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 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Πρέπει να αλλάξει
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Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος:
Πρέπει να αλλάξει ο νομικός χαρακτήρας του ΕΣΥ
Να γίνει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
το ΕΣΥ, είναι η θέση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πιστεύει ότι πρέπει να
αλλάξει ο νομικός χαρακτήρας του ΕΣΥ και να γίνει Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο
ασθενής δεν θα πληρώνει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του,
ούτε θα διακυβευτούν θέσεις εργασίας, καθώς όσοι είναι μέσα
στο σύστημα θα διατηρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Από κει και πέρα θα δοθεί ευελιξία στις διοικήσεις των Νοσο
κομείων να μπορούν να αναπτύξουν νέα τμήματα και να προ
χωρήσουν σε πρόσληψη προσωπικού, να κάνουν αποδοτική
χρήση των χρημάτων που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ούτως
ώστε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
Τα παραπάνω δήλωσε στο Πρακτορείο FM ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) αγγειοχειρουργός Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου, αναφέροντας ότι αφορούν
μέρος της πρότασης που δόθηκε στον υπουργό Υγείας κ. Θάνο
Πλεύρη, κατά τη συνάντηση που είχε το ΔΣ του ΠΙΣ μαζί του
την περασμένη Παρασκευή.
Μάλιστα όπως επισήμανε ο κ. Ελευθερίου οι προτάσεις
αυτές δεν είναι καινούργιες, καθώς είχαν δοθεί και στον προ
ηγούμενο υπουργό Υγείας. «Με στόχο την βελτίωση παρεχό
μενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση
πόρων, προτείνουμε όταν κρίνεται σκόπιμο, να γίνεται αναδιά
ταξη των μονάδων υγείας, συνδιοίκηση Νοσοκομείων, συνέ
νωση ομοειδών τμημάτων μονάδων και εργαστηρίων εντός του
ίδιου Νοσοκομείου, συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που
γειτνιάζουν».

Οι ΣΔΙΤ θα είναι από τις πρώτες πολιτικές που θα προ
χωρήσουν
«Στο τραπέζι του διαλόγου έχουμε βάλει εδώ και αρκετό
καιρό τις Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τις οποίες ο νέος υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης στην τε
λευταία μας συνάντηση ήταν θετικός, καθώς πιστεύει ότι μπο
ρούν να βοηθήσουν την αναβάθμιση των υπηρεσιών», ανέφερε
ο κ. Ελευθερίου, εκτιμώντας ότι θα είναι από τις πρώτες πολι
τικές που θα προχωρήσουν.
«Το σύστημα θα πρέπει να «ανοίξει» στον ιδιωτικό τομέα,
προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Γίχ αυτή τη στιγμή σε με
γάλα συστήματα υγείας, όπως το αγγλικό, παρατηρείται εδώ
και δεκαετίες ότι όπου υπάρχει έλλειψη, αυτή καλύπτεται από
ιδιώτες γιατρούς με συμβάσεις που κάνουν με το δημόσιο σύ
στημα υγείας, χωρίς να επιβαρύνονται ο πολίτες».

Η αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού και στο εξω
τερικό δημιουργεί την έλλειψη αναισθησιολόγων και εντατικολόγων στο ΕΣΥ
Όσον αφορά την αύξηση των κλινών ΜΕΘ και το ερώτημα
αν αυξήθηκε αντίστοιχα και το προσωπικό που χρειάζεται για
να τις λειτουργήσει, ο κ. Ελευθερίου σημειώνει ότι έχει γίνει
μία σοβαρή προσπάθεια από την κυβέρνηση στα δύο χρόνια
της πανδημίας, καθώς όπως λέει διαχρονικά υπήρχε σοβαρό
έλλειμμα
κρεβατιών ΜΕΘ στον τόπο μας: «Πλέον όμως έχουν αυξη
θεί εντυπωσιακά και από 700, είναι κοιτά στις 1350 διαθέσιμες
κλίνες ΜΕΘ, για τον πληθυσμό. Παρόλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε ότι κρεβάτι ΜΕΘ δεν είναι μόνο το μηχάνημα και
ο αναπνευστήρας. Το σύστημα χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση
από εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτικό, αλλά και ιατρικό,
το οποίο θα ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας
στους Έλληνες πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σοβαρό
έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού και αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι και άλλες χώρες αντίστοιχα με εμάς ψάχνουν να

βρουν αυτό το προσωπικό, ακριβώς λόγω της πανδημίας. Αυτό
έχει δημιουργήσει και το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αναισθησιολόγων και εντατικολόγων στο ΕΣΥ. Πρόβλημα πάνω στο
οποίο θα πρέπει να σκύψουμε».

Η Πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα για να κρατήσει
τους νέους γιατρούς στην Ελλάδα
Η κυβέρνηση πράγματι έχει προβληματιστεί, λέει ο ΓΓ του
ΠΙΣ. «Υπάρχουν συνέχεια συναντήσεις και μεταξύ του ΠΙΣ και
του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να δούμε πώς θα μπορέ
σουμε να καλύψουμε το σύστημα, με επαρκή αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση την
περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι
θα υπάρξει και μία επόμενη μέσα στο μήνα, και για το σημαν
τικό θέμα των αναισθησιολόγων. Υπάρχει καλή διάθεση από
πλευράς του υπουργείου να λύσει το πρόβλημα. Θα πρέπει
όμως να κατανοήσουμε ότι ανταγωνιζόμαστε τη διεθνή αγορά
υπηρεσιών υγείας. Θα πρέπει να αποφασίσει η ελληνική Πολι
τεία ότι για να κρατήσει τους γιατρούς στη χώρα, πρέπει να
δώσει κίνητρα τόσο οικονομικά, όσο και εξέλιξης. Βλέπω ότι
έχει αρχίσει να γίνεται κατανοητό το πρόβλημα. Και δεν είναι
μόνο στους αναισθησιολόγους. Είναι στο σύνολο του ΕΣΥ και
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Γ1ΦΥ)». 1Τ πανδημία
σύμφωνα με τον ΓΓ του ΠΙΣ ανέδειξε τη μεγάλη έλλειψη της
ΠΦΥ. Θα μπορούσαμε, αναφέρει μεταξύ άλλων, να είχαμε αν
τιμετωπίσει ακόμη πιο αποτελεσματικά την όλη κατάσταση και
να μην πιεστούν τόσο πολύ τα νοσοκομεία, αν ο πολίτης μπο
ρούσε να βρει τον προσωπικό του γιατρό. «Θα πρέπει να προ
χωρήσει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού και να
αναπτυχθούν αξιόπιστες δομές ΠΦΥ σε όλη τη χώρα, οι οποίες
θα αποσυμφορούν τα νοσοκομεία
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Δεκάδες περισσότεροι
οι Εμβολιασμοί «μαϊμού»
στην Καρδίτσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της υπη
ρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για την υπό
θεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολι
ασμού από το Κέντρο Υγείας στον Παλαμά
Καρδίτσας. Όπως φαίνεται τα πλαστά πιστο
ποιητικά που εκδόθηκαν ήταν πολύ περισσό
τερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Εκδόθηκαν
ακόμα 63 πλαστά πιστοποιητικά ενώ στις αρ
χικές έρευνες γινόταν λόγος για 33.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertnews.gr,
η 44χρονη υπάλληλος του Κέντρου Υγείας
που κατηγορείται ότι χορήγησε τα πλαστά έγ
γραφα, κατέθεσε την Παρασκευή στους Αδιά
φθορους της Αστυνομίας. Από την κατάθεσή
της προέκυψε ότι τα πιστοποιητικά εμβολια
σμού είναι σημαντικά περισσότερα σε σχέση
με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Αρχικά, στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας
που διενήργησε η αρμόδια Υγειονομική Περι
φέρεια είχε προκύψει ότι η ελεγχόμενη υπάλ
ληλος είχε χορηγήσει 33 πλαστά πιστοποιητι
κά εμβολιασμού σε ιδιώτες αλλά και συγγε
νείς της - υγειονομικούς, προκειμένου να μην
τεθούν σε αναστολή εργασίας.
Κατά τη διαδικασία, τέθηκαν υπόψιν της
ακόμα 63 πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον
Παλαμά Καρδίτσας, τα οποία εγείρουν υπό
νοιες για τη γνησιότητα των υπογραφών. Η
44χρονη αρνήθηκε, πάντως, ότι έχει ανάμειξη
με την έκδοσή τους.
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Αλλαγή σελίδαε από τον Πλεύρη

«Τέϋος ίο μονοθεματικό ΕΣΥ»
Να γυρίσει σελίδα σιο Εθνικό Σύστημα
Υγείαε επιχειρεί ο υπουργόε, με
συνεργάτεε του να καθιστούν σαφέε
ότι το μοντέλο του «μονοθεματικού
ΕΣΥ», που ασχολούνταν μόνο με
την πανδημία, έχει ««ελειώσει».
ο Εθνικό Σύστημα Υγείαε δεν είναι πλέον
“μονοθεματικό", δεν διαχειρίζεται μόνο την
νόσο Covid. Οι κλίνεε ΜΕΘ είναι κατά 50%
Covid και 50% για non-Covid περιστατικά», ανέφεραν
χθεε πηγέε του υπουργείου Υγείαε με κατηγορηματικό
τρόπο, με αφορμή δημόσια συζήτηση για την επιβάρυν
ση την οποία προκαλούν στο ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι νοσήσαντεε με κορονοϊού, πηγέε από το υπουργείο
έσπευσαν να διαμηνύσουν πωε «η κατάσταση πλέον άλ
λαξε». Κατά τιε ίδιεε πληροφορίεε και σύμφωνα με

