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 Χρέη 1 δισ. ευρώ στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 458.39 cm² Κυκλοφορία:
:

07-10-2021
2340

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ρέη ύψους 927 εκατ.
ευρώ, έναντι μόλις 344
εκατ. το Δεκέμβριο του
2019, έχουν τα νοσοκο
μεία, σύμφωνα με το
προσχέδιο του προϋπολογισμού,
που κατατέθηκε στη Βουλή.
Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν
στον Ιούλιο του 2021 και εκτιμάται
ότι μέχρι τα τέλη του έτους οι ληξι
πρόθεσμες οφειλές θα φθάσουν αν
δεν ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Πά
ντως, στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται ποσά από clawback και re
bates που δεν έχουν συμψηφιστεί.
Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφει
λές της Γενικής Κυβέρνησης έ
χουν φθάσει τα 1,7 δισ. ευρώ (Ιού
λιος 2021), έναντι 1,3 δισ. το Δε
κέμβριο του 2019.
Τον Απρίλιο του 2021 καταρτίστη
κε νέο σχέδιο εκκαθάρισης ληξι
πρόθεσμων υποχρεώσεων, λαμβά-
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νοντας υπόψη τις εποχιακές δια
κυμάνσεις που παρατηρούνται ε
ντός του έτους σε συγκεκριμένους
φορείς και προβλέφθηκε ένα ελά
χιστο σταθερό ποσό ληξιπρόθε
σμων υποχρεώσεων για κάθε υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Παράλληλα, με απαρέγκλιτο στό
χο την πλήρη εκκαθάριση των λη
ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
ΦΓΚ προς τρίτους, συστάθηκε ο
μάδα εργασίας για την αναμόρφω
ση, επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου
που διέπει τη δημοσιονομική δια
χείριση στην Κεντρική Διοίκηση,
λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές
αρχές που πρέπει να ακολουθού
νται για τη διασφάλιση της δημο
σιονομικής πειθαρχίας.
Έλλειμμα ύψους 220 εκατ. για το
2022 σε νοσοκομεία και πρωτο
βάθμια φροντίδα προβλέπει το

προσχέδιο του προϋπολογισμού,
που κατέθεσε η κυβέρνηση στη
Βουλή. Όπως αναφέρεται, θα πα
ρουσιάσει επιδείνωση σε σχέση με
την πρόβλεψη του Μεσοπρόθε
σμου Προγράμματος Δημοσιονο
μικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 20222025 κατά 141 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται
να είναι μειωμένα κατά 16 εκατ.
ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυ
ρίως στην αναμενόμενη μείωση
των λοιπών εσόδων των εν λόγω
φορέων, ενώ τα έξοδα αναμένεται
να είναι αυξημένα κατά 125 εκατ.
ευρώ, αποτυπώνοντας τόσο την
αύξηση της φαρμακευτικής δαπά
νης και της δαπάνης για την αγο
ρά αγαθών και υπηρεσιών, όσο και
την αυξημένη δαπάνη μισθοδοσί
ας του επικουρικού προσωπικού
που προσλήφθηκε για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας Covid-19.

Το 2021, είχαμε επιπλέον δαπάνες
του Δημοσίου, ύψους 1.329 εκατ.
ευρώ, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω
των μέτρων που ελήφθησαν για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και συνέτειναν στην αύξηση της εκτίμησης
του τρέχοντος έτους σε σχέση με το
ΜΠΔΣ 2022-2025. Ανάμεσάτους:
πρόσθετες έκτακτες δαπάνες λό
γω της πανδημίας, φορέων του Υ
πουργείου Υγείας, από 85 εκατ.
ευρώ σε 353 εκατ. ευρώ, δηλαδή
αύξηση κατά 268 εκατ. ευρώ,
την πρόσληψη έκτακτου υγειονο
μικού προσωπικού, από 131 εκατ.
ευρώ σε 181 εκατ. ευρώ, δηλαδή
αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ,
το νέο μέτρο παροχής κινήτρων
για τον εμβολιασμό των νέων, με
κόστος 70 εκατ. ευρώ και το νέο
μέτρο της παροχής των διαγνω
στικών self-tests προς τους μαθη
τές, με κόστος 60 εκατ. ευρώ.
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 Παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ
αύριο
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 119.51 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Παναττική στάση
εργασίας
και συγκέντρωση
στο ΣτΕ αύριο
Απαιτούν την ανάκληση
των αναστολών εργασίας
και τη μονιμοποίηση
των συμβασιούχων
Σε παναττική στάση εργασίας (8 π.μ. 11 π.μ.) και συγκέντρωση στο Συμβούλιο
Επικράτειας, όπου εκδικάζεται η αγωγή
κατά των αναστολών εργασίας, προχω
ρούν αύριο οι εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία.
Οι εργαζόμενοι απαιτούν την ανάκληση
των αναστολών εργασίας, τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, επικουρικών, ερ
γολαβικών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση ενί
σχυση των δημόσιων νοσοκομείων και Κέ
ντρων Υγείας με έκτακτη χρηματοδότη
ση, επείγουσες προσλήψεις προσωπικού.
Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τους χιλιάδες
εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστο
λή, συνεχίζεται η εργασιακή ομηρία χιλιά
δων συμβασιούχων που καλύπτουν κρί
σιμες ανάγκες των νοσοκομείων και Κέ
ντρων Υγείας και εξακολουθούν να κιν
δυνεύουν με απόλυση τους επόμενους
μήνες. Ενώ ο αριθμός των μόνιμων εργα
ζομένων στην Υγεία μειώθηκε κατά 538
εργαζόμενους στη διάρκεια της επιδημί
ας (από 77.532 τον Μάρτη 2020 σε 76.954
τον Ιούλη 2021).
Επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι
την Τετάρτη 13 Οκτώβρη, σε συγκέντρω
ση στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής για τη
στελέχωση και πλήρη επαναλειτουργία του.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τε
λευταίας κινητοποίησης, ο διοικητής της
2ης ΥΠΕ ενημέρωσε για την πρόθεση δι
ασύνδεσης του νοσοκομείου Δυτικής Ατ
τικής με το «Αττικόν» και τη λειτουργία ως
step-down νοσοκομείου (όπου θα μεταφέρονται για να νοσηλευτούν ασθενείς, που
η νοσηλεία τους χρονίζει στο «Αττικόν»),
Παράλληλα οι υγειονομικοί προετοιμά
ζουν τη μεγάλη πανυγειονομική απεργία
στις 21 Οκτώβρη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στους δρόμους για την ενίσχυση της δημόσιας
Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 290.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

Στους δρόμους για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας
αχητική συγκέντρωση και συλ
λαλητήριο με αφορμή τα οξυμένα προβλήματα στο χώρο της
δημόσιας Υγείας στο νομό, καθώς
και την ανάγκη άμεσης ενίσχυσής
της, πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα, σε συνέχεια των πρωτο
βουλιών που έχουν πάρει το Εργα
τικό Κέντρο της πόλης, σειρά ερ
γατικών συνδικάτων, συλλόγων και
φορέων της Ηλείας.
Με συνθήματα όπως «επίταξη ι
διωτών σε όλη την Υγεία, να πλη
ρώσουν κράτος και εργοδοσία»,
καθώς και «βάλτε τα κέντρα στην
εφημερία, στηρίχτε τη δημόσια
και δωρεάν Υγεία», οι συγκεντρω
μένοι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης, καλώντας ταυτόχρονα
τον λαό να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Στην κεντρική ομιλία, η πρόεδρος του ΕΚ Αμαλιάδας, Νατάσα Παναγιωτάρα,
σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «τη στιγμή που η Ηλεία βρίσκεται στο κόκκινο από επιδημιολογικής πλευράς, η κατάσταση στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ε
ξακολουθεί και παραμένει απαράδεκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συν
θήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό».
Αναφερόμενη ειδικά στην κατάσταση στο νομό, θύμισε τις εξαγγελίες της κυ
βέρνησης ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 χλμ. και
ότι ο καθένας θέλει ένα νοσοκομείο έξω από το σπίτι του». «Για αυτό τις προη
γούμενες μέρες το Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κρεστένων λόγω άδειας δύο
γιατρών δεν μπορούσε να κάνει εφημερίες και συνεχίζουν τις μετακινήσεις του
υγειονομικού προσωπικού από το Νοσοκομείο Αμαλιάδας προς αυτό του Πύρ
γου, τη στιγμή που δεν έχει καλυφθεί κανένα κενό γιατρού στον Πύργο μετά τις
περίπου 20 αποχωρήσεις. Μετατρέπουν έτσι το Νοσοκομείο Αμαλιάδας σε εμβολιαστικό κέντρο με χαρακτηριστικά λειτουργίας αγροτικού ιατρείου, λόγω της με
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τακίνησης τόσο του ιατρικού όσο και νο
σηλευτικού προσωπικού», ανέφερε με
ταξύ άλλων.
Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυναν οι: Σωκράτης Σωτηρόπουλος, πρόε
δρος του Συλλόγου Εργαζομένων Αμαλιά
δας, Μαλβίνα Κερερέ, πρόεδρος του Σω
ματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Πύρ
γου, Χρηστός Γαρύφαλος, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων δήμων Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας - Ζαχάρως, Νίκος Λοχοβίτης πρόεδρος εργαζομένων ΕΔΟΠ
ΔΕΗ και Γιάννης Γιαννόπουλος, γραμμα
τέας ΕΛΜΕ Ηλείας.
• Επόμενος αγωνιστικός σταθμός στις
δράσεις των φορέων της Ηλείας είναι το
συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί
στον Πύργο την Τρίτη 12 Οκτώβρη στην κεντρική πλατεία στις 6.30 μ.μ.

