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1) [KONTRANEWS, Σελ. 8-9 ] [] ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ Αναμνηστική δόση Moderna με m μισό
ποσότητα mRNA
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2) [KONTRANEWS, Σελ. 14 ] [] εργαζόμενοι νοσοκομεία Δευτέρα 0 υποχρεωτικός εμβοΑιασμός των υγειονομικών
αποτεΑεί τεστ για την ...
3) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 14 ] [] To «νέο ΕΣΥ» είναι ήδη εδώ...
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4) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,13 ] [] ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ Νέες κινητοποιήσεις για ενίσχυση της Υγείας
και προστασία του Ααού
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5) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 13 ] [] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ «Φρακάρουν» οι ΜΕΘ, παραμένουν οι μεγάλες
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκ ...
6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 11 ] [] Υποστελεχωμένο ΕΣΥ: Επίδομα... εκτός έδρας σε αναισθησιολόγους !
7) [STAR PRESS, Σελ. 5 ] [] Ζηιούν μαζικές νεκροτομές για να κερδίσουν αποζημιώσεις
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8) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 3 ] [] Μετακινήσεις που αποδυναμώνουν και απαξιώνουν το σύστημα
υγείας J β
9) [ΑΥΓΗ, Σελ. 11 ] [] Κατεβάζουν ρολά οι ιδιώτες γιατροί με αιχμές για την κυβέρνηση
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10) [ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Σελ. 10 ] [] Νέα Υόρκη- κορωνοϊός: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για υγειονομικούς και
εκπαιδευτικούς
11) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 2 ] [] Ακυρώνονται τα χειρουργεία στο «Μεταξά»
30/09/2021
12) [7ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Σελ. 15 ] [] Όχι άλλα χειροκροτήματα, ώρα για πράξεις
13) [ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Σελ. 8 ] [] «Κόκκινες» οι ΜΕΘ στη Β. Ελλάδα
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 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ Αναμνηστική
δόση Moderna με m μισό ποσότητα mRNA
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 114.69 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ

Αναμνηστική δόση
Moderna με m μισό
ποσότητα mRNA

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) προσανατολίζεται να εγκρίνει αναμνηστικό εμβό
λιο Covid-19 τηε Modena με τη μισή δόση mRNA, αναφέ
ρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγέε που δεν κατονομά
ζονται. Η μείωση τηε δόσηε από τα 100 στα 50 μικρογραμμάρια θα επέτρεπε στην αμερικανική εταιρεία να αυξήσει
την παραγωγή εμβολίων.
Η FDA είχε ζητήσει από τη Modema να υποβάλλει στοι
χεία για την αποτελεσματικότητα τηε πλήρουε δόσηε ωε
αναμνηστικό εμβολιασμό, πλέον όμωε είναι θετική στην
πρόταση τηε Moderna για μισή δόση. Η εταιρεία κατέθε

σε αίτημα για την έγκριση τηε αναμνηστικήε δόσηε την 1 η
Σεπτεμβρίου, λίγο μετά την υποβολή αντίστοιχου αιτήματοε τηε Pfizer.
Αυτή την εβδομάδα η Pfizer ζήτησε έγκριση και για την
παιδική βερσιόν του εμβολίου τηε, το οποίο περιέχει μόνο
10 μικρογραμμάρια RNA, το ένα τρίτο τηε δόσηε για ενήλικεε.Όπωε συμβαίνει και στην Ελλάδα, η αναμνηστική δόση
είναι διαθέσιμη στιε ΗΠΑ για τα άτομα 65 ετών και άνω και
τιε ευπαθείε ομάδεε. Μέχρι σήμερα η λεγάμενη τρίτη δόση
δεν έχει λάβει το πράσινο φωε του Ευρωπαϊκού Οργανι
σμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 εργαζόμενοι νοσοκομεία Δευτέρα 0 υποχρεωτικός
εμβοΑιασμός των υγειονομικών αποτεΑεί τεστ για την
...
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Η

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

01-10-2021

Επιφάνεια 582.11 cm² Κυκλοφορία:
:

2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

πολιτεία και η πόλη της Νέας
Υόρκης, που επλήγησαν σφο
δρά από την covid-19, είναι οι

Οι 520.000
εργαζόμενοι
σε ιδιωιικά
και δημόσια
νοσοκομεία
πρέπει να
έχουν εμβολι
αστεί έως· την
Δευτέρα

πρώτες στις ΗΠΑ που πειραματίζονται

με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των
υγειονομικών και των εκπαιδευτικών.
Από τη Δευτέρα όλο το υγειονομι
κό προσωπικό των δημόσιων και ιδι
ωτικών νοσοκομείων της πολιτείας,
σχεδόν 520.000 άνθρωποι, πρέπει να
έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19 γτα

να εργαστούν, σε δταφορεττκή περίπτω
ση αναστέλλεται η καταβολή του μτσθού
τους κατ κτνδυνεύουν με απόλυση.
Η Δημοκραττκή κυβερνήτης της
πολπείας Κάθτ Χόκαλ αρχτκά είχε
προκαλέσετ έκπληξη όταν είχε προειδοποτήσετ ότι θα κτνητοποτήσετ
την Εθνοφρουρά για να ανττκαταστήσετ τους μη εμβολτασμένους υγετονομικούς, φοβούμενη μια χαοττκή
κατάσταση στα νοσοκομεία. Ωστό
σο τελτκά εξέφρασε την ικανοποίησή της που κανένα νοσοκομείο δεν
έκλεισε λόγω έλλειψης προσωπικού.
Από τον Μάρτιο του 2020 η covid-19
έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσό
τερων από 56.000 ανθρώπων στην
πολιτεία της Νέας Υόρκης, σε συνο
λικό πληθυσμό 20 εκατομμυρίων, εκ
των οποίων οι 34.000 μόνο στην πόλη
της Νέας Υόρκης.
Την απόφαση των αρχών της πολι
τείας αυτής αναμένεται να ακολουθή
σουν και άλλες, όπως η Καλιφόρνια

,

0 υποχρεωτικός εμβοΑιασμός των
υγειονομικών αποτεΑεί τεστ για την
πόΑη της Νέας Υόρκης προτού τεθεί
σε ισχύ η υποχρεωτικότητα του

εμβοΑιασμού για τους εκπαιδευτικούς

που καθιστά από σήμερα υποχρεωτι
κό τον εμβολιασμό των υγειονομικών,
αν και εκεί θα μπορούν να συνεχίσουν
να εργάζονται και οι ανεμβολίαστοι

μία δόση εμβολίου αυξήθηκε επίσης

πόλης. Όμως η κατάσταση δεν είναι ίδια

ποι από τους οποίους περίπου 100 δεν

για να περάσει από το 71% που ήταν

σε όλα τα νοσοκομεία της πολιτείας.

έχουν εμβολιαστεί κατά της covid-19.

ρα έπειτα από δικαστική απόφαση.
“Κάντε την πρώτη δόση ή μην έρθετε να

εφόσον κάνουν κάθε εβδομάδα τεστ.