Τ

πηγέε του υπουργείου Υγείαε «πλέον δεν ανα
βάλλεται κανένα χειρουργείο στο ΕΣΥ». «Είναι επιλο

tis

γή να μην επιβαρύνονται οι άλλοι ασθενείε και είναι από
φαση να μη μένουν πίσω τα υπόλοιπα νοσήματα από τη
στιγμή που πλέον υπάρχει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού» συμπληρώνουν οι ίδιεε πηγέε, δίνονταε το στίγμα
των προθέσεων του υπουργού Υγείαε.
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• ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μπάζει νερά από παντού
το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς
Η αντιπεριφερειάρχης
Μαγνησίας και Σποραδών
κ. Δώρο θέα Κολυνδρίνη
απέστειλε επιστολή προς τον
υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο
Πλεύρη αναφορικά με
το σημαντικό πρόβλημα
λειτουργίας του Κέντρου
Υγείας Ζαγοράς, των
συνθηκών που επικρατούν
σε αυτό, καθώς και την άμεση
ανάγκη αποκατάστασης και
επισκευής του Κέντρου για την
εύρυθμη λειτουργία του.
την επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις
και πλημμύρες προ ολίγων ημερών

Σ

στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου
δείχθηκε εκ νέου το μείζον κτιριακό πρό
βλημα στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς στον
Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το υπουργείο Υγείας μετά από αυτοψία
που διενήργησε το 2018 κατέγραψε λε
πτομερώς όλα τα προβλήματα που αντι
μετωπίζει το κτίριο με σημαντικότερα
τις εκτεταμένες βλάβες στις στέγες, τις
φθορές στα κουφώματα, την οξείδωση
οπλισμών υποστυλωμάτων και πολλά
άλλα. Παράλληλα το κτίριο χρήζει ενερ
γειακής αναβάθμισης και έχει άμεση
ανάγκη εκτέλεσης των οικοδομικών ερ
γασιών. Εξ όσων γνωρίζουμε ορισμένες
εργασίες αποκατάστασης εντάχθηκαν στο
αναΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για
την χρηματοδότηση αυτών. Πλην, όμως,
οι εν λόγω εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει
ακόμη. Παράλληλα, σύμφωνα με τη με αρ.

148/Πρακτικό 11/03.08.2020 απόφαση

από παντού νερά και η εικόνα παραμένει

του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

ντροπιαστική για τον χώρο της υγείας. Οι
όποιες, ενδεχομένως, ενέργειες έχουν

μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της

γίνει και τις αγνοούμε, μετά βεβαιότητας

5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό αποτέ

και Στερεός Ελλάδας σχετικά με την επί

λεσμα τουλάχιστον της αποκατάστασης

βλεψη εργασιών από τις Π.Ε.Μ.Σ. για την

της στέγης.

αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στο

Κύριε Υπουργέ, μετά από όλα όσα έχουν

Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, στην προσπάθειά

μεσολαβήσει από την αυτοψία των Υπη

μας να καλύψουμε λειτουργικές αδυναμί

ρεσιών του υπουργείου έως και σήμερα,

ες της 5ης Υ.Π.Ε. χωρίς να έχουμε σχετική

είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο δεν

αρμοδιότητα. Με επιστολές μου, εδώ και

έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες απο

ένα ακριβώς χρόνο, προς την 5η Υ.Π.Ε.,

κατάστασης του Κ.Υ. Ζαγοράς και δεν έχει

αρμόδια για το Κ.Υ. Ζαγοράς, επεσήμανα

επέλθει η στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουρ

την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών

γία αυτού. Με την παρούσα επιστολή γνω

και την ολοκλήρωση της Μελέτης και των

ρίζοντας την ευαισθησία σας σε ανάλογα

Τευχών Δημοπράτησης.

θέματα και θέλοντας να σας ενημερώσω

Παρ’ όλα αυτά και παρά το διάστημα που

για θέμα που ενδεχομένως δεν έχετε ιδία

μεσολάβησε παρατηρούμε δυστυχώς
ακριβώς τις ίδιες άθλιες συνθήκες στο

αντίληψη, παρακαλώ όπως κατανοήσετε
το σοβαρό και κατεπείγοντου θέματοςγια

Κ.Υ. Ζαγοράς και δεχόμαστε πληθώρα
παραπόνων από τους κατοίκους της πε

τους κατοίκους και επισκέπτες μίας μεγά
λης περιοχής του Πηλίου και να προβεί-

ριοχής για την απαράδεκτη κατάσταση η

τε το συντομότερο δυνατό στις δέουσες

οποία εξακολουθεί να βρίσκεται το Κέντρο
σήμερα. Από τότε έως και σήμερα δεν

ενέργειες προς την 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας
και Στερεός Ελλάδας για την αναβάθμιση

έχει επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

και επισκευή του Κ.Υ. Ζαγοράς (έστω και

Έναν χρόνο μετά το Κ.Υ. Ζαγοράς μπάζει

προσωρινά)».
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 Ερευνα για παρενόχληση στο «Γεννηματάς» της
θεσσαλονίκης
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 174.26 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ερευνα για παρενόχληση
σιο «Γεννηματάε»
ms θεσσαΑονίκηβ

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του παραιτηθέντος διοικητή
του Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννήματος» της Θεσσαλονίκης,
Γιώργο Κούτρα, τον οποίο κατήγγειλε για σεξουαλική παρενό
χληση η νεαρή υποδιευθύντριά του!
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, πριν από λί
γες ημέρες η υποδιευθύντριά του νοσοκομείου βγήκε αναστα
τωμένη από το γραφείο του διοικητή, με τον οποίο είχε κατ’ ιδί
αν συνάντηση, και φέρεται ότι είπε στους υπαλλήλους που βρί
σκονταν απέξω ότι παραιτείται. Στη συνέχεια συνέταξε έγγρα
φη καταγγελία σε βάρος του διοικητή Γιώργου Κούτρα, η οποία
διαβιβάστηκε στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ έχει ενημε
ρωθεί σχετικά και ο υπουργός Υγείας θάνος Πλεύρης.
Ο τέως -πλέον- διοικητής του Νοσοκομείου «Γεννηματάς»
υποστήριξε ότι ο λόγος της παραίτησής του δεν σχετίζεται με
ροζ σκάνδαλο, αλλά με διοικητικά θέματα. Οπως ισχυρίζεται,
δεχόταν επιθέσεις από άτομα του προσωπικού και διευθυντικά
στελέχη, καθώς είχε ξεκινήσει δύο προκαταρκτικές εξετάσεις
για κακή λειτουργία του ιδρύματος και παράτυπες προμήθειες.
Μάλιστα, όπως λέει, για τον παραπάνω λόγο έχουν υπο
βληθεί σε βάρος του καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση
από τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους του νοσοκομείου. Επιπλέ
ον, ανέφερε ότι η συνεργασία του με τον διοικητή της 3ης Υγει
ονομικής Περιφέρειας ήταν πολύ κακή, με αποτέλεσμα το νο
σοκομείο να το διοικούν οι υπάλληλοι και όχι ο ίδιος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σήμερα ξεκινούν οι αρχαιρεσίες στα Σωματεία
Εργαζομένων «Ευαγγελισμού» και ΚΑΤ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 195.16 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σήμερα ξεκινούν οι αρχαιρεσίες στα Σωματεία
Εργαζομένων «Ευαγγελισμού» και ΚΑΤ
ήμερα ξεκινούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων
στην ΠΟΕΔΗΝ και νέου ΔΣ στα Σωματεία Εργαζομένων στα νο

Σ

σοκομεία «Ευαγγελισμός» και «ΚΑΤ».

Στον «Ευαγγελισμό» οι εργαζόμενοι μπορούν να προσέρχονται στις
κάλπες μέχρι και την Παρασκευή 15 Οκτώβρη (7 π.μ. - 6 μ.μ.) και η
ΕΣΑΚ καλεί τους εργαζόμενους «ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση,
ειδικότητα, πόστο, επίπεδο εκπαίδευσης» σε μαζική συμμετοχή στις
εκλογές, ώστε «να μην ανεχτούμε την άγρια επίθεση εις βάρος μας!».
Καλεί σε στήριξη των υποψηφίων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ για
να δοθεί απάντηση στο «νέο ΕΣΥ», στην επιχείρηση δηλαδή για ακό
μα μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών Υγείας.
«Σωματείο είμαστε όλοι εμείς, οι 3.500 εργαζόμενοι που έχουμε α
σύλληπτη δυναμική αν ενωθούμε και δράσουμε σαν μία γροθιά στη
βάση των προβλημάτων μας, που είναι κοινά κι απέναντι στον αντί
παλο που είναι ο ίδιος για όλους μας», τονίζει στο κάλεσμα, σημειώ
νοντας ότι «κριτήριο των αγώνων μας είναι η κάλυψη των λαϊκών α
ναγκών για δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των υγειονομικών».
Στο ΚΑΤ οι αρχαιρεσίες θα ολοκληρωθούν αύριο και η «Ταξική Α
γωνιστική Συσπείρωση» θυμίζει τους αγώνες που έδιναν οι υγειο
νομικοί και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, για τις ελλείψεις του
δημόσιου συστήματος Υγείας. «Με όλες μας τις δυνάμεις κοντραριστήκαμε με τα σχέδια της κυβέρνησης, της ΝΔ αλλά και του έργου
της προηγούμενης, του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί στόχο έχουν το ξεπούλη
μα της δημόσιας Υγείας και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα»,
τονίζει και προσθέτει ότι «η πάλη μας ενάντια στην επιχειρηματική
δραστηριότητα όπως στους τομείς της καθαριότητας και της φύλα
ξης δεν σταμάτησε ποτέ και θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά (...) Το
σωματείο, με μπροστάρηδες τους ανθρώπους που παλεύουν ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, θα είναι όπλο στα χέρια
σου για να προστατέψεις τα δικαιώματά σου, να πάρεις πίσω εκείνα
που έκλεψαν, η δυσαρέσκειά σου να μπορέσει να μετατραπεί σε ορ
γανωμένο αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα!», τονίζει στο κά
λεσμά της η παράταξη.
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 Στην αντεπίθεση για την πραγματική ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος Υγείας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 783.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στην αντεπίθεση για την πραγματική ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος Υγείας
Κινητοποιήσεις και άλλες παρεμβάσεις ενόψει της πανυγειονομικής απεργίας στις 21 Οκτώβρη
πόλης. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετω

τις 21 Οκτώβρη έχει προκηρυχθεί πανελλα
δική, πανυγειονομική απεργία, με τα σωμα
τεία εργαζομένων στα νοσοκομεία να οργα
νώνουν τη συνέχεια της μάχης για την προ

πίζουν στο Γενικό Νοσοκομείο η Ουρολογική, η
Παιδιατρική και η Ογκολογική Κλινική, κλινικές

Σ

που έχουν μείνει για διαφορετικούς λόγους με μό
λις δύο γιατρούς η καθεμία.
Στην ανακοίνωσή της η Ενωση Ιατρών Νοσοκο
μείων - Κέντρων Υγείας Λάρισας επισημαίνει τις
επιπτώσεις που θα έχει η επέκταση της επιχειρη
ματικής δράσης μέσα από τα σχέδια για το «νέο Ε
ΣΥ», που θα οδηγήσουν να λειτουργούν Νοσοκο
μεία και Κέντρα Υγείας ως «αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες», απαλλάσσοντας το
κράτος από τις σχετικές δαπάνες. Σημειώνει ακό
μα ότι στην κατεύθυνση αυτή εργαλειοποιείται και
το εμβόλιο, που «από όπλο κατά της πανδημίας έ
χει αναχθεί από την κυβέρνηση σε μέσο διάσπα
σης του λαού και των εργαζομένων, σε εκδικητι
κή τιμωρητική επιβολή, όταν η "ατομική ευθύνη"
δεν αρκεί και δεν συναινεί για ποικίλους λόγους».
Η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας
τονίζει πως διεκδικεί την ικανοποίηση της λαϊκής

στασία της υγείας του λαού και τη θωράκιση των
δημόσιων μονάδων Υγείας. Οι υγειονομικοί παλεύ
ουν ενάντια στην πολιτική της εμπορευ ματοποί
ησης των νοσοκομείων και στο κυβερνητικό σχέ
διο για το «νέο ΕΣΥ», της γενικευμένης επιχειρη
ματικής λειτουργίας και των ΣΔΙΤ. Διεκδικούν ά
μεσα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης και θωράκισης των δημόσιων μονάδων Υγείας, προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων κ.ά.

Σήμερα η συγκέντρωση
για να επαναλειτουργήσει
το Νοσοκομείο Δυτ. Αττικής
Στο πλαίσιο αυτό κλιμακώνονται οι δράσεις α
πό σωματεία και φορείς με διεκδικήσεις για ενί
σχυση των δομών Υγείας.
/
Σήμερα, στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συ
γκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής
(πρώην Λοιμωδών), με αίτημα την πλήρη επαναλειτουργία
του, από τα Σωματεία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία «Ατ

τικόν», θριάσιο, Κρατικό Νίκαιας και Δυτικής Αττικής,
ΨΝΑ Δαφνί και ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο.
Οπως επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, στο κοινό κάλεσμά
τους, «οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων και ιδιαίτερα οι

λαϊκές οικογένειες της Δυτ. Αθήνας έχουμε ήδη πικρή ε
μπειρία από το προηγούμενο κύμα συγχωνεύσεων δημό
σιων μονάδων Υγείας.
Ανάμεσα στα 8 νοσοκομεία που συγχωνεύθηκαν - καταργήθηκαν το 2013 από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - και
παρέμειναν "κλειστά" παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις
και από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - είναι και το Νο
σοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγ. Βαρβάρα" (πρώην Λοιμωδών).

Αποτέλεσμα είναι να επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο
τα ήδη υποστελεχωμένα Νοσοκομεία "Αττικόν" και Κρα
τικό Νίκαιας, με "εκτίναξη" των ράντζων και της αναμο
νής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Δεκάδες χι
λιάδες κάτοικοι ταλαιπωρούνται ή αναγκάζονται να ακριβο
πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες Υγείας που
έχουν ανάγκη και δικαιούνται». Τα σωματεία θυμίζουν ότι τα

κυβερνητικά επιχειρήματα για τις συγχωνεύσεις του 2013
ήταν παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται και σήμε
ρα, για τον «εξορθολογισμό».
Επίσης, σήμερα ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομεί
ου Νέας Ιωνίας «Αγία Ολγα» καλεί σε συγκέντρωση μαζί με
φορείς της πόλης στην είσοδο του νοσοκομείου.

Νέα κινητοποίηση χτες στην Ηλεία
Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους, με συγκέντρωση και
συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν στον Πύργο, έδωσαν
χτες εργατικά συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων στα νο

σοκομεία, η συντονιστική επιτροπή των πυρόπληκτων και
άλλοι φορείς της Ηλείας, που με πρωτοβουλία τους προ
χώρησαν σε σειρά δράσεων για την ενίσχυση του δημόσι
ου συστήματος Υγείας.
Παρόμοια κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε πριν μια βδο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από τη χτεσινη συγκέντρωση στην Ηλεία

_____

μάδα στην Αμαλιάδα, με στόχο όχι μόνο να αναδειχθούν
τα προβλήματα, αλλά και να διεκδικηθούν λύσεις, άμεσα.
«Η κατάσταση στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της
Ηλείας παραμένει απαράδεκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προ
σωπικό», τόνισε στην κεντρική ομιλία του ο Νίκος Λοχοβήτης, πρόεδρος του Σωματείου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, υπογραμμί
ζοντας μεταξύ άλλων πως «στο Νοσοκομείο Πύργου δεν
έχει καλυφθεί κανένα κενό μετά τις 20 περίπου αποχω
ρήσεις γιατρών και οι εφημερίες γίνονται με μετακινήσεις
γιατρών από άλλα νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ, ενώ το Νο
σοκομείο Αμαλιάδας λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο
με χαρακτηριστικά αγροτικού ιατρείου και δεν υπάρχει κα
νείς μας που να πιστεύει ότι με τη σύμβαση εργασίας, και
αυτή προσωρινού χαρακτήρα, ενός καρδιολόγου λύθηκαν
όλα τα προβλήματα».
Χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος του Σωματείου Ερ
γαζομένων στο Νοσοκομείο του Πύργου, Μαλβίνα Κερερέ, ο
Δημήτρης Χρέπας από τη συντονιστική επιτροπή των πυρό
πληκτων, η αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλείας, Ευρυδίκη Πουλοπούλου, ο Αλέξης Τσαουσάκης, πρόεδρος του Σωματεί
ου ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και ο Χρήστος Γαρύφαλος, πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στους δή
μους Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας - Ζαχάρως.

Σύσκεψη αύριο στη Λάρισα
Την ανάγκη να γίνει υπόθεση όλου του λαού η πάλη για
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας με μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και η εναντίωση
στα σχέδια για το «νέο ΕΣΥ» της γενικευμένης εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, τονί
ζει με ανακοίνωσή της η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων - Κέ
ντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ), καλώντας ταυτόχρονα τα
σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης σε σύσκε

ψη αύριο Πέμπτη 14 Οκτώβρη, στις 18.00 στο Αμφιθέα
τρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η ΕΙΝΚΥΛ κατα
γράφει στο κάλεσμά της την πολύ άσχημη κατάσταση που
διαμορφώνεται στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της

ανάγκης για εξασφαλισμένη πρόσβαση σε ασφαλείς, ποιοτικές, επιστημονικά άρτιες και αξιοπρε
πείς υπηρεσίες Υγείας, απαιτώντας από την κυβέρ

νηση την άμεση χρηματοδότηση των δημόσιων δομών Υγείας
με τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις
αναλώσιμων υλικών, αντιδραστηρίων και φαρμάκων, την επι
στροφή στην εργασία όλων των συναδέλφων που βρίσκονται
σε αναστολή, την άρση του μέτρου της αναστολής των αδει
ών, την ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμών με επιστη
μονική κάλυψη, μαζικό καθολικό εμβολιασμό, συνεπή και συ
νεχή επιστημονική ενημέρωση και παρακολούθηση μέσω της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τη μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων και επικουρικών εργαζομένων.