Κινητοποιήσεις από σήμερα
σε Ικαρία · Φούρνους
Αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενάντια
στην υποβάθμιση των δημόσιων μονάδων Υγείας σε Ικαρία και Φούρνους, προ
γραμματίζουν το Εργατικό Κέντρο Σάμου, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Σωματείο
-ενοδοχοϋπαλλήλων Ικαρίας - Φούρνων, η Ενωση Τεχνικών ΔΕΗ Σάμου - Ικαρί
ας, το Σωματείο Συνταξιούχων Μισθωτών Ικαρίας - Φούρνων και η Ενωση Δημο
κρατικών Γυναικών Ικαρίας.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο
Καρκινάγρι. Αύριο Παρασκευή στον Μαγγανίτη. Το Σάββατο 9 Οκτώβρη στην
Αρεθούσα. Τη Δευτέρα 11 Οκτώβρη στο Καραβόσταμο. Την Τετάρτη 13 Οκτώ
βρη στο Περδίκι. Ολες οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις 8 μ.μ.
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 Στην 17n θέση η Ελλάδα σε θανάτους από κορωνοϊό
ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 275.21 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
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ICDC
Στην 17n θέση η Εθθάδα σε
θανάτους από κορωνοϊό ανάμεσα
στις χώρες της ΕΕ
ΣΤΗΝ 17η θέοη xns κατάταξηε με τουε θανάιουε από κορωνοϊό βρί
σκεται η Ελλάδα ανάμεσα cms 27 χώρεε xns ΕΕ, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου και Πρόληψηε Νόσων (ECDC).
Αγωνία επικρατεί για το ποσοστό των ανεμβολίαστων στη χώρα
μαε. οι οποίοι απαρτίζουν την πλειονότητα των νοσηλευόμενων
axis ΜΕΘ. 0 αριθμόε των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 334. Από αυτούε, οι 300 (89.82%) είναι ανεμβολίααχοι.
Την ίδια στιγμή, στο «κόκκινο» εξακολουθεί να βρίσκεται η
Βόρεια Ελλάδα, με τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη να φτάνουν στα
441.0 ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρί
ου έωε 3 Οκτωβρίου 2021. παρατηρήθηκαν αυξητικέε τάσειε, σε
σχέση με την εβδομάδα 20 έωε 2Β Σεπτεμβρίου 2021, στο μέσο
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των
έξι από τιε δώδεκα (6/12) περιοχέε που ελέγχθηκαν από το Εθνι
κό Δίκτυο Επιδημιολογίαε Λυμάτων (ΕΔΕΑ).
Καθαρά αυξητικέε τάσειε παρατηρήθηκαν στην Ζάνθη (+44%),
στη Λάρισα (+125%) και στο Ρέθυμνο (+308%), ενώ οριακέε ήταν
οι αυξήσειε που παρατηρήθηκαν στα Χανιά {+11 %), στη Θεσσαλο
νίκη (+28%) και στο Βόλο (+32%).
Οριακά πτωτικέε τάσειε παρατηρήθηκαν σε τρείε από τιε δώδε
κα (3/12] περιοχέε του ΕΔΕΛ και συγκεκριμένα στην Πάτρα (-20%),
στον'Αγιο Νικόλαο (-25%) και στα Ιωάννινα (-32%). Σταθερό ηαρέμεινε ουσιαστικά το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αττι
κή, στο Ηράκλειο και στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι μεταβολέε
στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων κυμάνθηκαν στο ±10%.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Την τελευταία εβδομάδα, 27/0903/10/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα τηε
Περιφέρειαε Αττικήε παρουσίασε σταθεροποιητική τάση, με στατι
στικά μη σημαντική μεταβολή (+8%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου
σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 20-26/09/21.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Την τελευταία εβδομάδα, 27/09-03/10/21,
στη Θεσσαλονίκη, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των
αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή αύξηση (+28%) σε σχέση
με την προηγούμενη εβδομάδα, 20-26/09/21. Η συνολική αύξη
ση του ιικού φορτίου στην πόλη τηε θεσσαλονίκηε τιε τελευταίεε
δύο εβδομάδεε ξεπέρασε το 50%.
ΛΑΡΙΣΑ: Την τελευταία εβδομάδα, 27/09-03/10/21, παρατηρή
θηκε αύξηση {+125%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστι
κών λυμάτων στη Λάρισα σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/09/21.
ΒΟΛΟΣ; Την τελευταία εβδομάδα, 27/09-03/10/21, παρατηρή
θηκε οριακή αύξηση (+32%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των
αστικών λυμάτων στο Βόλο σε σχέση μετην εβδομάδα20-27/09/21.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Την εβδομάδα 27/09-03/10/21. στην πόλη ταυ
Ηρακλείου, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμά
των δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή (-4%) και παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με την εβδομάδα 20- 26/09/21.
ΧΑΝΙΑ: Την εβδομάδα 27/09-03/10/21, στην πόλη των Χανίων,
καταγράφηκε μη στατιστικά σημαντική οριακή αύξηση (+11 %) στο
μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκρι
ση με την εβδομάδα 20-26/09/21.
ΡΕΘΥΜΝΟ: Την εβδομάδα 27/09-03/10/21, στην πόλη του
Ρεθύμνου. καταγράφηκε πολύ σημαντική αύξηση (+308%) στο μέσο
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με
την εβδομάδα 20-26/09/21, ανακόπτονταε την επί πέντε συνεχείε
εβδομάδεε πτωτική τάση.
ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Την τελευταία εβδομάδα. 27/09-03/10/21,
κατογράφηκε οριακή μείωση (-25%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο των αστικών λυμάτων τηε ηόληε του Αγίου Νικολάου σε
σύγκριση με την εβδομάδα 20-26/09/21.
ΠΑΤΡΑ: Την τελευταία εβδομάδα. 27/09-03/10/21. στην Πάτρα
παρατηρήθηκε οριακή μείωση (-20%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο στα αστικά λύματα τηε ηόληε σε σχέση με την προηγούμε
νη εβδομάδα. 20-26/09/21.
ΞΑΝΘΗ: Την τελευταία εβδομάδα, 27/09-03/10/21, το μέσο
εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Ξάνθη παρου
σίασε αύξηση (+44%) σε σχέση με την εβδομάδα 20-26/09/21.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Την τελευταία εβδομάδα. 27/09-03/10/21.
στην Αλεξανδρούπολη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστι
κών λυμάτων έμεινε ουσιαστικά σταθερό (+8%) σε σχέση με την
εβδομάδα 20-26/09/21.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Την τελευταία εβδομάδα. 27/09-03/10/21, στα
Ιωάννινα,το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων
παρουσίασε οριακή μείωση (-32%) σε σχέση μετην προηγούμενη
εβδομάδα, 20-26/09/21.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Xωρίς την εισήγηση των ειδικών η κυβέρνηση
αποφασίζει και «διατάζει» για τρίτη δόση
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 216.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Xcjpis την εισήγηση των ειδικών
η κυβέρνηση αποφασίζει
και «διατάζει» για τρίτη δόση
ΑΝ ΚΑΙ η διεθνής επιστημονική κοι
μνηστικής δόσης στον γενικό πληθυ
νότητα εκφράζει έντονες αναρρήσεις
σμό έχει απορριφθεί σχεδόν από το
για τη χορήγηση της τρίτης -ανα
σύνολο της επιστημονικής κοινότη
μνηστικής- δόσης εμβολίου ακόμα
τας και των δυπκών κρατών, καθώς
και στους άνω των 65 ετών, ωστό
τα δεδομένα και τα στοιχεία είναι ελ
σο για την ελληνική κυβέρνηση τα
λιπή. Ωστόσο, στην Ελλάδα, όπου το
πράγματα φαίνεται πως είναι τελείως
εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει καταρδιαφορετικά. Χωρίς καμία εισήγηση
ρεύσει και οι αριθμοί απογοητεύουν,
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού
η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει επικαι χωρίς να έχουν υπάρξει νέα δε
κοινωνιακή «ρελάνς» παίζοντας το
δομένα για τη χορήγησή
χαρτί της τρίτης δόσης.
της στον γενικό πληθυ
Το βασικότερο ερώτη
σμό, χθες ο κυβερνηηκός
μα στο οποίο καλείται να
εκπρόσωπος Γιάννης Οι
απαντήσει η κυβέρνηση,
κονόμου ανακοίνωσε πως
όμως, είναι αν πλήρως
η κυβέρνηση έχει αποφα
εμβολιασμένος -και άρα
σίσει να ξεκινήσει ως τον
προστατευμένος- είναι
Δεκέμβριο ο εμβολιασμός
αυτός που έχει κάνει τις
με την τρίτη δόση!
δύο ή τις τρεις δόσεις. Και
0 κ. Οικονόμου προ
αυτό διότι, μέχρι στιγμής,
ανήγγειλε ότι πολύ σύ
ισχυρίζονται το πρώτο,
ντομα αναμένεται να ληαν και συστήνουν στον
φθούν αποφάσεις για χο
κόσμο να κάνει την τρίτη
ρήγηση της τρίτης δόσης
δόση... Νωρίτερα, ο κυ
Ο Γιάννης Οικονόμου
του εμβολίου κατά του
βερνητικός εκπρόσωπος
κορονοϊού, οριζόντια για
είχε επισημάνει ότι οι εμ
όλους. Οπως είπε, η συφϊτηση με
βολιασμένοι κατά του κορονοϊού δι
την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων
καιούνται και πρέπει να έχουν πλή
βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει
ρη προνόμια για μια κανονική ζωή.
αποσαφηνιστεί πόσοι μήνες θα πρέ
«Η όλη εμπειρία του προηγούμε
πει να έχουν παρέλθει από τη χορή
νου διαστήματος δείχνει ότι οι εμβο
γηση της δεύτερης δόσης. Μάλιστα,
λιασμένοι δεν πρέπει να υπόκεινται
σε ερώτηση αν βλέπει τους εμβολια
σε άλλους περιορισμούς, πέρα από
σμούς προς το τέλος του έτους, απά
αυτούς που ισχύουν για αποστάσεις
ντησε: «Νομίζω πιο γρήγορα». Υπεν
και μάσκες» ανέφερε χαρακτηριστικά
θυμίζεται πως η χορήγηση της ανα
ο Γιάννης Οικονόμου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΠΟΡΙΕΣ ΙΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΑΡΚΟΥΜΑΗΙΑ
Βληθαίνουν τα ερωτήματα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 288.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΡΙΕΣ ΙΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΑΡΚΟΥΜΑΗΙΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑτη συνδέει ευθέωε
με σοβαρά στοιχεία που ήταν
έτοιμοε να καταθέσει εναντίον
του Αδωνη για το ΚΕΕΛΠΝΟ

