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Κανείς ασθενής δεν θα μείνει
χωρίς ιατρική φροντίδα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η αντίδραση των γιατρών

ΦΩΤΗΣ ΣΠΑΗΟΣ

Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών κ. Νίκος
Χαυτούρας ανέφερε πως «είμαστε οργισμένοι με τη δι
οίκηση της 5ης ΥΠΕ, γιατί προσπάθησε να απαξιώσει το
γεγονός ότι γίνεται εφημερία με έναν γιατρό να φροντίζει
115 ασθενείς, θα θέλαμε από την υπουργό να είναι πιο
ουσιαστική, θέλουμε προσλήψεις γιατρών, γιατί χάνεται
κόσμος.
Για παράδειγμα υποσχέθηκε για έλευση πέντε παθο
λόγων, αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι». Επερώτηση στον
υπουργό Υγείας κατέθεσαν οι βουλευτέςτου ΚΚΕ Γιώρ
γος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Στολτίδης, τονίζονταςτην
ανάγκη για άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Βόλου
και των Κέντρων Υγείας του Νομού Μαγνησίας.

ο μήνυμα πως «κανένας ασθενής δεν θα μείνει
χωρίς ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα στο
Νοσοκομείο Βόλου και ότι θα υπάρξουν και νέες
κλίνες για περιστατικά κορωνοίού» έστειλε η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα που χθες επισκέφθηκε
το «Αχιλλοπούλειο» και είδε από κοντά την κατάσταση
που επικρατεί. Μάλιστα χθες οι νοσηλευόμενοι στο
«Αχιλλοπούλειο» έπιασαν ταβάνι αγγίζοντας τους 116 σε
«Κανείς ασθενής δεν
σύνολο 118 διαθέσιμων κλινών. Η κ. Γκάγκα είχε διαδοχικές
θα μείνει χωρίς φροντίδα»
συναντήσεις με τη διοίκηση και τους υγειονομικούς
Η ίδια αναφερόμενη στους γιατρούς είπε πως η κατάσταση
ακούγονταςτα αιτήματά τους που επικεντρώνονταν κυρίως
στο ΕΣΥ με 7.000 κρούσματα την ημέρα δεν είναι νορμάλ.
στο κομμάτι της πρόσληψης γιατρών, αλλά και νοσηλευτών.
Φυσικά πιέζονται όλοι οι γιατροί και θα είμαστε εδώ και θα
Ουσιαστικά η ίδια δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του
βοηθήσουμε. Το κλίμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αισιόδοξο
Νοσοκομείου με πέντε παθολόγους, αλλά και την πρόσληψη
για τα κρούσματα και πρέπει να τηρούμε τα μέτρα.
και άλλων γιατρών μέσα από προκηρύξεις που θα βγουν,
Στπν περιοδεία μου στη Θεσσαλία μιλήσαμε με τους δημάρ
καθώς και την πρόσληψη ως επικουρικού προσωπικού
χους, τους γιατρούς, τους φοιτητές για να μπορέσουμε να
20 νοσηλευτών. Σε δηλώσεις της στα τοπικά ΜΜΕ η κ.
πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Γκάγκα ανέφερε πως το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί τα τελευταία
Χθες στο Νοσοκομείο Βόλου από τις 118 κλίνες για κορωδύο χρόνια με περισσότερες μονάδες και προσωπικό,
νοϊό, ήταν κατειλημμένες οι 116. Η κ. Γκάγκα επισήμανε πως
όμως, ένα σύστημα που δέχεται 2.000 εισαγωγές τη μέρα
«κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς ιατρική και νοσηλευ
με 7.000 κρούσματα και 400 διασωληνωμένους έχει
τική φροντίδα».Η κ. Γκάγκα ρωτήθηκε για το γεγονός ότι
πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. «Υπάρχουν σχέδια για να
χρειάζονται και εντατικολόγοι, πνευμονολόγοι, παθολόγοι
αντιμετωπιστούν. Προσλαμβάνουμε συνεχώς γιατρούς,
στο Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Έχουν γίνει πολλές
απάντησε πως «υπάρχουν ειδικότητες γιατρών που βρίσκο
προκηρύξεις, θα προσληφθούν πάνω από 2.500 γιατροί,
νται σε έλλειψη, γιατί εδώ και πολλά χρόνια δεν υπήρχε ένα
ενώ θα έρθουν και πολλοί συμβασιούχοι, επικουρικοί
σχέδιο για πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Διορθώνουμε
γιατροί. Και υπάρχει η πρόθεση του ιδιωτικού τομέα να
αυτή την κατάσταση, αλλά οι ειδικότητες δεν παράγονται
βοηθήσει το δημόσιο. Όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες,
από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται μια πενταετία για να
τις αντιμετωπίζουμε με έκτακτες λύσεις. Επίσης γίνονται
παραχθεί ιατρικό προσωπικό σε μια ειδικότητα».
και μετακινήσεις γιατρών από άλλες περιοχές και Κέντρα
Υγείας. Και θα προστεθούν επιπλέον κλίνες για τις κλινικές
Οι εορταστικές εκδηλώσεις
τόσο του κορωνοίού όσο και του μη κορωνοίού».
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κ. Γκάγκα ρωτήθηκε
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και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που σχεδιάζει ο Δήμος
Βόλου για τα Χριστούγεννα λέγοντας πως η διασπορά είναι
μεγάλη. Τηρούμε τα μέτρα, όπως εμβολιασμός, μάσκες και
αποστάσεις, δεν συγχρωτιζόμαστε, δεν τρώμε κάθε μέρα
και με διαφορετικούς ανθρώπους. Ο δήμαρχος έχει δι
καίωμα να κάνει εκδηλώσεις, είμαστε σε επαφή μαζί του.
Διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και θα εξε
τάσουμε ξανά τα επιδημιολογικά δεδομένα για να δούμε, αν
χρειάζεται αν γίνει κάτι.
Είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα, όχι μόνο σε
εκδηλώσεις αλλά και στην καθημερινότπτά μας». Παράλλη
λα ρωτήθηκε και για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
που ανέρχονται σε 6.000 πανελλαδικά και βρίσκονται εκτός
εργασίας. «0 κόσμος θέλει να έχει παράδειγμα από το υγει
ονομικό προσωπικό. Μιλάμε με ασθενείς και υγειονομικούς
και μας λένε πως είναι αδιανόητο να υπάρχουν ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Μόνο το 2,5% των γιατρών δεν έχουν
εμβολιαστεί και πρέπει να τους πείσουμε ότι δεν θα έχουν
προβλήματα με το εμβόλιο. 0 στόχος μας είναι να πείσουμε
τους υγειονομικούς για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού»
είπε η κ. Γκάγκα. Για τα σχολεία η κ. Γκάγκα είπε πως «δεν
υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσουν».
Επίσης απέκλεισε νέα καραντίνα λέγοντας πως «Υπάρχουν
συνεχώς σκέψεις για νέα μέτρα, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο
για νέα καραντίνα».

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ
Παράλληλα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κ. Μίνα
Γκάγκα ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου
Μαγνησίας κ. Ευθ. Τσάμη που συμμετείχε στη σύσκεψη
στο Νοσοκομείο, να καλέσει γιατρούς πνευμονολόγους
και παθολόγους να εργαστούν με αμοιβή για να καλύψουν
εφημερίες και πρωινές βάρδιες στο «Αχιλλοπούλειο».
0 κ. Τσάμης τόνισε πως θα απευθυνθεί στους γιατρούς. Τα
χρήματα που θα δοθούν στους γιατρούς είναι 2.000 ευρώ
μικτά στο 8ωρο και 250 ευρώ μικτά στην εφημερία.

Ο Κ. Μαραβέγιας
Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο τέταρτο
κύμα πανδημίαςτο Νοσοκομείο Βόλου και αφορούν κυρίωςτο ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, μετέφερε στην
αναπληρώτρια υπουργό Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα ο βουλευ
τής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κων. Μαραβέγιας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Μαραβέγιας απουσιάζει στη Μολδαβία
ως επικεφαλής επίσημης αποστολής του Ελληνικού Κοι
νοβουλίου.