Στάση εργασίας και συνέλευση
σήμερα στο Π ΑΓΝΗ
Δίωρη στάση εργασίας για σήμερα Τετάρτη έχει προκηρύ
ξει το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας
το προσωπικό σε Γενική Συνέλευση στο αμφιθέατρο στις 8
π.μ. για την προετοιμασία της πανυγειονομικής απεργίας.
Οπως σημειώνει το Σωματείο, «οι λίστες χειρουργείου

του ΠΑΓΝΗ περιλαμβάνουν πάνω από 5.400 ασθενείς,
των οποίων η θεραπεία καθυστερεί επικίνδυνα. Ωστόσο,
ακόμη λειτουργούν 6 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες
γενικής αναισθησίας. Το άνοιγμα όλων των αιθουσών κα
θυστερεί η ανεπάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού. Από
το αναισθησιολογικό τμήμα έχουν αποχωρήσει τους τελευ
ταίους μήνες οκτώ νοσηλεύτριες (συνταξιοδοτήσεις, αλλα
γή τμήματος), ενώ ήρθαν μόλις τέσσερις, εκ των οποίων
οι δύο προέκυψαν από εσωτερικές μετακινήσεις προσω
πικού και μόλις δύο από πρόσληψη με ετήσια σύμβαση».
Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι «για να πραγματοποιούνται
τα κουτσουρεμένα έστω χειρουργεία, η διοίκηση προχώρη
σε σε μπαλώματα τους τελευταίους μήνες με απαράδεκτες
και επικίνδυνες αποφάσεις, όπως με χρησιμοποίηση μαι

ών για την κάλυψη χειρουργικών τραπέζιών αλλότριων ει
δικοτήτων, όπως της Ουρολογικής, της Χειρουργικής Ογκολογικής, της Ορθοπεδικής κ.ά. Λόγω υποστελέχωσης, στο
υπάρχον ελλιπές (αριθμητικά) προσωπικό οφείλονται ρεπό
μηνών, ενώ δεν έχει δοθεί καμία μέρα άδειας του 2021».
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 Η αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας «κούμπωσε»
στα χρόνια χτυπήματα στην Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 499.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η αντιλαϊκή διαχείριση
της πανδημίας «κούμπωσε»
στα χρόνια χτυπήματα στην Υγεία
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Βρετανίας
έες αποκαλύψεις για την

σειστα στοιχεία, όπως ένα μο
ντέλο πρόβλεψης του «Imperial
College» του Λονδίνου, που έ
δειχνε ότι αν δεν ανασχεθεί η
εξάπλωση της Covid-19 οι νε
κροί θα μπορούσαν να φτάσουν
τις 500.000.
Επίσης, επικρίνεται η από
φαση της βρετανικής κυβέρ
νησης να μη διενεργούνται δι

αντιλαϊκή διαχείριση της
πανδημίας και στη Βρε
τανία, με βασικό κριτή

Ν

ριο τις ανάγκες της καπιταλι
στικής οικονομίας και τη λογική
«κόστος - όφελος», που στοί
χισαν χιλιάδες ζωές, έρχονται
στη δημοσιότητα.
Η Βρετανία, μια από τις ισχυ
ρότερες καπιταλιστικές χώρες
του κόσμου, που μάλιστα «φη
μιζόταν» για το Εθνικό Σύστη
μα Υγείας της (NHS), έχει πα
ράλληλα ένα από τα υψηλότε
ρα ποσοστά νεκρών στην Ευ
ρώπη, με περισσότερους από
150.000 θανάτους μέχρι στιγ
μής εξαιτίας της πανδημίας, ε
νώ εκατομμύρια ιατρικές πρά
ξεις και ραντεβού, θεραπείες
και διαγνώσεις που πήγαν «πί
σω» ακόμη δεν έχουν ομαλοποιηθεί, κάτι που
θα έχει πολλαπλές μακροχρόνιες συνέπειες.
Οπως και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές
χώρες, το έγκλημα κατά της υγείας του λα
ού έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την πανδη
μία: Μετά από μια χρόνια περικοπή προ
σωπικού και δωρεάν υπηρεσιών, με «κό
φτες», κρατική υποχρηματοδότηση και ιδιω
τικοποιήσεις, το NHS απειλείται σήμερα και
από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Στο
NHS Αγγλίας, το οποίο εδώ και πολλά χρό
νια βασιζόταν στην εργασία ξένων υγειονο
μικών, εργάζονται άνθρωποι από 211 εθνι
κότητες. Από τον Μάρτη του 2020 έως τον
Μάρτη του 2021 έφτασαν στη Βρετανία συ
νολικά 3.700 λιγότεροι υγειονομικοί σε σχέ
ση με την περίοδο 2019 - 2020, εξαιτίας των
περιορισμών στα ταξίδια κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
Παράλληλα, ο αριθμός των ξένων υγειονο
μικών μειώνεται από τη χρονιά που έγινε το
δημοψήφισμα για το Brexit (2016) μέχρι σή
μερα. Από φέτος και έως το 2029, το Brexit,
η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πο
λιτικής και η πανδημία ενδέχεται να προκα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αγνωστικά τεστ στους ηλικιω
μένους που έπαιρναν εξιτήριο
από τα νοσοκομεία, προτού ε
πιστρέφουν στους οίκους ευ
γηρίας, ενώ κάποια μέτρα - ό
πως το κλείσιμο των παμπ στις
22.00, η απαγόρευση της άθλη
σης των παιδιών στο ύπαιθρο δεν είχαν επιστημονική βάση.
Εως τις 23 Μάρτη οι υπουρ
γοί «προσπαθούσαν μόνο να
λέσουν χρόνια έλλειψη υγειονομικού προ
σωπικού στη Βρετανία, δηλαδή θα λείπουν
108.000 νοσηλευτές, σύμφωνα με το «Health
Foundation». Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύ
ει περισσότερο από το 1/3 του υπάρχοντος
προσωπικού (περίπου 300.000 νοσηλευτές).
Πάνω σε αυτό το έδαφος, των τεράστιων
ελλείψεων στο NHS, ήρθε να «κουμπώσει»
και η αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας,
με κριτήριο πάντα τα συμφέροντα του κε
φαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, σχετική έκθε
ση δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών, με
τά από δυο μήνες ακροάσεων, επισημαίνει
ότι η κυβέρνηση Τζόνσον «σκοπίμως» υιο
θέτησε μια «προσέγγιση σταδιακή και προ
οδευτική» με τη θεωρία της συλλογικής α
νοσίας μέσω της νόσησης - προφανώς προς
όφελος της καπιταλιστικής οικονομίας - α
ντί να λάβει πιο δραστικά μέτρα «ανάσχεσης
της πανδημίας».
Η έκθεση αναφέρει ότι η κυβέρνηση και οι
επιστημονικοί σύμβουλοί της καθυστέρησαν
να επιβάλουν πλήρες lockdown ή άλλα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης τις πρώτες βδο
μάδες της πανδημίας, παρότι διέθεταν αδιά

περιορίσουν την ταχύτητα εξάπλωσης» της επιδημίας, αντί να σταματή
σουν εντελώς την εξάπλωσή της, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αίτηση έγκρισης αντιικού
χαπιού κατέθεσε η «Merck»
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η φαρμακευτι
κή εταιρεία «Merck» υπέβαλε αίτηση για ά
δεια επείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ του φαρ
μάκου της για τη θεραπεία ασθενών με ήπια
έως μέτρια συμπτώματα της COVID-19. Το
«molnupiravir», αν λάβει έγκριση, θα είναι το
πρώτο αντιιικό σκεύασμα το οποίο λαμβάνεται από το στόμα.
Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει συμφω
νίες αγοράς με Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία,
Αυστραλία και Νότια Κορέα, ενώ βρίσκεται
σε συνομιλίες με πολλές άλλες κυβερνήσεις.
Επίσης, συμφώνησε με 8 παρασκευαστές
γενόσημων για να παράγουν φθηνότερες εκ
δοχές του φαρμάκου. Σύμφωνα με τη «Merck»,
στόχος είναι να αυξήσει την παραγωγή της
από 10 εκατ. συσκευασίες φέτος σε τουλά
χιστον 20 εκατ. το 2022 (800 εκατ. δισκία).
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 Καταρρέει το ΕΣΥ στην Αλεξανδρούπολη
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 135.53 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-10-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Καταρρέει το ΕΣΥ στην Αλεξανδρούπολη
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ίου είναι πλέον το Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, όπου τέθηκαν σε ανα
στολή συνολικά 86 υγειονομικοί, οι οποίοι
δεν έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του Covid19 και φυσικά ελαχιστοποπτθηκε το προσω
πικό, κάτι που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην
παρακολούθηση των ασθενών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλη Γιαννάκο, «από το νοσηλευτικό
προσωπικό τέθηκαν σε αναστολή 44 συνά
δελφοι και ανττκαταστάθηκαν από... 4».
Κατήγγειλε ακόμη: «Λέγαμε ότι οι θέ
σεις δεν θα καλυφθούν, δεν είναι εύκολο,
αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται να προσληφθεΐ για ένα τρίμηνο, όπως προβλέπει ο
νόμος, και αυτό το είχαμε επισημάνει προς
όλους, αλλά δεν μας άκουσαν».
Η εν λόγω εξέλιξη φέρνει μεγάλα προ
βλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στο οποίο αυτή τη πυγμή νοσηλεύονται 45
περιστατικά Covid-19, σε απλές κλίνες, με
ελάχιστα περιθώρια για νέα περισταηκά, και
13 ασθενείς με κορονοϊό σε ΜΕΘ, την ώρα
που στο σύνολό τους οι κλίνες ΜΕΘ είναι
συνολικά 16.
Αξίζει να σημειωθεί όυ κατά το τρίτο κύ
μα της πανδημίας οι ΜΕΘ Covid-19 που εί
χαν αναπτυχθεί στο νοσοκομείο έφταναν
υς 21 και υπήρχε η δυνατότητα νοσηλεί
ας περισσοτέρων από 80 περιστατικών σε
απλές κλινικές.
0 κ. Γιαννάκος κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για το Νοσοκομείο Αλεξαν
δρούπολης, επισημαίνοντας ότι είναι επι
βεβλημένη η άρση του μέτρου των ανα
στολών με πρόβλεψη για δύο rapid tests
ανά εβδομάδα και λήψη όλων των μέτρων
προστασίας.
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 Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση στο
«Γεννηματάς»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

