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1) [ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Σελ. 11 ] [] Σε αναστολή και ανεμβολίαστοι γιατροί νοσηλευτές
27/08/2021
2) [ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Σελ. 4 ] [] Νέο «όχι» στην υποχρεωτικότητα
3) [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Σελ. 4 ] [] Υπέρ του εμβολιασμού, κατά των αναστολών και απολύσεων
4) [ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σελ. 2 ] [] Ο βασιλιάς είναι γυμνός
5) [ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Σελ. 1,7 ] [] Η υποστελέχωση εντείνει τις «πιέσεις» στο Νοσοκομείο
6) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 15 ] [] Δραματικές ελλείψεις και άθλιες συνθήκες δουλειάς στα νοσοκομεία
7) [KONTRANEWS, Σελ. 8 ] [] ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΙ ΟΜΑΔΕΣΙ Δεν αποκλείεται 3η δόση εμβολίου σε ολους
8) [ESPRESSO, Σελ. 13 ] [] Δεν υπάρχει κανένας! Οι φάλακες δίνουν... γιατροσόφια στο Νοσοκομείο Αγρίνιου!
9) [ΜΕΤΟΧΟΣ, Σελ. 23 ] [] Οριστική έγκριση στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech
10) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 26-27 ] [] Νομικό εμπόδιο για τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων
11) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1-2 ] [] Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για την ενίσχυση ΕΣΥ και εμβολιασμών
12) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 26 ] [] Τρίτη δόση εμβολίου από 8 χώρες της Ευρώπης
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 Σε αναστολή και ανεμβολίαστοι γιατροί νοσηλευτές
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 643.42 cm² Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ε αναστολή αναμένεται να τεθούν
από 1η Σεπτεμβρίου, όσοι
εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο
Τρικάλων δεν έχουν εμβολιαστεί, στο
πλαίσιο των όσων προβλέπονται για την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για
τους υγειονομικούς και των φροντιστών
πρόνοιας.

Σ

Αυτό τόνισε, χθες, μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο
διοικητής του τοπικού νοσηλευτικού ιδρύματος
κ. Κώστας Γρηγορίου, λέγοντας ότι θα προχω
ρήσει στην εφαρμογή της απόφασης να τεθούν
σε αναστολή εργασίας άνευ μισθού το ιατρικό,
νοσηλευτικό προσωπικού που δεν θα έχει εμβο
λιαστεί ως τα τέλη του μήνα.
« Εδώ και 8 μήνες είχαν τη δυνατότητα να εμ
βολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί, δε νομίζω ότι
έπρεπε να περιμένουν τις 31 Αυγούστου. Οπότε,
είμαι αναγκασμένος από την 1η Σεπτεμβρίου να
βάλω σε αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών
όποιο άτομο δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι και για
τροί είναι και νοσηλευτικό προσωπικό στους
ανεμβολίαστους, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κιν
δυνεύσουμε στο Νοσοκομείο να μείνουμε από
γιατρούς» υπογράμμισε ο κ. Γρηγορίου, ενώ
γνωστοποίησε ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι
διοικητικό προσωπικό.
Και πρόσθεσε: Όμως δεν θα είναι κάτι που θα
επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του Νοσο
κομείου».

θα τεθούν από την 1η Σεπτεμβρίου στο Γ.Ν. Τρικάλων

Σε αναστολή και ανεμβολίαστοι
γιατροί ■ νοσηλευτές
«Είμαι αναγκασμένος από την 1η Σεπτεμβρίου να βάλω σε αναστολή εργασίας
άνευ αποδοχών όποιο άτομο δεν έχει εμβολιαστεί» ανέφερε ο κ. Γρηγορίου

Σε αναστολή 10 εργαζόμενοι
στο θεραπευτήριο Χοονίων Παθήσεων
Εν τω μεταξύ, σε αναστολή τέθηκαν από χθες
10 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του Θεραπευ
τηρίου χρονιών Παθήσεων στα Τρίκαλα, δεδο
μένου ότι από την περασμένη Δευτέρα 23/8 ξε
κίνησε για το σύνολο των εργαζομένων σε όλες
τις δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας της χώρας
που αρνούνται να εμβολιαστούν (συμπεριλαμ
βανομένων και εκείνων που δεν έγινε δεκτό το
αίτημά τους να εξαιρεθούν για λόγους υγείας)
η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργα
σίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες δέκα εργα
ζόμενοι πήραν από τη Διοίκηση το έγγραφο που
τους θέτει σε αναστολή εργασίας.
Την ίδια ώρα, η Διοίκηση του Θεραπευτηρίου
θα ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για
την πρόσληψη του προσωπικού που θα καλύψει
τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, δεδο
μένου ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στη
δομή, 80 νοσηλευόμενοι με τις ανάγκες για την
φροντίδα τους να είναι αυξημένες.
Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα τίθενται
σε αναστολή εργασίας μέχρι να εμβολιαστούν,
όπως ορίζεται στο νόμο. Κατά το διάστημα της
αναστολής, δεν καταβάλλονται οι αποδοχές και
οι ασφαλιστικές εισφορές των ανεμβολίαστων
εργαζομένων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε αναστολή αναμένεται να τεθούν από 1η Σεπτεμβρίου, όσοι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων που δεν έχουν εμβολιαστεί

Για την αναπλήρωση των εργαζομένων που
τίθενται σε αναστολή εργασίας, η κυβέρνηση
θα προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες στην
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω
τικού Δικαίου Ορισμένου Κρόνου (τρίμηνες συμ
βάσεις με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 3
μήνες) αντίστοιχων προσόντων, εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας με το προσωπικό που
τέθηκε σε αναστολή.

Αναστολή αδειών από 1η Σεπτεμβρίου
Την ίδια ώρα η κατακόρυφη αύξηση στον

αριθμό των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων ασκεί πιέσεις στο ΕΣΥ.
Για τον λόγο αυτό με κατεπείγουσα οδηγία
του προς όλες τις δομές Υγείας, η πολιτική
ηγεσία του υπουργείο Υγείας διακόπτει τις κα
νονικές άδειες όλων των εργαζομένων από την
1 η Σεπτεμβρίου, οι οποίοι θα πρέπει και να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε χθεσινό
έγγραφο το υπουργείο Υγείας, από την 1η Σε
πτεμβρίου αναστέλλονται οι κανονικές άδειες

του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των δημόσιων δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγεί
ας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία - Περι
φερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία καθώς και
των Τοπικών Ομάδων Υγείας).
Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι από 1.9.2021
και μέχρι νεωτέρας, οι εργαζόμενοι δεν θα
μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία
τους.

Ευαγγελία Κάκια
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 Νέο «όχι» στην υποχρεωτικότητα
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ΠΟΕΔΗΝ

Νέο «όχι» στην υποχρεωτικότητα
Κινητοποίηση των υγειονομικών κατά Tns αναστολήε εργασίαε σε ooous δεν έχουν εμβολιαστεί

A
ΜV

m

ενε "ναι” στον εμβολιασμό αλλά “όχι” στην υποχρεωτι
κότητα. Ο λόγοε για υγειονομικούε που από 1 η Σεπτεμ
βρίου εάν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο θα βρεθούν εκτόε
κ ργασίαε.

Η αντιπαράθεση είναι στα ύψη ενώ σε όλη τη χώρα έγιναν συγκεντρώσει δια
μαρτυρία για tis αποφάσειε ms κυβέρνηση$ αναφορικά με την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού στη δημόσια υγεία.
Ουσιαστικά, αντιδρούν στη θέσπιση ms υποχρέωσπ5 εμβολιασμού με την
απειλή κυρώσεων 8is βάροε των εργαζομένων που σύμφωνα με τα συνδικαλι
στικά tous όργανα έρχεται σε ευθεία αντίθεση npos συνταγματικέε διατάξει, που
προστατεύουν το θεμελιώδεε δικαίωμα ms αξιοπρέπειαε του ανθρώπου, ms
ελεύθερηε ανάπτυξηε ms npooconiKOTmas του ατόμου και το δικαίωμα στην ερ
γασία.
Μετά την παράσταση 6iapapmpias στην 6 ΥΠΕ και το γραφείο του Γιάννη Καρβέλη, οι υγειονομικοί προχώρησαν την Πέμπτη σε συγκεντρώσει διαμαρτυρία
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αλλά και στο Νοσοκομείο Χατζηκώ
στα.
Ins συγκεντρώσει ήταν napovTas μεταξύ άλλων ο πρόεδροε των Εργαζομένων
του ΠΓΝΙ Γιώργοε Φλούδαε, ο πρόεδροε του NT ms ΑΔΕΔΥ Xp0oros Γρίβαε, ο
συντόνισα του τομέα Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, από το ΠΑΜΕ ΥΓΕΙΑΣ ο
Γιώργοε Πρέντζα5 και άλλοι υγειονομικοί.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την ίδια ώρα και στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα υπήρξε κινητοποίηση για tous
ίδιουε Xoyous. napovTss ο πρόεδροε Εργαζομένων Χατζηκώστα, εκπράσωπο5
εργαζομένων ΕΚΑΒ αλλά και μέλθ5 ms Επιτροπήε Αγώνα κατά Tns υποχρεωτικότηταε του εμβολίου.
Όλοι ανέδειξαν την αντίθεσή tous στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.
Όλοι tous ζήτησαν από την κυβέρνηση να πάρει πίσω τα περί αναστολήε εργαoias...

