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 Κορωνοϊός: Σε Μακεδονία και Θράκη το 40% της
διασποράς του ιού
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 318.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-09-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κορωνοϊός: Σε Μακεδονία
και Θράκη το 40%
της διασποράς του ιού
Πέντε νοσοκομεία
με 100% πληρότητα
στις ΜΕΘ
Η δραματική κατάσταση της
Βόρειας Ελλάδας σκιαγραφείται
ξανά μέσα από τα τελευταία στοι
χεία του Εθνικού Οργανισμού Δη
μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αλλά και
των νοσηλευτικών της ιδρυμάτων.Έδρα του κορωνοϊού αποτε
λεί πλέον η Θεσσαλονίκη, μοναδι
κή Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) με
τριψήφιο μέσο όρο κρουσμάτων
του τελευταίου επταημέρου στο
εκρηκτικό 283,71.
Το 40% σχεδόν της διασποράς
του ιού στα στοιχεία της Παρα
σκευής εντοπίζεται στον βορρά.
Μακεδονία και Θράκη συγκεντρώ
νουν 815 νέες λοιμώξεις σε σύ
νολο 2.046 στη χώρα, με τις 331
στη Θεσσαλονίκη.
Η δυναμική επιστροφή της παν
δημίας στα βόρεια από την ενδοοικογενειακή διασπορά και τις
κοινωνικές συναθροίσεις, συντελείται υπό την απειλή δύο ανησυ
χητικών δεδομένων που μάλλον
την τροφοδοτούν: τον αργό εμβολιαστικό ρυθμό και την επέλαση
της μετάλλαξης Δέλτα, στην οποία
παραδόθηκε ολοκληρωτικά χθες
και η περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.
Η Καστοριά από τα Δυτική, Πι
ερία, Ημαθία και Πέλλα από την
Κεντρική και Ξάνθη, Καβάλα και
Δράμα από την Ανατολική Μακε
δονία και Θράκη βρίσκονται ήδη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υπό καθεστώς lockdown.
Στη Β. Ελλάδα ο ένας στους
τρεις νοσηλευόμενους με κορωνοϊό
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
εξέδωσαν οι 3η και 4η Υγειονο
μική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδο
νίας και Θράκης, στα νοσοκομεία
τους νοσηλεύονται συνολικά 679
ασθενείς με κορωνοϊό, ενώ το σύ
νολο των νοσηλειών στη χώρα
ήταν το περασμένο 24ωρο 2.044.
Ούτως ειπείν, ένας στους τρεις
ασθενείς με σοβαρή COVID-19
(33%) βρίσκεται σε κάποια νοσο
κομειακή κλίνη της Β. Ελλάδας
Ειδικότερα, στην 3η ΥΠΕ νοση
λεύονται 319 ασθενείς σε απλές
κλίνες COVID (255 ανεμβολίαστοι ή 96,2%) και 53 σε ΜΕΘ (51
ανεμβολίαστοι) και, αντίστοιχα για
την 4η ΥΠΕ 248 (198 ανεμβολίαστοι) και 59 (56 ανεμβολίαστοι
ή 94,9%).
Η πίεση από τους ανεμβολίαστους στις ΜΕΘ φέρνει το σύστη

μα υγείας στα όριά του. Σύμφω
να με στοιχεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δη
μοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
αναφορικά με την πληρότητα στις
ΜΕΘ των νοσοκομείων της Βό
ρειας Ελλάδας μέχρι και χθες Πέ
μπτη, πέντε νοσοκομεία έφτασαν
στο 100%. Επρόκειτο για τα νο
σοκομεία ΑΧΕΠΑ, «Ιπποκράτειο»,
«Παπαγεωργίου», Πτολεμάίδας
και «Παπανικολάου». Οι διαθέσι
μες κλίνες ΜΕΘ αριθμούνται σε
μόλις 19.
Σημειώνεται ότι οι αυξητικές
τάσεις της Β. Ελλάδας αντιβαί
νουν στην καλή πορεία του συ
στήματος υγείας στην υπόλοιπη
χώρα. Η πληρότητα στις ΜΕΘ το
περασμένο 24ωρο έχει μειωθεί
στο 66,60% όταν τρεις εβδομά
δες πριν ήταν στο 76%, οι διασωληνωμένοι παραμένουν στους
331 και οι θάνατοι σήμερα ανήλθαν σε 33.

protothema.gr
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 Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΠΓΝΑ λόγω αναστολών,
η ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 821.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΠΓΝΑ
λόγω αναστολών, καταγγέλλει η
ΠΟΕΔΗΝ

«Το κυτταρολογικό εργαστήριο έβαλε λουκέτο, με
αποτέλεσμα να μην εξετάζονται τα δείγματα βιολογικών
υγρών ασθενών με υποψία καρκίνου». Μεντίζης: 40
συνταξιοδοτήσεις ως τέλος του έτους
► 5
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 Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΠΓΝΑ λόγω αναστολών, η ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-09-2021

Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΠΓΝΑ λόγω
αναστολών, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ
«ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΑΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΒΑΛΕ ΑΟΥΚΕΤΟ,
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
Μενιίζης: 40 συνταξιοδοτήσεις
ως τέλος του έτους
«Οι αναστολές εργασίας
οδήγησαν σε πλήρη απορρύθ
μιση τα Νοσοκομεία και τα κα
τέστησαν άκρως επικίνδυνα για
τους ασθενείς», τονίζει για άλ
λη μία φορά ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος,
με αφορμή την εικόνα που μεταφέρεται στον ίδιο από το Πα
νεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Αλεξανδρούπολης.
Στο συγκεκριμένο νοσοκο
μείο, «το κυτταρολογικό εργα
στήριο έβαλε λουκέτο, αφού
η μοναδική κυτταρολόγος τέ
θηκε σε αναστολή εργασίας».
Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με
τον συνδικαλιστή, πλέον «δεν
εξετάζονται τα δείγματα βιο
λογικών υγρών ασθενών με
υποψία καρκίνου. Τι θα συμ
βεί στον ασθενή που πάσχει
από καρκίνο και δεν το ξέρει
αφού το δείγμα του παραμένει
στα ψυγεία του κυτταρολογικού εργαστηρίου;», διερωτάται
χαρακτηριστικά ο ίδιος, σύμ
φωνα με το newbeast.gr
Την ίδια ώρα, «στο φαρ
μακείο που ετοιμάζονται προς
έγχυση χημειοθεραπευτικά
σχήματα η μία εκ των τριών νοσηλευτριών είναι σε αναστολή
εργασίας. Οι δύο νοσηλεύτριες
που απομένουν τον άλλον μή
να βγαίνουν σε σύνταξη. Λόγω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των αναστολών 44 νοσηλευ
τών στο νοσοκομείο δεν υπάρ
χει διαθέσιμο προσωπικό να
μετακινηθεί στο εν λόγω τμή
μα να εκπαιδευτεί. Έχουν έρθει
μόνο 4 νοσηλευτές για να καλύψουν τα κενά», καταγγέλλει.
Η εικόνα δεν είναι καλύτερη
και σε ό,τι αφορά τα χειρουρ
γεία στο νοσοκομείο: «Λόγω
αναστολών εργασίας νοσηλευ
τικού και ιατρικού προσωπικού
λειτουργούν 2 χειρουργικές αί
θουσες για έκτακτα περιστατι
κά και μία χειρουργική αίθου
σα για τακτικά. Ο καθηγητής
νευροχειρουργικής επίσης βγή
κε σε αναστολή εργασίας. Οι
λίστες χειρουργείου για νευροχειρουργικά περιστατικά
εκτινάχθηκαν πάνω από τρία
χρόνια. Οι λίστες χειρουργείου
για ορθοπεδικά πάνω από δύο
χρόνια», επεσήμανε ο επικεφα
λής της ΠΟΕΔΗΝ.
Καταλήγοντας, ο κ. Γιαννά
κος τονίζει: «Ο ασθενής θέλει
γιατρό και νοσηλευτή να αντι
μετωπίσει το πρόβλημα υγεί
ας του. Δεν νοιάζεται εκείνη
την ώρα για εμβολιασμένο για
τρό ή νοσηλευτή, με δεδομένο
ότι τον φροντίζουν με ασφα
λή μέτρα προστασίας. Εάν δεν
γυρίσουν πίσω τώρα οι συνά
δελφοι που είναι σε αναστολή

εργασίας με δύο rapid test την
εβδομάδα και τα μέτρα προ
στασίας που ούτως ή άλλως
όλοι λαμβάνουμε π κυβέρνηση
είναι εκτεθειμένη στους ασθε
νείς».

«Καμπανάκι» και από
Μεντίζη
Σε σχόλιό του, ο τέως πρό
εδρος και μέλος του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζομένων στο
ΠΓΝΑ Χριστόδουλος Μεντίζης, αναφέρεται στα προβλή
ματα που έχουν προκύψει στο
νοσοκομείο, αλλά και σε αυτά
που πρόκειται να προκύψουν
με τις περίπου 40 συνταξιο
δοτήσεις που θα γίνουν ως το
τέλος του έτους.
«Μετά από μια σχετική αριθ
μητική αποτίμηση και συνυπο
λογίζοντας τις τραγικές ανα
στολές “86“ συναδέλφων, ένας

απλός νοήμων άνθρωπος αντι
λαμβάνεται ότι οι 5 ΤΡΑΥΜΑ
ΤΙΟΦΟΡΕΙΣ και οι 4 ΝΟΣΗ
ΛΕΥΤΕΣ είναι μπαλώματα σε
τρύπιο πάπλωμα..!!!
Το σχέδιο αναπλήρωσης
αποδείχτπκε φρούδα ελπίδα
και ανίκανο να δώσει ουσια
στικές λύσεις και έστω να υπο
βοηθήσει το ταλαιπωρημένο
και χιλιοχτυπημένο προσωπικό
του Π.Γ.Ν.Α.
Διαβάστε ακόμη Κύριε Δαβή, παρότι είστε ΝΔ , από όσα
αναφέρετε, τελικά χρειαζόμα
στε νέα ισχυρή κυβέρνηση!
Μέχρι τέλους του έτους
θα αποχωρήσουν με συνταξιοδότησπ άλλοι “40” περίπου
συνάδελφοι...με κομμένες τις
άδειες και τα οφειλόμενα ρεπό
να προσαυξάνονται...ο Θεός να
βάλει το χέρι του....!!!
Η Δημόσια Υγεία αιμορρα-