28

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 492.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-10-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
► Του ΝΙΚΟΥ ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ίο μικροσκόπιο ιης Εισαγγε
λίας Πρωτοδικών Θεσσαλο
νίκης μπαίνει η καταγγελία
νεαρής υποδιευθόντριας του
νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»
για σεξουαλική παρενόχληση
από τον παραιτηθέντα διοικη
τή Γιώργο Κούτρα. Η έρευνα
βάζει στο κάδρο τον πρώην πλέον «γαλάζιο»
διοικητή, με τον εισαγγελέα να διερευνά εάν
στοιχειοθετείται το αδίκημα της προσβολής
γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.). Χθες,
διαβιβάστηκε υπηρεσιακά από το υπουργείο
Υγείας στην Εισαγγελία ο φάκελος της υπό
θεσης, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι
ποινικές διαδικασίες διερεύνησης, πέρα από
τα δημοσιεύματα που υπήρξαν για το θέμα τις
προηγούμενες μέρες. Οι καταγγελίες σε βάρος
του παραιτηθέντα διοικητή του νοσοκομείου
σοκάρουν την κοινή γνώμη, ωστόσο ο ίδιος
καταγγέλλει ότι -ούτε λίγο ούτε πολύ- πρόκει
ται για πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του!
Οπως έγινε γνωστό, πριν από μερικές ημέ
ρες η καταγγέλλουσα βγήκε εμφανώς αναστα
τωμένη από το γραφείο του διοικητή, δήλωσε
ενώπιον όλων των υπαλλήλων που βρίσκο
νταν απ’ έξω ότι παραιτείται και στη συνέ
χεια συνέταξε έγγραφη καταγγελία εις βάρος
του διοικητή. Η καταγγελία της διαβιβάστηκε
στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια, ο διοικη
τής της οποίας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης,
ενημέρωσε σχετικά το γραφείο του υπουργού
Υγείας, Θάνου Πλεύρη και την αναπληρώτρια
υπουργό, Μίνα Γκάγκα. Επισήμως έγινε γνω
στό, λίγο αργότερα, ότι με εντολή του υπουρ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Εισαγγελική έρευνα για την
υπόθεση στο «Γεννηματάς»
LJ

OS3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
V.iviAi\c£\UNiaX)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ο εισαγγελέας διερευνά εάν στοιχειοθετείται ίο αδίκημα ιης
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας · Η υποδιευθύντρια
είχε συντάξει έγγραφη καταγγελία σε βάρος του «γαλάζιου»
διοικητή Γ. Κούτρα, που μετά την παραίτησή του... απειλεί
θεούς και δαίμονες και καταγγέλλει συνωμοσίες
γού ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Κούτρας,
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται
υποκείμενο καταγγελιών. Η Ενωση Νοσο
κομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης τον έχει
καταγγείλει «για επικίνδυνες ενέργειες και πα
ρεμβάσεις» και του έχει προσάψει αυταρχική

και επιθετική συμπεριφορά, αλλά και κλίμα
τρομοκρατίας προς τους εργαζόμενους.
Η πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών
Γιατρών Θεσσαλονίκης, Δάφνη Κατσίμπα,
σχολιάζοντας την υπόθεση, έκανε λόγο για
τρομοκρατία και φραστική βία που ασκούσε ο
παραιτηθείς διοικητής, «σε τέτοιο βαθμό, που
οι εργαζόμενοι προσέρχονταν απρόθυμα στο

νοσοκομείο».«Σε κάθε περίπτωση, εάν αλη
θεύει το γεγονός και αποδειχτεί δικαστικώς η
καταγγελία, δεν πρόκειται μόνο για ένα κατα
δικαστέο γεγονός, αλλά και για ένα εξαιρετικά
σοβαρό περιστατικό», τόνισε η πρόεδρος της
ΕΝΙΘ. Ο Γιώργος Κούτρας, απειλεί «θεούς και
δαίμονες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για
θύμα συνωμοσίας. Διατείνεται ότι ο λόγος της
παραίτησής του είναι άσχετος με «δήθεν ροζ
σκάνδαλο», αλλά σχετίζεται με διοικητικά θέ
ματα του νοσοκομείου. Ανέφερε ότι δεχόταν
επιθέσεις από άτομα του προσωπικού και δι
ευθυντικά στελέχη, καθώς είχε ξεκινήσει δύο
προκαταρκτικές εξετάσεις για κακή λειτουρ
γία του ιδρύματος και παράτυπες προμήθειες.
Υπαινίχθηκε ότι αυτός είναι στην πραγματικό
τητα ο λόγος που έχουν γίνει οι εις βάρος του
καταγγελίες για σεξιστική συμπεριφορά, όχι
μόνο από τη συγκεκριμένη υποδιευθύντρια,
αλλά συνολικά από τέσσερις γυναίκες υπαλ
λήλους του νοσοκομείου! Μάλιστα, κατήγγειλε
ότι και η συνεργασία του με τον διοικητή της
3ης ΥΠΕ «ήταν πολύ κακή», με αποτέλεσμα το
νοσοκομείο να διοικούν οι υπάλληλοι κι όχι
εκείνος. Ο κ. Κούτρας έχει επιφυλαχθεί όλων
των νόμιμων δικαιωμάτων του και δήλωσε
πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
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 Εμβολιασμοί Μοντέλο Kρητης στη Βόρεια Ελλάδα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,39

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 707.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
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 Εμβολιασμοί Μοντέλο Kρητης στη Βόρεια Ελλάδα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,39

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-10-2021

Εμβολιασμοί

Μοντέλο Kpnms
στη Βόρεια Ελλάδα
Tis τελευταίες
εβδομάδες
τα ραντεβού για
πρώτη δόση
βρίσκονται...
καθηλωμένα
Οι ειδικοί
προειδοποιούν
ότι το πέμπτο
κύμα είναι προ
των πυλών,
βλέποντας
αναζωπύρωση
κρουσμάτων
τους μήνες που
ακολουθούν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
ο μοντέλο της Κρήτης επι
χειρεί να εφαρμόσει η ηγε
σία του υπουργείου Υγείας
στη Βόρεια Ελλάδα, σε μία
τη προσπάθεια επιτάχυνσης των
εμβολιασμών, την ώρα που ο χει
μώνας απέχει μόλις μία ανάσα με
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλωστε, τα
δεδομένα που αντλούν οι ιθύνοντες
της εκστρατείας «Ελευθερία» δεν
είναι ενθαρρυντικά: Τις τελευταίες
εβδομάδες τα ραντεβού για πρώτη
δόση βρίσκονται... καθηλωμένα,
διαπιστώνοντας με αγωνία ότι στην
πλέον κρίσιμη «κόκκινη» ζώνη του
ελληνικού επιδημιολογικού χάρ
τη, η εμβολιαστική κάλυψη έχει
εμφανίσει πλατό, χωρίς ενδείξεις
βελτίωσης.
Λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι, εντούτοις, προειδοποιούν σε
κάθε ευκαιρία ότι το πέμπτο κύμα
είναι προ των πυλών, βλέποντας
αναζωπύρωση κρουσμάτων τους
μήνες που ακολουθούν. Και επι
μένουν ότι η επικείμενη έξαρση
σε διασωληνώσεις και θανάτους
θα καταγραφεί σε εκείνες τις πε
ριοχές όπου τα «τείχη ανοσίας»
είναι χαμηλά και συνεπακόλουθα
αδύναμα για να συγκρατήσουν τη
σφοδρότητα με την οποία χτυπάει
ο νέος κορωνοϊός.
Υπό τα δεδομένα αυτά, κινητές

Τ

1

μονάδες εμβολιασμού «οργώνουν»
ήδη από χθες χωριά σε Πιερία,
Κιλκίς, Ξάνθη, Δράμα, Πέλλα, ενώ
αύριο σειρά έχουν η Φλώρινα και
οι Σέρρες. Υπενθυμίζεται ότι πρό
ύστα
κειται για περιοχές όπου η εμβολιαστική κάλυψη κυμαίνεται από
41,69% έως και 50%. Παράλληλα, ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους,
ο οποίος βρίσκεται από το πρωί
της Τρίτης στην «κόκκινη ζώνη»
ζητά τη συνδρομή των τοπικών
παραγόντων στοχεύοντας σε ένα
εμβολιαστικό σπριντ.
ΤΟΠΙΚΗ... ΥΠΟΘΕΣΗ. Αλλωστε,
στην πράξη έχει φανεί ότι η εκστρα
τεία «πειθούς» αποτελεί κυρίως
τοπική υπόθεση. Για παράδειγμα,
ο ΔήμοςΚιλκίς, σε συνεργασία με
τον Ιατρικό και τον Φαρμακευτι
κό Σύλλογο καθώς επίσης και με
τον Επιμελητήριο και τονΕμπορικό Σύλλογο, ξεκίνησαν προ τρι
μήνου καμπάνια, διανέμοντας
φυλλάδια για την αναγκαιότητα
του εμβολιασμού. Ο αντίκτυπος
ήταν σημαντικός: Το ποσοστό εμβολιασμούαπό35%φτάνει σήμε
ρα στο45%, ωστόσο παραμένει
προβληματικό συγκριτικά με την
υπόλοιπη χώρα. Ετσι, εξάλλου,
εξηγείται ότι στα νοσοκομεία της
Μακεδονίας και της Θράκης νοση
λεύονται σχεδόν οι τέσσερις στους