γράμμισε ότι «η υποχρέωση του πρώην
επικεφαλής του ΕΟΔΥ να πει την αλή
θεια δεν λύεται με τη λύση της σύμβα
σής του. Το καθήκον αλήθειας τον ακο
λουθεί και μετά την απομάκρυνσή του
από τη θέση ευθύνης που κατείχε. Να
καταθέσει όσα ξέρει για το ΚΕΕΛΠΝΟ
και τον Αδωνι Γεωργιάδη. Φαντάζομαι
θα κληθεί από τις αρμόδιες Αρχές».
ληθαίνουν τα ερωτήμα
Ο Σπόρος Λάππας, εισηγητής στις
τα και οι απορίες για τους
επιτροπές για τα σκάνδαλα ΚΕΕΛΠΝΟ
λόγους που ο Παναγιώ
και Novartis, σχολίασε πιο παραστατι
της Αρκουμανέας απομα
κά: «0 κ. Αρκουμανέας ασφαλώς θα
κρύνθηκε διά της... υπο
έχει γνώση στοιχείων και στις ερω
χρεωτικής παραιτήσεως απότήσεις
τη θέση
των εισαγγελικών Αρχών δεν
του επικεφαλής στον Εθνικόμπορεί
Οργανι
να αποκρύψει κάτι, διότι το ΚΕ
σμό Δημόσιας Υγείας. Χωρίς περιστρο
ΕΛΠΝΟ θέλει 40 νταλίκες για να με
φές, ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει ευθέως την κα
ταφέρει όλα τα έγγραφα στο δικαστή
ρατόμησή του με σοβαρά στοιχεία που
ριο. Υπάρχει τεράστιος όγκος αποδει
ήταν έτοιμος να καταθέσει εναντίον του
κτικού υλικού».
Αδωνη Γεωργιάδη και την αμφιλεγό
Οπως τόνισε ο βουλευτής Καρδί
μενη δράση του στο «αμαρτωλό» ΚΕ
τσας του ΣΥΡΙΖΑ, «στους 18 μήνες που
ΕΛΠΝΟ.
εξετάσαμε το σκάνδαλο ΚΕΕΛΠΝΟ,
Η αναπληρώτρια τομεάρχης Υγεί
ακούσαμε σημεία και τέρατα. Το ΚΕΕΛ
ας του κόμματος Δώρα Αυγέρη παρα
ΠΝΟ αποτέλεσε την πύλη διαφθοράς
τήρησε χθες, μιλώντας στον ρ/σ «Στο
στον χώρο της υγείας. Οι 23 προσλή
Κόκκινο», ότι «η αλήθεια δεσμεύει τον
ψεις στο γραφείο του τότε υπουργού,
κ. Αρκουμανέα, παρά την απομάκρυν
η δαπάνη 250.000.000 για την αγο
σή του», προτρέποντάς τον «να καταθέ
ρά 16.000.000 εμβολίων, από τα οποία
σει όσα γνωρίζει». Μεταξύ άλλων, υπο
χρησιμοποιήθηκαν μόλις 300.000 και
τα υπόλοιπα πετάχτηκαν, η αγορά θερ
μικών καμερών, ο αντικαρκινικός έρα
νος, οι συμβάσεις συντήρησης του κτι
ρίου και σίτισης τροφίμων δομών, η
διαφημιστική δαπάνη συνθέτουν ένα
τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στον
δημόσιο βίο και διασπάθισης δημόσι
ου χρήματος».
Συνοψίζοντας, είπε πως «είναι η
στιγμή να δούμε αν τελικά οι αξιωματούχοι, όταν καλούνται από τη Δικαι
οσύνη, κάνουν ό,τι υποχρεούνται για
την εξυπηρέτηση του καθήκοντος της
αλήθειας».

