικού εμ
βολιασμού.
Στο Καπιτώλιο, η επαναφορά
της μάσκας προκάλεσε εντάσεις,
με την πρόεδρο της Βουλής Νάν
οι Πελόσι να χαρακτηρίζει «κρετίνο» τον ηγέτη της μειοψηφίας
Κέβιν Μακάρθι, που χαρακτήρισε
την εξέλιξη «πολιτική απόφαση».
Στο Ισραήλ ξεκινάει ο εμβο
λιασμός με ενισχυτική δόση του
εμβολίου των Pflzer/BioNTech για
τους άνω των 60 ετών, όπως μετα
δίδουν τοπικά ΜΜΕ. Χθες, άλλω
στε, φαρμακοβιομηχανία ανακοί
νωσε ότι η ενισχυτική δόση είναι
αναγκαία, αφού η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται
από 96% σε 84% εντός εξαμήνου
από τη χορήγησή του.
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 Αριστος γιατρός, αλλά κάνει κριτική...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 537.39 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρισιος γιατρός, αλλά κάνει κριτική

•··

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΚΟΜΗ και η αριστεία δεν είναι
αρκετή αν δεν συναρτάται με υπακοή και σιωπή μπροστά στα μεγάλα
προβλήματα νοσοκομείων, όπως το
«Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.
Γι’ αυτό και ο μέχρι πρότινος διευ
θυντής της Παθολογικής Κλινικής
του νοσοκομείου, Ιάκωβος Αβραμίδης, παρότι πρώτος και με διαφορά
στη διαδικασία αξιολόγησης, γίνε
ται προσπάθεια να καθαιρεθεί από
τη θέση του, να υποβιβαστεί μάλλον,
γιατί δεν ξέχασαν με τίποτα τις δημό
σιες τοποθετήσεις του στη διάρκεια
του δεύτερου θανατηφόρου κύμα
τος της πανδημίας που είχε πλήξει
με αξέχαστη σφοδρότητα τη Θεσσα
λονίκη.
Η ιστορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον
και αξίζει να την παρακολουθήσει
κανείς σε όλη την εξέλιξή της. Ο κ.
Αβραμίδης ορίστηκε «συντονιστής
διευθυντής της Παθολογικής Κλινι
κής», όπως είναι ο ακριβής τίτλος,
το 2017 με βάση τον Ν.3868/2010
που προβλέπει ατομική αξιολόγηση
ανά τετραετία για ανανέωση θητεί
ας. Αίφνης όμως στις 14 Απριλίου
2021 η διοικήτρια του νοσοκομείου,
Μαρία Γιόκατζη, προχώρησε σε επαναπροκήρυξη της θέσης για προσω
ρινή κάλυψη μέχρι να προκηρυχθεί
η οργανική θέση. Υπήρξε άκαρπη η
προσπάθεια του κ. Αβραμίδη να πά
ρει απάντηση στα ερωτήματα γιατί
ακολουθείται αυτή η διαδικασία μό
νο γι’ αυτόν, αφού δεν έχει υπάρξει
επαναπροκήρυξη σε ολόκληρη την

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*

επικράτεια, και πώς γίνεται στο ίδιο
νοσοκομείο να υπηρετούν συντονι
στές διευθυντές από το 2010, χωρίς
να υπάρξει γι’ αυτούς επαναπροκή
ρυξη.
Κι έτσι επαναπροκήρυξη έγινε, ο
κ. Αβραμίδης υπέβαλε ξανά υποψη
φιότητα και αξιολογήθηκε από την
τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με
απόφαση της διοικήτριας. Στις 12
Ιουλίου, η διαδικασία αξιολόγησης
έληξε και ο κ. Αβραμίδης έλαβε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία (100%),
ενώ 75,41% έλαβε ο δεύτερος και