10 ασθενείς μελοίμωξη Covid-19
της χώρας, με τα δεδομένα να μαρ
τυρούν πως πρόκειται για ανεμβολίαστους κατοίκους. Επιπρόσθετα,
εκτιμάται ότι ένας στους δύο ασθε
νείς που χάνει καθημερινά τη μάχη
για τη ζωή τους νοσηλεύεται στη
Βόρειο Ελλάδα, με την επιστημονι
κή κοινότητα να δείχνουν ως βασι
κή αιτία την εμβολιαστική «μαύρη
τρύπα».
Μοιραία, το σύστημα Υγείας
στα βόρεια της χώρας δέχεται μία
(ασύμμετρη, συγκριτικά με την
υπόλοιπη χώρα) πίεση, δεδομέ
νου πως τουλάχιστον εννέα στα 10
κρεβάτια εντατικής θεραπείας είναι
ήδη κατειλημμένα. Η κατάσταση
δε, γίνεται ακόμη πιο ανησυχητι
κή εάν συνυπολογίσει κανείς ότι ο
Οκτώβριος αναμένεται ηπιότερος
επιδημιολογικά μήνας από ό,τι ο
Νοέμβριος.
Εντούτοις, το παράδειγμα της
Κρήτης, δείχνει ότι υπάρχει περι
θώριο για επιπλέον εμβολιαστική
κάλυψη έστω και στο παρά πέντε.
Είναι ενδεικτικό ότι στις 31 Ιουλί
ου στο Ηράκλειο το ποσοστό των
εμβολιασμών δεν ξεπερνούσε το
42,49%, σήμερα όμως η εικόνα εί
ναι εντελώς διαφορετική καθώς έξι
στους 10 πολίτες έχουν λάβει ήδη
την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ
το 58,7% των πολιτών διαθέτουν
«πράσινο» πιστοποιητικό. Αντίστοι
χα, την ίδια περίοδο στο Λασίθι η
εμβολιαστική κάλυψη δεν ξεπερ
νούσε το 46,13%, όταν σήμερα το
αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 60%
με την εβδομαδιαία τάση να χαρα
κτηρίζεται στον επιδημιολογική
χάρτη ως ανοδική. Μεταξύ άλλων,
η επιστημονική κοινότητα αποδίδει
την... έξαρση εμβολιασμών στην
Κρήτη, στη συντονισμένη προσπά
θεια των τοπικών παραγόντων για
ενημέρωση του κοινού αλλά και
στους εμβολιασμούς σε πλατείες
αλλά και έξω από εκκλησίες, με
αποτέλεσμα ο ένας κάτοικος να συμπαρασύρει τον άλλον στον δρόμο
προς την «Ελευθερία».
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 Εισαγγελέας για τις καταγγελίες στο «Γεννηματάς»
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 173.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕισαγγεΓίέαε για xis καταγγελίες
σιο «Γ εννπμαιάε»
Την παρέμβαση του εισαγγελέα

ρος του πρώην διοικητή για σεξιστική

προκάλεσε αναφορά της 3ης Υγει

συμπεριφορά. Η εισαγγελέας ποινι

ονομικής Περιφέρειας σχετικά με

κής δίωξης στην παραγγελία της για

καταγγελίες σε βάρος πρώην διοικη

τη διενέργεια της προκαταρκτικής

τή του νοσοκομείου «Γεννηματάς»

εξέτασης ζήτησε να κληθούν οι τέσ

στη Θεσσαλονίκη για σεξιστική συμ

σερις καταγγέλλουσες και να εξηγή

περιφορά, που τελικά οδήγησαν και

σουν τι ακριβώς συνέβη, προκειμέ-

στην παραίτησή του.

νου να διευκρινιστούν τι αδικήματα

0 εισαγγελέας που έλαβε την ανα
φορά που έγινε στην ΥΠΕ ζήτησε να
διερευνηθεί εάνέχουντελεστεί αδικήματα που σχετίζον

και αν έχουν τελεστεί. Πάντωςο
πρώην διοικητής όταν παραιτήθηκε
κατήγγειλε ότι όσα ειπώθηκαν έγιναν για να τον στοχο-

ται με γενετήσιες πράξεις. Πληροφορίες έλεγαν ότι στην

ποιήσουν, εξαιτίας εσωτερικών ερευνών που έχει παραγ-

αναφορά γίνεται λόγος για τέσσερις καταγγελίες σε βά

γείλει ο ίδιος να γίνουν στο νοσοκομείο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Pfizer στη
Θεσσαλονίκη
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 420.49 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εγκαίνια ίων νέων εγκαταστάσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

ΜΠΙΖΝΕΣ, συναίσθημα και πολι
τική συνυπήρξαν χθες στη Θεσσα
λονίκη στη διάρκεια εγκαινιασμού
των εγκαταστάσεων της φαρμα
κοβιομηχανίας Pfizer, στις οποίες
στεγάζεται το παγκόσμιο Κέντρο
Ψηφιακής Καινοτομίας (Center for
Digital Innovation - CDI) και μέλλει
να λειτουργήσει επιπλέον το πα
γκόσμιο Κέντρο Επιχειρησιακών
Λειτουργιών και Υπηρεσιών του
πολυεθνικού κολοσσού.
Στα 9.000 τ.μ. και πλέον των
εγκαταστάσεων θα εργάζονται
στο κοντινό μέλλον περίπου 700
άνθρωποι (σήμερα είναι ήδη πάνω
από 500), ο Σαλονικιός πρόεδρος
και CEO της εταιρείας Αλμπερτ
Μπουρλά επέστρεψε περήφανος
στη γενέθλια πόλη, κομίζοντας δώ
ρο μια επένδυση 650 εκατομμυρί
ων δολαρίων και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ξέφυγε από
το στρίμωγμα των τελευταίων ημε
ρών μιλώντας για επενδύσεις και
καινοτομία.
«Οι επενδύσεις της Pfizer συμ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βάλλουν στην τοπική και εθνική
οικονομία. Οι εργαζόμενοι στο κέ
ντρο της Pfizer ήδη έχουν ξεπεράσει τους 500, οι περισσότεροι από
τους οποίους είναι επιστήμονες με
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
και το 15% αυτών είναι Ελληνες
του εξωτερικού που γύρισαν στην
πατρίδα τους για να εργαστούν
εδώ» είπε ο κ. Μπουρλά, σημει
ώνοντας πως «είμαι πολύ χαρού
μενος καθώς βλέπω πως αυτές οι
επενδυτικές κινήσεις της Pfizer εί
ναι απολύτως ευθυγραμμισμένες
με τις προτεραιότητες και τη γε
νικότερη στρατηγική της χώρας»
και υπογραμμίζοντας πως «είμαι
περήφανος Ελληνας και Σαλονικιός και λίγες πόλεις μπορούν να
τα αναδείξουν όλα αυτά. Είναι μια
πόλη με καρδιά και ψυχή. Είμαι
γεμάτος αναμνήσεις και αισιοδο
ξία για όλα αυτά που θα κάνουμε
τα επόμενα χρόνια».
Κι επειδή τα παράδοξα δεν θα
μπορούσαν λείψουν, ας υπενθυ
μίσουμε ότι το νέο hub της Pfizer
είναι στη Βόρεια Ελλάδα, περιοχή
της χώρας με το υψηλότερο ποσο-

*
Στην περιοχή της
χώρας με το υψηλότερο
ποοοστό ανεμβολίαστων
για τον κορονοϊό η
φαρμακοβιομηχανία θα
λειτουργήσει το Κέντρο
Ψηφιακής Καινοτομίας που
θα αναπτύσσει καινοτόμες
ψηφιακές και τεχνολογικές
λύσεις που διευκολύνουν την
ανακάλυψη νέων φαρμάκων
και εμβολίων

στό ανεμβολίαστων για τον κορονοϊό. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός
δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι «η
Θεσσαλονίκη π οποία σήμερα φι
λοξενεί έναν πρωτοπόρο στη μάχη
κατά του Covid, οφείλει να τον τι
μήσει, καλύπτοντας την καθυστέ
ρηση που, δυστυχώς, παρουσιά
ζει μαζί με την υπόλοιπη Βόρεια
Ελλάδα στους εμβολιασμούς»
και τόνισε πως «όταν σήμερα, δυ