γεί...!!!
Οι Διοικήσεις αδύναμες να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
που προσαυξάνονται και εντείνονται λόγω και του covid ....!!!
Το Υπουργείο στέκεται τιμωρητικά και απειλητικά απένα
ντι στους εργαζόμενους χωρίς
όραμα και προοπτική για την
Δημόσια Υγεία...!!!
Προδιαγεγραμμένος στόχος
η κατάλυση και ο ευτελισμός
της Δημόσιας Υγείας με μονα
δικό σκοπό να επικρατήσουν
τα ιδιωτικά συμφέροντα...!!!»

Οριακή η κατάσταση και
στο νοσοκομείο Καβάλας
Οριακή χαρακτηρίζουν την
κατάσταση οι εργαζόμενοι στο
Νοσοκομείο Καβάλας λόγω
των αναστολών της εργασίας
όσων αρνήθηκαν τον εμβολια
σμό κατά του κορωνοϊού.

Οι εργαζόμενοι που βρί
σκονται σε αναστολή εργασίας
έως σήμερα είναι 100 εκ των
οποίων οι 50 νοσηλευτές και
ήδη π έλλειψη νοσηλευτικού
προσωπικού στο Νοσοκομείου
ήταν στο ύψος των 1 76,προ
σθέτοντας και τους 50 π έλλει
ψη νοσηλευτικού προσωπικού
ξεπερνά το 50% .
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το
Σωματείο ζητά από την ηγε
σία του Υπουργείου Υγείας
«άμεσα να δώσει νομοθετικά
τπν δυνατότητα στις Διοική
σεις των Νοσοκομείων να συ
νάψουν ατομικές συμβάσεις
εργασίας καθώς οποιοσδήποτε
άλλος τρόπος πρόσληψης προ
σωπικού είναι χρονοβόρος και
π ανάγκη για άμεση, χθες όχι
σήμερα, κάλυψη των κενών θέ
σεων είναι άκρως επιτακτική».

Κ.Η.
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 Απέκλεισαν από το ΕΣΥ μωρομάνα γιατρό!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 342.35 cm² Κυκλοφορία:
:

1
28-09-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απέκλεισαν από το ΕΣΥ
μωρομάνα γιατρό!
ντιδράσεις συνεχίζει
να προκαλεί η απόρ
ριψη ιατρού από το Ε
ΣΥ επειδή «έχει μικρά
παιδιά»! Συγκεκριμένα η για

ίδια ώρα παρατείνεται η έμμι
σθη υπηρεσία ιδιωτών ιατρών
έως 31/12/21 με τροπολογία,
δεν γίνεται αποδεκτή η άμι
σθη υπηρεσία» και «δεν διαφαίνεται ομαλοποίηση συν
θηκών πανδημίας. Αντίθετα,
βαίνουμε ολοταχώς προς ε
πιδείνωση».
Αυτό άλλωστε μαρτυρούν
και τα στοιχεία που έδωσε
χτες ο ΕΟΔΥ για την πορεία
της πανδημίας στη χώρα: 87

Α

τρός ήταν υποψήφια για πρό
σληψη σε θέση Επιμελήτριας Β κλάδου ΕΣΥ στο νοσο
κομείο «Λαϊκό». Η διαδικα
σία της κρίσης από το αρμό
διο συμβούλιο επιλογής έγι
νε τον Μάιο του 2021.
Χαρακτηριστικά στο πρα
κτικό της 1ης συνεδρίασης
του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων (20 Απρίλη 2021)
έχει καταχωρηθεί το σκεπτι
κό της απόφασης απόρριψης,
που επιβεβαιώνει την διάκρι
ση λόγω της μητρότητας: «Ο
κ. Μ.Λ. συμφώνησε πως πρόmmmmmmmm
κειται για μια πολύ αξιόλογη
υποψήφια, τον προβλημάτισε όμως το γεγο
νός πως στην παρούσα φάση η κα (...) προ
σπαθεί να προσαρμόσει την επαγγελματική
της ζωή στο πλαίσιο που της θέτει η οικογε
νειακή της ζωή, λόγω των δύο μικρών παι
διών που έχει, άποψη η οποία βρήκε σύμ
φωνη και την κα. Π.Σ.».
Η γιατρός προσέφυγε εγγράφως στο υ
πουργείο Υγείας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) απαιτώντας αναπομπή αυ
τού του απαράδεκτου πρακτικού και επα
νάληψη της κρίσης. Πριν λίγες μέρες έλα