73,69% ο τρίτος.
Εκτοτε ματαίως ο κ. Αβραμίδης
ανέμενε την επανατοποθέτησή του.
Στο σημείο αυτό η φημολογία στο
νοσοκομείο κατατείνει στη διαπί
στωση ότι, ενώ η διοικήτρια είχε την
πρόθεση να υπογράψει τον διορισμό
του κ. Αβραμίδη, επενέβησαν... ανώ
τερες εξωθεσμικές δυνάμεις, προκειμένου να μεταστραφεί η πρόθεσή
της. Κι εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε η
τοποθέτηση της 3ης ΥΠΕ και φυσικά
του υπουργείου Υγείας. Εννοείται ότι
με την υπόθεση Αβραμίδη ασχολείται

Ο μέχρι πρότινος
διευθυντής της
Παθολογικής
Κλινικής του
Νοσοκομείου
«Παπανικολάου»,
Ιάκωβος Αβραμίδης,
είναι πρώτος
και με διαφορά
στη διαδικασία
αξιολόγησης, όμως
γίνεται προσπάθεια
να καθαιρεθεί από τη
θέση του, γιατί δεν
ξέχασαν τις δημόσιες
τοποθετήσεις
του στη διάρκεια
του δεύτερου
θανατηφόρου
κύματος της
πανδημίας

ήδη ολόκληρο το νοσοκομείο, ανα
μένονται παρεμβάσεις συλλόγων.
Οπως χαρακτηριστικά είπε στην «Εφ.
Συν.» ένας από τους παλαιότερους
εργαζομένους, «είναι τραγωδία και
μόνο που μιλάμε για τον Αβραμίδη,
ο άνθρωπος έχει «τρέλα» με την επι
στήμη του, το βιογραφικό του δεν
μπορούν ούτε στα χέρια να το ση
κώσουν αυτοί που μιλάνε γι' αυτόν»!
Μιλώντας στην «Εφ.Συν.», ο κ.
Αβραμίδης αναρωτιέται «γιατί η δι
οίκηση δεν προβαίνει στην ανανέ
ωση της θητείας μου, ενώ έχει στα
χέρια της τις σχετικές εισηγήσεις
των αρμόδιων θεσμικών οργάνων κι
ενώ έχω ζητήσει να πληροφορηθώ
εγγράφως αν όντως υπάρχει θεσμι
κό και επίσημο ερώτημα προς τον
νομικό σύμβουλο του νοσοκομείου
για την υπόθεση» και σημειώνει πως
«επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε
νομικό και θεσμικό μου δικαίωμα,
ύστερα μάλιστα από τόσα χρόνια
ευδόκιμης υπηρεσίας στο ΕΣΥ, με
τά τη δοκιμασία και την προσφορά
στην διάρκεια της πανδημίας που
αναγνωρίστηκε με προσωπική επι
στολή και από την ίδια τη διοίκηση
του νοσοκομείου».
Παρατηρεί δε πως «αντί χειρο
κροτήματος φαίνεται πως κάποιοι
ακολουθούν μια εμπαθή, απόλυτα
αναξιοκρατική και σκοταδιστική συ
μπεριφορά που θυμίζει εποχές αλή
στου μνήμης. Ελπίζω όλο αυτό να
είναι μια δυσάρεστη ιδιαιτερότητα
των συγκεκριμένων ανθρώπων που
εμπλέκονται στην υπόθεσή μου και
να μην αποτελεί προοίμιο μιας γενικευμένης κατάστασης».
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 ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18,39

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1655.1 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

V; γί

r\Uri ZIMUIU4. TON ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
»

• Με drones οι έλεγχοι για κορωνοπάριι και πανηγύρια · Σιο κόκκινο 13 ελληνικά νησιά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χ.τβ.39
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 ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,18,39

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

30-07-2021

$

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Σχέδιο 6paons
15 ημερών με ίο βλέμμα
σιον Δεκαπενιαύγουσιο
Ins επόμενες ημέρε5
οι προειδοποιήσεις για τήρηση
των υγειονομικών μέτρων
θα είναι αλλεπάλληλες, ενώ
θα τεθούν στο μικροσκόπιο
ειδικά τα πανηγύρια
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΤΕΛΟΔΗΜΟΥ

μισό του μήνα με τη σταδιακή επιστροφή
των εκδρομέων και ιδίως της νεολαίας
στις μεγαλουπόλεις. Το ενδεχόμενο κα
τά τόπους περιορισμών τύπου Μυκόνου
είναι μονίμως ανοιχτό και διαμηνύεται
ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα προχωρούν
με συνοπτικές διαδικασίες έστω και για
λίγες ημέρες. Οχι όμως βιαστικά, καθώς
δεν είναι αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης,
που μεταξύ άλλων δεν θέλει να εκπέμπει
αρνητικά σήματα. Αντιθέτως, με το βλέμμα
στα «πορτοκαλί» σημεία του ελλαδικού
χάρτη, το βάρος πέφτει στις εκκλήσεις για
πιστή τήρηση των κανόνοιν (αποστάσεις,
μάσκες) και σε έκτακτη κινητοποίηση για
αποφυγή ρπιβολής περιορισμών, όπως
η αύξηση της ιχνηλάτησης και η αστυ
νόμευση.

χέδιο δράσης 15 ημερών επεξερ
γάζεται η κυβέρνηση και φέρνει
στο τραπέζι εναλλακτικά σενάρια
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Η ανησυχία εστιάζει
για τη διαχείριση τοπικών εξάρσεων της
στη διασπορά στα νησιά - 13 από αυτά
πανδημίας είτε με προληπτικές δράσεις σε
βάφτηκαν με «κόκκινο» στον χάρτη του
δημοφιλείς προορισμούς είτε με βεντάλια
ECDC - και τα μέτρα που ήδη βρίσκονται
τοπικών μέτρων, που θα ανοιγοκλείνει
σε καθεστώς... ετοιμότητας για εφαρμογή
όποτε κρίνεται αναγκαίο. Με ορόσημο
σε περίπτωση τοπικής, επικίνδυνης υγει
τον Δεκαπενταύγουστο - μια μέρα οικο
ονομικής ανατροπής είναι τουλάχιστον
γενειακών συγκεντρώσεων, εσωτερικών
πέντε. Πρώτον, ο άμεσος περιορισμός
μετακινήσεων, θρησκευτικών εκδηλώ
στο ωράριο εστίασης και διασκέδασης
σεων και πανηγυριών που απειλούν με
με πρόθεση της κυβέρνησης ωστόσο να
συνωστισμούς χωρίς μέτρα αυτοπροστα
μένουν σε λειτουργία μόνο με καθήμενους
σίας - και με φόντο τις προειδοποιήσεις
και με πλαφόν πελατών (έως τέσσερις ανά
ειδικών για κορύφωση του κύματος εκείνο
τραπέζι), με σφραγισμένους τους εσωτε
το διάστημα, η ανησυχία του Μαξίμου
ρικούς χώρους και χωρίς μουσική. Δεύτε
μοιάζει να... σπάει στα δύο: αφενός για
ρον, η απαγόρευση της μεταμεσονύχτιας
την αντοχή των τουριστικών προορισμών
κυκλοφορίας. Τρίτον, η αναστολή κάθε
με έλεγχο των πανδημικών δεικτών στο
εκδήλωσης, από πανηγύρια και συναυλίες
πρώτο μισό του Αυγούστου, αφετέρου για
μέχρι λιτανείες. Τέταρτον, η επιστροφή της
τη διαχείριση της κατάστασης στο δεύτερο