1

 ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΡΛΛΟΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ
ΛΙΑΑΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ άνθρωποι εντατικής
διασωληνωμένοι. Κωνσταν ...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 226.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΟΚΛΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΛΡΛΛΟΚΗ
ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΛΙΑΑΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.
Σοκάρει η παραδοχή εντατικολόγου ότι
ήδη στη Θεσσαλονίκη γίνεται επιλογή
ασθενών, ενώ κάθε μέρα πεθαίνουν
άνθρωποι εντατικής διασωληνωμένοι.
Με 15 διασωληνωμένους να
περιμένουν αυτήν τη στιγμή μια θέση
στις εντατικές της Θεσσαλονίκης, η
διαλογή ασθενών ήταν αναπόφευκτη.
«Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις δυνατότητες
του συστήματος υγείας. Δεν έχει νόημα
να βλέπουμε αν είναι 420 - 470 οι
διασωληνωμένοι, η επιλογή γίνεται ήδη
και ο κόσμος πεθαίνει σωρηδόν χωρίς
λόγο», λέει ο εντατικολόγος Ευάγγελος
Καϊμακάκης στο Live News.
Μια απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε
κλάσματα δευτερολέπτου. Τα κριτήρια;
«Μόλις ελευθερωθεί ένα κρεβάτι θα
πάρουν τον πρώτο διαθέσιμο ασθενή.
Τα κριτήρια; Ποιος διασωληνώθηκε
πρώτος, ποιος είναι πιο νέος, ποιος
ανταποκρίνεται καλύτερα στη θεραπεία,
ο γιατρός θα αποφασίσει», λέει ο
Κωνσταντίνος Στόκκος, διευθυντής
ΜΕΘ «Μαμάτσειου» Κοζάνης.
Πόσο εύκολο είναι όμως για έναν
γιατρό που έχει μάθει να σώζει ζωές να
διαλέγει ποιος θα μπει στην εντατική και
ποιος όχι; «Καθόλου εύκολο γιατί εγώ
έχω μάθει να βλέπω τους ασθενείς μου
σαν συγγενείς μου. Δεν είναι εύκολο
να πεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου
ότι θα τον αφήσεις εκτός για να βάλεις
κάποιον άλλον», συμπληρώνει. Στο
«Μαμάτσειο» Κοζάνης, οι υγειονομικοί
δεν έχουν φτάσει στο σημείο της
διαλογής, σημείο που φτάνουν κάποιες
φορές οι γιατροί της Θεσσαλονίκης που
καθημερινά διασωληνώνουν ασθενείς
εκτός εντατικής. «Όσο προλαβαίνουμε
τρέχουμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
Αλλά δεν τους παρακολουθούν
κατάλληλοι γιατροί ούτε κατάλληλοι
νοσηλευτές. Αυτοί οι άνθρωποι
υποθεραπεύονται (εκτός ΜΕΘ) και αυτό
έχει επιπτώσεις και στη νοσηρότητα και
στη θνητότητα», λέει ο Βασίλης Τσάπας,
εντατικολόγος ΜΕΘ Παπαγεωργίου.
Η μεγάλη θνησιμότητα ξυπνά μνήμες
του περσινού Νοέμβρη, όταν το 51%
των θανάτων από κορωνοϊό ήταν
εκτός ΜΕΘ. Όλοι οι εντατικολόγοι της
χώρας μάχονται νυχθημερόν ώστε
κανένας ασθενής να μη βρεθεί χωρίς
κρεβάτι.Ένας ατέρμονος αγώνας, με τις
εφημερίες πλέον να είναι εφιαλτικές.
«Το πρόβλημά μας αυτήν τη στιγμή
είναι ότι δεν έχουμε χώρο να βάλουμε
τους αρρώστους. Μόλις τελειώσαμε
μια σύσκεψη για να βρούμε κρεβάτια
για να εφημερεύσουμε αύριο», λέει
ο Απόστολος Κομνός, διευθυντής
ΜΕΘ ΓΝ Λάρισας. Η εφημερία στο
Νοσοκομείο Λάρισας θα ξεκινήσει
χωρίς κενό κρεβάτι στην εντατική,
με τους γιατρούς πάντως να εξηγούν
πως ο αριθμός των κλινών δεν είναι
το μοναδικό πρόβλημα. «Δεν έχει
νόημα να ανοίξουμε νέες κλίνες. Δεν
έχουμε εντατικολόγους και ακόμα
περισσότερους νοσηλευτές για να τις
λειτουργήσουν». «Μια εφημερία για
εμάς σημαίνει συνεχόμενη εργασία
26 ώρες. Με 2-4 ώρες ύπνο. Στο
Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή μόνιμοι
εντατικολόγοι για όλα αυτά τα κρεβάτια
που ανοίγουμε (25) είμαστε 5», λένε οι
γιατροί.
Η μοναδική λύση, όπως λένε στο LIVE
NEWS, είναι ο εμβολιασμός, καθώς
οι 9 στους 10 που νοσηλεύονται είναι
ανεμβολίαστοι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους
υγειονομικούς στη Βρετανία
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 112.84 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-11-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

θα ισχύσει από την 1 η Απριλίου 2022

Υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός για
τους υγειονομικούς
στη Βρετανία
Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανακοίνωσε ότι θα κα
ταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά τηε Covid-19 γιατουε υγειονομικούε του δημόσιου συστήματοε Υγείαε στην Αγγλία, από την 1 η Απριλίου.
Έπειτα από μια διαβούλευση για το θέμα, «κατέληξα
στο συμπέρασμα ότι όλοι όσοι εργάζονται για το
NHS», το δημόσιο σύστημα Υγείαε, «και στην κοινω
νική πρόνοια θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι», δή
λωσε ενώπιον του Κοινοβουλίου ο υπουργόε Υγείαε,ΙατζίντΤζαβίντ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Συνεχίζεται το άνοιγμα με το κάλεσμα για την υγεία
και τη ζωή του λαού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 1014.47
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΕ ΧΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Συνεχίζεται το άνοιγμα με το κάλεσμα
για την υγεία και τη ζωή του λαού
υνεχίζονται οι περιοδείες και οι εξορμήσεις
των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ σε
χώρους Υγείας, που ξεκίνησαν την περασμέ
νη Δευτέρα, μεταφέροντας το κάλεσμα α
γωνιστικής συμπόρευσης με το Κόμμα. Κέντρα
Υγείας, νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας και
Πρόνοιας βρίσκονται στο επίκεντρο της μαζικής
εξόρμησης, με τα μέλη και τους φίλους του Κόμ
ματος να καλούν σε οργάνωση της πάλης για να
μη χαθεί άλλος χρόνος για μέτρα προστασίας α
πό την πανδημία, για ένα σύστημα Υγείας στο ύ
ψος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Στο πλαίσιο αυτό, χτες Τρίτη, το Νοσοκομείο
«Παμμακάριστος» στα Πατήσια επισκέφτηκε ο
Λεύτερης Νικολάου - Αλαβάνος, ευρωβουλευ
τής του ΚΚΕ. Αρχικά συναντήθηκε με το Διοικη
τικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων και
στη συνέχεια συνομίλησε με το ιατρικό και νο
σηλευτικό προσωπικό. Τόσο το ΔΣ του Σωματεί
ου όσο και οι εργαζόμενοι στάθηκαν στα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία υπονομεύουν την
τιτάνια προσπάθεια που γίνεται από τους ίδιους.
Αναφέρθηκαν στις ελλείψεις που υπάρχουν σε ειδικότητες
γιατρών και λοιπού προσωπικού και οι οποίες αφορούν πάγιες
ανάγκες για τη λειτουργία του νοσοκομείου, πολύ περισσότερο
που αυτές επαυξάνονται λόγω της πανδημίας. Οι ελλείψεις είναι
τρανταχτές, με υπαρκτό κίνδυνο ορισμένες κλινικές του νοσο
κομείου να μην μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, όπως παραλίγο
να συμβεί πρόσφατα με τον ακτινοδιαγνωστικό τομέα. Και σε
αυτό το νοσοκομείο πολλές ζωτικές ανάγκες καλύπτονται από
επικουρικούς γιατρούς, που βρίσκονται στον «αέρα» περιμένοντας κάθε φορά την ανανέωση της σύμβασής τους, ενώ με «ε
λαστικές» σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εργάζεται και η
πλειοψηφία των διοικητικών. Οπως σημείωσαν οι ίδιοι οι εργα
ζόμενοι, προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού
έχουν να γίνουν από το 2010!
Ο ευρωβουλευτής μετέφερε τη στήριξη του ΚΚΕ στο
δίκαιο αίτημα για μονιμοποίηση των επικουρικών και ό
λου του αναγκαίου δυναμικού, μαζί με νέες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού που χρειάζεται για την απρόσκοπτη
και αναβαθμισμένη λειτουργία των νοσοκομείων. Ταυτό
χρονα, τόνισε την ανάγκη να δοθεί έκτακτη χρηματοδό
τηση στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Οπως τόνισε, «αν θέλει η κυβέρνηση να στηρίξει την
Υγεία να μονιμοποιήσει όλους τους επικουρικούς και ας
αφήσει τα μεγάλα λόγια για το "νέο ΕΣΥ" που ουσιαστι
κά επεκτείνει την εγκληματική πολιτική που έφερε το
δημόσιο σύστημα Υγείας υπό κατάρρευση. Η υγεία του
λαού και η προστασία του δεν αποτελούν προτεραιότη
τα για την τωρινή κυβέρνηση όπως και για τις προηγού
μενες που κινούνται στις ράγες της ΕΕ, αντιμετωπίζο
ντας την Υγεία ως εμπόρευμα».
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναδείχθηκαν από τη συ
ζήτηση με τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, πρόσφατα εγκρίθηκε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευ
ρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του νοσοκομεί
ου, την ίδια ώρα που η χρηματοδότηση για την κάλυψη των προαναφερόμενων ελλείψεων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μάτι επί
σης βγάζει η αποδυνάμωση της ΠΦΥ, στρώνοντας το έδαφος
στους ιδιώτες, αφού στην ευρύτερη περιοχή εκτός από το συ

ση της 4ης ΥΠΕ για αναστολή λειτουργίας των Περιφερει
ακών Ιατρείων σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.

Σ

γκεκριμένο νοσοκομείο λειτουργούσαν το 7ο θεραπευτήριο
του ΙΚΑ, το Νοσοκομείο Πατησίων και άλλες δομές που πλέ
ον έχουν κλείσει και παραδίπλα έχουν ξεφυτρώσει ιδιωτικές
κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.
Ο Λ. Νικολάου - Αλαβάνος κάλεσε όλους τους υγειονομικούς
να δυναμώσουν τον αγώνα για την υπεράσπιση της Υγείας, τη δι

Το κλιμάκιο του Κόμματος υποδέχτηκε στο Κέντρο Υγεί
ας ο δήμαρχος Παρανεστίου, Τάσος Καγιάογλου, ο οποίος
ενημέρωσε για τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η
περιοχή, όπως τις ελλείψεις προσωπικού και την απόφαση
αναστολής λειτουργίας του ΚΥ τα Σαββατοκύριακα και με
τά τις 3 μ.μ. τις καθημερινές.
Στο ΚΥ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθυντή
και τους εργαζόμενους, οι οποίοι ενημέρωσαν για τις επι
πτώσεις της απόφασης της 4ης ΥΠΕ στους κατοίκους της
περιοχής, όπως και τις ελλείψεις προσωπικού που αφορούν
κρίσιμες ειδικότητες, όπως καρδιολόγου αλλά και οδηγών
ασθενοφόρων.
Η περιοδεία συνεχίστηκε στον Εβρο, στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στο Σου
φλί και την Ορεστιάδα.
Στο ΠΝ Αλεξανδρούπολης, ο Γ. Δελής
συναντήθηκε με τη διοίκηση και εκπρο
σώπους του Σωματείου Εργαζομένων. Ο
πως μεταφέρθηκε από τις συζητήσεις, το
νοσοκομείο βρίσκεται ξανά στα όριά του
αναφορικά με τις δυνατότητες νοσηλείας
ασθενών με Covid, ενώ οι περίπου 70 ερ
γαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή ερ
γασίας, έρχονται να προστεθούν στις τε
ράστιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού,
που φτάνουν τις 380 κενές οργανικές θέ
σεις από τις 1.100. Αποτέλεσμα των πα
ραπάνω είναι η εκτίμηση που εκφράστη
κε πως σε περίπτωση που συνεχιστεί η
αύξηση των κρουσμάτων, το νοσοκομείο
θα χρειαστεί να αναστείλει τη λειτουργία
ην Καισαριανή
και άλλων τμημάτων, ενώ ήδη έχουν πε
ριοριστεί δραστικά τα προγραμματισμένα
χειρουργεία.
Ο Γ. Δελής συναντήθηκε επίσης με τους

δημάρχους Σουφλίου και Ορεστιάδας, Παναγιώτη Καλακϊκο και Βασίλη Μαυρίδη, αντίστοιχα.
Κύριο ζήτημα που απασχόλησε τις συζητήσεις ήταν οι ε
πικίνδυνες συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των Πε
ριφερειακών Ιατρείων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγ
μα του δήμου Σουφλίου όπου, όπως τονίστηκε, στην πρά
ξη η απόφαση αυτή έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια για τα
6 Περιφερειακά Ιατρεία που υπολειτουργούσαν από την υποστελέχωση. Οι κάτοικοι, ιδιαίτερα των χωριών του ορει
νού όγκου, ήδη καλούνται να διανύσουν μέχρι και 80 χλμ.
για να επισκεφτούν έναν γιατρό, ενώ ήδη τις προηγούμε
νες μέρες σημειώθηκε περιστατικό όπου δεν μπορούσαν
να παραλάβουν ούτε καν πιστοποιητικό θανάτου.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία
του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εβρου, η
οποία οργανώνει την Κυριακή 14 Νοέμβρη συγκέντρωση
εκδίκηση μέτρων προστασίας του λαού. Σημαντικό αγώνα στον
οποίο το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και πλάι του χρειά
ζεται να βαδίσουν όλοι όσοι αγωνιούν για το ζήτημα της Υγείας,
ακόμη και αν δεν συμφωνούν με όλες του τις θέσεις.