βε συστημένο έγγραφο από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μ. Γκάγκα με το
οποίο επισημοποιείται η απόρριψή της.
Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέ
μα, το υπουργείο Υγείας χτες με ανακοί
νωσή του κάνει λόγο για ...«αυτονόητη ι
σότητα», «αξιοκρατικά κριτήρια», «η ιατρός
που επιλέχθηκε είχε τα περισσότερα τυπι
κά προσόντα (τίτλοι σπουδών και προϋπη
ρεσία)», ενώ αποφεύγει να απαντήσει στην

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους από το Σάββατο μέχρι
χτες (47), ενώ από την έναρ
ξη της επιδημίας έχουν κα
ταγραφεί συνολικά 14.727
θάνατοι. Οι διασωληνωμένοι είναι 323.
ουσία του ζητήματος: Γιατί τέθηκαν τα συ
γκεκριμένα ερωτήματα;

Αρνούνται αμισθί εργασία
στον Ηλ. Σιώρα
Στο μεταξύ, παρά τα τεράστια κενά που ε
ξακολουθούν να υπάρχουν στα δημόσια νο-.
σοκομεία, ακόμα και στο μεγαλύτερο νοσο
κομείο της Αττικής, στον «Ευαγγελισμό», η

διοίκηση του νοσοκομείου αρνήθηκε στον
απερχόμενο διευθυντή της Καρδιολογι
κής κλινικής και πρώην πρόεδρο του ΣΕΝΕ, Ηλία Σιώρα, την άμισθη εθελοντική
προσφορά του, την οποία ζήτησε αμέσως
μετά τη συνταξιοδότησή του (31/12/20).
«Ηταν αδιανόητο για μένα, εν μέσω κο
ρύφωσης της πανδημίας, να εγκαταλείψω
το πόστο μου, που για 35 χρόνια υπηρέτη
σα. Και στη νέα φάση το ίδιο πρέπει», ση
μειώνει ο Ηλίας Σιώρας και συνεχίζει: «Την

Διακοπές ρεύματος
στον «Ευαγγελισμό»
Επαναλαμβανόμενες ολιγόλεπτες διακο
πές ρεύματος γίνονταν όλη την προηγούμε
νη βδομάδα στην Ρ κλινική του 6ου ορόφου
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νο
σηλεύονται ύποπτα κρούσματα COVID-19,
εκ των οποίων κάποιοι με μάσκα, αναπνευ
στήρα κ.ο.κ.
Χτες για άλλη μια φορά πραγματοποιήθη
κε διακοπή ρεύματος, διάρκειας μίας ώρας.
Ως «λύση» βρέθηκε η μεταφορά των ασθε
νών σε διπλανή κλινική, όπου νοσηλεύονται
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, αυξά
νοντας έτσι το ενδεχόμενο διασποράς και δι
πλής νόσησης για τους ασθενείς, όπως και το
φρακάρισμα της κλινικής. Το Σωματείο Ερ
γαζομένων «Ευαγγελισμού» επανειλημμέ
να έχει καταγγείλει την εργολαβία, τη χρόνια
υποχρηματοδότηση και το ξεδόντιασμα της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
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 Αν ήταν το βιολί... πνευμονολόγος και το πιάνο
νοσηλεύτρια
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Επιφάνεια 200.4 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2021

Κυκλοφορία:

5230

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ συνταγογράφηση». Ο

κατάσταση των ψυχιατρικών νοσοκομεί
όρος δεν είναι άγνωστος στην Αμερική
ων που επιδεινώθηκε τους τελευταίους
κατ' αρχάς και πιο περιορισμένα στην
μήνες: «Η ΠΟΕΔΗΝ απευθύνει έκκληση
Ευρώπη. Αφορά τον σχεδίασμά και την
προς τήν κυβέρνηση για τη διάσωση
υιοθέτηση πρωτοβουλιών που χρησι
των ψυχικά πασχόντων του "Δρομοκαμοποιούν τις τέχνες
ΐτειου” που πλέον
ως θεραπευτική
ασθενούν και από
αγωγή, αναγνωρί
κορονοϊό, μέσα
ζοντας βάσει ερευ
σε απαράδεκτες
νών την ευεργετι
συνθήκες». Ή: «Το
κή τους επίδραση
"Δρομοκαΐτειο" δεν
στην ψυχική υγεία
διαθέτει ούτε έναν
ανθρώπων που πά
πνευμονολόγο».
σχουν από άνοια,
Ή: «Επικίνδυνη και
►Της ΝΑΤΑΑΙΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
κατάθλιψη, εθισμό,
απαράδεκτη χαρα
ψυχικά τραύματα
κτηρίζει ο Ενιαίος
κ.ά. Καιρός να μά
Σύλλογος Εργα
θουμε τον όρο κι
ζομένων ΨΝΑ
εδώ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα
την κατάσταση στο ΨΝΑ "Δαφνί" (...), ο
ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού
προϋπολογισμός μειώνεται συνεχώς, το
Νικόλας Γιατρομανωλάκης και η υφυ
προσωπικό μειώνεται δραματικά, η εντα
πουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα
τικοποίηση της εργασίας αυξάνεται και η
ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Ζωή
διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία
Ράπτη, υπέγραψαν σχετικό μνημόνιο
με το υπουργείο και τη 2η ΥΠΕ, δημιουρ
συνεργασίας. Η «πολιτιστική συνταγεί νέες κλινικές Covid-19, χωρίς υποδο
γογράφηση» με ορίζοντα υλοποίησης
μές, ανεκπαίδευτο προσωπικό Covid-19
εντός της επόμενης τριετίας είναι άλλω
και χωρίς τον κατάλληλο υλικοτεχνολοστε έργο ενταγμένο από το ΥΠΠΟ στο
γικό εξοπλισμό».
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»
Τι εννοώ; Απλά ότι πρέπει να έχει λύ
και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
σει κάποιος αυτονόητα θέματα επιβίωσης
Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋ
των ψυχικά πασχόντων και των εργαζο
πολογισμό 10 εκατ. ευρώ.
μένων στα ψυχιατρικά νοσοκομεία προ
Σ’ ένα άλλο επίπεδο και μ' ένα πολύ
τού να υποδυθεί εν χορδαίς και οργάνω
πρόχειρο «γκουγκλάρισμα» μπορεί κά
τη «Δανία του Νότου», που έλεγε και μια
ποιος να ανιχνεύσει ειδήσεις για την
ψυχή.