Σ

απαγόρευσης κάθε συνάθροισης άνω των
εννέα πολιτών. Και πέμπτον, η υποχρέωση
εκ νέου για χρήση μάσκας παντού, χωρίς
δηλαδή να υπάρχουν απαραίτητα συνθήκες
συγχρωτισμού σε εξωτερικό χώρο, όπως
ισχύει σήμερα.
Στις επόμενες ημέρες οι προειδοποιή
σεις για τήρηση των υγειονομικών μέτρων
θα είναι αλλεπάλληλες, ενώ θα τεθούν
στο μικροσκόπιο ειδικά τα πανηγύρια. Ο
έλεγχός τους θεωρείται δύσκολος, προ
ειδοποιούν οι τοπικές Αρχές, με «φωνές»
να υποστηρίζουν ότι εφόσον δεν υπάρξει
απαγόρευση στις «κόκκινες» περιοχές
πρέπει να επιστρέφει η προϋπόθεση για
εμβολιαστική κάλυψη άνω του 50% στην
περιφερειακή ενότητα. Ηδη η Περιφερει
ακή Ενωση Δήμων της Ηπείρου διαμηνύει
στην κυβέρνηση την αδυναμία εποπτείας
ελέγχου τών μεγάλων υπαίθριων εκδη
λώσεων. Σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία
καραντίνας, έπειτα από τον πρόσφατο
επανασχεδιασμό, στο τραπέζι υπάρχει ως
έσχατο μέτρο η επίταξη, που θα προχω
ρήσει εφόσον εξαντληθεί κάθε περιθώριο
συνεννόησης, ή και η λειτουργία πλωτών
σημείων καραντίνας - μια περιορισμένου
εύρους επιλογή, σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, μέσα στο καλοκαίρι.
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Με εξαντλητι
κούς ελέγχους - έως και 500.000 - κάθε
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην επι
κράτεια και με εντατικοποίηση στην επι
τήρηση της εφαρμογής των κανόνων και
στις υπόλοιπες ημέρες, το βάρος πέφτει
πρωτίστως στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Η

αστυνομική παρουσία θα ενταθεί καθ’ οδόν
προς τον Δεκαπενταύγουστο σε σημεία
μαζικής συγκέντρωσης πολιτών (λιμάνια,
κ.λπ.), ενώ σε υπηρεσία θα βγουν, όπως και
πέρυσι, συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. Ηδη
με drones και με ενισχύσεις αστυνομικών
από άλλα σημεία της χώρας επιχειρείται ο
έλεγχος της κατάστασης σε περιοχές που
προβληματίζουν.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επενδύει
στην ιχνηλάτηση και εξετάζει να αξιοποιήσει περισσότερο και σε τουριστικές
περιοχές τα «ταξίδια» των περίπου 300
κινητών ομάδων υγείας, οι οποίες προς
το παρόν αξιοποιούνται σε πιο απομα
κρυσμένες περιοχές. Οι ειδικοί άλλωστε
επιμένουν στην ανάγκη για πολλά τεστ,
ενώ για την «Ελευθερία» το κυβερνητικό
επιτελείο προσδοκά κινητοποίηση των
ιδιωτών γιατρών γενικώς και ειδικότερα
στην περιφέρεια, έπειτα από την ανακοί
νωση των κινήτρων. Στο πρώτο διάστημα,
κατά πληροφορίες, από μια δεξαμενή 100
ενδιαφερόμενων γιατρών για κατ’ οίκον
εμβολιασμούς οι 80 ήταν στην Αθήνα.

Αισιοδοξία από us δοκιμέξ ιου εισπνεόμενου ισραηλπ
0 «δημιουργός» ίου φαρμάκου
και καθηγητής Ιατρικής
στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ,
Ναντίρ Αρμπερ, σε συνέντευξή του
στα «ΝΕΑ» δήλωσε ότι πιθανόν
το φάρμακο να ενταχθεί
στο «οπλοστάσιο» των γιατρών ακόμη
και στα τέλη του έτους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τικότερα και όπως σημειώνει στα «ΝΕΑ»
ο καθηγητής Παθολογίας του ΕΚΠΑ και
διευθυντής της Γ’ Παθολογικής Κλινικής
χτίδα ελπίδας προσφέρουν τα εν
στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» Κωνσταντίνος
θαρρυντικά πρώτα αποτέλεσμα των
Συρίγος, «οι επόμενες 30 ημέρες θα αποκλινικών μελετών φάσης II που πραγ
τελέσουν
περίοδο παρακολούθησης των
ματοποιούνται στη χώρα μας του ισραηλιασθενών που έλαβαν το φάρμακο για την
νού εισπνεόμενου φαρμάκου Coven D24,
καταγραφή τυχόν παρενεργειών».
που χορηγείται για τη θεραπεία της νόσου
Το επόμενο βήμα, εφόσον ολοκληρωθεί η
Covid-19. Ηδη 150 έλληνες ασθενείς - με
διαδικασία αυτή, είναι η επίσημη ανακοίνω
μέτρια αλλά και βαριά συμπτώματα - το
ση
των αποτελεσμάτων στα τέλη Αυγούστου,
έχουν λάβει, με τους ειδικούς να κάνουν
σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα,
λόγο για επιτάχυνση του χρόνου νοσηλείας
ώστε τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να αξιολο
τους, καθώς τα συμπτώματα υποχώρησαν
γηθεί και να εγκριθεί - εκτός απροόπτου
στις περισσότερες περιπτώσεις. Αναλυ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Α