Ανατολική Μακεδονία · Θράκη:
Να ανακληθεί η απαράδεκτη αναστολή
των Περιφερειακών Ιατρείων
Με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Παρανεστίου ξεκίνησε
η περιοδεία του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή σε Δράμα
και Εβρο, θέτοντας στο επίκεντρο την απαράδεκτη απόφα

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο Πέμπτη στις 4 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι σε
δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ, απαιτώντας: Καμία απόλυση, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ανάκληση
των αναστολών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επείγουσες διαδικασίες, ενάντια στην ανακύκλωση της ανεργίας και την ε
παναφορά των εργολαβικών εταιρειών.
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) προχωρά σήμερα Τετάρτη, και το Σωματείο
Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, στη 1 μ.μ. στην πύλη του νοσοκομείου, απαιτώντας τη μονιμοποίησή τους και προσλήψεις μόνιμου προσω
πικού με επείγουσες διαδικασίες.
Σε κινητοποίηση καλούν αύριο Πέμπτη στις 6.30 μ.μ. εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του Εβρου, στο δημαρχείο Αλεξαν
δρούπολης, ενάντια στην αναστολή λειτουργίας περιφερειακών και τοπικών ιατρείων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί
ας και Θράκης, όπως και στην εκρηκτική κατάσταση των δύο νοσοκομείων του νομού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διαμαρτυρίας στη Νέα Βύσσα, ενάντια στην απόφαση για
το κλείσιμο όλων των Περιφερειακών Ιατρείων. Ο Γιάννης

Δελής σημείωσε πως το ΚΚΕ θα στηρίξει τον αγώνα για την
άμεση ανάκληση της απόφασης σε επίπεδο κινήματος αλλά
και τις παρεμβάσεις του στη Βουλή και την Τοπική Διοίκηση.

Παρέμβαση της ΤΕ Πέλλας
του ΚΚΕ
Τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό βασικών ειδικοτήτων
στα νοσοκομεία και τα ΚΥ της Πέλλας, τις «ελαστικές» εργα
σιακές σχέσεις και μετακινήσεις γιατρών, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της πολιτικής εμπορευματοποίησης της Υγεί
ας που έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάστα
ση για την υγεία των ασθενών και των κατοίκων της περιοχής,
αλλά και των υγειονομικών που εργάζονται σε αυτά, καταγγέλ
λει η ΤΕ Πέλλας του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «είναι
άμεση η ανάγκη για ενίσχυση των νοσοκομείων της Πέλλας και
επίταξη του ιδιωτικού τομέα». Παράλληλα χαιρετίζει τις κινητο
ποιήσεις των φορέων και σωματείων της περιοχής και καλεί τον
λαό να παλέψει για να καλυφθούν τα κενά όλων των ειδικοτή
των στα Νοσοκομεία Εδεσσας και Γιαννιτσών, στα ΚΥ και τις υ
πόλοιπες δομές Υγείας του νομού, σε ιατρικό, νοσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό, με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχό
λησης εργαζομένων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χω
ρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλιστεί η γενναία χρη
ματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εύρυθμη
λειτουργία και την αναβάθμιση των κλινικών, καθώς και για την
κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή.

4

 φημεριες «τρομου», ιονομικοί υπό κατάρρευση ι
στοιβαγμένοι ασθενείς
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 830.82 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ!

φημεριες «τρομου»,
ιονομικοί υπό κατάρρευση
ι στοιβαγμένοι ασθενείς
αρνητικό ρεκόρ χτες, με 8.613 νέα κρούσματα,
εκρούς και 486 διασωληνωμένους
Ο λόγια ν’ αγαπιόμαστε» από την κυβέρνηση για τα σχολεία

ί Να πορθούν άμεσα μέτρα για να μη βρεθούμε πάλι μπροστά
απαράδεκτο κλείσιμο των σχολείων των παιδιών μας!
ΣΕΛ. 11,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 φημεριες «τρομου», ιονομικοί υπό κατάρρευση ι στοιβαγμένοι
ασθενείς
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-11-2021

11

την υγεία και τη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Εφημερίες «τρόμου» με τους υγειονομικούς
υπό κατάρρευση και στοιβαγμένους τους ασθενείς
Χτες το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ολοκλήρωσε την εφημερία
σο τα νοσοκομεία γεμίζουν με ράντζα, οι ΜΕΘ φρακάρουν,
με 46 νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, γεμάτες όλες τις κλίνες
διασωληνωμένοι μένουν εκτός Εντατικής, το προσωπικό εί
ΜΕΘ και με 4 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ (σε αίθουσα
ναι ακόμη λιγότερο σε σχέση με την έναρξη της πανδημίας
χειρουργείου και σε απλή κλινική Covid). Την ίδια ώρα τουλάχιστον 9
και οι χώροι δουλειάς και Εκπαίδευσης γίνονται εστία διακλίνες ΜΕΘ από τις 18 που είχαν δημιουργηθεί με χορηγία της Επι
σποράς, η κυβέρνηση κάνει σαφές ότι θα προχωρήσει το «νέο Ε
τροπής «Ελλάδα 1821»και εγκαινιάστηκαν τον περασμένο Μάη, μέχρι
ΣΥ», με τον λαό να πληρώνει και πάλι βαρύ τίμημα. Εξάλλου, η έ
και χτες παρέμεναν εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού!
γνοια της κυβέρνησης να «ξεπλυθεί» ο επιχειρηματικός τομέας Υ
Χτες πια ανακοινώθηκε ότι δρομολογείται η λειτουργία του
γείας διατυπώνεται σε κάθε δημόσια παρέμβαση, με τον υπουρ
λάχιστον των 6 από τις 9 μη λειτουργούσες με την άφιξη 4 ενταγό Υγείας, θ. Πλεύρη, να διαφημίζει την «πλήρη συνεργασία» με
τικολόγων από την Αθήνα και με πιθανή μετακίνηση νοσηλευτι
τους επιχειρηματίες της Υγείας, πάντα με το αζημίωτο. Προκλητι
κού προσωπικού από άλλα τμήματα του νοσοκομείου που ήδη υ
κά δηλώνει μάλιστα πως η κυβέρνηση έκανε ό,τι περνούσε από το
πολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού.
χέρι της και «εάν χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, αυτά θα είναι στη
φιλοσοφία των μέτρων που αναγγέλθηκαν και θα έχουν να κάνουν
Στο ΑΧΕΠΑ χτες τουλάχιστον 5 ασθενείς νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και στο «Παπαγεωργίου» άλλοι 5 νοσηλεύ
με περιορισμούς πρόσβασης σε διάφορους χώρους», κάνοντας έ
τσι σαφές ότι η επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα
ονταν σε κλίνες στην ΩΡΑ που βαφτίζονται ΜΑΦ.
δημόσια νοσοκομεία όχι μόνο θα παραμείνει αλλά θα επιδεινωθεί.
Το Νοσοκομείο «Αγιος Παύλος» ετοιμάζεται και πάλι να μετα
Σε μια «διασταλτική» μάλιστα ερμηνεία τού πώς βλέπει την Ε
τραπεί εξολοκλήρου σε Covid, ενώ στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί
ντατική θεραπεία η κυβέρνηση, ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι
ται και το Νοσοκομείο «Αγιος Δημήτριος», με τη μετατροπή της
υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σε απλές κλίνες, «με μόνι
μίας κλινικής μετά την άλλη σε κλινικές κορονοϊού.
τορ και με κανονική διαδικασία διασωλήνωσης. Αυτά τα κρεβάτια
είναι στην πραγματικότητα κρεβάτια ΜΕΘ», ανέφερε προκλητικά.

Ο

Ράντζα παντού · ΜΕΘ πουθενά
στην Αττική
Στο φόντο αυτής της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής
στα νοσοκομεία, η μία εφημερία «τρόμου» διαδέχεται την άλλη.
Στο Νοσοκομείο «Αττικόν», από τα 23 κρεβάτια ΜΕΘ Covid τις
τελευταίες μέρες γέμισαν τα 20! «Πριν από 15 μέρες είχαμε 5 πε
ριστατικά διασωληνωμένα και χτες το βράδυ ήταν 20, όλοι ανεμβολίαστοι. Στα Επείγοντα είναι πολύωρη η αναμονή, μετά τη λή
ξη κάθε εφημερίας δεν υπάρχουν κρεβάτια, οι γιατροί εξετάζουν
τους ασθενείς στα φορεία», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. Σήμε
ρα το νοσοκομείο μετρά πάνω από 120 ράντζα στους διαδρόμους.
Τα 33 κρεβάτια Covid έχουν γεμίσει. Κλινικές μοιράστηκαν στα
δύο για Covid και άλλα περιστατικά, ενώ χτες το βράδυ, θάλαμοι
της Ογκολογικής κλινικής υποδέχονταν ύποπτα Covid περιστατι
κά και στα διπλανά δωμάτια και σε ράντζα νοσηλεύονται ογκολογικοί ασθενείς. Ως σενάριο «ενίσχυσης» του νοσοκομείου εξετά
ζεται η μεταφορά ενήλικων ασθενών στην Παιδιατρική κλινική.
Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» η πληρότητα στα κρεβάτια
ΜΕΘ είναι πλέον 100%, ενώ στις απλές κλίνες Covid η πληρότη
τα είναι στο 88%, με μόλις 10 διαθέσιμα κρεβάτια κενά.
Το Νοσοκομείο «Γεννηματάς» έχει ήδη φρακάρει, είναι κατει
λημμένα και τα 75 κρεβάτια Covid, ΜΕΘ Covid το νοσοκομείο δεν
διαθέτει αυτήν τη στιγμή, οι διασωληνωμένοι ασθενείς καθυστε
ρούν να διακομιστούν μέχρι και δύο 24ωρα...