Αν ήταν το βιολί...
πνευμονολόγος
και το πιάνο
νοσπλεύτρια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Eκτος ΕΟΔΥ ο Αρκουμανέας
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 166.32 cm² Κυκλοφορία:
:

28-09-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Γιατί παραιτήθηκε

ο Παν. ΑρκουμανέαΒ
Σ. 4

Ekios ΕΟΔΥ
ο Αρκουμανέας
Κατέθεσε, τελικά, την
παραίτησή του από την
προεδρία του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας ο Παναγιώτης
Αρκουμανέας, σε ένα
διαζύγιο που χαρακτη
ρίζεται «συναινετικό»
και από τις δυο πλευ
ρές. Οι σχετικές φήμες
είχαν φουντώσει για τα
καλά από χθες το πρωί,
έπειτα από την αποκά
λυψη της επικείμενης
παραίτησης από την
ιστοσελίδα PowerGame.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
ωστόσο ότι είχε ενη
μερώσει προφορικώς
για τις προθέσεις του
και έτσι οι διεργασίες
για τον εντοπισμό του
διαδόχου του είχαν ήδη
ξεκινήσει από την πε
ρασμένη εβδομάδα. Οι
επιλογές για τον επό
μενο πρόεδρο ήταν και
παραμένουν περιορι
σμένες, ενδεχομένως
γιατί το προφίλ - ή ίσως
το πρόσωπο - του νέ
ου προέδρου έχει ήδη
κλειδώσει.

Το προφίλ
του διαδόχου
Εκτός απροόπτου, η
στόχευση είναι η νέα
ηγεσία του ΕΟΔΥ να
προέρχεται από τη «δε
ξαμενή» των επιστημό
νων υγείας, εστιάζοντας
σε ένα ιατροκεντρικό
«management» που η
κυβέρνηση θεωρεί ότι
θα συμβάλει στην κα
λύτερη διαχείριση της
πανδημίας και στη με
τάδοση καθοριστικών
μηνυμάτων για την εξέ
λιξή της στο ευρύ κοινό.
Κοινώς, θέλουν διάδοχο
που θα ενισχύσει και το
επικοινωνιακό σκέλος
που θεωρείται πως έχει
«αδυνατίσει» τον τελευ
ταίο καιρό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εως 7
Οκτωβρίου οι αιτήσεις για 549 ειδικευμένους γιατρούς
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

24

Επιφάνεια 470.0 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2021

Κυκλοφορία:

4120

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

υνεχίζονται οι αιτήσεις για την πλή
ρωση 549 επί θητεία θέσεων ειδικευ
μένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ των
Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας. Κάθε
υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέ
σεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με
ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή
Κ.Υ.) μίας (1) μόνο ΔΥΠΕ, δηλώνοντας υποχρε
ωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουρ
γείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός
προθεσμίας η οποία ορίζεται με την απόφαση
έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως: α) τα αναγκαία για την
εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη
διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον
πίνακα ϊ του παραρτήματος, καθώς και β)
τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των
υποψηφίων τα οποία καλούνται
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β»,
που αφορούν τα ουσιαστικά προ
σόντα τα οποία μοριοδοτούνται
και συμπληρώνονται σύμφωνα
με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και
6 του παραρτήματος.