Όλοι otis Ospeis tous...____________________________________
Την ίδια ώρα με εξαιρετικά επείγον έγγραφο αναστέλλονται από 1η Σεπτεμ
βρίου, άλε5 οι κανονικέε άδειεε των εργαζομένων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στο
ΕΚΑΒ, στον ΕΟΔΥ και tis δημόσιεε Δομέε Πρωτοβάθμια5 <DpovTi'6as ΥγείαΞ.
Επισήμωε, otoxos είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματοε
Υγεία ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο μετρά δυνάμει για να μην προ
κόψουν κρίσιμα κενά στο σύστημα υγεία5, λόγω του ότι 0vas αριθμόε γιατρών
και νοσηλευτών θα μπει σε καθεστώε αναστολήε....
Την ίδια ώρα η ΠΟΕΔΗΝ προσφεύγει δικαστικά με αίτηση ακύρωσηε και αίτηση
αναστολήε κατά Tns υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού και του μέτρου Tns υπο
χρεωτική άδεια5 άνευ αποδοχών για ooous εργαζάμενου5 στην υγεία και oris
δομέε κοινωνική5 npovoias δε θα έχουν εμβολιαστεί. Τα αιτήματα κατέθεσε στο
Συμβούλιο ms Επικράτεια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία.
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 Υπέρ του εμβολιασμού, κατά των αναστολών και
απολύσεων
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ΠΟΕΔΗΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Υπέρ του εμβολιασμού, κατά των αναστολών και απολύσεων
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο «Χατζηκώστα»
«Ναι» στον εμβολιασμό, αλλά «όχι»
στην υποχρεωτικότητα είπαν χθες και
στα Γιάννενα οι υγειονομικοί, οι
οποίοι από την 1η Σεπτεμβρίου εάν
δεν έχουν κάνει το εμβόλιο θα βρε
θούν εκτός εργασίας.
Σε όλη τη χώρα έγιναν χθες συγκε
ντρώσεις διαμαρτυρίας για τις αποφά
σεις της κυβέρνησης αναφορικά με την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
στη δημόσια υγεία. Ουσιαστικά, οι
υγειονομικοί αντιδρούν στη θέσπιση
της υποχρέωσης εμβολιασμού με την
απειλή κυρώσεων εις βάρος των εργα
ζομένων που σύμφωνα με τα συνδικα
λιστικά τους όργανα έρχεται σε ευθεία
αντίθεση προς συνταγματικές διατά
ξεις, που προστατεύουν το θεμελιώδες
δικαίωμα της αξιοπρέπειας του αν
θρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης
της προσωπικότητας του ατόμου και
το δικαίωμα στην εργασία.
Μετά την παράσταση διαμαρτυρίας
στην 6η ΥΠΕ και το γραφείο του Γιάννη
Καρβέλη, οι υγειονομικοί προχώρησαν
σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αλλά και στο Νοσοκομείο «Χατζη
κώστα».
Στις συγκεντρώσεις ήταν παρόντες
μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Εργα
ζομένων του ΠΓΝΙ Γιώργος Φλούδας,
ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήμα
τος Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ Χρήστος
Γρίβας, ο συντονιστής του τομέα Υγεία
του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, ο Γ. Πρέντζας
από το ΠΑΜΕ και άλλοι υγειονομικοί.
Την ίδια ώρα και στο Νοσοκομείο
«Χατζηκώστα» υπήρξε κινητοποίηση
για τους ίδιους λόγους. Παρόντες ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ
νων, εκπρόσωπος εργαζομένων ΕΚΑΒ
αλλά και μέλος της Επιτροπής Αγώνα
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβο
λίου.
Την ίδια ώρα η ΠΟΕΔΗΝ προσφεύ
γει δικαστικά με αίτηση ακύρωσης και
αίτηση αναστολής κατά της υποχρεω
τικότητας του εμβολιασμού και του μέ
τρου της υποχρεωτική άδειας άνευ
αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην υγεία και στις δομές κοινωνικής
πρόνοιας δε θα έχουν εμβολιαστεί. Τα
αιτήματα κατέθεσε στο Συμβούλιο της
Επικράτειας η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκο
μεία.

Η ΕΙΝΗ
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών

Νοσοκομείων Ηπείρου, αναφέρει και
τα εξής:
«Ο νόμος περί αναστολής εργασίας
των ανεμβολίαστων έρχεται να τιμω
ρήσει μια μερίδα εργαζομένων άλλα
έρχεται να τιμωρήσει και την άλλη με
ρίδα τους εμβολιασμένους οι οποίοι
καλούνται να καλύψουν τα κενά, να δι
πλασιάσουν την εργασία τους να υποστούν μεγαλύτερη επιβάρυνση από τα
προηγούμενα κύματα.
Τα νοσοκομεία παρ’ όλες τις υπο
σχέσεις είναι ανοχύρωτα , υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις ακόμη και ξαναρ
χόμαστε να συγχωνεύσουμε κλινικές,
να ανοίξουμε εκ νέου τις μονάδες
covid.
Τα χρόνια νοσήματα έχουν εκτινα
χτεί στα ύψη, τα νοσοκομεία γεμίζουν
καθημερινά στις εφημερίες με χρονίως

πάσχοντες, παραμελημένους ασθε
νείς, ασθενείς που δεν μπορούν - δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα - να
λύσουν το πρόβλημα υγείας τους.
Η κατάσταση επιβαρύνεται καθώς τα
περιφερικά νοσοκομεία λειτουργούν
σήμερα ως Κέντρα Υγείας και δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν στις σημερι
νές συγκυρίες. Η ΕΙΝΗ εξαρχής τά
χθηκε υπέρ της αναγκαιότητας του μα
ζικού καθολικού εμβολιασμού των υγει
ονομικών αλλά και του γενικού πληθυ
σμού.
Ωστόσο η κυβέρνηση με το νόμο για
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
των υγειονομικών μεταθέτει την ευ
θύνη στους υγειονομικούς. Το εμβόλιο
είναι ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης
για αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των
υγειονομικών το έχει αποδεχθεί».