Β

Ο Π. Αρκουμανέας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αγγίζει το 100% η πληρότητα των ΜΕΘ στη Βόρεια
Ελλάδα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 318.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αγγίζει το 100% η πληρότητα των ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα
► Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» η Βόρεια Ελλάδα, αλλά
από διαχείριση μαύρα μεσάνυχτα. Κατέληξε
20χρονος από κορονοϊό στη Θεσσαλονίκη.
Ερχονται αναισθησιολόγοι από την Αθήνα
για να καλύψουν τα κενά που δημιούργησαν
οι κυβερνητικές επιλογές.
Ανησυχητικά μεγάλη είναι π διασπορά της
πανδημίας στον Βορρά της χώρας, αλλά η
κυβέρνηση σχεδιάζει πάλι εκκλησιασμούς και
παρελάσεις εν όψει της 28ης Οκτωβρίου. Εν
τω μεταξύ, η πληρότητα των ΜΕΘ σε Δυτι
κή και Κεντρική Μακεδονία έχει αγγίξει το
100%. Οι περισσότεροι ασθενείς στα νοσο
κομεία είναι ανεμβολίαστοι.
Συνολικά 409 είναι τα κρούσματα κορονοίού που εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη
χθες, ενώ στις άλλες περιφερειακές ενότητες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η διασπορά της πανδημίας στη
Μακεδονία είναι ανησυχητικά
μεγάλη, αλλά η κυβέρνηση σχεδιάζει
πάλι εκκλησιασμούς και παρελάσεις εν
όψει της 28ης Οκτωβρίου

της Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίστηκαν 298
κρούσματα (52 στην Ημαθία, 41 στο Κιλκίς,
55 στην Πέλλα, 84 στην Πιερία, 45 στις Σέρ
ρες και 21 στη Χαλκιδική). Κρίσιμη θεωρείται
η κατάσταση στη ζώνη ευθύνης της 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας-Θράκης, όπου 944.000 πολίτες
παραμένουν ανεμβολίαστοι, όπως δείχνουν
τα στοιχεία.
Υπό αυτές τις συνθήκες, την περασμένη
Τρίτη ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του στο
Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλο

νίκης. Οπως έγινε γνωστό, το παλικάρι είχε
βρεθεί θετικό και στις 16 Σεπτεμβρίου διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε
υποκείμενο νόσημα που τον κατέτασσε στις
ευπαθείς ομάδες και έπρεπε να είχε εμβολια
στεί, αλλά δεν το έπραξε.
Στην περίπτωσή του αναφέρθηκε και η
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, προσπαθώντας να τονίσει την ανάγκη
αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης. Χαρα
κτηριστικά, είπε ότι στους 55 νοσηλευόμε
νους σε ΜΕΘ στην 4η ΥΠΕ στη Βόρεια Ελλά
δα, μόλις δύο ασθενείς είναι εμβολιασμένοι.

Γιατροί εξ Αθηνών
Καθώς η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη
προκαλεί έντονη ανησυχία, φαίνεται πως
το υπουργείο Υγείας καταφεύγει στη λύση
αποστολής αναισθησιολόγων από την πρω

τεύουσα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 4
γιατροί εξ Αθηνών, με ειδικότητα αναισθησιολόγου, αποσηώνται σε τοπικά νοσοκομεία
για διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ίδια
ώρα η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
επικροτεί την πρόταση της 4ης ΥΠΕ για εκ
παίδευση γιατρών άλλων ειδικοτήτων στην
ενδοτραχειακή διασωλήνωση ασθενών σε
ανακοπή προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος
εργασίας των υπηρετούντων αναισθησιολόγων.
Επιφυλακτικός με την κυβερνητική διαχεί
ριση στη βόρεια Ελλάδα εμφανίστηκε χθες
και ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί
ας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος όταν
ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις ανα
κοινώσεις του ΥΠΕΣ περί κανονικών παρελά
σεων, απάντησε κομψά ότι «η παρέλαση να
γίνει, αλλά με μέτρα...».

7

 Διχάζει η άρση μάσκας στα σχολεία - Αυξημένα τα
κρούσματα στη Βρετανία μετά τη χαλάρωση των
μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 579.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1

07-10-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

/

Α.Ρ. PHOTO JON SUPER

Ο κορωνοϊός χτύπησε τα παιδιά χωρίς μάσκες στην Αγγλία

Παιδιά που φοιτούν στην έβδομη τάξη αγγλικού σχολείου στο Μάντσεστερ παρακολουθούν το μάθημα χωρίς
μάσκες. Σε πολλά σχολεία της χώρας καταγράφεται σημαντική αύξηση κρουσμάτων C0VID-19 λόγω της από
φασης της κυβέρνησης να επιτρέψει την προσέλευση μαθητών χωρίς εμβολιασμό ή χρήση μάσκας. Ιελ. 10

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διχάζει η άρση μάσκας στα σχολεία - Αυξημένα τα κρούσματα στη 1
Βρετανία μετά τη χαλάρωση των μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,10

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-10-2021

Διχάζει
η άρση μάσκας
στα σχολεία
Αυξημένα τα κρούσματα στη Βρετανία
μετά τη χαλάρωση των μέτρων
Του MARK LANDLER
THE NEW YORK TIMES
Σημαντική αύξηση κρουσμάτων

COVID-19 σημειώνεται σε σχολεία
σε όλη την Αγγλία, μετά την από
φαση τηε κυβέρνησηε Τζόνσον
τον περασμένο μήνα να επιτρέ
ψει την προσέλευση μαθητών χωpis εμβολιασμό ή χρήση μάσκαε.
Την Τρίτη, το υπουργείο Παιδείαε
ανακοίνωσε ότι 186.000 μαθητέε
απούσιασαν στιε 30 Σεπτεμβρίου,
78% περισσότεροι από τιε 16 Σε
πτεμβρίου.
Πολλοί γονείε θεωρούν, όμωε,
ότι η χρήση μάσκαε ή η αποχή
από τη διά ζώσηε εκπαίδευση θα
ήταν πιο επιβλαβείε. «Είναι σημα
ντικό να μη φορούν μάσκα. Πολλά
από όσα μαθαίνουν μεταδίδονται
μέσω εκφράσεων του προσώπου
και μέσα από την επαφή τουε με
ανθρώπουε», λέει η Μοργκάν Καργαρούδη, έξω από δημοτικό του
Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο.
Υποστηρικτέε τηε πολιτικήε
τηε κυβέρνησηε για τα σχολεία
επιμένουν ότι αυτή επέτρεψε σε
μεγάλο αριθμό μαθητών να επιστρέψουν στην κανονικότητα,
ενώ οι επικριτέε επιμένουν ότι
οι μαθητέε εκτίθενται αναίτια σε
μεγάλο κίνδυνο.
Ορισμένοι διστακτικοί γονείε
χαρακτηρίζουν ανησυχητική την
άρση του μέτρου τηε μάσκαε και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

άλλων μεθόδων προστασίαε, παρότι δεν έχουν σημειωθεί σημαντικέε συγκεντρώσειε κρουσμά
των σε συγκεκριμένα σχολεία, με
τα κρούσματα να παραμένουν διά
σπαρτα. Γονείε έχουν εγκαινιάσει
εκστρατεία σε μέσα κοινωνικήε
δικτύωσηε με στόχο την απου
σία των παιδιών για μία ημέρα,
σε ένδειξη διαμαρτυρίαε.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επι
μένουν ότι η χαλάρωση των μέ
τρων επιβάλλεται από τα επιδημιολογικά στοιχεία. Ποσοστό 90%
των 8,4 εκατομμυρίων μαθητών
βρίσκεται στιε αίθουσεε, με τα σχο
λεία να λειτουργούν υπό κανονικέε
σχεδόν συνθήκεε. Η πλειονότητα
των απουσιών δεν οφείλεται στην
COVID, σύμφωνα με το υπουργείο
Παιδείαε του Λονδίνου.
Επικριτέε τηε κυβερνητικήε
πολιτικήε επισημαίνουν, όμωε,
ότι αυτή θυμίζει «εθνική συγκέ
ντρωση ανοσίαε», όπωε γίνεται
όταν ένα παιδί κολλάει ανεμοβλο
γιά και οι άλλοι γονείε φέρνουν τα
δικά τουε παιδιά προκειμένου να
μολυνθούν και να αποκτήσουν
ανοσία. Αριθμόε μολυσμένων με
COVID παιδιών, αναφέρουν οι επικριτέε τηε υγειονομικήε πολιτικήε
του Μπόριε Τζόνσον, θα υποφέ
ρουν από μακροχρόνιεε επιπτώσειε τηε ασθένειαε και κάποια θα
πεθάνουν.
Την ίδια ώρα, η κυβερνητική

Υποστηρικιές της πολιτικής της κυβέρνησης για τα σχολεία επιμένουν ότι
αυτή επέτρεψε στους μαθητές να επιστρέφουν στην κανονικότητα, ενώ οι
επικριτές επιμένουν ότι οι μαθητές εκτίθενται αναίτια σε μεγάλο κίνδυνο.