Εικόνες κατάρρευσης στη Θεσσαλονίκη
Χωρίς κενή κλίνη ΜΕΘ Covid και με πολλούς διασωληνωμένους ασθενείς να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, με τις κλινικές να
μετατρέπονται η μία μετά την άλλη σε Covid και το προσωπικό στα
όρια της κατάρρευσης, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης συνεχί
ζουν τη μάχη για την προστασία της υγείας του λαού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα
κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν μόνο
σε Χαλκίδα και Λαμία

Οι τραγικές ελλείψεις σχα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της
Στερεός Ελλάδας σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολογι
κό εξοπλισμό αναδείχθηκαν για μία ακόμη φορά κατά τις περιοδεί
ες που πραγματοποίησαν κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλαίσιο πανεξόρμησης του Κόμματος σε δομές του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα και
για πληθυσμό 550.000 κατοίκων περίπου, κλίνες ΜΕΘ υπάρ
χουν μόνο στα Νοσοκομεία Χαλκίδας και Λαμίας. Συγκεκριμέ
να, στο Νοσοκομείο Χαλκίδας υπάρχουν 12 κλίνες αποκλειστικά
για τις ανάγκες ασθενών με Covid, ενώ 6 ακόμη κλίνες διατίθε
νται για τις ανάγκες της πανδημίας στο Νοσοκομείο Λαμίας, οι ο
ποίες τους τελευταίους μήνες είναι μόνιμα γεμάτες.
Ωστόσο, ακόμη και οι λιγοστές κλίνες ΜΕΘ που καλούνται να
καλύψουν τις ανάγκες του λαού της περιοχής λειτουργούν με σο
βαρά προβλήματα και μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευ
τικό προσωπικό. Στη Χαλκίδα για κάθε 4 ασθενείς σε ΜΕΘ αντι
στοιχεί μόλις ένας νοσηλευτής, ενώ με συνεχείς εφημερίες καλύ
πτονται οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό. Στο Νοσοκομείο Λαμί

ας, κλίνες ΜΕΘ που εξοπλίστηκαν πριν από περίπου ένα χρόνο
με δωρεές δεν λειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.
Χαρακτηριστικές είναι και οι ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες
για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και άλλων σοβαρών πε
ριστατικών υγείας, όπως αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, πνευμονολόγοι και παθολόγοι.
Μάλιστα, για να καλυφθούν εφημερίες γίνονται συνεχείς
μετακινήσεις είτε από Κέντρα Υγείας είτε από νοσοκομείο σε
νοσοκομείο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μετακίνησης αναισθησιολόγων από τα Νοσοκομεία της Καρύστου, της Χαλκί
δας και του Βόλου για την κάλυψη εφημεριών στα Νοσοκομεία
Λαμίας και Καρπενησιού. Παράλληλα, οι ανάγκες των κλινικών

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

Νέο ρεκόρ με 8.613 νέα κρούσματα,
46 οι νεκροί, 486 διασωληνωμένοι
Η επιδείνωση σε όλους τους πανδημικούς δείκτες καταγράφηκε και χτες στα στοιχεία του ΕΟΔΥ, παρά την πλημμελή επιδημιολογική επιτήρηση της χώρας.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ Covid στα δημόσια νοσοκομεία της
χώρας είναι 89,46% και στις απλές κλίνες Covid είναι 57,47%.
Αλλοι 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Covid-19, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.414 θάνατοι.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 486, οι 408 (83,95%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 78 (16,05%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Χτες έγιναν 411 εισαγωγές Covid-19 στα δημόσια νοσοκο
μεία της χώρας, ενώ ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 373 ασθενείς (από 198 στις 15/10).
Νέο ρεκόρ καταγράφεται και στα επιβεβαιωμένα κρούσματα,
καθώς έφτασαν 8.613 τα νέα, εκ των οποίων 1.999 εντοπίστηκαν

στην Αττική, 1.440 στη Θεσσαλονίκη, 571 στη Λάρισα, 307 στην
Αχαΐα, 276 στη Μαγνησία, 218 στην Κοζάνη, 217 στην Πέλλα,
207 στην Ημαθία. Σε 14 Περιφερειακές Ενότητες καταγράφο
νται πάνω από 100 κρούσματα, ενώ 169 είναι υπό διερεύνηση.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 801.208
(ημερήσια μεταβολή +1,1%). Σε ένα μήνα (10/10) νόσησαν με
Covid πάνω από 30.000 παιδιά κάτω των 17 ετών.
Covid καλύπτονται ακόμη και με ειδικότητες που δεν σχετίζο
νται με την αντιμετώπιση της νόσου. Ακόμη χειρότερη από τα
Νοσοκομεία της Χαλκίδας και της Λαμίας είναι η κατάσταση
στα μικρότερα νοσοκομεία, όπως της Θήβας, της Λιβαδειάς,
της Αμφισσας, του Καρπενησιού, της Κύμης και της Καρύστου.
Στο Νοσοκομείο Θήβας, το οποίο καλύπτει μία περιοχή με αυ
ξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες, υπηρετεί μόλις ένας αναισθησιολόγος, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί, ενώ ελλείψεις υ
πάρχουν και σε άλλες βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγου. Μό
λις ένας αναισθησιολόγος υπηρετεί και στο Νοσοκομείο Καρπε
νησιού, όπου μεταξύ άλλων δεν υπάρχουν ειδικότητες νευρολό
γου, γαστρεντερολόγου, ουρολόγου, ΩΡΑ κ.ά. Ελλείψεις σε βα
σικές ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγων, παθολόγων και καρ
διολόγων, οι οποίες έγιναν ακόμη μεγαλύτερες από την επιβολή
της αναστολής εργασίας σε ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπι
κό, υπάρχουν και στο Νοσοκομείο Αμφισσας. Στο Νοσοκομείο
Λιβαδειάς χαρακτηριστικές είναι οι ελλείψεις ακτινολόγων, ενώ
η Παιδιατρική κλινική έχει μετατραπεί σε Covid και το ουρολογι
κό τμήμα παραμένει κλειστό εδώ και δύο χρόνια, μετά και τη συνταξιοδότηση του γιατρού.
Σε αυτές τις τραγικές ελλείψεις, μάλιστα, η κυβέρνηση απα
ντάει με τις «συνταγές» που τις οξύνουν, όπως με το «νέο ΕΣΥ»,
της έντασης της επιχειρηματικής δράσης και του «νέου υγειονο
μικού χάρτη», που όπως διαρρέεται περιλαμβάνει και το ενδεχό
μενο συγχώνευσης νοσοκομείων σε κοντινή απόσταση, όπως τα
Νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς.
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Δεν ξανακΜνουν
τα σχοϋεΐα, παρά
τη ραγδαία αύξηση
κρουσμάτων
oxous μαθητέβ

Αδυναμία αντίληψης της πραγμα
τικότητας ή συνειδητή επιλογή δι
αστρέβλωσής της; Τι από τα δύο
κάνει τόσο το υπουργείο Υγείας
όσο και την κυβέρνηση να εξακο
λουθούν να μιλούν για έλεγχο της
πανδημίας και διαχειρίσιμη κα
τάσταση στη βόρεια Ελλάδα, όταν
τα περισσότερα νοσοκομεία εκπέ
μπουν SOS;
Οποιος και αν είναι ο λόγος, η ουσία
παραμένει ίδια... Οι ΜΕΘ έχουν
στερέψει, τα δημόσια νοσοκομεία
βρίσκονται σε καθεστώς λειτουργι
κής κατάρρευσης εντελώς αβοήθη
τα από την Πολιτεία και οι υγειονο
μικοί έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.
Και είναι ακόμα μόλις 10 Νοεμβρί
ου...
Η εικόνα από την πλειονότη
τα των νοσοκομειακών ιδρυμάτων
στη βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία,
στην Αττική, αλλά και την Αχαια
έχει τρεις βασικούς άξονες:
■ Διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ:
Τα νοσοκομεία από τη Θεσσαλο
νίκη, τον Βόλο και τη Λάρισα μέ
χρι την Αθήνα και την Πάτρα γε
μίζουν με ασθενείς Covid, πολλοί
εκ των οποίων διασωληνώνονται
εκτός Εντατικών («Παπανικολάου», ΑΧΕΠΑ, «Ιπποκράτειο», Νο
σοκομείο Βόλου), καθώς οι ΜΕΘ
είναι πλήρεις. Με άλλα λόγια, σε ορι
σμένα νοσοκομεία έχουμε υπονοσηλεία ασθενών.
1 Ακύρωση χειρουργείων:
Non-Covid ασθενείς στα Νοσοκο
μεία «Γεννηματάς» και «Αττικόν»
βρίσκονται σε ράντσα («επικουρι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την ώρα που αυξάνονται ραγδαία τα νέα κρού
σματα σε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών και οξύνονται οι αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας
των σχολείων, η υπουργός Παιδείας απέκλει
σε, με χθεσινή της παρέμβαση, το ενδεχόμενο
να κλείσουν ξανά τα σχολεία. Σημειώνεται πως,
από τα 7.335 κρούσματα που ανακοινώθηκαν
το απόγευμα της Δευτέρας, περί τα 1.800 αφο
ρούσαν παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής
ομάδας.
«Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζήτηση για
αναστολή λειτουργίας σχολείων. Πολλές ευχα
ριστίες στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εξαι
ρετική τήρηση των μέτρων. Κλειστά είναι μόλις