Και καταλήγοντας στην ανακοίνωση
της ΕΙΝΗ αναφέρονται και τα εξής:
«Την ίδια στιγμή που μας «κουνάει το
δάκτυλο» και παρά τις προηγούμενες
σχετικές επισημάνσεις μας, δεν υπάρ
χει ακόμα η παραμικρή ενημέρωση για
το τι θα γίνει με την 3η (αναμνηστική ή
boost) δόση εμβολίου για τους υγειο
νομικούς οι οποίοι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία έχουν εμβολιαστεί το
χρονικό διάστημα Ιανουάριου - Φε
βρουάριου 2021.
Το ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη
φορά! Είμαστε υπέρ του αναγκαίου εμ
βολιασμού αλλά δεν πρόκειται να επι
τρέψουμε καμία αναστολή, καμία από
λυση, καμία πειθαρχική δίωξη συνα
δέλφου με πρόσχημα τον εμβολια
σμό».
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 Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 163.07 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Όλοι ακούσαμε τι αποφάσισε η κυβέρνηση για ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους.
Δεν ακούσαμε όμως τι αποφάσισε η κυβέρνηση για την
ενίσχυση του ΕΣΥ, τη στιγμή μάλιστα που ήδη έχει αρ
χίσει να πιέζεται λόγω της αύξησης των νοσηλειών.
Ξέρετε γιατί δεν ακούσαμε; Επειδή δεν αποφάσισε τί
ποτα. Με το ίδιο προσωπικό, άντε μια μικρή ενίσχυση,
πορεύονται εδώ και 1,5 χρόνο τα νοσοκομεία. Με το
ίδιο εξαντλημένο προσωπικό - το οποίο ούτε άδεια δεν
θα μπορεί να πάρει από 1η(> Σεπτεμβρίου αφού ανα
στέλλονται - προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις τερά
στιες ανάγκες που υπάρχουν. Όλοι αυτοί που έχουν
βάλει πλάτη όλο αυτό το διάστημα, τιμωρούνται.
Προφανώς το επόμενο κυβερνητικό επιχείρημα από Σε
πτέμβρη, θα είναι ότι τα νοσοκομεία είναι ακάλυπτα
επειδή υπάρχουν υγειονομικοί ανεμβολίαστοι που βγή
καν σε αναστολή. Ναι, δημιουργείται πρόβλημα, ναι
είναι παράδοξο υγειονομικοί να μην εμβολιάζονται,
αλλά ας κοιτάξουμε το δάσος, όχι το δέντρο: Είναι αυτό
το πραγματικό πρόβλημα ή μήπως είναι το ότι δεν έγινε
απολύτως κανένας σχεδιασμός για το πώς θα καλυ
φθούν αυτές οι θέσεις αφού ήταν προαποφασισμένο
πως δεν θα τους επιτραπεί να δουλεύουν; Διότι δε μπο
ρούμε να πούμε ότι σχεδιασμός είναι η μεταφορά προ
σωπικού από τη μια δομή υγείας στην άλλη. Πάλι
πρόβλημα θα δημιουργηθεί.
Το κείμενο των διευθυντών κλινικών του νοσοκομείου
Ρεθύμνου που φωνάζουν ότι δεν έχουν γιατρούς, αποδεικνύει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Το βλέπουν όλοι,
αλλά ο βασιλιάς προσπαθεί να πείσει (με τι επιχειρή
ματα;) για το αντίθετο.
Αυτό που δεν ακούσαμε επίσης είναι μια εξήγηση για
το λόγο που δεν θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι εργαζό
μενοι να κάνουν τεστ σε δημόσια δομή δωρεάν και θα
πρέπει να το πληρώνουν οι ίδιοι. «Χρυσώνουν» το χάπι
με μείωση της τιμής στα 10 ευρώ, φωνάζουν τα ιδιωτικά
διαγνωστικά όμως ότι... δεν βγαίνουν με αυτή τη τιμή.
Αντε να βρούμε άκρη.
Γενικό συμπέρασμα: Εδώ επιβάλουμε τιμωρίες, όχι
επιτήρηση, όχι στήριξη αυτών που παλεύουν καθημε
ρινά με το «θηρίο» του ιού.
ΧΑΡΑ ΒΗΛΑΡΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η υποστελέχωση εντείνει τις «πιέσεις» στο
Νοσοκομείο
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 681.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-08-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η υιιοστελέχωση εντείνει
τις «πιέσεις» στο Νοσοκομείο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ
ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η υποστελέχωση εντείνει τις «πιέσεις» στο Νοσοκομείο
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η υποστελέχωση εντείνει τις "πιέσεις" στο Νοσοκομείο
Με την επιδημιολογική εικόνα του Ρέθυμνου σε ο,τι αφορά τον covid, να επιδεινώνεται, και με το νοσοκομείο να παραμένει υποστελεχωμένο σε ιατρικό προσωπικό, το
προσεχές μέλλον με την λογικά αναμενόμενη αύξηση νοσηλειών, δεν προβλέπεται ευοίωνο. Αυτό ουσιαστικά περιγράφουν και οι διευθυντές των κλινικών του νοσοκομείου
που εμπλέκονται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και χθες εξέδωσαν ανακοίνωση απόγνωσης.
Τις προηγούμενες μέρες, του Δεκαπενταύγουστου, είδαμε

λις 3, οι οποίοι καλύπτουν τα χειρουργεία (μόνο επείγοντα

να γίνεται αγώνας να βρεθεί κρεβάτι σε ΜΕΘ για να δια-

και έκτακτα αφού δεν υπάρχει δυνατότητα για τακτικά), τις

σωληνωθεί ένας ασθενής, δεν υπήρχε πουθενά στο νησί και

ανάγκες στην κλινική covid, το ΤΕΠ και εμπλέκονται και στις

τελικά αποφασίστηκε να διατεθεί ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ του

διακομιδές ασθενών σε άλλους νομούς, ενώ οι υπόλοιπες βάρ

Ρέθυμνου παρόλο που δεν υπάρχει όλο το απαιτουμενο ια

διες καλύπτονται με αποσπάσεις από άλλους νομούς. Ση

τρικό προσωπικό για να υποστηρίξει τρία περιστατικά covid.

μείωσε πως έχουν προκηρυχθεί θέσεις αλλά δεν έχουν κα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ΜΕΘ είναι 5 γιατροί με δυνα

λυφθεί. Τόνισε, δε, πως χρειάζονται παθολόγοι και πνευμο-

μική μέχρι 9 κρεβάτια και υπάρχει, σύμφωνα με τους για

νολόγοι, εξειδικευμένο προσωπικό, διότι κάποιοι από τους

τρούς, ανάγκη για στελέχωση με 2 ακόμη.

ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοιό επιδεινώνονται ρα

Στην κλινική covid, δε, χθες ήταν 14 τα άτομα που νο

γδαία με σοβαρά προβλήματα αναπνευστικής ανεπάρκειας

σηλεύονταν, έπεσε δηλαδή ο αριθμός, αφού την περασμένη

και χρειάζονται εξειδικευμένους γιατρούς. Σύμφωνα με τον

εβδομάδα είχε ξεπεράσει τους 30, κανείς όμως δεν μπο

ίδιο αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τον Σεπτέμβρη η

ρεί να ξέρει το πώς θα κινηθούν οι νοσηλείες το επόμενο

πρόσληψη ενός πνευμονολόγου. Ο κ. Χριστοδουλάκης ανέ

διάστημα. Παράλληλα, τρεις ασθενείς παραμένουν στη

φερε επίσης πως το γεγονός ότι το νοσοκομείο είναι και εμ-

ΜΕΘ, ένας 57χρονος, μια 70χρονη και μια 77χρονη οι οποί
οι είναι διασωληνωμένοι. Επιπλέον, έως και αργά χθες το
απόγευμα δΰο ακόμη ύποπτα περιστατικά βρίσκονταν υπό

• Τρείς στη ΜΕΘ και 14 ασθενείς στην κλινική Covid
- 37 τα νέα κρούσματα χθες στο Ρέθυμνο

διερεύνηση ενώ ανακοινώθηκαν και 37 νέα κρούσματα
στην Π.Ε Ρεθύμνου.

βολιαστικό κέντρο επιβαρύνει το σύστημα και επιπλέον ανα
γκάζονται άνθρωποι υγιείς να μπουν σε ένα χώρο με πλείστες ασθένειες, και για αυτό σαν Ένωση Γιατρών ζητούν να
αποσυρθούν οι εμβολιασμοί και να έχει το νοσοκομείο μια

μόνο «γραμμή» ασφαλείας για ειδικές περιπτώσεις, άτομα με αλλεργίες κλπ.

Η κλινική covid του νοσοκομείου έχει επεκταθεί για να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες,
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πρώτου ορόφου, να έχει μετατραπεί σε covid. Παράλληλα, στην
κλινική covid εφημερεύουν διάφορες ειδικότητες γιατρών για να καλύψουν τις ανάγκες.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Την αντίθεσή της στο μέτρο της αναστολής εργασίας στους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβο

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, γιατί οι γιατροί προσπαθούν να κρα

λιαστεί έχει ήδη εκφράσει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ. Ο κ. Χριστοδουλάκης επισημαίνει πως είναι πολύ

τήσουν όρθιο το σύστημα, υπερβαίνοντας τα όρια τους. Με την υποστελέχωση που υπάρχει όμως, δεν

μικρό το ποσοστό των υγειονομικών που δεν είναι εμβολιασμένοι, αλλά χρειάζονται στην εργασία τους

θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του δεύτερου κύματος», μας είπε χαρακτηριστικά

γιατί τα νοσοκομεία είναι σε οριακό σημείο. «Εμείς στηρίζουμε τον εμβολιασμό βέβαια. Δεν είναι λύση

ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν. Ρεθύμνου Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο κ. Χριστοδουλά-

όμως για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, τα κατασταλτικά μέτρα, όταν μάλιστα δεν έχει κάνει τί

κης επισημαίνει πως η μεγαλύτερη ανάγκη για προσλήψεις είναι σε αναισθησιολόγους, διότι είναι μό

ποτα η κυβέρνηση για να ενισχύσει το ΕΣΥ».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χ.Β.
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 Δραματικές ελλείψεις και άθλιες συνθήκες δουλειάς
στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Επιφάνεια 1038.83
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δραματικές ελλείψεις και άθλιες συνθήκες
δουλειάς στα νοσοκομεία
Η απεργία των υγειονομικών σε μεγάλα νοσοκομεία του Βερολίνου έφερε ξανά
στην επιφάνεια τις συνέπειες της επιχειρηματικής λειτουργίας
σει και με απολύσεις όσους εργαζόμενους σκόπευαν
να απεργήσουν.