Ο πλήρης εμβολιασμός
των άνω των 60 ετών
στη χώρα επιτρέπει
στην κυβέρνηση
να παίρνει το ρίσκο
με τους ανεμβολίαστους
μαθητές.
αισιοδοξία αγνοεί ορισμένα ανη
συχητικά σημάδια. Οι μολύνσειε
αυξάνονται με ταχύ ρυθμό μετα
ξύ παιδιών σχολικήε ηλικίαε, τα
οποία παραμένουν στην πλειονό
τητά τουε ανεμβολίαστα. «Η κα
τάσταση είναι τεταμένη καθώε οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να δια-

χειρισθούν υγειονομικά θέματα.
Αν, όμωε, γεμίσειε τιε τάξειε με
εκατομμύρια παιδιά, είναι βέβαιο
ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν»,
λέει ο Τζοφ Μπάρτον, συνδικαλιστικόε εκπρόσωποε τηε ένωσηε
διευθυντών σχολείων.
Η Βρετανία έχει, όμωε, την πο
λυτέλεια να προβαίνει σε τέτοια
πειράματα, καθώε οι άνω των 60
ετών Βρετανοί -κατηγορία υψη
λότερου κινδύνου για επιπλοκέε
ή θάνατο από COVID- έχουν εμβολιασθεί πλήρωε. Το υπουργείο
Παιδείαε, από τη μεριά του, καλεί
εκπαιδευτικό προσωπικό και μα
θητέε δύο φορέε την εβδομάδα σε
έλεγχο με τεστ αντιγόνου, ικανό
να εντοπίζει ορισμένα ασυμπτωματικά κρούσματα.
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 Η ανάκτηση τηs χαμένης κανονικότητας
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

48

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-10-2021

Επιφάνεια 913.07 cm² Κυκλοφορία:
:

11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εστιατόριο στο
κέντρο Tns Αθήvas. Οι πολίτεβ
που δεν ακολού
θησαν τον δρόμο
τηε «Ελευθερίas>> θα Βιώνουν
μία διαφορετική
καθημερινότητα,
καθώβ οι πόρτεβ
που επιτρέπουν
την πρόσβασή
tous σε εσωτερικούβ χώρουε
εστίασηβ και διασκέδασηβ παρα
μένουν ερμητικά
κλειστέβ

Το νέο πλαίσιο ελευθεριών για ious πληροί
εμβολιασμένους θα επανεξειασιεί
ίο ιρίιο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

Η ανάκτηση
ms χαμένα

KavoviKotntas
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
ις ζωές τους παίρνουν πίσω 6,1
εκατομμύρια πολίτες από το ερ
χόμενο Σάββατο, με τη χώρα
να εισέρχεται σε μία νέα φάση
σηματοδοτεί την ανάκτηση της χαμέ
νης κανονικότητας. Παρ’ όλα αυτά, το
νέο πλαίσιο ελευθεριών για τους
‘^.τλήρως εμβολιασμένους θα
επανεξεταστεί σε πρώτη
φάση το τρίτο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου, ώστε
να αξιολογηθεί η επί
πτωση της έξτρα
κινητικότητας στους
επιδημιολογικούς δεί
κτες. Στο μεσοδιάστη
μα, τα μίνι lockdown
που εφαρμόζονται στις
κόκκινες ζώνες του επιδημιολογικού χάρτη λήγουν σε
λιγότερο από δύο 24ωρα, καθώς από
τις 9 Οκτωβρίου καταργείται η απαγόΦ τευση στη μουσική, στο ωράριο, αλλά
και στον χορό. Εντούτοις, τις χαλαρές
συνθήκες στη διασκέδαση και στην
ψυχαγωγία - θυμίζοντας την προ Covid
εποχή - θα μπορούν να απολαμβάνουν
μόνον όσοι φέρουν πιστοποιητικό εμ
βολιασμού ή πρόσφατης νόσησης με
τον κορωνοϊό.

Τ

ΜΕ ΜΑΣΚΑ. Συνεπώς και σύμφωνα
με τις χθεσινές ανακοινώσεις της ηγε
σίας του υπουργείου Υγείας, ο μόνος
^περιορισμός για τους αμιγείς χώρους
(δηλαδή, εστιατόρια και κέντρα δια
σκέδασης) είναι η χρήση μάσκας από
τους πελάτες κατά την είσοδο και την
έξοδό τους. Παρ’ όλα αυτά και παρά
την κατάργηση των τοπικών lockdown,
οι πολίτες που δεν ακολούθησαν τον
δρόμο της «Ελευθερίας» θα βιώνουν μία
διαφορετική καθημερινότητα, καθώς η
πρόσβασή τους σε εσωτερικούς χώρους
εστίασης και διασκέδασης παραμένουν
ερμητικά κλειστές. Εξαίρεση αποτελούν
„ οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους
κλάδους, οι οποίοι, εντούτοις, υπο
βάλλονται κάθε εβδομάδα σε διπλό
έλεγχο για πιθανή νόσηση. Επιπρό
σθετα, στους μεικτούς χώρους, όπως

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, θα
ισχύουν οι περιορισμοί που υφίστανται
και σήμερα, δηλαδή υποχρεωτική χρή
ση μάσκας αλλά και rapid test 24ώρου
για τους μη εμβολιασμένους.
Αλλωστε, όπως διευκρίνισε και χθες
που
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,
το νέο πλαίσιο μέτρων που τίθεται σε
εφαρμογή από το ερχόμενο Σάββατο
δεν έχει τιμωρητικό χαρακτή
ρα. «Σκοπός μας είναι να
προστατεύσουμε τους
εμβολιασμένους αλλά
να προστατεύσουμε και
τους ανεμβολίαστους
οι οποίοι κινδυνεύουν
πολύ περισσότερο»,
επεσήμανε ο ίδιος χα
ρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ελευθερίες
αποκτούν όλοι. «Για αυτόν
τον λόγο δεν θέλουμε να δια
τηρούμε περιορισμούς ως προς την
κυκλοφορία. Οπου παραμένουν οι πε
ριορισμοί είναι για να μας προστατεύ
σουν όλους. Και τους εμβολιασμένους
αλλά και τους ανεμβολίαστους που
κινδυνεύουν περισσότερο».
Μιλώντας για την προστασία των
εμβολιασμών, η αναπληρώτρια υπουρ
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα αναφέρθηκε
με έμφαση στο (αντί)παράδειγμα της
Βόρειας Ελλάδας. Επικαλούμενη δεδο
μένα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης, υπογράμμισε
ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονταν συ
νολικά χθες 255 ασθενείς με λοίμωξη
Covid-19 σε απλές κλίνες και επιπλέον
55 με σοβαρές επιπλοκές σε Μονάδα

Tis xalapes συνθήκες
σιη διασκέδαση και
στην ψυχαγωγία - θυμίζοντας
mv προ Covid εποχή θα μπορούν να
απολαμβάνουν μόνον
όσοι φέρουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πρόσφατης
νόσησης με τον κορωνοϊό