κές κλίνες», όπως τα ονομάζει η δι
οίκηση του «Γεννηματάς»), καθώς
οι ουρολογικές, οφθαλμολογικές
και νευρολογικές κλινικές μετατρέπονται σε κλινικές-Covid. Προγραμ
ματισμένα χειρουργεία αναβάλλο
νται, τακτικά χειρουργεία αναστέλ
λονται -όπως αυτά στο Παναρκαδι
κό-, ενώ στην Αττική, σύμφωνα με
τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίως
οι ηλικιωμένοι ασθενείς πεθαίνουν
εκτός ΜΕΘ σε ποσοστό 70%.
■ Υγειονομικοί στα όρια της
κατάρρευσης: Την εικόνα συμπλη
ρώνει η κατάσταση των υγειονομι
κών. Στα περισσότερα νοσοκομεία
οι γιατροί που τέθηκαν σε αναστο
λή εργασίας δεν αντικαταστάθηκαν. Στο Νοσοκομείο Βόλου, χθες,
ένας εφημερεύουν γιατρός έπρεπε να
φρσvτίσa 110 ασθενείς. Στο «Παπανικολάου», οι υγειονομικοί λιποθυ
μούν, καθώς έχουν γίνει «λάστιχο»
από την υπερκόπωση, αφού τρέ
χουν από κλινική σε κλινική.
Και ενώ ο υπουργός Υγείας δι
αβεβαίωνε πως στη Θεσσαλονίκη
υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ
και πως η κατάσταση είναι διαχει
ρίσιμη, ο διευθυντής της ΜΕΘ του
Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Νί
κος Καπραβέλος ανέφερε πως μό
νο στην εφημερία της Δευτέρας διασωληνώθηκαν τέσσερις ασθενείς
εκτός ΜΕΘ.
«Είχαμε 105 προσελεύσεις στο
νοσοκομείο μας και άλλοι τόσοι
έφυγαν, διότι δεν μπορούσαμε να
τους εξυπηρετήσουμε. Εγιναν 44 ει
σαγωγές στα πιο βαριά περιστατικά

έξι τμήματα στα πάνω από 80.000. Το ποσοστό
των παιδιών που νοσούν στον γενικό πληθυσμό
μειώθηκε από 29% στο 25%» ξεκαθά
ρισε η Νίκη Κεραμέως στην ανάρτη
σή της, με την οποία επιχείρησε να
βάλει τέλος στις εντεινόμενες φή
μες που θέλουν την κυβέρνηση
να έχει αποφασίσει την αναστο
λή λειτουργίας των σχολικών τά
ξεων στις 15 Νοεμβρίου.

Με δύο self tests
Στο μεταξύ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ
βέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι
οι ανήλικοι θα μπορούν να εισέρχονται στα κα

ταστήματα με τη σχολική κάρτα και τα δύο self
tests την εβδομάδα που προβλέπονται για τους
μαθητές.
& ' - Μετά το ζήτημα που προέκυψε με τη
\ σχολική κάρτα μαθητών, η οποία
βεβαιώνει ότι ένας ανήλικος μα1 θητής έχει κάνει self test αλλά
δεν γίνεται δεκτή από ορισμέ
νους καταστηματάρχες, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε σε τηλεοπτικό
σταθμό ότι θα υπάρξει ρύθμιση
που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα χρει
άζεται να υποστούν και άλλο τεστ οι μαθη
τές, και πως η σχολική κάρτα θα γίνεται δεκτή
από τους καταστηματάρχες.

I

και τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ» τό
νισε και πρόσθεσε: «Αν συνεχιστεί
αυτή η κατάσταση, τότε κι εμείς -θα
δείτε- θα φτάσουμε στο σημείο να
έχουμε ασθενείς στο πάρκινγκ. Δεν
θα έχουμε άλλες κλίνες, όπως η Ρου
μανία».

Φορεία για κρεβάτια
Την ίδια ώρα, φαίνεται πως τα ρά
ντσα ήρθαν για να μείνουν στα νο
σοκομεία της Αττικής. Σύμφωνα με
όσα έφερε στο φως της δημοσιότη
τας η ΠΟΕΔΗΝ, συνολικά στους
διαδρόμους του Νοσοκομείου «Ατ
τικόν» αναπτύχθηκαν 125 ράντσα,
αριθμός που αποτελεί πανελλήνιο
ρεκόρ, ενώ προκειμένου να καλυ
φθούν οι ανάγκες χρησιμοποιήθη
καν και όλα τα διαθέσιμα φορεία,
με τους τραυματιοφορείς να μην
έχουν μέσα για τη μεταφορά των
ασθενών!
«Χθες έγινε της κολάσεως! Προσήλθαν περί τα 800 περιστατικά
στην εφημερία και έγιναν περί τις
220 εισαγωγές, εκ των οποίων οι 30
ασθενείς με κορονοίό. Στη ΜΕΘ κορονοϊού 23 κλινών, οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν σε 20» αποκάλυ
ψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, που δημοσιοποί
ησε και σχετικά βίντεο μέσα από το
νοσοκομείο.
Ολα τα παραπάνω συνηγορούν
σε ένα μόνο συμπέρασμα: Αν δεν
υπάρξει άμεση και ουσιαστική ενί
σχυση του ΕΣΥ, τότε θα μιλάμε για
έναν πραγματικά δύσκολο χειμώνα.
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 Δεν ξανακΜνουν τα σχοϋεΐα, παρά τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων
1
oxous μαθητέβ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

«Πιεστική αΜό διαχεφίσιρη η κατάσταση»! Εκτόβ τόπου και χρόνου ο ΠΑεύρηβ
Με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε για ακόμα

στα σχολεία είναι πολύ λιγότερα από όσα ανα-

μία φορά το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου γε

μενόταν όταν καταρτιζόταν το εκπαιδευ-

νικού ή τοπικού lockdown ο υπουργός Υγείας θά-

τικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία
των σχολικών μονάδων, για το οποίο

νος Πλεύρης (φωτό), καθώς, όπως τόνισε σε χθε
σινή του συνέντευξη, αν χρειαστούν επιπρόσθε
τα μέτρα θα αφορούν και πάλι τον περιορισμό της
πρόσβασηςτων ανεμβολίαστων σε διάφορους χώ

πρόσθεσε πως λειτουργεί υποδειγ
ματικά.

λειώσει η πανδημία! Ακόμη έκανε γνωστό πως η
κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επίταξη των υπη

κά. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγεί
ας, η πίεση στα νοσοκομεία είναι πι

των, αν δεν ανταποκριθούν εντός της εβδομάδας

εστική αλλά διαχειρίσιμη. «Σε όλη
την επικράτεια υπάρχουν πάνω

ρεσιών ιδιωτών γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτή
στην πρόσκληση που έχει απευθυνθεί για να εντοχθούν στο σύστημα με κίνητρα.

από 180 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ

Οσον αφορά τον ρόλο της επττροπής, μετά τον

και οι απλές κλίνες για περιστατικά
Covid είναι πάνω από2.000» υποστή-

σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις Βορίδη, ο θά

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Υγείας προχώρη

θηκε και στην κατάσταση που επι
κρατεί στη βόρεια Ελλάδα, ωστόσο

σε στη διαβεβαίωση πως τα σχολεία θα παραμεί

φάνηκε να βρίσκεται «εκτός τόπου c

Για τους ανεμβολίαστους υγειονο

ξεκαθάρισε πως η επιτροπή είναι εισηγητικό όργα

νουν ανοιχτά και δεν υπάρχει καμιά σκέψη να βά

χρόνου», υποστηρίζοντας πως η κατάστα

μικούς ο υπουργός τόνισε πως θα επιστρέ

νο και πως τα μέτρα τα αποφασίζει η κυβέρνηση σε

λουν ξανά λουκέτο. Οπως τόνισε, τα κρούσματα

ση είναι διαχειρίσιμη, την ώρα που όλα τα μηνύμα

ρους.

Ο θάνος Πλεύρης αναφέρ

τα που έρχονται απο τους υγειονομικούς της
Θεσσαλονίκης είναι άκρως ανησυχητι

έέ
Evas yiaTpos
έπρεπε να
Φροντίσει
110 ασδενείε στο
ΑχιλλοπούΑειο
του Βόλου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φουν στις θέσεις τους μόνο αν εμβολιαστούν ή τε

νος Πλεύρης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, και

συνεννόηση μαζί της.

ΕφίαΑακή πρόβΑεψη από τον Νίκο
Τζσνάκη! Πάρε για 11.000 κρούσματα
την ημέρα στα τέΑη Νοεμβρίου
και για 20.000 τον Φεβρουάριο
Με σπασμένα «φρένα» μπαίνει η χώρα
στο πέμπτο κύμα της πανδημίας, καθώς
μόνο τις πρώτες 8 ημέρες του Νοεμβρί
ου τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
έφτασαν τα 50.051, οι θάνατοι από τον
κορονόίό τους 410, ενώ οι αντοχές του
Εθνικού Συστήματος Υγείας κλονίζο
νται από τις αυξημένες εισαγωγές και
τις διασωληνώσεις ασθενών. Ολα αυ
τά σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό
εμβολιασμού, που δεν λέει να «ξεκολλή
σει», οδηγούν τους ειδικούς σε εφιαλτι-