στυχώς, στη χώρα μας πεθαίνουν
ακόμα 20, 30, 40 άνθρωποι κάθε
μέρα και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι, δεν
είναι απλά κρίμα, είναι ένα δράμα.
Διότι θα μπορούσαν πάρα πολλοί
από αυτούς τους θανάτους να
είχαν αποφευχθεί αν κάναμε την
πολύ απλή κίνηση, την απλή επι
λογή να πάμε έστω και τώρα να
εμβολιαστούμε. Εγώ προσωπικά
φεύγοντας από εδώ θα πάω να
κάνω την 3η δόση του εμβολίου
όπως μου υποδεικνύουν οι ειδικοί.
Και αυτό το δώρο της επιστήμης
στον άνθρωπο δεν πρέπει να το
αφήσουμε αναξιοποίητο».
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
επίσης πως «όταν μια εταιρεία κο
λοσσός όπως η Pfizer επιλέγει να
εγκατασταθεί εδώ στη Θεσσαλο
νίκη, είναι δεδομένο ότι γύρω από
τη δραστηριότητά της θα αναπτυ
χθούν πολλές άλλες μικρότερες
επιχειρηματικές δραστηριότητες
που μέσα από το πνεύμα της συ
νεργασίας, που η ίδια η έννοια της
καινοτομίας μάς επιβάλλει να υι
οθετήσουμε, θα έχουν πολλαπλά

οφέλη για την πόλη της Θεσσαλο
νίκης».
Εξήρε δε την προσωπικότη
τα του Αλμπερτ Μπουρλά, «ενός
βέρου Θεσσαλονικιού, ο οποίος
διέπρεψε εκτός Ελλάδος, έγινε διευθύνων σύμβουλος σε μια από τις
μεγαλύτερες φαρμακευτικές εται
ρείες στον κόσμο. Η ανακάλυψη
του εμβολίου κατά του Covid-19
φέρει την προσωπική του σφρα
γίδα», ενώ σχολίασε την ιδιαιτε
ρότητα να απασχολούνται στην
εταιρεία «περισσότερες γυναίκες
από τον μέσο όρο των εταιρειών
του χώρου».
Ας σημειωθεί πως το Κέντρο
Ψηφιακής Καινοτομίας αναπτύσσει
κατά κύριο λόγο καινοτόμες ψηφι
ακές και τεχνολογικές λύσεις που
διευκολύνουν την ανακάλυψη νέ
ων φαρμάκων και εμβολίων, είναι
σε άμεση επαφή και συνεργασία με
τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης
και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρε
τεί τις οικονομικές υπηρεσίες της
εταιρείας, Εταιρικού Μετασχηματι
σμού, Ανθρώπινου Δυναμικού και
Προμηθειών.

14

 «s fCNE Λ
Πηγή:

1

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 637.88 cm² Κυκλοφορία:
:

13-10-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

MnaXoopams αμπάλωιο?
και dXXes loiopies
Πώς θα μας φαινόταν αν ένας βιγκανιστής έκανε πύρινο κήρυγμα
περί βιγκανισμού εν μέσω χασαπο
ταβέρνας, με κοψίδια προβατίνας
και γουρνοπούλας, γαρδούμπες
και φρυγαδέλια να περνάνε σαν
ιπτάμενοι δίσκοι γύρω του; Και αυ
τή η χασαποταβέρνα να ήταν δική
του, από αυτή να εξοικονομούσε
τα προς το ζην για την οικογένειά
του; Σουρεαλιστικό θα έλεγα. Εδώ
θα μου πείτε υπάρχουν εν ενεργεία
βουλευτές, με μπόλικες μάλιστα
τετραετίες στην πλάτη τους, που
βροντάνε και αστράφτουν εντός
του Κοινοβουλίου (όχι στον Ολυ
μπο και τη Γκιώνα) ότι δεν πι
στεύουν στην κοινοβουλευτική
δημοκρατία. Αλλά πότε ξεμείναμε
σε αυτήν τη χώρα από σουρεαλι
σμό; («Μπαλωματής αμπάλωτος»
το έλεγε η γιαγιά μου).
Τις τελευταίες ημέρες είχαμε
κάποιες ακόμη επιβεβαιώσεις περί

Τον λένε Σπύρο
Αβραμόηουλο, ηλικιακά
δεν είναι «παιδί» και
πρόκειται για τον ντελιβερά
που'έγινε viral επειδή
προσέφερε φαγητό οε
έναν άστεγο που πεινούσε
Είκοσι πέντε χρόνια ο
Znupos - με Bpoxes, κρύο
και καύσωνα - τριγυρίζει
την Πάτρα με ένα μηχανάκι
και μοιράζει πακέτα.
«Εγώ όμωε έχω ένα σπίτι
να γυρίσω, ένα κρεβάτι
και ένα πιάτο φαγητό να
με περιμένει» είπε στην
τηλεόραση δίνονταε
ένα υψηλό μάθημα
ενσυναίσθησηε

·*

16

ανεπισ-ηριο. ανοιχτά

α ψ ...

_______________

αυτού. Ας πούμε, το στιγμιότυ
πο με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλη Γιαννάκο να καίει κατα
μεσής του δρόμου τα χαρτιά της
αναστολής των εργαζόμενων που
αρνούνται να εμβολιαστούν. (Η
μάσκα που φορούσε δεν άφηνε
να φανούν τα χαρακτηριστικά
του αλλά από το λεγόμενο body
language αναδυόταν αυτή η ήρεμη
βαρβατίλα του συνδικαλισμού).
Τι έχουμε εδώ; Εργαζόμενους σε
νοσοκομεία που αρνούνται τα
επιτεύγματα της ιατρικής και της
φαρμακολογίας. Μιλάνε εν εξάλλω
στις κάμαρες - απολαμβάνοντας
κι αυτοί τα όποια δευτερόλεπτα
δημοσιότητας τους αναλογούν
- για φοβερές παρενέργειες του
εμβολίου, κόντρα στα δεδομένα
της επιστημονικής κοινότητας.
Ανθρωποι που υποτίθεται ότι για
χρόνια έρχονταν σε άμεση επα
φή με την αρρώστια και τον πόνο
αλλά συγχρόνως και με το θαύμα
της ιατρικής, αμολάνε λόγια του
τσίπουρου και του καφέ που θα
ήταν, απλώς, γραφικά αν δεν ήταν,

J
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στις παρούσες συνθήκες, τόσο
επικίνδυνα. Που σημαίνει ότι δεν
συνειδητοποίησαν ποτέ την ου
σία και το μεγαλείο της δουλειάς
τους. Και να τα αφήσουν αυτά ότι,
δήθεν, το πρόβλημά τους είναι η
υποχρεωτικότητα. Γιατί και το να
σταματάς στο κόκκινο φανάρι υπο
χρεωτικό είναι. Την επόμενη φορά
λοιπόν που θα τους πιάσει κόκκι
νο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ας
συνεχίσουν ανέμελοι την πορεία
τους και όποιον πάρει ο χάρος.
Εν τω μεταξύ, όσο οι αντιεμβολιαστές υγειονομικοί σκίζουν
τα ιμάτιά τους και τη λογική, όλη
η ανθρωπότητα αναθαρρεί στη
διαφαινόμενη πιθανότητα ενός
φαρμάκου για τον καρκίνο.

Το ταμπού
ms αξιολόγησή
Από την άλλη, μεσουρανούν ειδησεογραφικά οι αντιδράσεις των
εκπαιδευτικών για την αξιολόγη
ση. Χρόνια τώρα σέρνεται αυτό το

jta

tew

cift£5
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Τι πτυχία, τι ηχεία, τι ανθοδοχεία. Α, ξέχασα. Η ορθογραφία είναι αστική εμμονή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταμπού από επαγγελματίες που,
θεωρητικά, μεταλαμπαδεύουν τη
γνώση. «Εμάς μας έχει αξιολο
γήσει η κοινωνία» ισχυρίζονται.
Μωρέ ποια είναι αυτή η αχαρτογράφητη, γενική και αόριστη
«κοινωνία» που επικαλούνται επι
στήμονες άνθρωποι; Η «κοινωνία
η άτιμη» ή «η κοινωνία, κοινωνία
να ‘χα σίδερο γροθιά, να σου κο
πανήσω μία γιατί είσαι όλο ψευ
τιά»; Ας κάνουν μία έρευνα, ένα
γκάλοπ, ένα κάτι τι για να δουν
πώς καταγράφεται η γνώμη αυτής
της νεφελώδους κοινωνίας.
Διότι εγώ ξέρω τι λέει η PISA
(Programme for International
Student Assessment) που έχει
κατατάξει τους έλληνες μαθητές
ως προς τις γνώσεις που έχουν
από το σχολείο, αρκετά πιο κάτω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και
να δεχθώ ότι φταίνε και οι δομές
και τα κτίρια και ο κακός μας ο
καιρός και ένα αίσθημα σε στυλ
τουρκομπαρόκ. Οι εκπαιδευτικοί
τίποτα; Καμία ευθύνη;
Τι να κάνουμε τώρα; Μέχρις
ότου ο κόσμος, ο ουρανός και δεν
ξέρω εγώ τι άλλο γίνει κόκκινος
(που, μεταξύ μας, ύστερα από 100
τόσα χρόνια «μεγάλης ουτοπίας»
δεν το βλέπω και πολύ πιθανό)
και αφού ζούμε σε αυτήν την
άτιμη καπιταλιστική κοινωνία,
οι εργαζόμενοι αξιολογούνται.
Και μάλιστα, στον ιδιωτικό τομέα,
αν η αξιολόγηση είναι χαμηλή,
απολύονται. Ενω οι εκπαιδευτι
κοί (που, σημειωτέον, αυτό που
τους ζητείται είναι να αυτοξιολογηθούν) το πολύ πολύ να παρα
κολουθήσουν κανένα σεμινάριο.
Δεν ξέρω τι πρότυπο αποτε
λεί αυτό (το «εγώ είμαι εγώ κι
άλλος δεν είναι») για τα παιδιά
που έχουν στις τάξεις τους. Ή τι
παράδειγμα τους δίνουν με το να
αγνοούν τον νόμο που έκρινε την
απεργία παράνομη. Ή, μάλλον,
ξέρω...
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 Με ομπρέλες ασθενείς και προσωπικό, κάθε που
βρέχει
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 316.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-10-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κέντρο YYeias Zayopas

Με ομπρέλες ασθενείς και προσωπικό,

κάθε που βρέχει...