Εντατικής Θεραπείας. «Από τα 55 άτομα
σε Μονάδα τα δύο είναι εμβολιασμένα,
όλοι οι άλλοι είναι ανεμβολίαστοι... Δεν
θέλουμε να επιβάλουμε τον εμβολιασμό
σε κανέναν, αλλά θέλουμε πραγματικά
να ζητήσουμε από όλους να εμβολια
στούν. Είναι ασφαλές, δεν έχει παρε
νέργειες. Η νόσος είναι σοβαρή, οδηγεί
σε θάνατο συχνά», συμπλήρωσε η ίδια.
Απαντώντας, δε, στις... δεύτερες σκέ
ψεις και στις αμφιβολίες που εκφράζει
μερίδα πολιτών σχετικά με την αποτελε
σματικότατα των εμβολίων, διευκρίνισε
ότι «δεν είναι ότι ο εμβολιασμός θα
καλύψει 100% όλους τους ανθρώπους
και δεν θα αρρωστήσει κανένας, αλλά
σίγουρα η πιθανότητα να κάνει σοβαρή
νόσο είναι 20 φορές χαμηλότερη, είναι
πολύ λιγότεροι οι θάνατοι, είναι πολύ
λιγότερη η ταλαιπωρία. Αρα αυτό είναι
το σημαντικό μήνυμα που πρέπει να
δώσουμε».
ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, τα όσα διαδραματίζονται στη
Βόρεια Ελλάδα δεν αφήνουν περιθώρια
εφησυχασμού, γεγονός που επισημάνθηκε από τα χείλη αρκετών μελών της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά τη
χθεσινή συνεδρίαση. Συνεπώς, το «πό
σο» ελευθερίας στους εμβολιασμένους
θα συνοδευτεί από μία νέα εκστρατεία
πειθούς σε εκείνες της περιοχές της
χώρας όπου το «τείχος ανοσίας» πα
ραμένει χαμηλό. Στο πλαίσιο αυτό, ο
ΕΟΔΥ αναμένεται να παίξει κεντρικό
ρόλο. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση
του Θεοκλή Ζαούτη, που ανέλαβε το
τιμόνι του Οργανισμού, σημειώνοντας
πως, μεταξύ άλλων, «θα εστιάσουμε
στην ενίσχυση της κουλτούρας εμβο
λιασμού».
Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών επεξεργάζεται όλα τα
επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την
αναμνηστική δόση, μετά και το πρό
σφατο πράσινο φως του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Μάλι
στα, όπως δήλωσε χθες ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, πολύ
σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις με
στόχο η τρίτη δόση να είναι διαθέσιμη
σε όλους πριν από το τέλος του έτους.

Φιαλίδιο με δόση του εμβολίου Tns Moderns. Η Σουηδία
σταμάτησε tous εμβολιασμούβ με το σκεύασμα crrous ηολίτεβ
κάτω των 30 ετών

Ξεπέρασαν tous 15.000
οι θάναιοι σιην Ελλάδα
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ της χρήσης του εμβολίου της Moderna σε
άτομα που γεννήθηκαν από το 1991 και ύστερα αποφάσισε η
Σουηδία, μετά από αναφορές για σπάνιες παρενέργειες, όπως
η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα. Σημειώνεται, εντούτοις,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής της χώρας,
πως η απόφαση αυτή ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς
«ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος παραμένει πολύ μικρός».
Εν τω μεταξύ το «φράγμα» των 15.000 θανάτων ξεπέρασε η χώρα
μας μετά τις 21 απώλειες του τελευταίου 24ώρου. Παράλληλα,
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.331 νέα κρούσματα κατά το ίδιο διάστη
μα, εκ των οποίων 436 στην Αττική, 409 στη Θεσσαλονίκη και
159 στη Λάρισα. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 347 με
διάμεση ηλικία τα 66 έτη.
Το 79,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,
307 (88,47%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
40 (11,53%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
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 Το τίμημα της απρονοησίας
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 242.35 cm² Κυκλοφορία:
:

07-10-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το τίμημα της απρονοησίας
ύλογη η ραδιοφωνική απορία
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου,
Του Παςχου Μανδραβελη
που ο κ. Αλέξηε Toinpas έκανε
κοινοβουλευτική ερώτηση. Γιατί
«είμαστε μέσα cms δύο πρώτε5 χώρε$ ms Eupcbnns σε Bavmous ανά (για την οποία η επιστημονική θνησιμότητα από νοσοκομειακέ3
εκατομμύριο;» (Ράδιο Θεσσαλονί κοινότητα ακόμη δεν έχει κατα λοιμώξειε στα νοσοκομεία ms
κη, 4.10.2021). Ο πρώην υπουργόε λάβει nebs εξελίσσεται και για xebpas pas είναι πάνω από 30%
opOciis επισήμανε ότι «πέρυσι εί τί κάποιοι την περνούν ελαφρά των προσβληθέντων. Στα νοσο
χε μείνει απροστάτευτη και άνευ και κάποιοι άλλοι βαριά) είναι κομεία ms Ε.Ε. είναι στο 15%. (...)
μέτρων περιοριστικών η Θεσσα ότι πολλοί άνθρωποι καταλήγουν Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα
λονίκη και γλίστρησε σε τραγικά
am εντατικές. Παντού, όχι μό ποσοστά cms μονάδε3 εντατικήβ
ποσοστά κρουσμάτων πάνδημέ. νον εδώ. Στην Ελλάδα, όμω3, το Oopansias» (22.11.2016).
To 2018, τα νούμερα εμφανίζο
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, που πρόβλημα των θανάτων σε αυτές
ανακοινώνεται ότι η παρέλαση και προϋπήρχε. Σύμφωνα με παλαιό- νται κάπως καλύτερα, αλλά η Ελλά
ο εορτασμός θα γίνουν άνευ δια- τερη ανακοίνωση ms Πανελλή- δα ήταν η μόνη χώρα ms Eupebnns
κρίσεως για εμβολιασμένους και vias Ομοσπονδίας Εργαζομένων με διψήφιο ποσοστό ενδονοσοκοανεμβολίαστου3». Ζήτησε δε από Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕ- μειακών λοιμώξεων (10% των ασθε
την επιστημονική κοινότητα «να ΔΗΝ), «η νοσηρότητα από νοσο νών), όταν το αντίστοιχο ποσοστό
πει τι συμβαίνει στη χώρα, γιατί εί κομεία^ λοιμώξεις am χώρεε ms Γερμανίας ήταν 3,6% (ΟΟΣΑ,
μαστε μέσα cms δύο npanss xciipss ms Ε.Ε. είναι 5% των εισαγωγών Health at a Glance: Europe 2018).
σε Oavamus στην Ευρώπη, γιατί στα νοσοκομεία (...), στη χώρα
Σε κάθε κρίση συμβαίνουν δύο
pas κατά μέσον όρο 15%. Λόγω πράγματα: Οι σωρευμένε3 μικρέ3
έχουμε τόση διαφορά».
Το θέμα με την ασθένεια που
του απορρήτου συγκεντρώνο παθογένειε3, που σε ήρεμοι καιρούε δεν διορθώνουμε, οξύνονται
προκαλεί ο ios SARS-COVID-19 νται δύσκολα τα στοιχεία. (...) Η

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και, επειδή οξύνονται, γίνονται
ορατέ3. Oncos στην πρόσφατη οι
κονομική κρίση μάθαμε και συζη
τήσαμε διάφορε5 παραμέτρου
ms oiKOvopias που οδήγησαν το
ελληνικό Kp0ros στη χρεοκοπία,
έτσι και τώρα βλέπουμε m διαχρονικέ5 στρεβλώσει στο σύστη
μα uyoias να δείχνουν τα δόντια
rous. Η δημόσια υγεία ασθενούσε
πάντα στην Ελλάδα και αυτό ήταν
ορατό από τα μικρά (έχουμε τα
υψηλότερα ποσοστά Kanviopams
ή naxuaapidas στον πληθυσμό,
που συντελούν στην υψηλή θνη
σιμότητα εντό5 των ΜΕΘ) μέχρι
τα ορατά, ότι, π.χ., στη χώρα με
το μεγαλύτερο ποσοστό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων το νοση
λευτικό προσωπικό δεν είχε την
υποχρέωση εμβολιασμού.
Ολα αυτά, που πριν από την
πανδημία προσπερνούσαμε ελα
φρά τη καρδία, τα πληρώναμε,
αλλά τώρα κοστίζουν πάρα πολύ...
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 Χαλάρωση αλλά και αστερίσκοι για τη νέα μέρα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Επιφάνεια 598.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-10-2021

Κυκλοφορία:

14860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χαλάρωση
αλλά και
αστερίσκοι
για τη νέα μέρα
Διασκέδαση χωρίς περιορισμούς
για τους εμβολιασμένους
Καθεστώς πλήρουε ελευθερίas για τουε θαμώνεε στουε
κλειστούε χώρουε διασκέδασηε -δηλαδή για τουε εμβολιασμένουε- τίθεται σε ισχύ
από το Σάββατο, ενώ δεν θα
εφαρμόζονται πλέον περιορι
στικά μέτρα, όπωε η απαγό
ρευση κυκλοφορίαε και μουσικήε σε χώρουε εστίασηε και
διασκέδασηε, στιε περιοχέε
που χαρακτηρίζονται «κόκκι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νεε» επιδημιολογικά. Τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν χθεε, θα
επαναξιολογηθούν έπειτα από
15 ημέρεε. Πάντωε, από την
πλευρά των μελών τηε επιτροπήε εμπειρογνωμόνων εκφρά
στηκαν επιφυλάξειε για την
άρση των περιορισμών και φό
βοι ότι δίνεται το μήνυμα τηε
ελεήθερηε διασκέδασηε σε μια
στιγμή που η πανδημία δεν
έχει ακόμη τιθασευθεί. Σελ. 6
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 Χαλάρωση αλλά και αστερίσκοι για τη νέα μέρα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