- το πέρασμα της κλινικής μελέτης στην
επόμενη φάση. «Σε αυτή, μεταξύ άλλων,
θα συγκριθεί η αποτελεσματικότητα του
εισπνεόμενου φαρμάκου με αυτή άλλων
θεραπειών», εξηγεί ο καθηγητής Παθολογί
ας με στόχο να καταλήξουν οι επιστήμονες
σε σαφή επιστημονικά συμπεράσματα για
το φάρμακο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
διεθνώς «πολλά υποσχόμενο». Εν τω μετα
ξύ, ο ίδιος διευκρινίζει ότι ανάμεσα στους
συμμετέχοντες στην κλινική μελέτη ήταν
και ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα - οι
οποίοι, εντούτοις, δεν νοσηλεύονταν σε Μο
νάδα Εντατικής Θεραπείας -, με τις πρώτες
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 ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,18,39

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

30-07-2021

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, για
την αναχώρηση ταξιδιωτών για τα νησιά και
αυστηροί οι έλεγχοι στην είσοδο των πλοίων για
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τον Covid-19
προκειμένου να γίνει η επιβίβαση

12 ΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Καμπανάκι για Μύκονο, Ιο, Ζάκυνθο,
Τήνο, Λευκάδα, Σανιορίνη, Πάρο και Ρόδο
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ για οκτώ νησιά της χώρας χτύπησε ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς παρατηρείται αύξηση του επιδημιολογικού
φορτίου. Αναλυτικότερα πρόκειται για τις Μύκονο, Ιο, Ζάκυνθο, Τήνο, Λευκά
δα, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο, την ώρα που ο νέος χάρτης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έχει βάψει σχεδόν το σύνολο της
Ελλάδας με πορτοκαλί και την Κρήτη και άλλα 12 νησιά με κόκκινο. Ο ίδιος, δε,
απηύθυνε έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων, προειδοποιώντας παράλληλα
πως «κάθε περαιτέρω επιβάρυνση ή διασπορά θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην
ανάγκη για τοπικά μέτρα περιορισμού της μεταδοτικότητας».
Το επιβαρυμένο επιδημιολογικό προφίλ της χώρας αποκαλύπτει άλλω
στε και η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ που κάνει λόγο για επιπλέον 2.696
νέες λοιμώξεις, εκ των οποίων οι 905 εντοπίζονται στην Αττική, οι 303 στη
Θεσσαλονίκη και οι 120 στο Ηράκλειο, Κρήτης. Παράλληλα, όμως, αύξηση
καταγράφεται στους διασωληνωμένους ασθενείς, οι οποίοι ήταν έως εχθές το
μεσημέρι 157, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ακόμη 9 άνθρωποι έχασαν
τη μάχη για τη ζωή τους.