στις 24 Αυγούστου, στο 82% στις 20

Το νοσοκομείο του Μπάφαλο, που

Κατά συνέπεια το νοσοκομείο αναγκά

εργαστείτε τη Δευτέρα. Εσείς αποφασί

Η Χόκαλ, η οποία διαδέχθηκε τον

Σεπτεμβρίου και το 92% τη Δευτέρα.

διαθέτει περίπου 600 κλίνες, χρειά

στηκε να αναβάλει μη επείγουσες επεμ

ζετε”, έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος

Άντριου Κουόμο στις 25 Αυγούστου,
εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της

Στη Νέα Υόρκη υπήρχαν χθες λίγοι

στηκε να θέσει σε “αργία άνευ απο

βάσεις και να προσαρμόσει το ωράριο

της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

λειτουργίας του.

Αν και η πλειονότητα των εκπαιδευτι

περισσότεροι από 3.000 υγειονο

δοχών” περίπου το 5% του προσω

για την αύξηση του ποσοστού των υγει
ονομικών που έχουν ανοσοποιηθεί

μικοί που δεν είχαν εμβολιαστεί σε

πικού του, δηλαδή 167 εργαζόμε

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των

κών έχει εμβολιαστεί ήδη, τα συνδικά

σύνολο 43.000, έναντι περίπου 5.000

νους σε σύνολο 3.303. Το ποσοστό

υγειονομικών αποτελεί τεστ για την

τα του κλάδου και διευθυντές σχολεί

πλήρως κατά της covid-19, το οποίο

στις αρχές της εβδομάδας και περί

των ανεμβολίαστων μάλιστα έφτασε

πόλη της Νέας Υόρκης προτού τεθεί

ων έχουν προειδοποιήσει ότι μια πολύ

την Τετάρτη έφτασε το 87%. Το ποσο

που 8.000 την προηγούμενη εβδομά

το 20% στη μονάδα μακρά θεραπεί

σε ισχύ η υποχρεωτικότητα του εμβο

βίαιη εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται

στό των εμβολιασμένων εργαζομέ

δα, δήλωσε ο δρ. Μίτσελ Κατς διευθυ

ας που διαχειρίζεται το νοσοκομείο

λιασμού για τους εκπαιδευτικούς,

να προκαλέσει προβλήματα στη λει

νων σε οίκους ευγηρίας που έχει λάβει

ντής των υγειονομικών υπηρεσιών της

στην οποία εργάζονται 474 άνθρω

ένα μέτρο που αναβλήθηκε ως σήμε-

τουργία των σχολείων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 To «νέο ΕΣΥ» είναι ήδη εδώ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 138.57 cm² Κυκλοφορία:
:

01-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

To «νέο ΕΣΥ» είναι ήδη εδώ...
Νοσοκομείο
Παίδων Πεντέ
λης. Πρόκειται
για το γεύμα
συνοδού μω
ρού που νοση
λεύεται. Με τα
μέτρα προστα
σίας για παι
διά και συνο
δούς να εξα
ντλούνται στο
αλουμινόχαρ
το. Αυτή είναι
η κατά τα άλ
λα «προτεραι
ότητα στη δη
μόσια Υγεία»
που τσαμπου
νάει η κυβέρ
νηση.
Με τους ερ
γαζόμενους
στα ελάχιστα δημόσια Νοσοκομεία Παίδων να δίνουν
καθημερινό αγώνα απέναντι στις ελλείψεις ακόμη και
στα αυτονόητα, σε προσωπικό και κρατικούς πόρους,
απέναντι στην ασυδοσία των εργολάβων στην καθαρι
ότητα, στη σίτιση, στη φύλαξη, με αποτελέσματα σαν
της φωτογραφίας...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ Νέες
κινητοποιήσεις για ενίσχυση της Υγείας και προστασία
του Ααού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 459.17 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Νέες κινητοποιήσεις για ενίσχυση της Υγείας
και προστασία του Ααού
• Μέρα πανελλαδικής δράσης την Τρίτη 5 Οκτώβρη
για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις δημόσιες
μονάδες Υγείας και Πρόνοιας
• Δυναμική συγκέντρωση χτες στο Περιστέρι από δε
κάδες σωματεία και φορείς
• «Φρακάρουν» οι ΜΕΘ, παραμένουν οι μεγάλες ελλεί
ψεις στα δημόσια νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ Νέες κινητοποιήσεις για ενίσχυση
1
της Υγείας και προστασία του Ααού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,13

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-10-2021

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις και την ομηρία
νάντια στις απολύσεις, στην ανακύ
κλωση της ανεργίας και την επέκτα
ση των ελαστικών εργασιακών σχέσε
ων διαδηλώνουν την Τρίτη 5 Οκτώβρη μέρα πανελλαδικής δράσης για τη μο
νιμοποίηση των συμβασιούχων - οι ερ
γαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες Υγεί
ας και Πρόνοιας, στο πλαίσιο της στά
σης εργασίας (11 π.μ. - 3 μ.μ.).
Τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσο
κομεία «θριάσιο», «Δρομοκάίτειο», Κρα
τικό Νίκαιας και «Μεταξά» συντονίζουν
τη δράση τους και προχωρούν την Τρί
τη σε συγκέντρωση στις 12 μ., στη συμ
βολή των οδών θηβών και Μπελογιάννη και πορεία στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ.
Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ
Απο τη χτεσινη κινητοποίηση στο Περιστέρι
καλεί σε συγκέντρωση στο σαλόνι του
νοσοκομείου στις 2 μ.μ.
μερινή κρίσιμη περίοδο.
Υπενθυμίζεται ότι είναι χιλιάδες οι συμβασιούχοι
Αντιμετωπίζουν συχνά τον εμπαιγμό των κυ
εργαζόμενοι (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ,
βερνήσεων, που από τη μια "αναγνωρίζουν το ρό
με ΣΟΧ) που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στις δη
λο τους" και δίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις μόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, εργάζονται
κάτω από την πίεση κινητοποιήσεων και τον φό
με κουτσουρεμένα δικαιώματα, είναι καθημερι
βο "ξαφνικής κατάρρευσης" των ήδη υποστελε
νά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης και
χωμένων μονάδων - παράταση στις συμβάσεις
της αντικατάστασής τους από άλλους συμβασιτους, αλλά αρνούνται πεισματικά το δίκαιο αίτη
ούχους, ή και, όπως σχεδιάζει η σημερινή κυβέρ
μά μας για μονιμοποίησή τους». «Γνωρίζουμε ότι
νηση, την επιστροφή των εργολαβικών εταιρειών.
η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων
«Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αποκτήσει πολύ
αποτελεί υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρω
τιμη εμπειρία και τυχόν απόλυσή τους - εκτός α
παϊκής Ενωσης για χτύπημα της μόνιμης εργασί
πό το πρόβλημα επιβίωσης που θα δημιουργήσει
ας και σε συνδυασμό με τη διαιώνιση των ελλεί
στους ίδιους και τις οικογένειές τους - θα προψεων προσωπικού, εντάσσονται στο σχεδίασμά
καλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των
για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτι
μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ιδιαίτερα στη ση

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατό λιγότε
ρο και φθηνότερο προσωπικό», αναφέρουν με
ταξύ άλλων στο κοινό κάλεσμά τους τα σωμα
τεία εργαζομένων στα 4 νοσοκομεία, επισημαίνοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή «η κυβέρνηση
της ΝΔ αξιοποιεί τις αναστολές εργασίας για να
"αντικαταστήσουν" μόνιμους εργαζόμενους με
3μηνίτες και να επιταχύνουν τις προαποφασισμέ
νες ιδιωτικοποιήσεις».