ε απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν την πε
ρασμένη βδομάδα εργαζόμενοι του Πανεπιστημια

Σ

Την πρώτη μέρα της απεργίας, την ώρα της απεργιακής
συγκέντρωσης έξω από τα κεντρικά του ομίλου «Vivantes»
έφτασε η είδηση ότι «η απεργία απαγορεύεται». Το Ερ
γατικό Δικαστήριο αιτιολόγησε την απόφαση αυτή λέγο
ντας πως δεν υπήρχε συμφωνία εργαζομένων - διοική
σεων για το προσωπικό ασφαλείας. Στην πραγματικότη
τα, ωστόσο, οι διοικήσεις των νοσοκομείων είχαν απορρίψει την πρόταση των εργαζομένων για προσωπικό ασφα
λείας, ενώ την ίδια στιγμή όλο τον χρόνο πρακτικά τα
νοσοκομεία λειτουργούν «οριακά», εξαιτίας των μεγά
λων ελλείψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Επιπλέον, το Δικαστήριο επιχειρηματολόγησε πως το
αίτημα για αύξηση και συγκεκριμένη αναλογία υγειονομι
κού προσωπικού ενδέχεται να μην είναι συμβατό με την
υπάρχουσα ΣΣΕ. Ετσι, ισχύει η υποχρεωτική «εργασια
κή ειρήνη» και η απεργία πιθανόν να είναι παράνομη...
Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση της Κλάρα, που βρί
σκεται στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης ως νοσηλεύτρια, μιλώντας στους εκπροσώπους του Περιφερεια
κού Συμβουλίου: «Εχω βαρεθεί να επαναλαμβάνω χι

κού Νοσοκομείοιι «Charite» και του υγειονομικού
επιχειρηματικού ομίλου «Vivantes» στο Βερολίνο,

φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια (όπως έγινε πολλές φο
ρές με δραματικό τρόπο μέσα στην πανδημία) τις συνέ
πειες της λειτουργίας όλων των νοσοκομείων στη Γερμα
νία - «δημόσιων» και καθαρά ιδιωτικών - με επιχειρηματι
κά κριτήρια, με αυτοχρηματοδότηση από άμεσες και έμ
μεσες πληρωμές ασθενών.
Η μείωση του λεγάμενου εργασιακού «κόστους» και η
εντατικοποίηση της εργασίας είναι μια σημαντική πλευ
ρά αυτής της επιχειρηματικής λειτουργίας, με αποτέλεσμα
συνεχείς περικοπές, με γάλες και χρόνιες ελλείψεις σε νο
σηλευτικό, ιατρικό και άλλο προσωπικό, επιδείνωση των α
ποδοχών και των όρων εργασίας. Ιδιαίτερα στο νοσηλευ
τικό προσωπικό οι ελλείψεις είναι δραματικές, με τις ενώ
σεις του κλάδου και ειδικούς της Υγείας να κάνουν λόγο α
κόμη και για 120.000 κενές θέσεις σε νοσοκομεία και γη
ροκομεία όλης της χώοας. Σε κάθε περίπτωση, οι
περισσότερες κλινικές στη Γερμανία δεν πληρούν
το επίπεδο στελέχωσης του κανονισμού νοσηλευ
τικού προσωπικού (PPR).

λιάδες φορές πόσο κακές είναι οι συνθήκες εργασίας και πό
σο άσχημες είναι οι συνθήκες εκπαίδευσης για τους νοσηλευ
τές. Η διοίκηση είχε 100 μέρες διορία για να συζητήσει με τους
εκπαιδευόμενους, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Τίποτα άλλο, από
το να ασκούν πίεση στους εκπαιδευόμενους, επειδή υποτί
θεται ότι δεν έχουμε δικαίωμα απεργίας. Σας ανακοινώνουμε
ότι απεργούμε, κύριοι».

Το πρόβλημα οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας με εκατοντάδες κρεβάτια ΜΕΘ να πα
ραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα επειδή δεν υ
πήρχαν αρκετοί υγειονομικοί να τα λειτουργήσουν!
Σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Νοσοκο
μείων (DKG), μόνο για να στελεχωθούν οι ΜΕΘ

της χώρας χρειάζονται προσλήψεις 4.700 υγειο
νομικών πλήρους απασχόλησης, από τους οποί

Κλειστά νοσοκομεία και χιλιάδες
ακυρώσεις θεραπειών
εν μέσω πανδημίας

ους 3.500 - 4.000 νοσηλευτές.

«Δεν τρώμε, δεν πίνουμε,
δεν πάμε τουαΛέτα για ένα
8ωρο»
Διεκδικώντας «πολλά παραπάνω από χειροκροτή
«"Λουφτχάνσα": 9 δισ. ευρώ.
ματα», όπως προσλήψεις και αύξηση μισθών με επέ
"Galeria Kaufhof' (αλυσίδα πολυκαταστημάτων): 460 εκατ. ευρώ.
κταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και
Καλή περίθαλψη: Χειροκρότημα;»
στους «εργολαβικούς» εργαζόμενους, εκατοντάδες
(χαρακτηριστικό πλακατ των απεργών για τους πακτωλούς χρημάτων "που
εργαζόμενοι του «Charite» και του «Vivantes» διαδή
δόθηκαν στα μονοπώλιο και την κυβερνητική υποκρισία για την Υγεία)
λωσαν στα κεντρικά του ομίλου «Vivantes», ενώ κάλεσαν και το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βερολί
νου (πλειοψηφούν Σοσιαλδημοκράτες και «Αριστερά») να σταθεί
ως και 40 ασθενείς.
προ των ευθυνών του.
Σύμφωνα με το συνδικάτο ver.di, για να λειτουργούν με ασφά
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μια ΣΣΕ που θα εγγυάται σταθερά
λεια τα νοσοκομεία θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον
περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, με συγκεκριμένη ποσό
10% περισσότεροι εξειδικευμένοι υγειονομικοί. Ενδεικτικά, για
στωση ανάλογα με τους ασθενείς. Διεκδικούν επίσης η ΣΣΕ Δη
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Charite», με περίπου 4.700 μέλη
μόσιων Υπηρεσιών να ιτχύει και για το προσωπικό καθαριότη
προσωπικού, αυτό σημαίνει περίπου 500 προσλήψεις.
τας, μεταφοράς και σίτισης, δηλαδή για εργαζόμενους που προ
Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα που προκύπτει από τις α
σλαμβάνονται ως «εργολαβικοί» στις θυγατρικές της «Vivantes»
νάγκες και αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο προσλήψε
και αμείβονται με 800 -1.000 ευρώ λιγότερα από τους συναδέλ
ων,
η διευθύντρια προσωπικού του «Charite» προειδοποίησε ότι
φους τους.
«εάν η πανεπιστημιακή κλινική δεσμευτεί για τις ποσοστώσεις
«Οι συνάδελφοι με παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν με αυτόν

τον μισθό και πρέπει να βρουν δεύτερη δουλειά για να τα βγά
λουν πέρα», σημειώνει εργαζόμενη στη σίτιση, προσθέτοντας ό
τι «μερικές φορές ακόμη και να πάρεις ένα παγωτό ή να κάνεις
λίγες μέρες διακοπές δεν είναι επιλογή για όλους».
Παρά τις απειλές της εργοδοσίας κι ενώ οι διοικήσεις των νο
σοκομείων αρνούνταν οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στα αιτήματά τους, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν με μεγάλη πλειοψηφία να
προχωρήσουν σε απεργία.