07-10-2021

Διασκέδαση χωρίς περιορισμούς
Σε χώρους μόνο για εμβολιασμένους - Αρση μέτρων στις «κόκκινες» περιοχές
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Αρση των περιοριστικών μέτρων
για τιε «κόκκινε$» επιδημιολογικά περιοχέε και συγκεκριμέ
να ms απαγόρευσή κυκλοφορίas τιε μεταμεσονύχτιεε ώρε$ και
ms μουσικήε σε xciipous εστιαστώ
και διασκέδασή, αλλά και πλήρη$
ελευθερία για mus Θαμώνε5 amus
κλειστού3 xcbpous διασκέδασε^
που δέχονται μόνο εμβολιασμέvous, ανακοίνωσε χθεε η ηγεσία
του υπουργείου Υγεία5. Σύμφωνα
με τα όσα ανακοίνωσαν ο υπουρY0s Υγεία3 00vos Πλευρά, η αναπληρώτρια unoupYOS Υγεία3 Μίνα
Γκάγκα και ο νέθ3 πρόεδρο5 του
ΕΟΔΥ Οεοκλή5 Zaomns, η σταδια
κή επιστροφή στην κανονικότητα
για rous εμβολιασμένοι ξεκινάει
με τα συγκεκριμένα μέτρα από το

Η σταδιακή επιστροφή
στην κανονικότητα για
τους εμβολιασμένους
ξεκινάει το προσεχές
Σάββατο και θα γίνει
επαναξιολόγηση
σε 15 ημέρες.
προσεχέ3 Σάββατο 9 Οκτωβρίου,
και θα γίνει επαναξιολόγηση σε 15
npipes. Μέσα σε αυτό το 15νθήμερο θα επικαιροποιηθούν και θα
ομαδοποιηθούν και οι περιορισμοί
που ισχύουν για rous υπόλοιποί
δημόσιοί xcopous και δραστηριότητε3 με το σκεπτικό ότι οι εμβολι
ασμένοι μπορούν να επιστρέφουν
στην κανονικότητα και οι ανεμβολίαστοι πρέπει να προστατευθούν.
Των ανακοινώσεων προηγήθηκε η συνεδρίαση ms επιτροπή3
εμπειρογνωμόνων που κλήθηκε να
τοποθετηθεί επί αυτών των νέων
παρεμβάσεων που εισηγήθηκε η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ειδικότερα, οι ανακοινώσει
του υπουργού Υγεία3 αφορούν τα
εξή3: Ο χαρακτηρισμόβ μια3 περιοχήε cos «κόκκινέ» δεν θα συ
νοδεύεται αυτόματα με τη λήψη
περιοριστικών μέτρων. «Εάν και
εφόσον οποτεδήποτε χρειαστεί
να έχουμε επιπλέον μέτρα, τότε θα
ζητήσουμε την εισήγηση από την
επιτροπή», σημείωσε ο κ. Πλεύρέ.
Στο ίδιο πλαίσιο αίρεται το μέτρο
ms απαγόρευσή κυκλοφορίαε
για συγκεκριμένε3 cbpss και ms
απαγόρευσή pououms σε xcopous
εστίασέ και διασκέδασή.
Επιπλέον, στην εστίαση και σε
καταστήματα διασκέδασηε και
συγκεκριμένα σε κλειστούε αλ
λά και ανοιχτούs xcbpous που εί§ ναι μόνο για εμβολιασμένοι δεν
Για τους μεικτούς χώρους εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων τα μέτρα
υφίσταται κανένα3 περιορισμόε.
θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως και σήμερα.
(Υπενθυμίζεται ότι έω3 τώρα δεν
επιτρέπεται να είναι όρθιοι οι πελάτε3, απαιτούνται αποστάσεΐ5
μεταξύ των τραπέζιών κ.ά.) Το
15.012 θάνατοι στην Ελλάδα
προσωπικό των καταστημάτων
Ξεπέρασαν τις 15.000 οι θάνατοι ασθενών με C0VID-19 στη χώρα μας.
θα φοράει μάσκα και θα τηρεί τα
μέτρα npoomoias. Αντίθετα για
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 21 νέα θύματα της νόσου, μεταξύ των οποί
ων και ένας νέος 20 ετών, ανεμβολίαστος, στη Θεσσαλονίκη. Από την
rous μεικτού5 xojpous εμβολια
έναρξη της πανδημίας έως και χθες είχαν καταγραφεί συνολικά 15.012
σμένων και ανεμβολίαστων τα
θάνατοι ασθενών. 0 αριθμός των νέων εργαστηριακά επιβεβαιωμένων
μέτρα θα συνεχίσουν να ισχύουν
κρουσμάτων είναι 2.331, εκ των οποίων 436 εντοπίστηκαν στην Αττι
onais και σήμερα.
κή, 409 στη Θεσσαλονίκη και 159 στη Λάρισα. 0 αριθμός των ασθε
Oncos ανέφερε ο κ. Πλεύρέ, τιε
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 347, ενώ προχθές έγιναν
επόμενε3 15 ημέρε3 θα επικαιρο194 εισαγωγές ασθενών με C0VID-19 στα νοσοκομεία της επικράτει
ποιηθούν, θα απλοποιηθούν και
ας (σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ημερήσιων εισαγωγών του τελευταί
θα ομαδοποιηθούν οι περιορισμοί
που ισχύουν om υπόλοιπεε δραου επταημέρου είναι 160). Το ποσοστό των δειγμάτων που βρέθηκαν
θετικά σε εργαστηριακό έλεγχο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο
στηριότητε3 (π.χ. λιανεμπόριο, κι
1,09%. Στη μονάδα βρίσκεται και ο δείκτης θετικότητας (Rt). Την προη
νηματογράφοι, θέατρα, αθλητικοί
γούμενη εβδομάδα εντοπίστηκαν 4.211 κρούσματα σε παιδιά ηλικίας 4
χώροι κ.ά.). Ο κ. Πλεύρηε έθεσε
και το νέο πλαίσιο συνεργασίαε
έως 18 ετών. 0 αριθμός αυτός αποτελεί το 28% του συνόλου των περι
στατικών που καταγράφηκαν το συγκεκριμένο διάστημα.
με την επιτροπή εμπειρογνωμό
νων. Oncos είπε, «Η επιτροπή εί
ναι το επιστημονικό όργανο που
Σύμφωνα με πληροφορίε3, στη δι θερέ διασκέδασή, όταν μάλιστα γνωμοδοτεί στην πολιτική ηγεσία
άρκεια ms συνεδρίασή εκφρά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγ (...) Είναι ο στενό3 μα3 συνεργάστηκαν από μέλη ms επιτροπή5 χθεί εάν orous κλειστού5 χώρουs ms και παραμένει cos έχει. Από
επιφυλάξει cos npos την άρση των εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι. Ο εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο
περιορισμών τη συγκεκριμένη στιγ δε διαχωρισμό5 του χαρακτηρισμού όργανο θα μα5 δίνει, όποτε του
μή, όπου ακόμα η πανδημία δεν μια3 περιοχή5 από τη λήψη μέτρων ζητούμε, τιε γενικέε κατευθύνέχει τιθασευθεί. Εκφράστηκαν φό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέ σεΐ3, για να μπορούμε να τοπο
βοι ότι δίνεται το μήνυμα ms ελεύ ρηση στον έλεγχο ms nav6npias. θετούμαστε στα μέτρα».
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 Ο Γολγοθάς των καρκινοπαθών στο Νοσοκομείο
Μεταξά
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Επιφάνεια 1014.51
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

07-10-2021

Κυκλοφορία:

6090

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

AvaoioAss spYaoias
γιατρών - υγειονομικών
12 topes Γολγοθά3

ΠΛΕΥΡΗΣ

«ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ»
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΕΤΑΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο Γολγοθάς των καρκινοπαθών στο Νοσοκομείο Μεταξά
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

07-10-2021

Ελλείψει οε ιατρικό προσωπικό λόγω αναστολών εργασίας και σε γιατρούς και σε υγειονομικούς

Ο Γολγοθάε των καρκινοπαθών

σιο Νοσοκομείο Μειαξά
Εννιά και δώδεκα ώρες αναμονή
για αιματολογικές εξετάσεις

Πλήρηε απόγνωση.Ήρθε στιε 8 το πρωί και δεν ξέρει καν
αν θα περάσει για νοσηλεία έστω και στιε 5 το απόγευμα.
Οικαρέκλεε
έχουν ξη
λωθεί λόγω
κορωνοϊού (0 και
οι ασθενείε
που περι
μένουν νο
σηλεία πε
ριφέρονται
σαν ζόμπι
στουε διαδρόμουεγια
ώρεε.