Σε «συναγερμό» τίθενται
ασθενείς και εργαζόμενοι στο
Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, καθώς,
με το που αρχίζει να βρέχει,
το νερό εισβάλλει στον χώρο,
με αποτέλεσμα να χρειάζεται
να επιστρατευτούν κουβάδες
και σφουγγαρόπανα, σε μια
απεγνωσμένη προσπάθεια να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα μέλη τηε διοίκησηε ίου Αγροτικού
Συλλόγου Ζαγοράε που επισκέφτηκαν
ίο μοναδικό Κέντρο Υγείαε του Δήμου
Ζαγοράε Μουρεσίου. μεταφέρουν την
απαράδεκτη εικόνα, κάνονταε λόγο για
απαξίωση από την πολιτεία. Με ανακοί
νωση που εξέδωσαν, ζητούν την άμεση
παρέμβαση τηε πολιτείαε, προκειμένου
να επισκευαστεί, να αναβαθμιστεί και να
στελεχωθεί το Κέντρο Υγείαε Ζαγοράε,
υπογραμμίζονταε ότι «οι εικόνεε που
αντικρίσαμε ήταν τραγικέε».
Σε κακή κατάσταση το ταβάνι του κτη
ρίου, όπου είναι εμφανή τα σημάδια τηε
εισροήε νερού από τη σκεπή κάθε φορά

που βρέχει, ενώ επιστρατεύονται κουβάδεε για να συγκεντρώνεται το νερό
που στάζει από το ταβάνι και πετσέτεε
σε διάφορα σημεία του κτηρίου, για τον
ίδιο λόγο.
«Υπάρχουν τέσσερειε γιατροί-ήρωεε,
που κάτω από αυτέε τιε συνθήκεε προ
σπαθούν να κάνουν τη δουλειά τουε. Το
ασθενοφόρο δεν λειτουργεί κάθε μέρα,
ενώ το Κέντρο Υγείαε είναι υποστελε
χωμένο από ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Από γιατρούε δεν έχει τιε
πιο βασικέε ειδικότητεε όπωε παιδίατροε, οδοντίατροε και άλλεε», υπογραμ
μίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
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 Αποτυχία Τζόνσον η «ανοσία της αγέλης»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

28

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 636.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-10-2021
4120

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ-ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αποτυχία Τζόνσον
η «ανοσία rns αγέληβ»
εράστια λάθη» καταλο
γίζει στην κυβέρνηση
Τζόνσον το πόρισμα
διακομματικής επιτροπής
τανικής Βουλής, σχετικά με τη δι
αχείριση της πανδημίας κορονοϊού
κατά το πρώτο διάστημα «εφόδου»
της νόσου στην χώρα. Ο βρετανικός
Τύπος αναφέρεται στη «μεγαλύτερη
αποτυχία της δημόσιας υγείας». Η
τακτική που ακολούθησε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 ο πρω
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον, απορρίπτοντας τα αυστηρά μέτρα και τα
λοκντάουν και υπερασπιζόμενος
την «ανοσία της αγέλης», αποδεί
χθηκε καταστροφική και προκάλεσε
χιλιάδες αχρείαστους θανάτους, ιδι
αίτερα σε οίκους ευγηρίας και δομές
ευάλωτων ατόμων, αποφάνθηκε η
επιτροπή.
Αν και τα πρώτα κρούσματα είχαν
εμφανιστεί στη Βρετανία από το τέ
λος Ιανουάριου του 2020, ο Μπόρις
Τζόνσον αποφάσισε να λάβει μέτρα
μετά από σχεδόν δύο μήνες. Επίσης,
το πόρισμα των Επιτροπών «Υγεί
ας και Κοινωνικής Πρόνοιας» και
«Επιστήμης-Τεχνολογίας» θεωρεί
πως τα επόμενα βήματα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, που
στηρίχθηκαν στη διενέργεια τεστ
και στην ιχνηλάτηση κρουσμάτων,
ήταν χαοτικά και χωρίς συγκεκρι
μένο πρόγραμμα. Θετική μνεία κά
νει πάντως η ϊ50σέλιδη έρευνα της
διπλής επιτροπής -αποτελούμενης
από βουλευτές όλων των κομμά
των- στο πρόγραμμα των εμβολι
ασμών που ακολουθήθηκαν από
τον Δεκέμβριο τπς ίδιας χρονιάς.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνδύασε
κάποια μεγάλα επιτεύγματα με κά
ποια μεγάλα λάθη», τονίζει το πό
ρισμα, καθώς οι εμβολιασμοί κατα
γράφονται στα θετικά της εθνικής
στρατηγικής για την αντιμετώπιση
της πανδημίας.
Η κατάσταση πάντως ήταν τρα
γική κατά τους πρώτους μήνες της
εξάπλωσης του κορονοϊού, αποφαίνεται η έρευνα που επικεντρώνει τα
στοιχεία της κυρίως στην περιοχή
της Αγγλίας και δεν περιλαμβάνει
την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και
τη Σκωτία. Τπν άνοιξη του 2022 θα
ανακοινωθεί το πόρισμα νέας ανε
ξάρτητης έρευνας για τη διαχείριση
της πανδημίας, μετά από ένορκες
καταθέσεις ενδιαφερομένων.
Ευθύνες όμως αποδίδονται και
στους επιστήμονες, που, όπως το
νίζεται, παραπλάνησαν τπν κυβέρ
νηση. Οπως αναφέρεται, συχνά το
Υπουργικό Συμβούλιο ακολουθούσε

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της βρε

Στη δίνη του κυκλώνα
βρίσκεται αυτές τις μέρες
ο Μπόρις Τζόνσον και
την... πληρώνει για
όλα, από την πανδημία
κορονοϊού έως την
κλιματική αλλαγή! Στην
προχθεσινή διαδήλωση
για την κλιματική αλλαγή,
οι διαδηλωτές έριξαν λάδι
σε άγαλμά του έξω από
την Ντάουνινγκ Στριτ.

□

ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
akotzia@e-typos.com

άλλη τακτική από τις επιστημονικές
κατευθύνσεις για να προστατεύσει
το σύστημα υγείας που αιμορραγούσε. Ο υπουργός άνευ χαρτοφυ
λακίου Στίβεν Μπάρκλεϊ τόνισε ότι
η κυβέρνηση ανέλαβε κάθε ευθύνη
για τις αποφάσεις της και ο πρωθυ
πουργός έχει ζητήσει συγγνώμη για
τα όποια λάθη έγιναν.

«Τραγικά λάθη»
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντι
πολίτευσης Κιρ Στάρμερ, αρχηγός
των Εργατικών, τόνισε από την άλλη
πλευρά ότι το πόρισμα της έρευνας
καταδεικνύει τα τραγικά λάθη της
κυβέρνησης και την αποτυχία του
συστήματος υγείας να αντιμετω
πίσει την πανδημία του κορονοϊού.
Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει
περισσότερους από ϊ 50.000 θανά

τους από κορονοϊό, οι περισσότεροι
εκ των οποίων σημειώθηκαν την
πρώτη χρονιά. Αν και το τελευταίο
διάστημα καταγράφονται γύρω
στα 40.000 κρούσματα, οι θάνατοι
έχουν περιοριστεί (28 τη Δευτέρα,
περίπου όσοι και στη χώρα μας)
λόγω των εμβολιασμών.
Ομως, τις πρώτες εβδομάδες
της πανδημίας, έγιναν πολύ λίγες
αποφασιστικές κινήσεις για να αντι
μετωπιστεί η διάδοση του κορονοϊού, όπως τονίζουν οι βουλευτές. Η
Βρετανία δεν ακολούθησε άλλες
χώρες στην Ασία και τπν Ευρώπη

ΘΑΝΑΤΟΙ
«Η καταστροφική
τακτική προκάλεσε
χιλιάδεδ θανάτουδ
ious npcotous μήνεδ»,
τονίζεται στην έκθεση

που έλαβαν αμέσως αυστηρά μέ
τρα. Οι επιτροπές αναφέρονται στην
καθυστέρηση επιβολής λοκντάουν,
καθώς υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ
των επιστημονικών συμβούλων και
του Υπουργικού Συμβουλίου, σε μια
εποχή που κάθε εβδομάδα μετρούσε
πολύ για τη δημόσια υγεία.
Επίσης αναφέρονται στην κατα
στροφική απόφαση να διεξαχθεί
ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
τπς ομάδας του Λίβερπουλ και της
Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα στάδιο
όπου συνέρευσαν 50.000 άτομα,
στις 11 Μαρτίου -την ημέρα που
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
κατηγοριοποιούσε τον κορονοϊό ως
πανδημία- καθώς και το τριήμερο
φεστιβάλ ιππασίας στο φεστιβάλ
του Τσέλτεναμ έως τις ϊ 3 Μαρτίου,
με την παρουσία 250.000 ατόμων.
Ηταν δύο αγώνες που αποτέλεσαν
σημεία μεγάλης διασποράς του κορονοϊού. ■
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