Σ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαι
τούνται για την υποβολή υπο
ψηφιότητας για την πλήρωση
των ως άνω θέσεων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ είναι τα εξής: 1) Αί
τηση - δήλωση η οποία υποβάλ
λεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρο
νική διεύθυνση esydoctor.moh.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εως 7 Οκτωβρίου
οι αιτήσεις για 549
ειδικευμένους γιατρούς

gov.gr. 2) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή
jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ)
του πτυχίου. 3) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογρα
φία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι
2 MB) με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρι
κού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 4) Αρχείο
pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png
(χωρητικότητας μέχρι 2 MB) της απόφασης χο
ρήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη
θέσης ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: Α) για το βαθμό
Επιμελητή Β’, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας,
Β) για το βαθμό Επιμελητή Α’ η άσκηση ειδικό
τητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και Γ) για
το βαθμό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για
τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 5) Αρχείο pdf
ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χω
ρητικότητας μέχρι 2 MB) με πρόσφατη βεβαίωση
του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να
βεβαιώνονται ο συνολικός χρόνος άσκησης του
ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα,
ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους
οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντι
ατρικού Συλλόγου. 6) Αρχείο pdf ή jpeg (φω
τογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας
μέχρι 2 MB) του πιστοποιητικού γέννησης ή του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατη
ρίου. Οταν πρόκειται για πολίτη κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται και επίσημη
μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 7) Αρ
χείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή
png (χωρητικότητας μέχρι 2 MB) της βεβαίωση
εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση
νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και
έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ιατρών Υπηρεσίας
Υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα
μικού Νομικών Προσώπων του υπουργείου
Υγείας. 8) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή
jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2 MB)
βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για
διορισμό ιατρού. ■
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 Μεσαίωνας με υπογραφή του Υπουργείου Υγείας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12-13

Επιφάνεια 1778.03
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-09-2021

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μεσαίωνας
με υπογραφή
του Υπουργείου
Υγείας
Μισογυνικά αντανακλαστικά χρεώνει
στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας ο Ανδρέας
Ξανθός, αφού με δική της υπογραφή «κόππκε»
το δικαίωμα ιπς ένσιασπς γυναίκας γιατρού
διότι απορρίφθπκε από θέσπ επιμελήτριας
εξαιτίας τπς οικογενειακής τπς κατάστασπς

W
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συμφώνηστ πως πρόκειται για μια πολιι αξιόλογη υποψήφια
ιον ηροβλημάΜΗ όμως το γεγονός πως στην ttapouou φαοη η fiSRpN··**·
προσπαθεί να προσαρμόσει ίην επαγγελματική ιης ζωή αιο Πλαίσιο ποο της θέτει η
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ληνική κυβέρνηση να λάβει συγχα
ρητήρια επιστολή από τους Ταλιμπάν» δηλώνει χαρακτηριστικά ο

ολλές δεκαετίες πίσω

γ.γ. της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικο-

μας πηγαίνει ίο υπουρ
γείο Υγείας, καθώς με

λάου μιλώντας χθες στο Κόκκινο και
στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Συμπλη

υπογραφή της Μίνας

ρώνει δε ότι η κυβέρνηση και το

Π
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«Πρών

div ηροϊχκμ

υπουργείο Υγείας μας γυρίζουν 100
Γκάγκα γυναίκα γιατρός απορρίχρόνια
φθηκε από τη θέση επιμελητή
Β’ στο πίσω, καθώς επικυρώνουν

Λαϊκό Νοσοκομείο επειδή είναι...
μητέρα δύο παιδιών.
Σύμφωνα με καταγγελία από το

δημόσιο έγγραφο που υποστηρίζει
ότι δεν συνάδει το λειτούργημα του
γιατρού με τη μητρότητα.

Ενωτικό Κίνημα Ανατροπής, τον
Μάιο του 2021 έγινε η κρίση για τη
συγκεκριμένη θέση. Το συμβούλιο
επιλογής αναφέρει στα πρακτικά

Ξανθός: Μισογυνικά
αντανακλαστικά από
το υπουργείο Υγείας

πως η γιατρός είναι μεν αξιόλογη,

Την ώρα που το ΕΣΥ είναι απο-

αλλά... προβληματίζει το γεγονός ότι

διοργανωμένο και απροετοίμαστο,

στην παρούσα φάση προσπαθεί να

«το υπουργείο Υγείας επιδεικνύει μι-

προσαρμόσει την επαγγελματική της

σογυνικά αντανακλαστικά και υιο

ζωή στο πλαίσιο που της θέτει η οι
κογενειακή της ζωή, λόγω των δύο

θετεί απαράδεκτες διακρίσεις» σχο

μικρών παιδιών που έχει!
Η γιατρός διαμαρτυρήθηκε προς

λιάζει ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αν
δρέας Ξανθός.

Όπως τονίζει, η

το υπουργείο Υγείας και κατέθεσε έν

Μίνα Γκάγκα ως αναπληρώτρια

σταση, ωστόσο η αναπληρώτρια

υπουργός Υγείας «προσυπογράφει

υπουργός Υγείας απάντησε -ύστερα

την έμφυλη διάκριση την οποία υφί-

από τέσσερις μήνες- ότι δεν προκύ

σταται η γυναίκα γιατρός».

πτουν λόγοι επανάληψης της κρίσης.