rod φαρμάκου
παρατηρήσεις να προκαλούν αισιοδοξία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές
ενισχύουν τις εκημήσεις που είχε αναπτύξει
ο «δημιουργός» του φαρμάκου και καθη
γητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τελ
Αβίβ, Ναντίρ Αρμπερ, σε συνέντευξή του στα
«ΝΕΑ» ότι πιθανόν το φάρμακό να ενταχθεΐ
στο «οπλοστάσιο» των γιατρών ακόμη και
στα τέλη του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη θερα
πεία βασίζεται στην πρωτεΐνη CD24 που,
μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη ρύθμιση της
απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η πρωτεΐνη μεταφέρεται απευθείας στους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πνεύμονες των ασθενών με Covid-19 μέσα
σε εξωσώματα, μικροσκοπικά σωματίδια τα
οποία απελευθερώνονται από τα κύτταρα
του οργανισμού. Στόχος του πειραματικού
φαρμάκου είναι να προλάβει την «καταιγίδα
κυτταροκινών», δηλαδή την υπεραπόκριση
του ανοσοποιητικού συστήματος που πυρο
δοτεί ο νέος κορωνοϊός με αποτέλεσμα την
εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών που οδη
γούν τους ασθενείς σε μηχανική υποστήριξη
αναπνοής και σε αρκετές περιπτώσεις στον
θάνατο. Μάλιστα, η διάρκεια της θεραπείας
είναι μόλις πέντε ημέρες και δρα απευθείας
στους πνεύμονες.
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 Απαραίτητη η 3η δόση μετά από 6 μήνες
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 151.81 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► ► ΛΕΕΙ Η PFIZER

Απαραίτητη
η 3η δόση μετά
από 6 μήνες
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;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία
Pfizer θεωρεί ότι είναι απα
ραίτητη η τρίτη δόση του
εμβολίου, αφού περάσει ένα
χρονικό διάστημα από τον
πλήρη εμβολιασμό. Μετά
από 4-6 μήνες, η ανοσολογική απόκριση μειώνεται στο
84%. Αυτό δήλωσε ο Ελλη
νας διευθύνων σύμβουλος
της εταιρίας Αλμπερτ Μπουρλά, ύστερα από τις τελευταί
ες παρατηρήσεις. Η αποτελε
σματικότατα του εμβολίου σε
ποσοστό 96,2%, ήτα ισχυρή
μεταξύ μίας εβδομάδας και
δύο μηνών μετά τη λήψη της
δεύτερης δόσης. Μειώθηκε
όμως κατά 6% ανά δύο μήνες. «Σύμφωνα με τα στοι
χεία από το Ισραήλ, υπάρχει
εξασθένιση της ανοσίας και
αυτό αρχίζει να επηρεάζει
την προστασία από νοσηλεία
που προηγουμένως ήταν στο
100%. Μια τρίτη δόση θα
ενισχύσει την ανοσολογική
απόκριση σε επίπεδα που θα
παρέχουν προστασία από τη
μετάλλαξη “Δέλτα”», τόνισε
ο κ. Μπουρλά. Η Pfizer θα
υποβάλει επίσημα στοιχεία
στις ρυθμιστικές αρχές των
ΗΠΑ σχετικά με τα οφέλη
μιας τρίτης δόσης εμβολίου.
Στο Ισραήλ ξεκινά ο εμβολιασμός ευπαθών παιδιών 5-11
ετών με την τρίτη δόση του
εμβολίου της Pfizer από την
1 η Αυγούστου.
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 Ιδιωτικός τομέας και δημόσια υγεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 321.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιδιωτικός τομέας
και δημόσια υγεία
ΚΑΤΑ ιην πρόσφατη συνεδρίασή του, το Υπουργικό Συμβού
λιο κύρωσε τη σύμβαση με το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για
τη χρηματοδότηση κατασκευής του παιδιατρικού νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης, στο Φίλυρο. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυ
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως τέτοιου είδους
νοσοκομείο έλειπε από την πόλη και από την ευρύτερη περιοχή.
«Υπήρξε διαχρονικό αίτημα δεκαετιών της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας και είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι δημόσιες
και ιδιωτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά για
το κοινό καλό. Είναι και ένα χειροπιαστό παράδειγμα, βέβαια, ότι
η προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα νέο ΕΣΥ συνεχίζεται με
αμείωτη ένταση σε όλα τα μέτωπα», είπε.
ΜΕ ΤΗΝ έναρξη λειτουργίας του, η οποία υπολογίζεται το 2025,
το νοσοκομείο θα αλλάξει τον υγειονομικό χάρτη της Βόρειας Ελ
λάδας. Η συμβολή του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» στον κλάδο
της Υγείας είναι πολυεπίπεδη και διαχρο
νική, αλλά με το συγκεκριμένο έργο θα
αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην
ευρύτερη περιοχή, καθώς θα αποτελέσει
το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο στη
Βόρεια Ελλάδα.
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ένα πρότυπο, υπερσύγχρο
νο νοσοκομείο, τόσο στο σχεδίασμά όσο
και στη λειτουργία του, και θα αποτελέσει
παράδειγμα για τη μελλοντική ανάπτυξη
παροχών παιδιατρικής υγείας στην Ελλά
δα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προβλέπεται
να λειτουργήσουν το σύνολο των ειδικο
τήτων και εξειδικεύσεων της Παιδιατρικής
και της Παιδοχειρουργικής, ενώ στον ορ
γανισμό του προβλέπονται καινοτομίες,
που θα το καταστήσουν πρωτοποριακό
για τα ελληνικά δεδομένα. Τη στελέχωσή του θα αναλάβει η ελληνική Πολιτεία,
ενώ στόχος είναι η παροχή ενός ευρέος
φάσματος νοσηλευτικών και ιατρικών
υπηρεσιών για τον πληθυσμό παιδιών
και εφήβων. Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου ανέλαβε ο δι
εθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano, ο οποίος εισάγει μια
νέα φιλοσοφία αρχιτεκτονικής που δίνει έμφαση στη θεραπευτική
δύναμη της επιστήμης και της φύσης. Κάποια από τα κύρια χα
ρακτηριστικά του νοσοκομείου είναι: αποκλειστικά μονόκλινα και
δίκλινα δωμάτια, πράσινα κτίρια LEED, άρτια εξοπλισμένο, πλήρως
ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα λειτουργίας με
τις βέλτιστες πρακτικές νοσηλείας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν τη δυνα
τότητα ανάπτυξης της ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών
υπηρεσιών, της σύγχρονης διαχείρισης και συντήρησης του
νοσοκομείου και της διασύνδεσής του με άλλες συνεργαζόμενες
μονάδες υγείας και φορείς, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν
η εκπαίδευση και η έρευνα στις νέες τεχνολογίες. Το Πανεπι
στημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που θα παρέχει όλες τις
απαραίτητες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τριτοβάθμιο επίπεδο,
θα αποτελέσει επιπλέον και πρότυπο Κέντρο Αναφοράς Ψυχικής
Υγείας Παιδιών και Εφήβων.
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι σήμερα μία από τις πιο σύγχρονες παιδι
ατρικές κλινικές λειτουργεί στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, την πλήρη ανακαίνιση της
οποίας είχε αναλάβει το Ιδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση».