«Οποιος δεν μπορεί να πιει νερό, να φάει κάτι ή ακόμη και
να πάει στην τουαλέτα στην 8ωρη βάρδια, δεν έχει τίποτα άλ
λο να φοβηθεί, τίποτα να χάσει», σημειώνει μια εργαζόμενη μι
λώντας σε εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκα
θαρίζοντας ότι «για όλους σχεδόν τους εργαζόμενους, έτσι είναι

μια κανονική εργάσιμη μέρα».
«Τρέχουμε από τον έναν ασθενή στον άλλον και πηγαίνου
με σπίτι εξαντλημένοι, για να διαπιστώσουμε ότι δεν καταφέρα
με τελικά να ανταποκριθούμε στη νοσηλεία και την ποιοτική πε
ρίθαλψη των ασθενών μας», προσθέτει άλλος νοσηλευτής. Και
αυτό δεν ισχύει μόνο γιο τις ΜΕΘ ή τα Επείγοντα, αλλά για όλες
τις κλινικές, από την Καρδιολογική μέχρι τη Μαιευτική. Ιδιαίτερα
τις βραδινές βάρδιες ένας νοσηλευτής καλείται να φροντίζει έ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προσωπικού του ver.di, αυτές μπορούν να εφαρμοστούν μόνο
εάν νοσηλεύονται 80.000 λιγότεροι ασθενείς κάθε χρόνο»\

Από τα «χειροκροτήματα»
απτις ...απειλές
Την αλληλεγγύη τους στην απεργία των εργαζομένων στα δύο
νοσοκομεία εξέφρασαν και εκατοντάδες άλλοι γιατροί και υγειονο
μικοί, που βιώνουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες των ελλείψεων.
Τίποτα δεν έχει μείνει από τους «ύμνους» και τα χειροκροτή
ματα στο νοσηλευτικό προσωπικό και στη Γερμανία, το οποίο με
αυταπάρνηση έδωσε τη μάχη με την πανδημία του νέου κορονοϊού ξεπερνώντας καθημερινά τα όριά του.
Αντίθετα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αρνήθηκαν κάθε συ
ζήτηση για τα αιτήματα και στη συνέχεια έκαναν τα πάντα για να
αποτρέψουν την απεργία, ακόμη και στο όνομα της ...ασφάλει
ας των ασθενών.

Η απεργία των «ηρώων» της πανδημίας κρίθηκε αρχικά «πα
ράνομη» από το Εργατικό Δικαστήριο, ενώ την επόμενη μέρα
το δικαστήριο ανακάλεσε την απόφαση και η απεργία συνεχί
στηκε. Εξάλλου, η εργοδοσία των νοσοκομείων είχε απειλή

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων εμφανίζονται υποκριτικά να
ενδιαφέροντα! για τους ασθενείς που θα «υποστούν» τις συνέ
πειες της απεργίας και για τις ιατρικές πράξεις που θα ακυρω
θούν, στην πραγματικότητα όμως είναι η διαχρονική έλλειψη

υγειονομικού προσωπικού που οδήγησε εν μέσω πανδημίας
στην ακύρωση χιλιάδων θεραπειών, χειρουργείων και άλλων
ιατρικών πράξεων.
Εξάλλου η επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων με α
σθενείς - πελάτες έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια και στη
Γερμανία σε κατάργηση κρεβατιών και τμημάτων που δεν κρίνονται «συμφέροντα». Ετσι, ενώ η πανδημία σάρωνε τη χώρα, πα
ρατηρήθηκε το φαινόμενο νοσοκομεία να κλείνουν ή να απειλού
νται με λουκέτο, ενώ το προσωπικό τους έβγαινε σε αναστολή
και εκ περιτροπής εργασία, λόγω μείωσης ίων εσόδων από τις
ιατρικές πράξεις που ακυρώθηκαν!
Πέρυσι την άνοιξη, με το ξέσπασμα της πανδημίας, χιλιάδες προ
γραμματισμένες ιατρικές επεμβάσεις ακυρώθηκαν μέσα σε λίγες
βδομάδες και σήμερα η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική.
Στοιχεία που δημοσίευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία δείχνουν
πως ο αριθμός των ιατρικών περιστατικών (εκτός Covid) που α
ντιμετώπισαν τα γερμανικά νοσοκομεία μειώθηκε κατά 20% με
ταξύ Οκτώβρη 2020 - Γενάρη 2021 (και ενώ είχε ήδη προηγηθεί
μείωση 27% μεταξύ Μάρτη - Μάη 2020). Δηλαδή 1 στις 5 θερα
πείες και εγχειρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Οι νοσοκομει
ακές θεραπείες μειώθηκαν απότομα, ειδικά τον φετινό Γενάρη,
όταν ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 31% σε σχέση με πριν α
πό την πανδημία.
Οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα
νοσοκομεία αντί να ενισχυθούν σε καιρό πανδημίας, καταστρα
τηγήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις. Εργαζόμενοι με προβλήμα
τα υγείας ή ηλικιωμένοι συνέχισαν να εργάζονται. Ιστότοπος του
κλάδου («pflege-online») αναφέρει περιπτώσεις νοσηλευτών που
αναγκάστηκαν να εργάζονται έχοντας διαγνωστεί με Covid-19.
Ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, που διαμαρτύρεται εδώ
και χρόνια για τις ελλείψεις και την εντατικοποίηση, έχει φτάσει
στα όριά του και πολλοί σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη δου
λειά τους, ενώ κατά καιρούς στη Γερμανία παρατηρούνται κύμα
τα μαζικών παραιτήσεων νοσηλευτών.

«Η δουλειά μου έχει καταστεί αδύνατη για μένα τα τελευταία
χρόνια. Οι ασθενείς έχουν γίνει ανώνυμοι πελάτες σε γραμμή
συναρμολόγησης. Η πανδημία ξεχείλισε το ποτήρι», αναφέρει
μια νοσηλεύτρια που εξωθήθηκε σε παραίτηση...
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 ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΙ ΟΜΑΔΕΣΙ Δεν αποκλείεται 3η δόση
εμβολίου σε ολους
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 139.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΙΕ ΕΥΠΑΘΕΙΙΘΜΑΔΙΙ

Δεν αποκΔείεται 3η δόση
εμβοϋίου σε 63ους
ΠΑ ένα νέο εμβόλιο κορωνοιού που έχει ήδη σχεδιάσει η Pfizer και
το οποίο στοχεύει arts μεταλλάξειε Α και Δ μίλησε μεταξύ άλλων, ο
επίκουροε καθηγητήε του ΕΚΠΑ και μέλοε tns εηιτροπήε των εμπει
ρογνωμόνων Γκίκαε Μαγιορκίνηε.Όπωε ανέφερε πρόκειται για ένα
ανανεωμένο εφόδιο με διαφορετικό αντιγόνο που θα είναι επαναλη
πτική δόση, όπωε γίνεται και με το εμβόλιο tns γρίπηε. Οκαθηγητήε
δεν απέκλεισε να χρειαστεί μια τρίτη επαναληπτική δόση για όλουε.
«θα εξαρτηθεί από την πιθανότητα έλευσηε άλλου μεταλλαγμένου
στελέχουε» σημείωσε ενδεικτικά. Ωστόσο όηωε είπε εκτιμούν πωε
με την επαναληπτική δόση που θα γίνει στιε ευπαθείε ομάδεε σε πρώ
τη φάση και σε δεύτερη φάση σε ηλικιωμένουε και σε υγειονομικούε
θα υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότπτα σε βάθοε χρόνου. Σχολιόζονταε τιε δηλώσειε Μπουρλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια νέα
μετάλλαξη την οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ήδη υπάρ
χοντα εμβόλια ανέφερε πωε είναι ένα σενάριο καθώεόπωεμαεεξέπληξε η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να μαεεκηλήξει και άλλη μετάλλαξη.
Ωστόσο εκτίμα ότι δεν πρόκειται να συμβεί το επόμενο δμηνο-θμηνο.
Ερωτηθείε για την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστη
μα δήλωσε πωε υπάρχει μια σταθεροποίηση ηροε τα πάνω και πωε
αυτό που ανησυχεί τουε ειδικούε είναι ότι δισχέεται η πανδημία σε
μεγαλύτερεε ηλικίεε. «Υπάρχει μια ανησυχία με την επιστροφή των
εκδρομέων αλλα είμαι επιφυλακτικάε για το πωε θα κινηθεί η παν
δημία το επόμενο 1 δνθημερο σημείωσε χαρακτηριστικά. Σχετικά με
το άνοιγμα των σχολείων είπε πωε έχουμε την εμπειρία πλέον μετά
τον Απρίλιο που τα seif test λειτούργησαν καλά και ότι από την στιγ
μή που θα γίνονται 2 τεστ τα μοντέλα προβλέπουν ότι η επιδημικόππα
θα κρατηθεί σε χαμηλό επίπεδα. Ωστόσο, υπογράμμισε πωε θα δούμε
σίγουρα κρούσματα στη παιδιά. Για την υποχρεωτικότητα των εμβο
λιασμών και την επέκταση και σε άλλουεκλάδουε είπε πωε πρέπει να
κινηθεί στο υγειονομικό επάγγελμα και πωε στο εξωτερικό- με βάση
την εμπειρία του στο Ηνωμένο Βασίλειο- δεν μπορεί κάηοιοε νο ασκεί
το επάγγελμα του γιατρού αν δεν έχει εμβολιαστεί. Τόνισε πωε δεν
μπορεί να νοείται κάηοιοε γιατρόε αν δεν έχει ε|φολιαστεί εκτόε αν
υπάρχει σοβαρόε λόγοε ιατρικήε φύσεωε.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε στο πλαίσιο του ιατρι
κού εηαγγέλματοε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ιδίωε για τουε γιατρούε» είπε χαρακτηριστικά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δεν υπάρχει κανένας! Οι φάλακες δίνουν...
γιατροσόφια στο Νοσοκομείο Αγρίνιου!
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 242.03 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-08-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Λεν υπάρχει κανέναβ!
Οι φάΑακεε δίνουν...
γιατροσόφια στο
Νοσοκομείο Αγρίνιου!
Τον... σταυρό τους θα πρέπει να κάνουν οι κά
τοικοι του Αγρίνιου, σε περίπτωση που χρεια
στούν νοσοκομείο. Μετά το κλείσιμο της Μο
νάδας Εντατικής Θεραπείας, που είχε ποσοστό
θνητότητας από κορονοϊό 100%, όπως καταγ
γέλλει πρώην επιχειρηματίας της περιοχής, πλέ
ον δεν υπάρχουν ούτε γιατροί.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος στο
προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
χρειάστηκε να μεταβεί με αφόρητους πόνους
στο αυτί του πριν από λίγες ημέρες στο εν λόγω
νοσοκομείο και οι φύλακες στην είσοδο τον ενη
μέρωσαν ότι δεν υπάρχει ΩΡΑ
και πως δεν υπάρχει η δυ
νατότητα να εξυπηρετη
θεί από άλλη ειδικότητα.
Μάλιστα, τον προέτρεψαν να πάει στο σπίτι του
και να βάλει στο αυτί του
οινόπνευμα, προκειμένου
να ανακουφιστεί από τους
έντονους πόνους.