«Η νεοσυντηρητική κυβέρνηση

«Το επόμενο στάδιο θα είναι η ελ

της Ν.Δ. διολισθαίνει συνεχώς σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μεσαίωνας με υπογραφή του Υπουργείου Υγείας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

καταπάτηση θεμελιωδών αρχών
και κανόνων του Δικαίου σε θέμα
τα εργασιακών δικαιωμάτων και
ισότητας των φύλων» σημειώνει
και καταλήγει: «Απαιτείται υπερά
σπιση του δικαιώματος κάθε γυναί
κας εργαζόμενης να κρίνεται απο
κλειστικά και μόνο με βάση τα προ
σόντα της και την εμπειρία της για
την κατάληψη θέσης στο ΕΣΥ και
όχι με βάση κοινωνικές προκατα
λήψεις και στερεότυπα».

Υπεκφυγές από την Γκάγκα
Η Μίνα Γκάγκα διευκρινίζει ότι
έχει ήδη δώσει εντολή στην αρμό
δια υπηρεσία του υπουργείου Υγεί
ας να διερευνήσει την καταγγελία
και να δοθούν οι απαραίτητες εξη
γήσεις για τα «δημοσιεύματα στα
οποία γίνεται λόγος για απόφαση
της αναπληρώτριας υπουργού
Υγείας να απορρίψει αίτημα αναπο
μπής που κατέθεσε γιατρός».
Ωστόσο η αναπληρώτρια υπουρ
γός παραβλέπει ότι δεν πρόκειται
για «δημοσιεύματα», αλλά για επί
σημο έγγραφο. Επίσης αναφέρεται
σε «αρμόδιες υπηρεσίες» την ώρα
που η απόφαση για απόρριψη της
ένστασης είναι της ίδιας, με ημερο
μηνία 20 Σεπτεμβρίου.

Παραδοχή και δικαιολογίες
από το υπουργείο Υγείας
Με διευκρινιστική ανακοίνωσή
του το υπουργείο Υγείας επιχειρεί
να... χρυσώσει το χάπι μετά τον
σάλο που δημιουργήθηκε. Συγκε
κριμένα, σύμφωνα με το υπουρ
γείο, την υψηλότερη βαθμολογία
είχε η γιατρός που κατέλαβε τη
θέση, η οποία είχε τα περισσότερα
τυπικά προσόντα και την ίδια οικο
γενειακή κατάσταση με την καταγγέλλουσα, «αν και η μητρότητα δεν
θα μπορούσε σε καμία περίπτωση
να αποτελέσει ανασταλτικό παρά
γοντα για πρόσληψη στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας».
«Σημειώνεται, όμως, ότι οποια
δήποτε αναφορά στην οικογενεια
κή κατάσταση υποψηφίου, αν και
δεν επηρεάζει την αντικειμενική
κρίση, κρίνεται παντελώς άστοχη»
υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.
Ωστόσο στην ανακοίνωσή του
το υπουργείο Υγείας παραδέχεται
ότι κατά τη διαδικασία της συνέ
ντευξης και οι δύο γιατροί ερωτήθηκαν για την οικογενειακή τους
κατάσταση. Μάλιστα, εφόσον
έχουν την ίδια οικογενειακή κατά
σταση και ερωτήθηκαν γι’ αυτή,
δημιουργείται το εξής ερώτημα:
Εάν δεν είχαν, θα επηρεαζόταν το
αποτέλεσμα από αυτή;
Τέλος, όπως αναφέρει η ανακοί
νωση, η αρμόδια υπηρεσία μελέ
τησε τον σχετικό φάκελο και απέρριψε την ένσταση της καταγγέλλουσας με βάση αποκλειστικά τα
αξιοκρατικά κριτήρια.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Διαρκής η καθίζηση των εμβολιασμών
Μόλις μία ποσοστιαία μονάδα προστέθηκε στο συνολικό ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων,
που ανέρχονται πλέον στο 57,7% του γενικού πληθυσμού

πιβεβαιώνεται κάθε Δευ
τέρα, στην ενημέρωση

Ε

δυασμό με αυτό κατά του κορωνοϊού. Η πρόεδρος της Εθνικής

Εκρηξη θανάτων

του υπουργείου Υγείας,
ότι το εμβολιαστικό πρό

Επιτροπής Εμβολιασμών καθη
σύχασε τους πολίτες ότι δεν υπάρ

γραμμα στη χώρα κινείται με βρα

χει κανένας κίνδυνος, ενώ θα ξεκι

δείς ρυθμούς. Χθες ογ.γ. Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά
ριος Θεμιστοκλέους έκανε γνω
στά τα ανανεωμένα στοιχεία για
την εμβολιαστική κάλυψη, τα
οποία αναδεικνύουν του λόγου το
αληθές.

νήσει η συνταγογράφηση από την

2.130

γεγονός ότι τον προηγούμενο χει

νέα κρούσματα. 0 συνολικός αριθμός
ανέρχεται σε 648.091

ασθένειες, δεν υπάρχουν περιθώ

1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, παρά το
μώνα μειώθηκαν οι εποχικές
ρια εφησυχασμού.