Η πολύωρη αναμονή προκαλεί διενέξειε και τριβέε, αν όχι καυγάδεε, ανάμεσα
aious ασθενείε. καθώε το χαρτάκι του ραντεβού καθίσταται... άχρηστο.

Του Νίκου Τσιαμισίκα
Στον «αμαρτωλό» δεύτερο όροφο
του ογκολογικού νοσοκομείου
«Μεταξά5» στον Πειραιά, στα Μονάδα
Ημερήσιας Νοσηλείας, μέρα ηαρά μέρα
συγκεντρώνονται ηάνω αηό ΙΣΟ
Ι 50 άτομα, που υποτίθεται ότι έχουν
κλείσει ραντεβού για εξετάσεις και
θεραπείες, οι ηιο πολλοί φεύγουν
το απόγευμα άπραγοι, καθώς το
νοσηλευτικό προσωπικό και οι χειριστές
μηχανημάτων βρίσκονται σε αναστολή.

Πόνος και απελπισία

Το νοσοκομείο «Μεταξάε» είναι το ένα από τα μόλιε δύο νοσοκομεία για τουε καρκινοπαθείε
στην Αθήνα και τον Πειραιά. Τώρα προστέθηκαν και οι αναστολέε, ενώ οι ανάγκεε για νοση
λεία αυξάνονται καθημερινά.
από την πολύωρη ορθοστασία. Κάποιοι έρχονται

«κήρυγμα» από τον ευνοημένο ασθενή ότι δεν

με προγραμματισμένο ραντεβού, αλλά βρίσκουν

φταίει το νοσοκομείο, αλλά το γεγονόε ότι... οι

«Την προηγούμενη φορά περίμενα από us 8 η

τπν πόρτα κλειστή, καθώε περνάνε «οι ημέτεροι»

ασθενείε είναι πολλοί, ότι οι αιματολογικέε εξε-

ώρα και εξυπηρετήθηκα oris 5 το απόγευμα. Για

που προφανώε έχουν κάποιο «δόντι» σε κάποιον

τάσειε παίρνουν 2.5 ώρεε για να βγουν και χρει

να οε κάνω να καταλάβει, είναι 3 η ώρα. το χαρ

από τουε γιατρούε και όχι απαραίτητα του νοσο

άζεται έπειτα η διαδικασία του φαρμακείου που

τί μου λέει 26 αριθμό και εξυπηρετείται το 9»,

κομείου. Βλέπετε στην Ελλάδα είμαστε που αν

θ' αναμείξειτα φάρμακα και άλλα τέτοια. Μάλι

pas λέει η κυρία Μαρία που περιμένει υπομο

θεί η φαιδρά πορτοκαλέα.

νετικά

otis

πέδεε, έχουν ξηλωθεί, προφανώε για να μην
συσσωρεύονται οι ασθενείε στον ίδιο χώρο,

στα παρ' ολίγοντα πράγματα να αγριέψουν όταν
ο ηλικιωμένοε ασθενήε, ανέφερε ότι τα... ρα

σκάλεε, καθώε καρέκήεε και κανα-

Πήγαν να πιαστούν στα χέρια

ντεβού, δεν σημαίνουν ότι θα σε δουν κιόλαε οι
γιατροί στην προγραμματισμένη ώρα. Τα χειρό

μπροστά από τη Μονάδα Ημερήσιαε Νοσηλεί-

Κάπωε έτσι, ζευγάρι ηλικιωμένων καρκινοπα

τερα αποφεύχθηκαν, χάρη στη σχεδόν παροιμι-

as στο Β' όροφο τηε κλινικήε, λόγω πανδημίαε

θών. ήταν έτοιμο να μπει στη Μονάδα Ημερήσι-

ώδη ψυχραιμία του νεαρού, ο οποίοε μάλλον

κορωνοϊού.Οι περισσότεροι καταφεύγουν είτε

αε Νοσηλείαε χωρίε να έχει ραντεβού, ενώ έναε

δεν ήθελε και καυγάδεε. αλλά δεν μπορούσε να

στο προαύλιο είτε οδηγούνται απ' το προσωπικό

νεαρόε που συνόδευε την καρκινοπαθή μητέρα

σιωπήσει κιόλαε επειδή τον έπνιγε το δίκιο, και

του νοσοκομείου στο αμφιθέατρο, καθώε συνή-

του με προγραμματισμένο το ραντεβού για τιε 8

την παρέμβαση τηε μητέραε του. που φαινόταν

θωε, νωρίετο πρωί, οι σκάλεε είναι το μόνο ση

η ώρα το πρωί, περίμενε υπομονετικά. Μάλιστα

να πονούσε περισσότερο ακόμη με τη φασαρία

μείο που προσφέρεται για να ξαποστάσει κανείε

κάποια στιγμή, υπήρξε ένταση, καθώε του γινόταν

που γινόταν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στα σκαλιά στο μεταξύ προστίθενται κι άλλοι καρκινοπαθείε,
όλοι ακουμπώνταε το κεφάλι τουε στα χέρια, σε μια στάση
που έδειχνε πόνο και απόλυτη απελπισία. Στον τοίχο ανακοί
νωση για Γενική Συνέλευση του προσωπικού το μεσημέρι τηε
Πέμπτηε, καθώε προφανώε ο τρόποε που λειτουργεί το νοσο
κομείο επιβαρύνει και προβληματίζει και κάνει δύσκολη τη
ζωή και σε γιατρούε, νοσηλευτέε και υπόλοιπο νοσοκομεια
κό προσωπικό. Αν γίνει η Γενική Συνέλευση, θα παραλύσει
για ώρεε εντελώε το νοσοκομείο κι αποδέκτηε ακόμη μεγαλύτερηε, νέαε ταλαιπωρίαε, θα είναι οι ασθενείε.
Στον υπόλοιπο χώρο, το νοσοκομείο έδειχνε να βρίσκεται
σε οργασμό, με σχεδόν όλα τα τμήματα σε πλήρη λειτουργία
(άραγε με τι προσωπικό;) και με τουε γιατρούε να περιφέρο
νται αραιά και πού. τρειε-τρειεαπό όροφο σε όροφο. Το ασθε
νοφόρο απ’ το προαύλιο, στο μεταξύ, ήρθε κι έφυγε τουλάχι
στον δύο φορέε, κατεβάζονταε ασθενείε με αναπηρικό καρο
τσάκι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείαε νοσεί βαριά, χάρη στο
«καπρίτσιο» τηε κυβέρνησηε με τιε αναστολέε εργασίαε προ
σωπικού που αρνείται να εμβολιαστεί, υπολειτουργεί και τη
«νύφη» πληρώνουν οιΈλληνεε ασθενείε, οι περισσότεροι
έχονταε εξυπηρετήσει ποικιλοτρόπωε τον παραγωγικό ιστό
τηε χώραε κι έχονταε πληρώσει ασφάλιστρα σε ανυπολόγι
στα ποσά. Η ανταπόδοση, τίθεται εν αμφιβάλω, όταν έναε
συνάνθρωπόε μαε καρκινοπαθήε, πρέπει να περιμένει όρθιοε ή καθισμένοε στα μαρμάρινα σκαλάκια για εννιά και δέκα
ώρεε, για να λάβει εξετάσειε και θεραπεία που δικαιούται.
Πόσω μάλλον όταν δεν καταφέρνει καν να εξυπηρετηθεί την
ίδια μέρα...
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