«Αηδιασμένοε»
«Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη, κανένας δεν
με περιέθαλφε και έφυγα εξοργισμένος και αηδι
ασμένος για κάτι αυτονόητο, την υγεία μου, που
ως Ελληνας, εργαζόμενος, ασφαλισμένος,φορο
λογούμενος, αφού δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα,
να αναγκαστώ να επισκεφθώ γιατρό ΩΡΑ σήμε
ρα το πρωί, να πληρώσω γιατρό και φάρμακα για
να λυθεί το πρόβλημά μου» έγραψε, μεταξύ άλ
λων, στην ανάρτησή του. Σημειώνεται πως περί
τα μέσα Ιουνίου η περίπτωση του συγκεκριμένου
νοσοκομείου είχε γίνει ευρέως γνωστή, καθώς
όσοι νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ με κορονοϊό εξέ
πνευσαν. Ο τελευταίος ασθενής στη ΜΕΘ του
νοσοκομείου έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου
και ήταν ο 41 ος νεκρός από τους 41 που νοσηλεύ
τηκαν. Στις αρχές του επόμενου μήνα ο διοικητής
του νοσοκομείου Ανδρέας Τσώλης υπέβαλε την
παραίτησή του για «λόγους επαγγελματικής συ
νείδησης και αξιοπρέπειας», όπως χαρακτηριστι
κά είχε γράψει στην επιστολή του.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Οριστική έγκριση στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech
Πηγή:

ΜΕΤΟΧΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 188.59 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΗΠΑ
Οριστική έγκριση στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech
ριστική
έγκριση
στο
εμβόλιο
των
Pfizer/BioNTech χορήγησε η Αμερικανική Υπη
ρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων στο εμβόλιο των ε
ταιρειών κατά του κορωνοϊού. Γίνεται έτσι το πρώτο
εμβόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες που κερδίζει τον
πολυπόθητο χαρακτηρισμό.
Το εμβόλιο της Pfizer είχε λάβει από τον Δεκέμ
βριο άδεια επείγουσας χρήσης. Το εμβόλιο συνεχί
ζει να διατίθεται για τα παιδιά και τους εφήβους ηλι
κίας από 12 έως 15 ετών βάσει αυτής της άδειας υ
πό όρους, διευκρίνισε η FDA.
Η επιτροπή δεν συνκττά στην παρούσα φάση
τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των 12 ετών. Όπως
είπε ο εκπρόσωπος της FDA, «χρειάζονται περισ
σότερα στοιχεία για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι α
σφαλές το εμβόλιο και για μικρότερες ηλικίες».
«Αξιολογήσαμε τα επιστημονικά δεδομένα και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εκατοντάδες

Ο
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αναλύσεις» και «διενεργήσαμε τη δική μας ανάλυση
της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εμ
βολίου», δήλωσε ο Πίτερ Μαρκς, επιστημονικός υ
πεύθυνος στους κόλπους της FDA. Διευκρίνισε ότι
η διαδικασία παραγωγής του εμβολίου ελέγχθηκε ε
πίσης, μεταξύ άλλων μέσω επισκέψεων στο εργο
στάσιο.
Αναμένεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο για να
αρθούν τα προαπαιτούμενα που έθεταν για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς, οι οποίοι ανέμεναν την οριστική έγκριση,
πριν εφαρμόσουν την υποχρεωτικότητα. Πανεπι
στήμια και νοσοκομεία αναμένεται να κινηθούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Ήδη το αμερικανικό Πεντά
γωνο ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να εκδώσει ανανε
ωμένη οδηγία, όπου θα απαιτείται από όλο το προ
σωπικό να είναι εμβολιασμένο, μετά την οριστική έ
γκριση από την FDA. II
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 Νομικό εμπόδιο για τη χορήγηση ενισχυτικών
δόσεων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26-27

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 443.35 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

►Tns ΒΙΚΥΕ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΝ ΩΡΑ που αρκετές χώρες της

Νομικό εμπόδιο για τη χορήγηση ενισχυτικών

Ε.Ε. -και π Ελλάδα- δρομολογούν
τη χορήγηση τρίτης ενισχυτικής
δόσης εμβολίων, ποντάροντας
πως έτσι θα αναχαιτιστεί η υπερ
μεταδοτική παραλλαγή «Δέλτα»,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτυπούσε
χθες καμπανάκι για τους αυξη
μένους νομικούς κινδύνους που
ενδέχεται να εγκυμονεί η επίμαχη
διαδικασία, αφού δεν έχει λάβει
πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
«Οι ενισχυτικές δόσεις δεν

περιλαμβάνονται αυτή τη στιγ
μή στην άδεια κυκλοφορίας των
εμβολίων κατά της Covid-19 και
δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε
επιστημονική αξιολόγηση από τον
ΕΜΑ, απουσία επαρκών δεδομέ
νων», ξεκαθάρισε η Κομισιόν σε
χθεσινή της δήλωση στο Reuters.
«Η ευθύνη της απόφασης να συμπεριλπφθούν ενισχυτικές δόσεις
στις εμβολιαστικές τους εκστρα
τείες παραμένει στα κράτη-μέλη»,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προειδοποίησε, συμπληρώνοντας
μάλιστα: «Για όσο καιρό οι ενισχυτικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται
στην άδεια κυκλοφορίας, η νομι
κή ευθύνη των [φαρμακευτικών]
εταιρειών τροποποιείται». Αυτό
σημαίνει πως σε περίπτωση ανα
πάντεχων παρενεργειών που μπο
ρεί να συνδεθούν με τρίτες δόσεις,
οι χώρες της Ε.Ε. που τις χορηγούν
ρισκάρουν να υποστούν εκείνες
το μεγαλύτερο βάρος των όποιων

νομικών συνεπειών και αξιώσεων
αποζημίωσης, αντί οι φαρμακοβι
ομηχανίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρί
νισε πάντως ότι η νομική ευθύνη
των τελευταίων δεν εκλείπει ολο
κληρωτικά, αν δοθούν ενισχυτικές δόσεις χωρίς την έγκριση του
ΕΜΑ. Για παράδειγμα, αν υπάρξει
παρενέργεια που προκαλείται από
ζήτημα παραγωγής, ο παρασκευ
αστής του εμβολίου παραμένει