Χτες διαδήλωσαν στο Περιστέρι
Κινητοποίηση στο Περιστέρι για την υπεράσπι
ση της Υγείας, των δικαιωμάτων και της ζωής του
λαού πραγματοποίησαν χτες Σωματεία και φορείς
της Δυτικής Αθήνας.
Με συνθήματα όπως «Δώστε τώρα λεφτά για
την Υγεία, όχι για τις τράπεζες και την εργοδο
σία» και «Εργάτη κάνε υπόθεση δική σου, την υ
γεία σου και όλη τη ζωή σου», οι διαδηλωτές συ
γκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου και ακο
λούθησε πορεία στο ΙΚΑ Περιστεριού.
Τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής με την
πολύμορφη δράση που αναπτύσσουν, που κορυφώθηκε χτες με τη συγκέντρωσή τους, απαιτούν
άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της
Υγείας με ενίσχυση σε προσωπικό και υποδο
μές. Γενναία αύξηση κρατικής χρηματοδότησης
για το δημόσιο σύστημα Υγείας. Μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων, όπως 15 μα
θητές ανά τάξη. Επίσης απαιτούν κανένας εργα
ζόμενος, βιοπαλαιστής, αυτοαπασχολούμενος να
μη μείνει χωρίς ρεύμα, αυξήσεις στους μισθούς
και τις συντάξεις.
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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ «Φρακάρουν» οι
ΜΕΘ, παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις στα δημόσια
νοσοκ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 426.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αγώνας για την

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

«Φρακάρουν» οι ΜΕΘ, παραμένουν οι μεγάλες
ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία
Στο «κόκκινο» και η Λάρισα
άνω από 90% είναι η πληρότητα στις ΜΕΘ/ΜΑΦ COVID στα νοσοκο
μεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στην ε
πικράτεια η πληρότητα φτάνει στο 69%, παρόλο που η κυβερνητική
επιτροπή εκτιμά ως «πτωτική» την πορεία της πανδημίας κατά 7%.
Χτες έχασαν τη ζωή τους άλλοι 33 άνθρωποι, ενώ από την έναρξη της ε
πιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.828 θάνατοι.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 326, οι
293 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και το 10,12% είναι πλή
ρως εμβολιασμένοι. Τα νέα κρούσματα ήταν χτες 2.232, εκ των οποίων 511
εντοπίστηκαν στην Αττική, 314 στη Θεσσαλονίκη, 139 στη Λάρισα, 74 στην
Πιερία. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 655.767.
Αλλο ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι από τις 13 Σεπτέμβρη μέχρι χτες
τα κρούσματα στις ηλικίες κάτω των 17 ετών είναι 10.546. Με την έναρξη
της σχολικής χρονιάς, 1 στα 3 κρούσματα αφορά παιδιά κάτω των 17 ετών.

Π

Στο «κόκκινο» η Βόρεια Ελλάδα
Με γεμάτες λοιπόν τις ΜΕΘ, με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που έ
γιναν ακόμα μεγαλύτερες μετά τις αναστολές εκατοντάδων εργαζομένων,
τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης καλούνται να αντιμετωπίσουν την αύξηση
των νοσηλειών των ασθενών με κορονοϊό, και την ίδια ώρα παραμένουν ε
κτός παροχής υγειονομικής φροντίδας χιλιάδες ασθενείς άλλων παθήσεων.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν υγειονομικοί, έχει υπερδιπλασιαστεί ο χρό
νος αναμονής για χειρουργεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ογκολογικούς, καρ
διολογικούς και άλλους ασθενείς. Οι χειρουργικές αίθουσες των νοσοκομείων
δεν λειτουργούν όλες, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων που μετακινούνται για
να καλύψουν την έλλειψη προσωπικού στις ΜΕΘ και αλλού, αλλά και νοσηλευ
τικού προσωπικού. Καθυστερήσεις στα χειρουργεία εμφανίζονται και λόγω έλ
λειψης κλινών ΜΕΘ για περιπτώσεις πολύ σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων.
Ενδεικτικά, στο ΓΝ «Παπαγεωργίου» από 14 χειρουργικές αίθουσες που προ COVID η ανάπτυξή τους, λόγω υποστελέχωσης, σπάνια έφτανε στο
100% - τώρα περιορίστηκαν στις 5 έως 7 αίθουσες. Στο ΑΧΕΠΑ, από τις 10
χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 3, είτε επειδή μετατράπηκαν σε
ΜΕΘ COVID είτε επειδή δεν αρκεί το προσωπικό για να λειτουργήσουν. Στο
«Αγιος Παύλος», λόγω των μετακινήσεων προσωπικού και της έλλειψης αναισθησιολόγων γίνονται μόνο 1-2 χειρουργικές επεμβάσεις και έως 10 το
πικές (από 25 και 40 αντίστοιχα, πριν την πανδημία), ενώ υπάρχουν 400 ορ
θοπεδικά χειρουργεία (αρθροπλαστικές κ.λπ.) σε αναμονή.
Οι ελλείψεις κρεβατιών στις ΜΕΘ COVID αποτελούν τον κανόνα. Ετσι, στο Α
ΧΕΠΑ διασωληνωμένοι παραμένουν στην ανάνηψη, ενώ στο «Παπαγεωργίου»' παρακολουθούνται σε απλούς θαλάμους για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ είναι τραγικά υποστελε
χωμένο και κτιριακά επικίνδυνο, δημιούργησαν χωρίς υποδομή και προσωπικό,
ούτε καν φιάλες οξυγόνου, κλινική COVID για ψυχιατρικούς νοσηλευόμενους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Φωτ. αρχείου
Στο «Θεαγένειο» ΑΝΘ, αιματολογικές, κυτταρολογικές και άλλες εξετάσεις
στέλνονται σε ιδιωτικά κέντρα, λόγω έλλειψης προσωπικού που βγήκε σε ανα
στολή. Οι ελλείψεις σε προσωπικό συνολικά ξεπερνούν τις 200, ενώ την ίδια ώ
ρα μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο υπήρξε αύξηση των ασθενών κατά 17%.
Σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία οι μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε
τμήμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Η υποστελέχωση έχει χτυπήσει «κόκκι
νο», με το νοσηλευτικό προσωπικό να καλείται να κάνει απογευματινές και
νυχτερινές βάρδιες στις κλινικές με 1 - 2 άτομα στη βάρδια που θα πρέπει
να φροντίσουν δεκάδες ασθενείς.