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΣΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πέντε φορές πιο ακριβά απ' ό,τι χρειάζεται τα
εμβόλια
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 353.97 cm² Κυκλοφορία:
:

1

30-07-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πέντε φορές mo ακριβά
απ ό,τι χρειάζεται τα εμβόλια
Ανακοίνωση 70 μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες καταγγέλλουν τις μονοπωλιακές
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και ζητούν την προσωρινή άρση των πατεντών

ρυθμός των εκστρατειών εμ

κρατούν σήμερα στην αγορά εμβολίων.

ευρήματα έρευνας που διενήργησε η ίδια

Παραπονεμένη δεν μπορεί να είναι πά

βολιασμού σε όλο τον κόσμο

Προσθέτουν έτσι τις φωνές τους σε εκεί

του η εταιρεία. Σύμφωνα με αυτήν, η

ντως ούτε η AstraZeneca, που, παρότι

γίνεται ολοένα και βραδύτε

νες όσων ζητούν την προσωρινή άρση

αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν

διαθέτει το εμβόλιό της σε αισθητά χαμη

ρος και η ευθύνη γι’ αυτό επιρ-

των πατεντών προκειμένου η παγκό

ισχυρότερη, σε ποσοστό 96,2%, μεταξύ

λότερη τιμή από την Pfizer, ανακοίνωσε

σμια
ρίπτεται στην κρατική γραφειοκρατία,
στοεκστρατεία εμβολιασμού να προ
χωρήσει πιο αποτελεσματικά.
ανπεμβολιαστικό κίνημα ή στις ανησυχίες