νομικά υπεύθυνος. Οπως σημεί
ωνε όμως το Reuters, «οι κανόνες
για τη νομική ευθύνη και ασυλία
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις
αναπάντεχων παρενεργειών, που
συνδέονται με τα γενικά χαρακτη
ριστικά του προϊόντος ή της πα
ρασκευής του. Κάθε εταιρεία, που
προμηθεύει την Ε.Ε. με εμβόλια
κατά της Covid-19, έχει διαπραγ
ματευτεί διαφορετικές ρήτρες, οι
οποίες παραμένουν εν πολλοίς
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 Νομικό εμπόδιο για τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

26-27

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

δόσεων στην Ε.Ε.
εμπισιευιικές». Τόμπολα...
0 ΕΜΑ έχει διαμηνύσει επανειλημμένως όχι χρειάζονται περισ
σότερα επιστημονικά δεδομένα
(τόσο για την ασφάλεια και τα
οφέλη των ενισχυτικών δόσεων,
όσο και για τη σταδιακή μείω
ση του επιπέδου ανοσίας και δη
αντισωμάτων από τις δύο πρώτες
δόσεις, όπως δείχνουν κάποιες
έρευνες), προτού αποφασίσει αν
θα δώσει έγκριση για επείγουσα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

χρήση τους. Σύμφωνα ωστόσο με
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων (ECDC), του
λάχιστον οκτώ χώρες -Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Λιθουανία, Λιχτεν
στάιν, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία,
Σλοβενία- συστήνουν ήδη τη χο
ρήγηση τρίτων δόσεων (η Ουγγα
ρία έχει ξεκινήσει να τις προσφέ
ρει από την 1 η Αυγούστου), με τη
Γερμανία να ετοιμάζεται επίσης να
δρομολογήσει την αμφιλεγόμενη

διαδικασία από Σεπτέμβρη, αρχι
κά για ομάδες υψηλού κινδύνου.
Το ίδιο έχει ανακοινώσει πως θα
κάνει και η χώρα μας. Αλλα δεκα
τρία ευρωπαϊκά κράτη το κουβε
ντιάζουν. Θυμίζουμε πως ο ΠΟΥ
εγείρει και μείζον ηθικό θέμα λό
γω της κραυγαλέας εμβολιαστικής
ανισότητας στον κόσμο, ζητώντας
μάταια μορατόριουμ στις τρίτες
δόσεις από τα πλούσια κράτη προκειμένου δεκάδες φτωχότερα να
μπορέσουν να χορηγήσουν άμε
σα όσο το δυνατόν περισσότερες
πρώτες δόσεις στον ανεμβολίαστο
πληθυσμό τους.
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 Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για την ενίσχυση ΕΣΥ και
εμβολιασμών
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1-2

Επιφάνεια 1117.99
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

στον μαζικό εμβολιασμό
και την ενίσχυση του ΕΣΥ

στην εγκληματική πολιτική
της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για τη δημόσια Υγεία
Μεγάλη καμπάνια για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας
και την αντιμετώπιση της πανδημίας
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει την εμπιστοσύνη
> των πολιτών. Δεν μπορεί να πείσει, παρά μόνο
I να διχάσει την κοινωνία. Εμείς μπορούμε^
■

r” Μ _

ΚΙ

JPI

Ρ να κερδίσουμε τη μάχη με αλληλεγγύη I

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για την ενίσχυση ΕΣΥ και εμβολιασμών1
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για
την ενίσχυση ΕΣΥ και εμβολιασμών
Του

στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον γενικό

του εμβολιασμού, η κυβέρνηση Μητσο

ΣΠΥΡΟΥΡΑΠΑΝΑΚΗ

πληθυσμό, που θα φέρει τα αντίθετα από τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα» υπογραμ

την εμπιστοσύνη των πολιτών» υπο

μίζεται. Εξαίρεση αποτελούν οι εργαζόμε
νοι στον χώρο της Υγείας και της πρόνοιας.

γραμμίζει η Κουμουνδούρου.

σχυση του ΕΣΥ, τους εμβο
λιασμούς και ιη δημόσια
υγεία θα ξεκινήσει ο ΣΥΡΙ-

«Όσοι έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή με
άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κιν

μένει ανεμβολίαστο, το πολυπόθητο τεί

εγάλη καμπάνια για την ενί

Μ

τάκη έχει χάσει το πιο κρίσιμο στοιχείο:

δύνου οφείλουν να είναι στον μέγιστο δυ
ΖΑ - Π.Σ. «Αφού η κυβέρνηση Μητσοτάνατό
κη δεν μπορεί να πείσει, δεν μπορεί
ναβαθμό
σώ βέβαιοι ότι δεν θα τους μεταφέ
ρουν τον ιό» τονίζεται. Ωστόσο, λέει όχι
σει, παρά μόνο να διχάσει ιη κοινωνία, θα
το επιχειρήσουμε εμείς με όλες μας τις δυ
νάμεις» ιονίζει η Κουμουνδούρου.

στην αναστολή εργασίας, που οδηγεί σε ολι
κή απώλεια μισθού ή απόλυση.

Το Πολιτικό Κέντρο συνεδρίασε χθες το

Επισημαίνει ακόμα την ανάγκη στήρι
ξης της δημόσια Υγείας και ενίσχυσης του

απόγευμα παρουσία του Ανδρέα Ξανθού,
ο οποίος έκανε εισήγηση μετά τον Αλέξη
Τσίπρα, του Παύλου Πολάκη και της Δώρας Αυγέρη με μοναδικό θέμα συζήτησης
την πανδημία, την πορεία των εμβολια

ΕΣΥ, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φρο
ντίδας, κατηγορώντας την κυβέρνηση
Μητσοτάκη ότι όχι μόνο δεν έχει κάνει τί

Με το 45% του πληθυσμού να παρα
χος ανοσίας μοιάζει ανέφικτος στόχος,
σημειώνει. «Τα μέτρα επιβολής, η υποχρεωτικότητα ή τα αντικίνητρα σε ανεμβολίαστους, που πιθανόν να βοηθούσαν
αν ο αριθμός που θα υπολειπόταν για το
τείχος ανοσίας ήταν σχετικά μικρός, για
τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού όχι
μόνο δεν θα φέρουν θετικό αποτέλεσμα,
αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος και αρνητι
κών εξελίξεων με τη διασπορά μιας γενι-

σμών και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυ
βέρνηση. Στην Κουμουνδούρου κάνουν

ποτα, αλλά ανοίγει εν μέσω πανδημίας και
τη συζήτηση για ιδιωτικοποίηση και συρ
ρίκνωση υπηρεσιών του ΕΣΥ. Παράλλη

λόγο για διπλή μάχη ενάντια σε μια δολο

λα, τονίζεται η ανάγκη σοβαρής επιδημιο-

Ως βαθιά προβληματική και από επι-

φονική πανδημία και σε μια εγκληματική
κυβερνητική πολιτική.

λογικής επιτήρησης και μελετών, ιχνηλά-

δημιολογικής πλευράς χαρακτηρίζεται η

τησης και μέτρων αποφυγής συνωστι
σμού, μέτρα για τους χώρους εργασίας, τα

λογική της άρσης κάθε μέτρου προφύλα

ζει και διαδίδει την ανάγκη του καθολικού
εμβολιασμού ενθαρρύνοντας όλους τους

μέσα μεταφοράς και τις σχολικές αίθουσες

τιμωρίας των ανεμβολίαστων. «Είναι τε

πολίτες να εμβολιαστούν, πρώτα απ’ όλα για
τη ζωή τους αλλά και ως πράξη κοινωνικής

των ΜΕΘ με όσα φαρμακευτικά σκευά
σματα μπορούν να βοηθήσουν αποτελε

ευθύνης και αλληλεγγύης. Διαχωρίζει τη

σματικά και να σώσουν ζωές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. υπερασπίζεται, στηρί

θέση του από επιλογές και πρακτικές αυταρχισμού και κοινωνικού διχασμού που
θα φέρουν ενδεχομένως τα αντίθετα αποτε
λέσματα: «Ναι στον μαζικό εμβολισμό χω
ρίς αναστολές και δεύτερες σκέψεις. Όχι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καθώς και η ενίσχυση στο πεδίο της μάχης

κευμένης κοινωνικής αντιπαράθεσης»
εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

ξης για εμβολιασμένους στη λογική της
λείως λάθος για ακόμη μία φορά το μή
νυμα εφησυχασμού» τονίζουν στην Κου
μουνδούρου. Επίσης, τονίζεται ότι είναι
απαράδεκτη η απόφαση απαγόρευσης