μεταφοράς και τους εργασιακούς χώ
ρους, θα είχαμε 3.000 λιγότερους θα
νάτους!
Την εκρηκτική αύξηση του ιικού
φορτίου στα λύματα όλης της επικρά
τειας σχολίασε σε χθεσινή του συνέντευ
ξη και ο Νίκος Θωμαίδης. Οπως έκανε
γνωστό ο καθηγητής Αναλυτικής Χη
μείας του ΕΚΠΑ, οι μετρήσεις αυτή την
εβδομάδα στα λύματα της Αττικής δεί
χνουν αύξηση 61 % του οκού φορτίου.
«Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες
εισαγωγές ήδη από χθες. Και
ερχονται.
υπάρχει αυξητική τάση. Αυτή
Η ίσως εφιαλτικότερη
η αύξηση του ιικού φορτίου
πρόβλεψη ήρθε από τον κα
θα ολοκληρωθεί τις επόμε
θηγητή Πνευμονολογίας Νί
νες 8 με 10 ημέρες στην Ατ
κο Τζανάκη, ο οποίος εκτί
τική και το επόμενο 15νθήμησε πως με βάση τα τωρινά
μερο σε όλη την Ελλάδα»
δεδομένα στο τέλος Νοεμβρί
προέβλεψε. Σύμφωνα με τον
ου είναι πιθανό να έχουμε περί
ίδιο, θα πρέπει να ελπίζου
που 10.000 κρούσματα σε κα
με σε κάμψη μετά το πρώτο
θημερινή βάση.
15νθήμερο του Δεκεμβρί
«Σύμφωνα με το μοντέλο
ου. «Είναι πολύ δύσκολο»
μας, η μεσαία πρόβλεψη μας
εκτίμησε.
δείχνει πως, αν συνεχιστούν
Την ίδια ώρα, ο καθηγη
οι εμβολιασμοί, θα πάμε γύρω Η'Αθήνα Άινου
τής Πνευμονολογίας του ΕΚ
στα 9.000 και 11.000 κρούσμα
ΠΑ Θεόδωρος Βασιλακόπουτα στο τέλος του μήνα!» εκτί- :
\ λος έθεσε ζήτημα χορήγησης
μησε και συμπλήρωσε πως
ί της τρίτης δόσης νωρίτερα
το χειρότερο σενάριο κάνει (
| από τους έξι μήνες.
λόγο για 15.000 και 20.000 '
«Προφανώς τα χειρό
κρούσματα τον Φεβρουά
τερα είναι μπροστά μας»
ριο, όταν πιστεύει και ο ίδιος [0]Νίκος θωμαίδης] προανήγγειλε ο καθηγητής
πως θα υπάρξει κορύφωση της
Πνευμονολογίας και Εντατι
πανδημίας!
κής Θεραπείας του ΕΚΠΑ και συ
Από την πλευρά της η καθηγήτρια
νέχισε: «Θα πρέπει να έρθει πιο νωρίς η
Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λι
τρίτη δόση. Στην αρχή, όταν είχαν βγει
νού χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαί
τα εμβόλια, είχαν τρομερή αποτελεσματερα δύσκολη, εκφράζοντας την έντο
τικότητα που πιστεύαμε ότι θα κρατού
νη ανησυχία της τόσο για την υψηλή με
σε για αρκετό καιρό. Είχα πει κι εγώ ότι
ταδοτικότητα όσο και για το γεγονός
τουλάχιστον για ένα εξάμηνο θα είμα
ότι οι πολίτες δεν τηρούν τα μέτρα. Επι
στε καλυμμένα. Πρόσφατες μελέτες δεί
κρίνοντας μάλιστα τους κυβερνητικούς
χνουν ότι μετά τους τέσσερις μήνες αρ
χειρισμούς, συμπλήρωσε πως, αν η κυ
χίζουμε να έχουμε μείωση της αποτελεβέρνηση είχε πάρει μέτρα για τα μέσα
σματικότητας».
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 Άδειες οι υπερσύγχρονες ΜΕΘ της Γιάννας! Κούλη,
πού πήγαν οι δωρεές;
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 979.05 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
r

makeleio.gr

Φιέστα κι άστα

Ειδήσεις OAO TO 24ΩΡΟ^

Παραδόθηκε τον Απρίλιο ύστερο
οπό δωρεά της επιτροπή$
«Ελλάδα 2021» και της Γΐάννας
Αγγελοπούλου εν μέσω φιέστας
Μπτσοτάκπ και παραμένει κλειστά
λέγω έλλειψης προσωπικού!
Ο rloyos για την υπερσύγχρονη κινη
τή ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, την ώρα
που κατά την εφημερία του ιδρύματοε
ασθενείε με κορωνοϊό περιμένουν για
μία θέση στ is Εντατικέε. Συγκεκριμέ
να, είναι τέσσερειε ασθενείε διασωληνωμένοι εκτόε ΜΕΘ, ενώ σε αναμονή
βρίσκονταν άλλοι οκτώ για να διασωληνωθούν.

Ξανάρχισαν οι Aioies avapovns και η διαλογή ασθενών

Άδειες οι υπερσύγχρονες ΜΕΘ
ins fiavvas! Κούλη, πού πήγαν οι δωρεέ$;

«Έφυγαν μόνοι τους»
Εντατικολόγοε στο «Παπανικολάου»
αποκαλύπτει πωε ήδη οι γιατροί «κά
νουν διαλογή ασθενών». Ο Ευάγγελοε Καϊμακάμηε ανέφερε δε πωε
«στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα εί
ναι πάνω από 100% και πωε ήδη πε
θαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα εκτόε
Εντατικήε», την ώρα που γίνεται λόγοε ότι τουλάχιστον 50 ασθενείε με
κορωνοϊό αναγκάστηκαν να... φύ
γουν μόνοι τουε αναζητώνταε μια
καλύτερη μεταχείριση σε άλλα νοση
λευτικά ιδρύματα. Ο κόσμοε έχει χά
σει την υπομονή του και έχει αρχίσει
και ωρύεται, εξαιτίαε τηε τεράστιαε
αναμονήε, αφού οι γιατροί και οι νοσηλευτέε έχουν φτάσει στα όριά τουε.
■ Στο Μαμάτσειο Κοζάνηε, οι υγειο
νομικοί επίσηε έχουν αρχίσει και επι
λέγουν: «Έχουμε ξεπεράσει ήδη τιε
δυνατότητεε του συστήματοε υγείαε.
Δεν έχει νόημα να βλέπουμε αν εί
ναι 420 - 470 οι διασωληνωμένοι, η
επιλογή γίνεται ήδη και ο κόσμοε πε
θαίνει σωρηδόν χωρίε λόγο. Μόλιε
ελευθερωθεί ένα κρεβάτι θα πάρουν
τον πρώτο διαθέσιμο ασθενή. Τα κρι
τήρια; Ποιοε διασωληνώθηκε πρώτοε, ποιοε είναι πιο νέοε, ποιοε ανταποκρίνεται καλύτερα στη θεραπεία, ο
γιατρόε θα αποφασίσει», λέει ο Κωνσταντίνοε Στόκκοε, διευθυντήε ΜΕΘ
Μαμάτσειου Κοζάνηε.
■ Ο Βασίληε Τσάπαε, εντατικολόγοε ΜΕΘ «Παπαγεωργίου» αναφέ
ρει: «Όσο προλαβαίνουμε τρέχου
με κι εμείε να βοηθήσουμε. Αλλά δεν
τουε παρακολουθούν κατάλληλοι
γιατροί ούτε κατάλληλοι νοσηλευτέε. Αυτοί οι άνθρωποι υποθεραπεύονται (εκτόε ΜΕΘ) και αυτό έχει επιπτώσειε και στη νοσηρότητα και στη
θνητότητα».

Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
- Οι εμβολιασμένοι το 38% των
εισαγωγών
Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου είναι η κα
τάσταση στην Αθήνα να γίνει ασφυκτι
κή όσο τηε θεσσαλονίκηε, προειδο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ποίησε ο επικουρικόε πνευμονολόγοε
Σταμάτηε Τσιπιλήε, καθώε στον «Ευαγ
γελισμό» η εφημερία τηε Δευτέραε εν
δεικτικά «έκλεισε» με 75% επιβάρυν
ση, δηλαδή, 20 νέεε εισαγωγέε, ενώ
στη ΜΕΘ δεν απομένουν διαθέσιμεε
κλίνεε. «Έναε διασωληνωμένοε εί
ναι στον όροφο τέσσερειε ημέρεε σε
αναμονή για κρεβάτι Εντατικήε», λέει
χαρακτηριστικά ο κ. Τσιπιλήε. «Κατέρρευσαν συνάδελφοι, χρειάζονται
επαναλαμβανόμενα τεστ και στο νοσο
κομείο, καθώε οι εμβολιασμένοι συνιστούν το 38% των εισαγωγών και πα
ρουσιάζουν συμπτώματα στο όριο τηε
διασωλήνωσηε», πρόσθεσε ο πνευ
μονολόγοε του «Ευαγγελισμού»,
αποδομώνταε ουσιαστικά όσα λένε οι
«ειδικοί» για τουε «άτρωτουε» εμβολιασμένουε, που πλέον κυκλοφορούν

όχι απλώε χωρίε μάσκα, αλλά λεε και
δεν υπάρχει κορωνοϊόε.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΘ
θυμάστε που στην αρχή τηε πανδημίαε θα προσλάμβαναν υγειονομικούε

στα νοσοκομεία και τελικά πήραν...
βύσματα διοικητικούε; Οι Εντατικέε
σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα γέμι
σαν. Δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι κενό
στιε Εντατικέε των νοσοκομείων Σερ
ρών, Γιαννιτσών, Κατερίνηε, Βέροιαε,
Χαλκιδικήε, Πτολεμάίδαε και Κοζάνηε.

Γιατί δεν επιστρατεύονται οι 7.000
υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή;
Υπό τέτοιεε «πολεμικέε» κατ' άλλα συνθήκεε είναι κρίμα να μην επιστρατεύ
ονται οι 7.000 υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή εργασίαε με δύο
rapid test την εβδομάδα. 400 υγειονομικοί σήμερα από τα νοσοκομεία τηε
χώραε νοσούν αν και είναι πλήρωε εμβολιασμένοι και μπορούν να μεταδώ
σουν τον ιό. 800 άλλοι δουλεύουν κανονικά με δύο rapid test που απαλλά
χθηκαν του εμβολιασμού από τιε αρμόδιεε επιτροπέε...

Επίσηε, στο ΑΧΕΠΑ οι 15 κλίνεε ΜΕΘ
είναι γεμάτεε, ενώ υπάρχουν και 3 διασωληνωμένοι ασθενείε εκτόε Μο
νάδων Εντατικήε θεραπείαε. Στο «Πα
παγεωργίου» οι 25 κλίνεε ΜΕΘ είναι
επίσηε γεμάτεε και πέντε διασωληνωμένοι βρίσκονται προσωρινά σε ΜΑΦ
σε λίστα αναμονήε.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τηε
κατάστασηε είναι όσα αναφέρουν οι
υγειονομικοί από το ΑΧΕΠΑ. Πάνω
από 25 ασθενείε με κορωνοϊό νοση
λεύονται στιε κλινικέε με υποστή
ριξη από μηχανήματα υψηλήε ροήε
οξυγόνου High Flow σε σοβαρή κατά
σταση. Κάποιοι εξ αυτών θα διασωληνωθούν. Νοσηλεύονται ηλικιωμέ
νοι ασθενείε που χρήζουν ατομικήε
περιποίησηε. Οι λιγοστοί νοσηλευτέε
έχουν γίνει λάστιχο...
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 ΟΙ ΝΕΟΙ τρέχουν για το εμβόλιο
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-14

Επιφάνεια 2918.16
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

4120

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΙ ΝΕΟΙ
™ τρέχουν για
το εμβόλιο

Έ~

r

ΓΙΑ ΠΡΠΤΗ
► ΣΕΛΙΔΕΣ 12-14

9

9

• Πρώτοι στην κούρσα οι 18 έως 24 ετών
• Ακολουθούν οι 30-44 · Μικρή συμμετοχή στους
άνω των 60 · Νέο μαύρο ρεκόρ με 8.613 κρούσματα
και 486 διασωληνωμένους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΟΙ ΝΕΟΙ τρέχουν για το εμβόλιο
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,12-14