Ασφυκτική η κατάσταση και στη Λάρισα
Σε ασφυκτική κατάσταση βρίσκονται και τα δύο δημόσια νοσοκομεία της
Λάρισας, η οποία βρίσκεται επίσης στο επίπεδο 4 του επιδημιολογικού χάρ
τη και από σήμερα μπαίνει σε μίνι lockdown. Οι ΜΕΘ ξεκίνησαν από χτες να
«φρακάρουν», καθώς έχουν πληρότητα που φτάνει το 70%, ενώ συνολικά
περισσότεροι από 100 ασθενείς νοσηλεύονται στα δύο δημόσια νοσοκομεία,
μεταξύ αυτών και 4 παιδιά στην Παιδιατρική του Πανεπιστημιακού, όπως
και ένα νεογνό. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πληρότητα έχει επιτευχθεί
με το κλείσιμο διαφόρων κλινικών σε κάθε νοσοκομείο, γεγονός που έχει
κάνει ειδικά το Γενικό Νοσοκομείο να ικανοποιεί τις ανάγκες «μίας νόσου».
Τις ευθύνες της κυβέρνησης αναδεικνύουν τα σωματεία των υγειονομι
κών, καθώς «αντί να παίρνει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης των νοσοκομείων

και των Κέντρων Υγείας, με την αναγκαία στελέχωσή τους με μόνιμο προ
σωπικό, προωθεί συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων με τα σχέδια για το
"νέο ΕΣΥ", επιμένει να έχει σε αναστολή δεκάδες εργαζόμενους που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας».
Εκτός από Θεσσαλονίκη και Λάρισα, στο επίπεδο 4 εντάσσονται επίσης
η Χαλκιδική και το Κιλκίς, ενώ παρατείνεται η ισχύς ειδικών μέτρων σε Πι
ερία, Ημαθία, Πέλλα, Καβάλα, Καστοριά, -άνθη και Δράμα.
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 Υποστελεχωμένο ΕΣΥ: Επίδομα... εκτός έδρας σε
αναισθησιολόγους !
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 121.57 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποστελεχωμένο ΕΣΥ:
Επίδομα... εκτός έδρας
σε αναισθησιολόγους!
ΟΜΟΛΟΓΊΑ υποστελέχωσης του ΕΣΥ αποτε
λεί η τροπολογία του υπουργού Υγείας θάνου
Πλεύρη, με την οποία δίνεται επίδομα 250 ευ
ρώ ανά εφημερία στους αναισθησιολόγους του
ΕΣΥ που μετακινούνται σε νοσοκομεία εκτός
Αττικής, καθώς και σε ιδιώτες αναισθησιολόγους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την
κάλυψη κενών σε δημόσια νοσοκομεία εκτός
Αττικής.
Με την κατατεθείσα ρύθμιση, που ψηφίζε
ται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής, η κυ
βέρνηση επί της ουσίας παραδέχεται πως έχει
αφήσει εντελώς ανοχύρωτο το ΕΣΥ, με την κα
τάσταση να έχει χειροτερέψει και τις τελευταί
ες εβδομάδες με τις αυταρχικές αναστολές των
υγειονομικών που δεν εμβολιάζονται. Επιστρα
τεύει έτσι για ακόμη μία φορά ιδιώτες, εν προκειμένω αναισθησιολόγους, για να καλύψει τα
κενά που η ίδια δημιούργησε, δίνοντάς τους ως
κίνητρο το επίδομα των 250 ευρώ ανά εφημε
ρία, ενώ αποζημίωση 250 ευρώ ανά εφημερία
θα χορηγείται και στους εκτός Αττικής μετακι
νούμενους αναισθησιολόγους του ΕΣΥ, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία
της Περιφέρειας. Εν τω μεταξύ, με άλλη ρύθμι
ση του υπουργείου Υγείας, που ψηφίζεται επί
σης σήμερα, επιτρέπεται η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων, ενώ την ίδια ώρα παρατείνονται οι συμβάσεις των επικουρικών έως
τα τέλη Μαρτίου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ζηιούν μαζικές νεκροτομές για να κερδίσουν
αποζημιώσεις
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 577.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

^ Στημένη βιομηχανία

Ζηιούν μαζικές νεκροτομές
για να κερδίσουν αποζημιώσεις
Ο πρόεδροβ ins ΠΟΕΔΗΝ
και η πρόεδροβ του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών
καταγγέλλουν τη νέα
«φάμπρικα» των αρνητών.
κατάσταση στα νεκροτομεία τηε χώpas, ειδικά στην Πάτρα, είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική, καθώε αυξάνονται τα αι
τήματα των συγγενών που αμφισβητούν την
αίτια θανάτου και ζητούν νεκροψία-νεκροτομή για τουε ανθρώπουε τουε, που χάθηκαν
από τον κορονοϊό. Το γεγονόε αυτό προκα-

Η

λεί καθυσιερήσειε σε άλλα περιστατικά,
καθώε, ύστερα από κάθε νεκροτομή σε κά
ποιον που έφυγε από τη ζωή λόγω πανδημίαε, το νεκροτομείο κλείνει για 24 ώρεε,
ώστε να πραγματοποιείται η απαραίτητη
απολύμανση.
Οπρόεδροετηε ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάληε Γιαννάκοε, κατήγγειλε τη νέα τακτική των αρνητών
συγγενών, που έχει ωε αποτέλεσμα οι νεκροί
από κορονοϊό να παραμένουν για μήνεε στα ψυ
γεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων και
να δημιουργείται κίνδυνοε για τη δημόσια Υγεία.
Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «δεν τουε
παραλαμβάνουν. Ζητάνε να υποβληθούν σε

σθέτονταε ότι «πραγματικά δεν αντιλαμβα
νόμαστε τιε διαδικασίεε που ακολουθούν
ται για την ταφή κάποιων ασθενών νοσο
κομείων, που πεθαίνουν από κορονοϊό,
όταν οι συγγενείε αμφισβητούν την αιτία
θανάτου».