Εχασαν την εμπιστοσύνη
των πολιτών

των δωρεάν τεστ για τους ανεμβολία-

«Παρά τα δεκάδες εκατομμύρια σε
ΜΜΕ για υποτιθέμενη καμπάνια υπέρ

σκευτικών χώρων λατρείας από κάθε μέ

στους, καθώς και η εξαίρεση των θρη
τρο προστασίας.
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 Τρίτη δόση εμβολίου από 8 χώρες της Ευρώπης
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 833.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΡΩΕΓΚΡΙΣΗ

Τρίτη δόση
εμβολίου
από 8 χώρεε
tns Ευρώπηε
τον «αέρα» βρίσκεται η χορή
ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com
γηση της τρίτης δόσης εμβο
λίου κατά της Covid-19 στην
Ευρώπη, την ώρα που οι Ηνωμένες
μέλη». Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
Πολιτείες προγραμματίζουν να ξεκι
στην περίπτωση μη αναμενόμενων
νήσουν ενισχυτικούς εμβολιασμούς
παρενεργειών, που μπορούν να συν
σε μικρότερο χρονικό διάστημα απ’
δεθούν με τις ενισχυτικές δόσεις, τα
ό,τι αρχικά σχέδιαζαν, παρά τη δια
κράτη της Ε.Ε. μπορεί να φέρουν
φωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού
πλήρως την ευθύνη για οποιεσδήΥγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες
ποτε νομικές συνέπειες και αιτήματα
ξεκαθάρισε πως οι χώρες της Ευ
αποζημιώσεων.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
ρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες απο
φασίζουν να χρησιμοποιήσουν ενιοι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές των
ΗΠΑ πιθανόν να εγκρίνουν μια τρίτη
σχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της
Covid-19, μπορεί να αντιμετωπίσουν
δόση εμβολίου για ενήλικους του
αυξημένους νομικούς κινδύνους
λάχιστον έξι μήνες μετά τον πλήρη
επειδή δεν έχει γίνει ακόμη σύστα
εμβολιασμό τους, αντί του διαστή
ση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
ματος των οκτώ μηνών, όπως είχε
Φαρμάκων για χορήγηση πρόσθετης
αναφερθεί αρχικώς. Σύμφωνα με την
δόσης.
εφημερίδα «Wall Street Journal», π
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμά
έγκριση για ενισχυτικές δόσεις ανα
κων (ΕΜΑ) έχει επανειλημμένα δη
μένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα
λώσει πως χρειάζεται περισσότερα
αφορά όλα τα διαθέσιμα εμβόλια στη
χώρα, Pfizer/BioNTech, Moderna και
δεδομένα πριν μπορέσει να εγκρίνει
τη χρήση ενισχυτικών δόσεων, όμως Johnson & Johsnon.
οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αποφάσι
σαν να συστήσουν την πρόσθετη
Αντισώματα
δόση και άλλες 13 ετοιμάζονται
Εν τω μεταξύ, η εταιρία J&J ανα
να προχωρήσουν σύντομα σε πα
κοίνωσε πως η ενισχυτική δόση του
ρόμοιες ενέργειες. Ο γενικός γραμ
εμβολίου (δεύτερη δόση) προσφέρει
ματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ
ταχεία και ισχυρή αύξηση των αντι
Γκεμπρεγεσούς, επανέλαβε ότι π
σωμάτων. Οπως δήλωσε, οι έρευνες
χρησιμότητα της ενισχυτικής δόσης
έδειξαν ότι τα επίπεδα αντισωμάτων
δεν είναι διαπιστωμένη, σημειώ
αυξήθηκαν κατά περίπου εννιά φο
νοντας πως πολλές χώρες ετοι
ρές στα άτομα που έλαβαν δεύτερη
μάζονται να χορηγήσουν επιπλέον
δόση, σε σύγκριση με τα αντισώματα
δόση, αγνοώντας τις εκκλήσεις για
που είχαν αναπτύξει ένα μήνα μετά
προτεραιότητα εμβολιασμών στις
τη λήψη της πρώτης.
αναπτυσσόμενες χώρες.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα,
οι αμερικανικές Αρχές χορήγησαν
Πράσινο φως
πλήρη έγκριση στο εμβόλιο των
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
δύο δόσεων της Pfizer κατά της
Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) ανακοί
Covid-1 9, προκαλώντας αλυσι
νωσε πως π Αυστρία, το Βέλγιο, η
δωτές αντιδράσεις σχετικά με την
Γαλλία, π Ουγγαρία, το Λιχτενστάιν,
υποχρέωση εμβολιασμού στους
π Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και π
κρατικούς υπαλλήλους, καθώς και
Σλοβενία συνιστούν αυτή τη στιγμή
σε ιδιωτικές εταιρίες. Ενδεικτικό εί
τη χρήση ενισχυτικών δόσεων, ενώ η
ναι πως η αεροπορική εταιρία Delta
Γερμανία σχεδιάζει να πράξει το ίδιο
Air Lines ανακοίνωσε την Τετάρτη
το φθινόπωρο. Αλλες 13 ευρωπαϊ
ότι οι εργαζόμενοί της θα πρέπει να
κές χώρες συζητούν το θέμα.
πληρώνουν 200 παραπάνω δολάρια
Η Κομισιόν σημειώνει πως «η
το μήνα για τις υγειονομικές παρο
ευθύνη για την απόφαση να περιχές που τους καλύπτει η εταιρία αν
ληφθούν ενισχυτικές δόσεις στις
επιλέξουν να μην εμβολιαστούν
εκστρατείες του εμβολιασμού εξα
κατά της Covid-19.
κολουθεί να έγκειται στα κράτηΤο Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει τη

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

χορήγηση ενισχυτικής, τρίτης δόσης,
μειώνοντας μάλιστα το ηλικιακό όριο
για τους ενήλικες άνω των 30 ετών.
Η χώρα αγωνίζεται να περιορίσει
την αύξηση των νέων κρουσμάτων
του κορονοϊού με περισσότερα από
10.000 να καταγράφονται καθημε
ρινά για πρώτη φορά από τα μέσα
Ιανουάριου.
Το κρίσιμο τεστ των κυβερνήσε
ων σε όλο τον κόσμο είναι η έναρ
ξη της σχολικής χρονιάς χωρίς τον
εκτροχιασμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Στις ΗΠΑ, τα κρούσματα
κορονοϊού στα παιδιά έφτασαν την
προηγούμενη εβδομάδα στα επίπεδα

01 ΗΠΑ
Αναμένεται
να προχωρήσουν
τον Σεπτέμβριο
στην έγκριση
ins ενισχυτικήε 6oons

του περασμένου χειμώνα. Οι ειδικοί
ανησυχούν ότι με την επέλαση της
μετάλλαξης «Δέλτα» και το άνοιγμα
των σχολείων η κατάσταση θα χειρο
τερέψει. Επί του παρόντος, το εμβό
λιο της Pfizer διατίθεται σε πολίτες
16 ετών και άνω -ενώ τα Moderna
και J&J στους άνω των 18 χρόνων.
Για τον εμβολιασμό των παιδιών
ηλικίας 5 έως 11 ετών έχουν δρομο
λογηθεί οι διαδικασίες για μια επικαιροποιημένη άδεια χρήσης έκτα
κτης ανάγκης από τον FDA. Αυτό θα
έκανε τουλάχιστον 28 εκατομμύρια
επιπλέον άτομα (περίπου το 9% του
πληθυσμού των ΗΠΑ) να προστε
θούν στο «δυναμικό» του εμβολιαστικού προγράμματος.
Επί ευρωπαϊκού πεδίου, ο Γάλ
λος υπουργός Παιδείας, Ζαν Μισέλ
Μπλανκέ, ανακοίνωσε ότι το 78%
των Γάλλων εκπαιδευτικών είναι
πλήρως εμβολιασμένο και το 11 %
έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη
δόση. ■

Στα... σκουπίδια
τα εμβόλια
λόγω μόλυνσης
ΠΕΡΙΠΟΥ 1,6 εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου της
Moderna κατά της Covid-19
αποσύρθηκαν στην Ιαπωνία
εξαιτίας μόλυνσής τους, ανέ
φερε το ιαπωνικό υπουργείο
Υγείας, Εργασίας και Ευημε
ρίας. Αρκετά εμβολιαστικά
κέντρα ανέφεραν ότι τα φιαλίδια περιείχαν ξένη ουσία,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
το υπουργείο, το οποίο ανέ
φερε μάλιστα πως θα προ
σπαθήσει να ελαχιστοποιήσει
τις συνέπειες της απόσυρσης
στο εμβολιαστικά πρόγραμμα
της χώρας.
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