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

ΕΛΛΑΔΑ

8.613
κρούσματα χθες

ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

«Πόλεμοβ» axis ΜΕΘ,
επιστράτευση στα σκαριά
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
έο «μαύρο» ρεκόρ κατέγραψε
mgeorganta@e-typos.com
χθες π πανδημία στην Ελλάδα,
με 8.613 νέα κρούσματα, που ξεπέρασαν κάθε άλλη ημέρα από την δεν
αρχήέχουν όπως είπε καμία σχέση με τα
της πανδημίας. Αυξητική είναι η τάση νο
σενάρια που κυκλοφορούν για lockdown.
σηλειών, διασωληνώσεων και θανάτων,
Διέψευσε τόσο την πιθανότητα νέων
με τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε κατά
lockdowns -είτε τοπικών είτε γενικούσταση συναγερμού, το υπουργείο Υγείας
όπως και τη φημολογία για κλείσιμο των
ένα βήμα πριν από την επίταξη υπηρεσιών
σχολείων.
από ιδιώτες και τον εμβολιασμό να απο
«Αυτή τη στιγμή η φιλοσοφία των
τελεί το μοναδικό όπλο για την ύφεση της
μέτρων έχει να κάνει μόνο με την προ
πανδημίας.
στασία ανεμβολίαστων. Εάν χρειαστούν
Σύμφωνα με τη χθεσινή επιδημιολογιπεραιτέρω μέτρα, αυτά θα είναι στη φι
κή έκθεση του ΕΟΔΥ, σε 24 ώρες τα νέα
λοσοφία των μέτρων που αναγγέλθηκαν
περιστατικά «σκαρφάλωσαν» όχι μόνο
και θα έχουν να κάνουν με περιορισμούς
πάνω από τα 7.500 (όσα ήταν περίπου
πρόσβασης σε διάφορους χώρους ή με
τη Δευτέρα) αλλά και τα 8.000 και τα
δυνατότητα αυτή η πρόσβαση να είναι με
8.500 κρούσματα και ήρθαν μια «ανάσα»
ιχνηλάτηση και με τεστ στους ανεμβολίααπό τα 9.000 περιστατικά. Ειδικότερα,
στους», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ο
ανακοινώθηκαν 8.61 3 νέα κρούσματα,
κ. Πλεύρης, και πρόσθεσε ότι τα σχολεία
τα οποία αντιστοιχούν σε έναν ιδιαίτερα
θα παραμείνουν ανοιχτά.
μεγάλο αριθμό τεστ (636.213), με τη θεΔίνοντας την εικόνα για την κατάσταση
τικότητα να διαμορφώνεται στο 1,35%,
του ΕΣΥ, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι συνο
αλλά τη διασπορά να είναι τεράστια σε
λικά σε όλη την επικράτεια υπάρχουν πε
όλη τη χώρα.
ρισσότερες από 180 κλίνες ΜΕΘ που είναι
Από το σύνολο των νέων μολύνσεων, τα
1.999 σημειώθηκαν στην Αττική, τα 1.440
στη Θεσσαλονίκη, ενώ 571 περιστατικά
εντοπίστηκαν στη Λάρισα. Η μεγάλη επιδη
μική έξαρση αποτυπώνεται στην ανάλυση
των λυμάτων. Οπως προκύπτει από την
τελευταία ανακοίνωση του Εθνικού Δι
κτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ,
κατά 207% αυξήθηκε το ιικό φορτίο στα
λύματα στο Ρέθυμνο την εβδομάδα 1 -7
Νοεμβρίου συγκριτικά με την προηγού
μενη, κατά 184% στα Ιωάννινα και κατά
κενές. «Εχουμε μια κατάσταση, η οποία
151 % στο Ηράκλειο.
είναι διαχειρίσιμη, αλλά πολύ πιεστική. Τι
Οι διασωληνωμένοι ασθενείς με κογίνεται στις περιοχές που πιέζονται, Θεσ
ρονοϊό στα νοσοκομεία της χώρας ανέρ
σαλία και Βόρεια Ελλάδα; Αρχικά, είμαστε
χονταν έως χθες σε 486. Παράλληλα, σε
σε πλήρη συνεργασία με τον ιδιωτικό το
ένα 24ωρο κοταγράφηκαν επιπλέον 46
μέα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου
θάνατοι.
150 απλές κλίνες δίνονται από ιδιωτικές
κλινικές στη Θεσσαλία για να καλύψουν
Εξαρση παντού
περιστατικά Covid, ενώ έχουν δοθεί και
Στην κινητικότητα του ιού σε μια ανοιχτή
200 κλίνες στη Θεσσαλονίκη.
Αντιστοίχως, γίνεται μεταφορά προσω
οικονομική και κοινωνική ζωή απέδωσε ο
υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, τα χιλιά
πικού από τις περιοχές που δεν πιέζονται
δες νέα κρούσματα καθημερινά. Μιλώντας
για να μπορούν να καλυφθούν οι αυξη
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ επεσήμανε
μένες ανάγκες όπου υπάρχουν», τόνισε,
πως η έξαρση της πανδημίας είναι παρό
εξηγώντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα
μοια σε όλη την Ευρώπη. «Τα κρούσματα
είναι η έλλειψη προσωπικού και εάν απαι
είναι 10.000 στην Ολλανδία, 8.000 στην
τηθεί το υπουργείο Υγείας θα προχωρή
Αυστρία. Παντού αυτή είναι η κατάσταση»,
σει σε επίταξη υπηρεσιών από ιδιώτες. Το
ανέφερε.
υπουργείο Υγείας, εάν δεν συνδράμουν
Μάλιστα, εμφανίστηκε κατηγορηματι
εθελοντικά ιδιώτες γιατροί με το ΕΣΥ, θα
κός για τις κυβερνητικές προθέσεις, που
προχωρήσει σε επιστράτευσή τους, με τα

Ν

□

2.000

60oeis μονοκλωνικών
αντισωμάτων προσθέτει
η Ελλάδα στη θεραπευτική
ms «φαρέτρα»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πρώτα φύλλα να εκτιμάται ότι μπορεί να
διανεμηθούν στα επόμενα 24ωρα, πιθα
νόν και τέλος της εβδομάδας ή αρχές της
επόμενης.
«Πού έχουμε το πρόβλημα; Επειδή
υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες ια
τρών που λείπουν όχι μόνο από το Εθνι
κό Σύστημα Υγείας, αλλά υπάρχει έλλει
ψη και συνολικά στη χώρα, όπως είναι
οι αναισθησιολόγοι, οι γενικοί γιατροί
και οι πνευμονολόγοι, έχουμε απευθύ
νει πρόσκληση, δίνοντας κίνητρα για να
μπουν στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ενη
μερώνονται και θα γίνει συζήτηση και με
τους Ιατρικούς Συλλόγους, έτσι ώστε σε
περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση
σε αυτή την πρόσκληση, η κυβέρνηση να
προχωρήσει και σε επίταξη των υπηρεσι
ών. Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί και
οι γιατροί θα έρθουν οικειοθελώς», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.
Στο μεταξύ, στη θεραπευτική της «φα
ρέτρα» προσθέτει η Ελλάδα 2.000 δόσεις
μονοκλωνικών αντισωμάτων. Εως και
χθες το βράδυ αναμενόταν η παραλαβή
τους από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Ερευνας και Τεχνολογίας και πρόκειται
για τις δόσεις που δικαιούται η Ελλάδα
στο πλαίσιο προγράμματος της Ε.Ε. για
την προμήθεια της συγκεκριμένης θερα
πείας.

Οικογενειακή τραγωδία
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη
Φθιώτιδα καθώς σε διάστημα ενός μήνα
ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια
εξαιτίας της Covid-19. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, κανείς δεν ήταν εμβολια
σμένος, και εκείνος που ασκούσε επιρροή
κατά του εμβολιασμού είναι ένας στρατιω
τικός γιατρός, 66 ετών, που κατέληξε στο
νοσοκομείο «Σωτηρία».
Ο συνταξιούχος στρατιωτικός γιατρός,
με ειδικότητα καρδιολόγου, φέρεται ότι πί
στευε πως η Covid-19 είναι μια ίωση όπως
όλες οι άλλες. Ως εκ τούτου, έπεισε τόσο τη
μητέρα του όσο και τον αδελφό του ότι δεν
χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο. Μάλιστα,
ο αδελφός του φέρεται ότι είχε δεύτερες
σκέψεις, ωστόσο τελικώς πείστηκε από τον
αδελφό του να μην εμβολιαστεί, καθώς
ήταν γιατρός.
Η οικογένεια κόλλησε τη νόσο και από
αυτήν απεβίωσαν και οι τρεις. Πρώτη η
91χρονη μητέρα των δύο αδελφών, δεύ
τερος ο αδελφός του στρατιωτικού γιατρού
και τελευταίος ο ίδιος. ■
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46

16.414

486

3.364

θάνατοι χθες

θάνατοι συνολικά

διασωληνωμένοι

ασθενείς έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ

► ►ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αττική, Θεσσαλονίκη και
Λάρισα κατέγραψαν χθες τις
περισσότερες μολύνσεις.