νεκροψία, πολλέε φορέε με δικηγόρο, χωpis να διαθέτουν εντολή εισαγγελέα» προ-

Από την πλευρά τηε η πρόεδροε του Ιατρι
κού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου μι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λάει για οργανωμένο κύκλωμα με δικηγόρουε και τεχνικούε συμβούλουε, που έχει
απλώσει τα πλοκάμια του σε αρνητέε, προσπαθώνταε να στρέφει τουε συγγενείε του θανόντοε εναντίον των γιατρών που είχαν αναλάβει την περίθαλψη του ασθενούε, ζητώνταε
μια καλή αποζημίωση.
Δηλώνει ότι «είμαστε σε μία πάρα πολύ

δύσκολη φάση. Ζητάμε να υπάρξει προστασία
του ιατρικού κλάδου και το ακαταδίωκτο με
την έννοια τηε προστασίαε τηε επιστημονικήε
αλήθειαε» και προσθέτει ότι «έχουν απειληθεί
Πατρινοί γιατροί. Τουε παίρνουν τηλέφωνα

στα ιατρεία τουε ή όταν έρχονται ασθενείε
και οι γιατροί τούε μιλούν για κορονοϊό δέ
χονται μία επιθετική συμπεριφορά».
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 Μετακινήσεις που αποδυναμώνουν και απαξιώνουν
το σύστημα υγείας J β
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 241.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μετακινήσεις που αποδυναμώνουν και απαξιώνουν το σύστημα υγείας

J β
Του Γ ιώργου Λαμπράκη

αυξημένες ανάγκες της χειρουργικής κλινικής του

ου αντιλήφθηκετο πρόβλημα, το οποίο επρόκειτο να

Νοσοκομείου Βόλου, όπου άρχισε να υλοποιείται ο

προκληθεί και αποδέχτηκε την πρόταση να καλύπτει

σχεδιασμός για την επιστροφή στην κανονικότητα,

μειωμένες εφημερίες ο εν λόνω αναισθησιολόγος

μέσω της πλήρους λειτουργίας των χειρουργείων.

στη Μονάδα Εντατικής. Οι άλλοι δύο, παρά τις αντι

Από την άνοιξη του 2020 επιβλήθηκαν έκτακτα μέ

δράσεις, θα μετακινηθούν, αποδυναμώνοντας το

τρα σε ό,τι αφορά στις προγραμματισμένες χειρουρ

Νοσοκομείο Βόλου, ενώ επιχειρείται να αποκατα

γικές επεμβάσεις, λόνω των ειδικών συνθηκών που

σταθεί η ομαλότητα στη χειρουργική κλινική, ενώ
εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος της πανδη

Ούτε οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών σε τοπικό

διαμόρφωσε στο δημόσιο σύστημα υγείας η πανδη

και κεντρικό επίπεδο, ούτε π προειδοποίηση ακόμη

μία. Τα συγκριμένα μέτρα άρθηκαντοτελευταίο χρο

μίας. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε τι είναι χειρότερο,

και για παραιτήσεις ήταν αρκετές, ώστε να αλλάξει η

νικό διάστημα και σταδιακά τα Νοσοκομεία άρχισαν

η διαρκής περιθωριοποίηση του Νοσοκομείου Βό

απόφαση του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περι

να επιστρέφουν στους ρυθμούς προ κορονοϊού.

λου, εξαιτίας των επιλογών των διοικούντων σε επί

φέρειας για τη μετακίνηση δύο αναισθησιολόγων

Ωστόσο, οι ιατρικές ειδικότητες, που είναι απαραί

πεδο κεντρικής εξουσίας και 5ης ΥΠΕ ή ότι συνεχίζει

από το Νοσοκομείο Βόλου στα Νοσοκομεία της Λα

τητες για την πλήρη επαναλειτουργία των χειρουργεί

να συμβαίνει, ενώ η υγειονομική κρίση παραμένει σε

μίας και του Καρπενησιού. Στο ζήτημα, που ανέδειξε

ων, όπως οι αναισθησιολόγοι, ούτε αυξήθηκαν, ούτε

έξαρση; Ιατρικές ειδικότητες, όπως του αναισθησιο-

η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας, παρε-

διασφαλίστηκε ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους.

λόγου, που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λει

νέβη η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, εκδί-

Το παράδειγμα του Νοσοκομείου Βόλου είναι χαρα

τουργία των δημόσιων δομών υγείας, πρέπει να δια-

δοντας σκληρή ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλ

κτηριστικό, καθώς μόλις δημιουργήθηκε ομάδα

φυλάπονται σαν κόρη οφθαλμού και να ενισχύονται

λεται προσπάθεια αποδυνάμωσης των δημόσιων δο

οκτώ αναισθησιολόγων, που μπορούν να καλύπτουν

με νέους επιστήμονες. Οχι να αποδυναμώνεται το

μών υγείας, μέσω της μετακίνησης γιατρών από το

τις ανάγκες στη μετά την πανδημία εποχή, έρχεται η

ένα Νοσοκομείο για να καλύπτονται οι ανάγκες του

ένα Νοσοκομείο στο άλλο.

5η ΥΠΕ και ανατρέπει τα δεδομένα, αποφασίζοντας

διπλανού, επειδή η κεντρική εξουσία στερείται σχε

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αναισθησιολόγοι,

να μετακινηθούν δύο αναισθησιολόγοι. Ευτυχώς, για

δίου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και πα

που αποφασίστηκε να μετακινηθούν από το Αχιλλο-

τον τρίτο, που επρόκειτο να μετακινηθεί στη ΜΕΘ του

ράλληλα δεν κρύβει τις επιδιώξεις της για ιδιωτικο

πούλειο στη Λαμία και το Καρπενήσι, καλύπτουν τις

Νοσοκομείου Βόλου, η διοίκηση του Αχιλλοπουλεί-

ποιήσεις.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9

 Κατεβάζουν ρολά οι ιδιώτες γιατροί με αιχμές για
την κυβέρνηση
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 540.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1

01-10-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κατεβάζουν ρολά
οι ιδιώτες γιατροί με αιχμές
για την κυβέρνηση
Προανήγγειλαν εικοσιτετράωρη προειδοποιητική απεργία
όλων των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών,
διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυϊατρείων στις 12 Οκτωβρίου
με αίτημα την επαρκή χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και νομοθετική κατάργηση του clawback

έτωπο μέχρι και με με την κατάρρευση της δημόσιας
κομμάτι των ιδιωτών Υγείας και φυγή όλων των νέων ια
γιατρών έχει ανοίξει η τρών εκτός Ελλάδος».
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, οι
κυβέρνηση με αφορμή
πάροχοι του ιδιωτικού τομέα της
το clawback στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και τον προϋπολο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
έχουν βάλει πλάτη για ποιοτικές
γισμό για την Υγεία.
Συνέντευξη Τόπου για το συγκε υπηρεσίες με σχεδόν μηδενικό κό
κριμένο θέμα έδωσε το Συντονιστι στος. Η δημιουργία του clawback δηλαδή η επιστροφή χρημάτων από
κό Όργανο Φορέων ΠΦΥ, όπου
συμμετέχουν οι Πανελλήνιες Ομο τους υγειονομικούς φορείς- ουσια
σπονδίες Σωματείων Κλινικοεργα- στικά αποτέλεσε μία λύση ανάγκης,
στηριακών Ειδικοτήτων και Ιδιωτι λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού
κής Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο Πα στην Υγεία, τα χρόνια της κρίσης.
Ωστόσο, από τη στιγμή που η κυ
νελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών
βέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να
Διαγνωστικών, η Πανελλήνια
αυξήσει τον προϋπολογισμό για την
Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εται
ρειών και Πολυϊατρείων και η Ένω Υγεία, το clawback συνεχίζει να υφίσταται παρότι η κυβέρνηση είχε διαση Ιατρών ΕΟΠΥΥ.
Μάλιστα προανήγγειλαν εικοσι βεβαιώσει ότι θα το μειώσει -αν όχι
τετράωρη προειδοποιητική απερ να το καταργήσει.