μίας εβδομάδας και δύο μηνών μετά τη

χθες αύξηση εσόδων κατά 31 %. Η εται

λήψη της δεύτερης δόσης. Μειώθηκε

ρεία ανέφερε πωλήσεις 900 εκατομμυ

των πολιτών για πιθανές παρενέργειες

Η ανακοίνωση των 70 μη κυβερνητι

όμως κατά μέσον όρο 6% ανά δύο μήνες,

ρίων δολαρίων από το εμβόλιό της κατά

των εμβολίων. Τα κερδοσκοπικά παιχνί

κών οργανώσεων συνέπεσε με την τε

σύμφωνα με την ίδια μελέτη, στην οποία

της Covid το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

δια των φαρμακευτικών εταιρειών μένουν

λευταία τοποθέτηση του διευθύνοντος

συμμετείχαν περισσότεροι από 44.000

Πρόκειται για αρκετά χαμηλότερες

την ίδια στιγμή στο απυρόβλητο.

συμβούλου της Pfizer

άνθρωποι στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

πωλήσεις συγκριτικά με την ανταγωνι

Ο

Άλμπερτ

Ένας συνασπισμός μη κυβερνητικών

Μπουρλά, ο οποίος, λες και ήθελε να

«Τα καλά νέα είναι πως είμαστε πολύ,

στική εταιρεία Pfizer, η οποία κατέγρα

οργανώσεων, που περιλαμβάνει την

ενισχύσει τα επιχειρήματά τους, βρήκε

πολύ σίγουροι ότι μια τρίτη δόση θα ενι-

ψε πωλήσεις ύψους 7,8 δισεκατομμυ

Oxfam, ήρθε χθες να επισημάνει το

τη στιγμή να ανακοινώσει ότι η αποτε-

σχύσει την ανοσολογική απόκριση σε επί

ρίων δολαρίων για το δικό της εμβόλιο.

πρόβλημα υπογραμμίζοντας πως ο εμ

λεσματικότητα του εμβολίου της εται

πεδα που θα είναι επαρκή για να παρέχουν

Η εταιρεία αναμένει δεδομένα από

βολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού

ρείας του «μειώνεται με την πάροδο του

προστασία από τη μετάλλαξη Δέλτα» πρό-

έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο

κατά της Covid-19 είναι 500% πιο ακρι

χρόνου, υποχωρώντας περίπου στο

σθεσε. Αναμφίβολα πρόκειται για «καλά

Ηνωμένο Βασίλειο με αντικείμενο την

βός απ’ ό,τι χρειάζεται να είναι.

84% τέσσερις έως έξι μήνες μετά τη

νέα» για την Pfizer, καθώς μια τρίτη δόση

αναγκαιότητα ή όχι ενισχυτικής δόσης

θα ανέβαζε ακόμη περισσότερα τα υπερ

και για το δικό της προϊόν.

Οι οργανώσεις αποδίδουν το γεγονός
στις μονοπωλιακές συνθήκες που επι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λήψη της δεύτερης δόσης».
Επικαλέστηκε για τον ισχυρισμό του τα

κέρδη που ανακοίνωσε μόλις την Τρίτη.

Μιχάλης Τρίκκας
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 Καταρρέει το νοσοκομείο Χανίων
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 121.22 cm² Κυκλοφορία:
:

30-07-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Καταρρέει το νοσοκομείο
Χανιών

Μεγάλοε ο κίνδυνοε για το Νοσοκομείο Χανίων, που θα μεί
νει με το μισό προσωπικό λόγω αποχωρήσεων προσωπικού
με ελαστικέε σχέσειε εργασίαε, αλλά και των ανεμβολίαστων Όπωε δήλωσε ο πρόεδροε του Συλλόγου Εργαζομέ
νων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Βαρδήε Γεωργιακάκηε, αναμένεται το επόμενο διάστημα να μείνει με μείον
760 άτομα προσωπικού από τα 1310!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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