Σύμφωνα με αυτά, πλήρως εμ
βολιασμένο είναι το 5 7,7% του συ
νολικού πληθυσμού, ενώ την
προηγούμενη Δευτέρα ήταν το
56,7%.Συνεπώςσεμίαεβδομάδα
είχαμε αύξηση μόλις μίας μονά

Οι γυναίκες και οι έφηβοι

323

Παράλληλα η Μαρία Θεοδω
ρίδου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρ
χει κανένας κίνδυνος τόσο για τις

οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Οι 292 (90,4%)
είναι ανεμβολίασχοι ή μερικώς εμβολιασμένοι

γυναίκες όσο και για τους εφή

δας. Τα πράγματα γίνονται χειρό

βους. Τόνισε ότι όλες οι μελέτες

τερα αν δούμε τη μεταβολή στις
πρώτες δόσεις, καθώς εκεί φαίνε
ται το «ταβάνι» της γραμμής άμυ

συμπεραίνουν πως το εμβόλιο εί

νας. Το 61,1 % έχει λάβει έστω μία
δόση, από 60,6% που ήταν την
προηγούμενη εβδομάδα. Άρα
μόλις 0,5% των πολιτών έχει εντα

47

ναι ασφαλές. Εξήγησε ότι τα

νέοι θάνατοι (από 24 προχθές), που ανεβάζουν
σε 14.727 τους νεκρούς από την πανδημία

αντισώματα -εκτός από την προ

mRNA εμβόλια δεν περνάνε στο
έμβρυο ή στο γάλα. «Αντίθετα, τα

έχοντας θετικό αποτέλεσμα στην

χθεί τις τελευταίες ημέρες στην εμ-

προστασία του» δήλωσε χαρα

βολιαστική διαδικασία.

Εξετάζεται το mRNA
για όσους έχουν εμβολιαστεί
με Johnson & Johnson

στασία- μεταβιβάζονται στο παιδί

AstraZeneca και Moderna θα

σήσει και έχουν κάνει μία ή δύο

τους χορηγηθεί η ενισχυτική

δόσεις θεωρούνται επαρκώς ανο-

δόση με mRNA εμβόλιο, ενώ εξε

σοποιημένοι και δεν χρειάζονται

τάζεται ακόμα για όσους έλαβαν

τρίτη δόση.

κτηριστικά.
Όσον αφορά τους προβλημα
τισμούς των γονιών για τα παι
διά και τους εφήβους, η Μ. Θε
οδωρίδου διευκρίνισε ότι τα εμ

Η πρόεδρος της Εθνικής Επι

το Johnson &f Johnson. Σε αυτούς

τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θε-

υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να

οδωρίδου υπενθύμισε όσα ισχύ

κάνουν το ίδιο ή να προχωρή

ουν για την τρίτη δόση. Επίσης

σουν με mRNA.

έκανε γνωστό ότι όσοι εμβολιά
στηκαν με το εμβόλιο των Pfizer,

Παράλληλα η Μ. Θεοδωρίδου

εμβολιασμό κατά της γρίπης, επα

έκανε γνωστό ότι όσοι έχουν νο

νέρχεται η ανησυχία για τον συν

βόλια δεν επηρεάζουν τον ορ

Ο συνδυασμός με
το εμβόλιο της γρίπης

μονικό άξονα και οι φόβοι για

Όσο πλησιάζει η εποχή για τον

γονιμότητα και στειρότητα δεν
έχουν επιστημονική υπόσταση.

Αντώνης Ραυτόπουλος

Υπ’ ατμόν από τον ΕΟΔΥ ο Αρκουμανέας
αποτέλεσε τον βασικό λόγο της παραίτησης του Π.
αρελθόν για τον ΕΟΔΥ αναμένεται να
αποτελέσει σύντομα ο πρόεδρός του Αρκουμανέα. Εξάλλου εδώ και καιρό σκεφτόταν
Παναγιώτης Αρκουμανέας, καθώς να απομακρυνθεί από το πόστο του και περίμενε
πληροφορίες της ΑΥΓΗΣ αναφέρουν να καταλαγιάσει ο... καπνός από την τοποθέτηση
της νέας
ότι η παραίτησή του είναι ήδη έτοιμη. Μάλιστα
ο πολιτικής ηγεσίας.
Ο νυν υπουργός Τουρισμού θέλει να συνεχίσει
Θάνος Πλεύρης φαίνεται να έχει ήδη ετοιμάσει
την αντικατάστασή του, καθώς οι ίδιες πηγές με τη συνεργασία του με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ και
ταφέρουν ότι έχουν γίνει επαφές με νέα πρόσωπα. στο νέο του χαρτοφυλάκιο. Άλλωστε ο Π. Αρ
Ο πρόσφατος ανασχηματισμός και η μετακίνη κουμανέας έχει αντίστοιχη εμπειρία, καθώς έχει
ση του Βασίλη Κικίλια στο υπουργείο Τουρισμού διατελέσει στο παρελθόν διευθύνων σύμβουλος

Π

της Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανά
πτυξης του Δήμου Αθηναίων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα
εντός της εβδομάδας θα υπάρχουν εξελίξεις, με
τον Θάνο Πλεύρη να κάνει δεκτή την παραίτηση.
Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι στις 9 Σεπτεμβρίου ο
υπουργός Υγείας είχε επισκεφθεί τον ΕΟΔΥ και
είχε εξάρει το έργο του Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Αντ.Ραυτ.
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