Μ

γία όλων των εργαστηριακών και
κλινικοεργαστηριακών ιατρών,
διαγνωστικών εργαστηρίων και
πολυϊατρείων στις 12 Οκτωβρίου,
με αίτημα την επαρκή χρηματοδό
τηση της Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας και νομοθετική κατάρ
γηση του claw back «αν δεν θέλου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν πληρώνονται
«Με την εφαρμογή του clawback
και του rebate συνολικά πάνω από
το 50% των εξετάσεων ετησίως που
διενεργούνται σε μονάδες Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν πλη
ρώνονται σε αυτές, ενώ είναι υπο

χρεωμένες να τις εκτελούν. Είναι
σαν να αναγκάζεις ένα εργαζόμενο
να δουλεύει για 8 ώρες και ο εργο
δότης να τον πληρώνει για 3» δη
λώνουν χαρακτηριστικά οι φορείς.
Συνεπώς είναι αδύνατο να επιβιώ
σει κάποιος με αυτές τις αμοιβές.
Το συγκεκριμένο πλαίσιο, μάλι
στα, έχει αποτέλεσμα την τελευταία
δεκαετία να φύγουν για το εξωτερικό
20.000 γιατροί, ενώ με αυτόν τον ερ
γασιακό μεσαίωνα υπολογίζεται ότι
θα φύγουν άλλοι 40.000, οι οποίοι
έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει
πληρώσει το κράτος για τη μόρφωσή
τους και θα γίνουν εργατικό δυναμι
κό σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Οι ιδιώτες έχουν ζητήσει επανει
λημμένους συνάντηση με τον Θόδω
ρο Σκυλακάκη για να αιτηθούν αύ
ξηση της χρηματοδότησης της Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο
μικών έχει αρνηθεί. Μάλιστα κατη
γορούν τον Θ. Σκυλακάκη ότι, εάν
δεν δώσει τη χρηματοδότηση που
ζητείται, θα είναι υπεύθυνος για την
κατάρρευση της δημόσιας Υγείας.

Ανιώνης Ραυτόπουλος
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 Νέα Υόρκη- κορωνοϊός: Υποχρεωτικός εμβολιασμός
για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 378.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-10-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νέα Υόρκη- κορωνοϊός:
Υποχρεωτικός εμβολιασμός για
υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς
Η πολιτεία και η πόλη της Νέας
Υόρκης, που επλήγησαν σφοδρά από
την covid-19, είναι οι πρώτες στις
ΗΠΑ που πειραματίζονται με τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγει
ονομικών και των εκπαιδευτικών.
Από τη Δευτέρα όλο το υγειονομι
κό προσωπικό των δημόσιων και
ιδιωτικών νοσοκομείων της πολιτεί
ας, σχεδόν 520.000 άνθρωποι, πρέπει
να έχουν εμβολιαστεί κατά της co
vid-19 για να εργαστούν, σε διαφο
ρετική περίπτωση αναστέλλεται η
καταβολή του μισθού τους και κινδυ
νεύουν με απόλυση.
Η Δημοκρατική κυβερνήτης της
πολιτείας Κάθι Χόκαλ αρχικά είχε
προκαλέσει έκπληξη όταν είχε προει
δοποιήσει ότι θα κινητοποιήσει την
Εθνοφρουρά για να αντικαταστήσει
τους μη εμβολιασμένους υγειονομι
κούς, φοβούμενη μια χαοτική κατά
σταση στα νοσοκομεία. Ωστόσο τελι
κά εξέφρασε την ικανοποίησή της
που κανένα νοσοκομείο δεν έκλεισε
λόγω έλλειψης προσωπικού.
Από τον Μάρτιο του 2020 η covid19 έχει προκαλέσει τον θάνατο πε
ρισσότερων από 56.000 ανθρώπων
στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, σε
συνολικό πληθυσμό 20 εκατομμυ
ρίων, εκ των οποίων οι 34.000 μόνο
στην πόλη της Νέας Υόρκης.
Την απόφαση των αρχών της πολι
τείας αυτής αναμένεται να ακολου
θήσουν και άλλες, όπως η Καλιφόρνια που καθιστά από σήμερα υποχρε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ωτικό τον εμβολιασμό των υγειονο
μικών, αν και εκεί θα μπορούν να
συνεχίσουν να εργάζονται και οι
ανεμβολίαστοι εφόσον κάνουν κάθε
εβδομάδα τεστ.
Η Χόκαλ, η οποία διαδέχθηκε τον
Άντριου Κουόμο στις 25 Αυγούστου,
εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή
της για την αύξηση του ποσοστού
των υγειονομικών που έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως κατά της covid-19,
το οποίο χθες Τετάρτη έφτασε το
87%. Το ποσοστό των εμβολιασμέ
νων εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας
που έχει λάβει μία δόση εμβολίου
αυξήθηκε επίσης για να περάσει από
το 71% που ήταν στις 24 Αυγούστου,
στο 82% στις 20 Σεπτεμβρίου και το
92% τη Δευτέρα.
Για την Χόκαλ, που αντιμετωπίζει
ένα από τα πρώτα πολιτικά της τεστ,
αυτό “αποδεικνύει ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγει
ονομικών είναι απλώς σωστή”, αν
και υπήρξαν αρκετές προσφυγές στα
δικαστήρια εναντίον του μέτρου, μέ
χρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα.
Στη Νέα Υόρκη υπήρχαν χθες λίγοι
περισσότεροι από 3.000 υγειονομικοί
που δεν είχαν εμβολιαστεί σε σύνολο
43.000, έναντι περίπου 5.000 στις
αρχές της εβδομάδας και περίπου
8.000 την προηγούμενη εβδομάδα,
δήλωσε ο δρ. Μίτσελ Κατς διευθυν
τής των υγειονομικών υπηρεσιών της
πόλης.
Όμως η κατάσταση δεν είναι ίδια

σε όλα τα νοσοκομεία της πολιτείας.
Το νοσοκομείο του Μπάφαλο, που
διαθέτει περίπου 600 κλίνες, χρει
άστηκε να θέσει σε “αργία άνευ απο
δοχών” περίπου το 5% του προσωπι
κού του, δηλαδή 167 εργαζόμενους
σε σύνολο 3.303. Το ποσοστό των
ανεμβολίαστων μάλιστα έφτασε το
20% στη μονάδα μακρά θεραπείας
που διαχειρίζεται το νοσοκομείο
στην οποία εργάζονται 474 άνθρωποι
από τους οποίους περίπου 100 δεν
έχουν εμβολιαστεί κατά της covid19. Κατά συνέπεια το νοσοκομείο
αναγκάστηκε να αναβάλει μη επεί
γουσες επεμβάσεις και να προσαρμό
σει το ωράριο λειτουργίας του. Ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγει
ονομικών αποτελεί τεστ για την πόλη
της Νέας Υόρκης προτού τεθεί σε
ισχύ η υποχρεωτικότητα του εμβο
λιασμού για τους εκπαιδευτικούς,
ένα μέτρο που αναβλήθηκε ως αύριο
έπειτα από δικαστική απόφαση.
“Κάντε την πρώτη δόση ή μην έρ
θετε να εργαστείτε τη Δευτέρα. Εσείς
αποφασίζετε”, έγραψε στο Twitter ο
δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε
Μπλάζιο. Αν και η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί ήδη,
τα συνδικάτα του κλάδου και διευ
θυντές σχολείων έχουν προειδοποι
ήσει ότι μια πολύ βίαιη εφαρμογή
του μέτρου ενδέχεται να προκαλέσει
προβλήματα στη λειτουργία των σχο
λείων.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP
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 Ακυρώνονται τα χειρουργεία στο «Μεταξά»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 273.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1
01-10-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Xoopis αναισθησιολόγοικ το νοσοκομείο από το Πάσχα!

Ακυρώνονται τα χειρουργεία

σιο «Μεταξά»
Απόγνωση νιώθουν όσοι ασθενείς περιμένουν
ογωνιωδώς νο χειρουργηθούν στο νοσοκομείο
«Μειαξά».
Οι σοβαρέε ελλείψει των αναισθησιολόγων προκαλούν ποΓίΓίά
ερωτήματα για το τι τελικά έκανε τόσο καιρό η κυβέρνηση, αφού
-όπωε αποδείχθηκε- δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ούτε την παν
δημία ούτε και τα τρέχοντα προβλήματα στα νοσοκομεία.
Εάν ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει eras χειρουργικέΞ ανάγκεε των ασθενών, τότε τι μπορεί να ακολουθήσει; Αυτή
τη στιγμή στο νοσοκομείο «Μεταξά» λόγω ms έλλειψή αναισθησιολόγων λειτουργεί μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι και εξυπη
ρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά. Το «Μεταξά» είχε δώδεκα
αναισθησιολόγουε και πλέον έχει μόνο τέσσερειε, με αποτέλε
σμα ν' ακυρώνονται τα χειρουργεία και να εξυπηρετούνται μόνο
έκτακτα περιστατικά.
«Το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά το Πάσχα. Αρχισαν κάποιεε
μετακινήσει αναισθησιολόγων στα νησιά για να καλύψουν us
ανάγκεε εκεί, με αποτέλεσμα να παραιτηθούν οι 5 από τουε 12
αναισθπσιολόγουε.Έμειναν 7, η μία αναισθησιολόγοε διορίστη
κε σε κάποιο νοσοκομείο, έμειναν έξι. Από mus έξι αποφασίσα
με να δουλέψουμε τα τρία χειρουργικά τραπέζια και πριν από 15

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μέρεε η μια αναισθησιολόγοε πήρε αναρρωτική. Μετά από λίγεε
μέρε5 pas ήρθε μήνυμα ncos έφυγε άλλη μία αναισθησιολόγοε
για τη Λήμνο», δηλώνει ο Παύλοε Σαρώφ, διευθυντήε Ιατρικήε
Υπηρεσίαε του εν λόγω νοσοκομείου. «Τis εξειδικευμένεε επεμβάσειε που κάνουμε δεν θα μπορούμε να us κάνουμε, με αποτέ
λεσμα όσοι έρχονται και αποζητούν θεραπεία, θα πρέπει να περι
μένουν. Αυτό είναι άσχημο. Enions, παίζειε με την ψυχολογία των
αρρώστων και τη δική pas, γιατί δεν ξέρουμε τι να mus πούμε»,
κατέληξε ο κ. Σαρώφ.
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 Όχι άλλα χειροκροτήματα, ώρα για πράξεις
Πηγή:

7ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 383.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1
30-09-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Όχι άλλα χειροκροτήματα,
ώρα για πράξειε
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίμέρα κι
νων βρέθηκαν λίγοι υγειονομι
νητοποί
κοί
και
οι
εκπρόσωποι
ησή των
συλλογών αλλά και παρατά
ξεων διεκδικώνταε καλύτερεε
υγειονομι
συνθήκεε εργασίαε και μονιμο
κών αφού η ΠΟΕΔΗΝ
ποίηση των συμβασιούχων συ
με απόφασή τηεναδέλφων
ορ
TOUS.
Ο πρόεδροε του Συλλόγου
γάνωσε κινητοποι
Εργαζομένων
κ.
Γιώργοε
ήσει και στάση
Φλούδαε μιλώνταε για την κι
εργασίαε διεκδικώννητοποίηση ξεκαθάρισε ότι δεν
κινδυνεύει το δημόσιο σύστημα
ταε μεταξύ άλλων
υγείαε από τουε ανεμβολίαπολλών αιτημάτων
στουε
συναδέλφουε
τουε
την επιστροφή των
καθώε ουδέποτε καθ’ όλη τη
διάρκεια τηε πανδημίαε δεν
ανεμβολίαστων υγει
υπήρξε θέμα. «Να γυρίσουν
ονομικών στην εργα
τώρα οι συνάδελφοί μαε οι
σιακούς___________
ανεμβολίαστοι. Δεν κινδυ

Η

Στην είσοδο του Πανεπιστη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νεύουν οι ασθενείε από το
υγειονομικό προσωπικό. Δεν

φτάνουν τα χειροκροτήματα»
ανέφερε ο κ. Φλούδαε που ζή
τησε επίσηε την μονιμοποίηση
των συμβασιούχων εργαζόμε
νων αλλά και την ένταξη στα
βαρέα και ανθυγιεινά.
Ο κ. Γιώργοε Πρέντζαε από το
ΠΑΜΕ Υγείαε αναφέρθηκε σε
όσα σχεδιάζονται στην δημόσια
υγεία και συγκαλυμμένα αποκρύπτονται λέγονταε μεταξύ
άλλων ότι οι εργολάβοι περιμέ
νουν να επιστρέφουν «προσφέρονταε»
συνθήκεε
εργασιακού μεσαίωνα.
Στο ίδιο μήκοε κύματοε αλλά
με διαφορετικέε προσεγγίσειε
όσο αναφορά τιε πολιτικέε προσεγγίσειε κινήθηκαν και οι δηλώσειε
των
άλλων
εκπροσώπων.
Εκ μέρουε τηε επιτροπήε

αγώνα των συμβασιούχων ο
Σωτήρηε Ζώτοε ανέφερε: «Οι
συμβασιούχοι δεν διεκδικούν
παράταση των συμβάσεων. Στα
Νοσοκομεία και στο Πανεπιστη
μιακό Νοσοκομείο υπάρχουν
πολλέε κενέε οργανικέε θέσειε

και καλύπτουν πάγιεε και διαρκείε ανάγκεε. Ζητάμε την μονι
μοποίηση».
Τέλοε, στο πλευρό των υγει
ονομικών το NT τηε ΑΔΕΔΥ
Ιωαννίνων. Ο πρόεδροε Χρίστοε Γρίβαε στάθηκε στην προ

σπάθεια των υγειονομικών που
καθημερινά βρίσκονται αντιμέ
τωποι με τιε συνέπειεε τηε παν
δημίαε και διεκδίκησε και
αυτόε με την σειρά του την δι
ευθέτηση των πάγιων αιτημά
των.
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 «Κόκκινες» οι ΜΕΘ στη Β. Ελλάδα
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 452.88 cm² Κυκλοφορία:
:

30-09-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

• ΚΑΤΑ 35% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΣΩΑΗΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΣΙΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

«Κόκκινες» οι ΜΕΘ στη Β. Ελλάδα
Η πίεση που δέχεται ήδη το σύστημα
υγείας στη Βόρεια Ελλάδα από τους
ασθενείς με λοίμωξη λόγω κορωνοϊού
και η ταχύτητα στην κάλυψη των κλινών
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) Covid στα δημόσια νοσοκομεία
καθόρισαν την εισήγηση της επιτροπής
επιδημιολόγων για «κοκκίνισμα» άλλων
τεσσάρων περιοχών, μεταξύ των οποίων
η Θεσσαλονίκη, όπως και τη σχετική
απόφαση της Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29.

κύμα να βρίσκεται στην αρχή του, οι διασωληνωμένοι
στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυξημένοι κατά 35% σε σχέση
ο «κύμα» των ασθενών προς τα νοσοκομεία γίνεται
με τον περσινό δύσκολο Νοέμβριο, αποτελώντας έναν
ολοένα και πιο ορμητικό στις περιοχές της Μακε
κακό οιωνό για την πορεία της επιδημίας και την επίπτω
δονίας και της Θράκης, με τη χαμηλή εμβολιαστική
σή της στις αντοχές του ΕΣΥ για το επόμενο διάστημα.
κάλυψη των πολιτών να αποτελεί την κύρια αιτία για
την έντασή του.
Στην «κόκκινη ζώνη» Θεσσαλονίκη,
Είναι ενδεικτικό ότι στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)
Χαλκιδική, Κιλκίς και Λάρισα Τι μέτρα θα ληφθούν
Κιλκίς, που χαρακτηρίστηκε «κόκκινη» όπως και η Χαλ
Στην κατηγορία 4 του επιδημιολογικού χάρτη μπήκαν
κιδική, είναι ανεμβολίαστο το 60% των πολιτών.
το απόγευμα της Τετάρτης οι Περιφερειακές Ενότητες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
Θεσσαλονίκης, η Λάρισας, Κιλκίς και Χαλκιδική.
protothema.gr, το περασμένο 24ωρο στις ΜΕΘ των νο
Σε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας προβλέπονται τα πιο
σοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης νοσηλεύ
κάτω μέτρα:
ονταν διασωληνωμένοι 117 ασθενείς. Σε απλές κλίνες
- Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 τα ξημερώματα
Covid-19 βρίσκονταν 558 ασθενείς με την πορεία προς

Τ

τις ΜΕΘ για τουλάχιστον του 5% εξ αυτών να είναι δρο
μολογημένη με βάση τα στατιστικά των νοσηλειών κατά
την επιδημία που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί.
Η σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στις
ΜΕΘ πέρυσι τον Νοέμβριο, καθώς δυνάμωνε το δεύ
τερο επιδημικό κύμα που «έπνιξε» τη Βόρεια Ελλάδα
και εξαπλώθηκε απειλητικό σε όλη την επικράτεια, είναι
αποκαλυπτική για το πώς θα κινηθεί το αμέσως επόμενο
διάστημα το νέο «κύμα».
Τότε οι διασωληνωμένοι ήταν στους87 - 204 ήταν οι νο
σηλευόμενοι σε απλές κλίνες. Πλέον και με το επιδημικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έως 06.00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και
σοβαρούς λόγους υγείας.
- Απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το εικοσιτετράωρο
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυ
χαγωγίας.
Η έναρξη των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί τις
προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής
υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η απόφαση να ενταχθούν στο «κόκκινο» ελήφθη μετά
την εισήγηση των ειδικών της επιτροπής εμπειρογνω

μόνων λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων
στις συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται ότι η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση
του ΕΟΔΥ κατέγραψε σήμερα 325 νέα κρούσματα στη
Θεσσαλονίκη και 122 στη Λάρισα.
Παράλληλα, στο «κόκκινο» παραμένουν οι ΠΕ Καστο
ριάς, Δράμας, Ημαθίας, Ξάνθης, Πιερίας, Πέλλας και
Καβάλας, ενώ στο επίπεδο 3, «πορτοκαλί» «πέφτει» η
ΠΕ Αργολίδας.
Παράλληλα, με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσηςτου
ιικού φορτίου στη χώρα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
εισηγήθηκε οι πολίτες που θα προσέρχονται σε δημόσι
ες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, να πληρούν τρεις
προϋποθέσεις: Να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολια
σμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test.
Μάλιστα, οι ειδικοί έχουν ζητήσει η εισήγηση αυτή να
τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Καταγγελία από ΠΟΕΔΗΝ: Νεκροί από
κορωνοϊό μένουν επί μήνες στα ψυγεία
των νοσοκομείων
Νεκροί από κορωνοϊό παραμένουν για μήνες στα ψυ
γεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων. Αυτή τη
σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος των εργα
ζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης
Γιαννάκος.
«Πραγματικά, δεν αντιλαμβανόμαστε τις διαδικασίες που
ακολουθούνται για την ταφή κάποιων ασθενών νοσοκο
μείων, που πεθαίνουν από κορωνοϊό, όταν οι συγγενείς
αμφισβητούν την αιτία θανάτου», τόνισε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας πως «δεν τους παραλαμβάνουν. Ζητούνε
να υποβληθούν σε νεκροψία, πολλές φορές με δικηγό
ρο, χωρίς να διαθέτουν εντολή εισαγγελέα».
Τη νεκροψία, την παραγγέλνουν οι θεράποντες ιατροί,
όπως είπε, διαφορετικά, οι συγγενείς πρέπει να απευ
θυνθούν στην Εισαγγελία.
Έτσι, νεκροί από κορωνοϊό «παραμένουν επί μήνες στα
ψυγεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων, αφού
αρνούνται να τους παραλάβουν οι συγγενείς χωρίς νε
κροψία, με αποτέλεσμα να είναι έντονη η δυσοσμία και
να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», κατήγγειλε
ο κ. Γιαννάκος.
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