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ για εισαγωγές
στις Εντατικές με ηλικιακά κριτήρια
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ δύσκολη εφημερία ήταν αυτή
που ολοκληρώθηκε χθες το πρωί για το νο
σοκομείο «ΑΧΕΠΑ» της Θεσσαλονίκης, στο
οποίο μέχρι χθες το βράδυ η προσέλευση
ασθενών με κορονοϊό ήταν μεγάλη. Η διασπορά της πανδημίας, κυρίως στις τάξεις
των ανεμβολίαστων, είναι «εκρηκτική», ενώ
η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι στα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης η εισαγωγή σε ΜΕΘ γί
νεται βάσει ηλικιακών κριτηρίων καθώς δεν
υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες. Ωστόσο, το
υπουργείο δεν έχει επιβεβαιώσει ή σχολιάσει
την καταγγελία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κρούσματα
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
κατέγραψαν σε μία εβδομάδα αύξηση 55%!
Συγκεκριμένα, ήταν 5.648 και έχουν φτάσει
τον αριθμό 8.759! Μόνο στον κεντρικό δήμο
Θεσσαλονίκης, το ίδιο χρονικό διάστημα, η
αύξηση των κρουσμάτων άγγιξε το εξωφρε
νικό ποσοστό του 68%! Αναλυτικότερα, τα
κρούσματα ήταν 3.524 και «εκτοξεύτηκαν»
στα 5.948!
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ κατειλημμένες
είναι και οι 100 κλίνες ΜΕΘ των νοσοκομεί
ων της Θεσσαλονίκης και υπάρχουν αρκετοί
διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ σε
λίστα αναμονής. Οπως αναφέρει, περισσό
τεροι από επτά στους δέκα ασθενείς -κυρίως
ηλικιωμένοι- καταλήγουν εκτός ΜΕΘ. Μάλι
στα, η Ομοσπονδία παρουσίασε στοιχεία ανά
νοσοκομείο. Σύμφωνα με αυτά, η ΜΕΘ 15
κλινών του «ΑΧΕΠΑ» είναι γεμάτη και δύο
διασωληνωμένοι βρίσκονται σε θαλάμους. Η
ΜΕΘ 30 κλινών του «Παπανικολάου» είναι
γεμάτη και τέσσερις διασωληνωμένοι βρίσκο
νται στα χειρουργεία σε λίστα αναμονής. Στο
«Ιπποκράτειο» η ΜΕΘ 15 κλινών είναι γεμάτη
και τέσσερις διασωληνωμένοι μεταφέρθη
καν στα χειρουργεία και βρίσκονται σε λίστα

αναμονής για ΜΕΘ. Στο «Παπαγεωργίου» η
ΜΕΘ 25 κλινών είναι γεμάτη και πέντε διασωληνωμένοι βρίσκονται σε ΜΑΘ και σε
λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Σε ό,τι αφορά
τα περιφερειακά νοσοκομεία της Κεντρικής
Μακεδονίας, διαθέτουν 34 κλίνες ΜΕΘ, οι
οποίες είναι όλες γεμάτες. Στη δυτική Μακε
δονία, κατειλημμένες είναι οι έντεκα κλίνες
ΜΕΘ covid.
Τη δραματική πρόσφατη εφημερία στο
νοσοκομείο «Παπανικολάου» περιέγραψε
στον ΣΚΑΪ ο διευθυντής ΜΕΘ Νίκος Καπραβέλος, υπενθυμίζοντας τα λόγια που είχε
πει στον «Ε.Τ.»: «Τώρα δεν έχουμε καμία
επιλογή, είναι κλειστόν λόγω πληρότητας».
«105 προσελεύσεις στο νοσοκομείο μας
μολυσμένων και άλλοι τόσοι φύγανε, διότι
δεν μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε»,
τόνισε. Εγιναν 44 εισαγωγές στα πιο βα
ριά περιστατικά και τέσσερις ασθενείς νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
«Δεν είχαμε άλλες. Αυτές είναι οι κλίνες»,
τόνισε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε οικογε
νειακές τραγωδίες, με γυναίκα 58 ετών να
νοσηλεύεται διασωληνωμένη και τον άνδρα
της 60 ετών να χάνει τη ζωή του. Προειδο
ποίησε ότι αν δεν καταστεί υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός τότε το lockdown θα είναι
μονόδρομος και τα νοσοκομεία θα φτάσουν
στο σημείο να έχουν ασθενείς στο πάρκινγκ
όπως η Ρουμανία. «Εάν συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση, τότε θα φτάσουμε στο σημείο
να έχουμε στο πάρκινγκ ασθενείς. Δεν θα
έχουμε άλλες κλίνες όπως η Ρουμανία»,
σημείωσε χαρακτηριστικά. Χθες, το «Παπανικολάου» ανέπτυξε ακόμη εννέα κλίνες
εντατικής με πέντε γιατρούς που αφίχθησαν
από την Αθήνα ώστε να απορροφηθούν οι
ασθενείς που υπάρχουν διασωληνωμένοι.

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

► ► ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εισαγγελική έρευνα για
πλαστά πιστοποιητικά
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ευρείας έρευνας για πλαστά
πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης και τεστ
ανίχνευσης του κορονοϊού, παρήγγειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μα
ρία Γκανέ. Η έρευνα της Εισαγγελίας θα στρα
φεί προς κάθε κατεύθυνση και θα ερευνήσει
τυχόν περιστατικά όπου γιατροί, φαρμακοποιοί,
νοσοκόμοι, υπάλληλοι κ.λπ. παίζουν ρόλο στη
διακίνηση πλαστών πιστοποιητικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, επαγγελματίες και ιδιώ
τες μπορούν να εμφανιστούν και να καταθέ
σουν στις Αρχές, ώστε να βοηθηθούν οι αρχές
στην αποκάλυψη πιθανών κυκλωμάτων που
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Η παρέμ
βαση της κ. Γκανέ ήρθε μετά τις καταγγελίες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πολιτών σε ΜΜΕ, με πιο πρόσφατο ρεπορτάζ
του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΦΑ, όπου γινόταν
λόγος, μεταξύ άλλων, για πώληση πλαστών
πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης έναντι
ποσού 500 ευρώ, για εικονικά αποτελέσματα
από μοριακά ή rapid test κ.ά.
Κατόπιν αυτών η κ. Γκανέ απέστειλε παραγγε
λία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου
σύμφωνα με πληροφορίες ζητά να ερευνηθούν
τυχόν ποινικά αδικήματα, όπως υφαρπαγή ψευ
δούς ιατρικού πιστοποιητικού, έκδοση ψευδών
βεβαιώσεων, παραβίαση των μέτρων για την
πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών, ακόμα και
τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης!

Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ
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ΑνεμβοΠίαστοι
20apn6es
τρέχουν για
πρώτη δόση
ια εμβολιασπκά κέντρα οδηγεί
τους νέους η τεράστια έξαρση
κρουσμάτων. Ο προγραμματι
σμός ραντεβού πρώτης δόσης
ανεμβολίαστους έχει αναζωπυρωθεί,
ξεπερνώντας τις 200.000 εδώ και
επτά ημέρες, με την ηλικιακή ομάδα
από 18 έως 24 ετών να καταλαμβά
νει το μεγαλύτερο ποσοστό (1 2%)
του συνόλου των νέων ραντεβού
που έχουν κλειστεί.
Οι νέοι 30-44 ετών, ηλικίες με έντο
νη κινητικότητα, επίσης συμμετέχουν
ενεργά στα νέα ραντεβού δείχνοντας
να πείθονται υπέρ του εμβολιασμού
μια περίοδο που η Covid-19 δείχνει
το πολύ άγριό της... πρόσωπο.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο
Ελεύθερος Τύπος, οι περισσότεροι
που προγραμμάτισαν ραντεβού πρώ
της δόσης την τελευταία εβδομάδα
είναι οι νέοι από 1 8 έως 24 ετών
αλλά και όσοι είναι από 30 έως και
44 ετών.
Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα 1824 ετών αντιπροσωπεύει το 1 2%
των νέων ραντεβού, εκείνη από 30
έως 34 ετών το 10%, οι νέοι 35-39
ετών άλλο ένα 10% και 10% αντι
προσωπεύει και π ηλικιακή ομάδα
40-44 ετών.

Σ

Χαμηλότερα
Το ποσοστό συμμετοχής διατηρεί
ται υψηλό και έως την ηλικία των
50 ετών, ενώ χαμηλότερα ποσοστά
προγραμματισμού ραντεβού πρώτης
δόσης εμβολίου έχουν οι ηλικίες άνω
των 60 ετών. Ενδεικτικά, μόλις ένα
1 % ατόμων 80-84 ετών έκλεισε ρα
ντεβού πρώτης δόσης την τελευταία
εβδομάδα, ενώ αντίστοιχο είναι και
το ποσοστό για τα άτομα από 85
ετών και πάνω.
«Εχουμε μια πολύ σημαντική αύ
ξηση τις τελευταίες ημέρες. Εάν
σκεφτούμε ότι τις τελευταίες δέκα
ημέρες έχουμε κερδίσει ένα 2% εμ
βολιασμένων στον γενικό πληθυσμό
είναι πολύ θετικό και έτσι ενισχύου
με το τείχος ανοσίας», δηλώνει στον
Ελεύθερο Τύπο ο γενικός γραμματέ
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί
ας και συντονιστής της επιχείρησης
«Ελευθερία», Μάριος Θεμιστοκλέ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΕΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΟΣΗ
3-9 Νοεμβρίου

Ο
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από
ους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των
νεότερων ηλικιακά πολιτών συγκρι
τικά με τις μεγαλύτερες εξηγείται
από το γεγονός ότι στις νέες ηλικίες
υπάρχει περιθώριο για αύξηση του
εμβολιασμού, καθώς είναι περισσό
τεροι οι ανεμβολίαστοι πολίτες.

Τα νέα δεδομένα
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τα
επικαιροποιημένα δεδομένα που
δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) άνω
των 60 ετών στην Ελλάδα είναι
εμβολιασμένο περίπου το 80% ενώ
από 25 έως 49 ετών είναι εμβολια
σμένο το 66,9%.
Εκτός όμως από αυτό, τα στοιχεία
δείχνουν πως οι νέοι άνθρωποι πεί
θονται από την προσπάθεια που γί
νεται από τους επιστήμονες και την
κυβέρνηση υπέρ του εμβολιασμού
και κατανοούν από τα επιδημιολογικά δεδομένα νοσηλειών και θανάτων
τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες
που έχει η νόσος Covid-1 9 σε αν
θρώπινο οργανισμό που δεν έχει εμ
βολιαστεί, ακόμη και εάν αφορά σε
νέο και υγιή άτομο. Παράλληλα, τα
νέα μέτρα περιορισμού για τους μπ
εμβολιασμένους έχουν διαδραματί
σει ρόλο στην αύξηση των ραντεβού
την τελευταία εβδομάδα.
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ΗΛΙΚΙΕΣ

Αύξηση 185%
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε
στην τακτική ενημέρωση της Δευ
τέρας για την εμβολιαστική κάλυψη
ο κ. Θεμιστοκλέους, τις τελευταίες
επτά ημέρες έως και τη Δευτέρα
κλείστηκαν 175.000 ραντεβού πρώ
της δόσης, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 185% σε σχέση με τις αμέσως
προηγούμενες επτά ημέρες.
Ειδικά για προχθές, Δευτέρα, στο
τέλος της ημέρας, 41.275 πολίτες
είχαν κλείσει το ραντεβού τους για
την πρώτη δόσπ. Τη χθεσινή ημέρα
σύμφωνα με τις πληροφορίες, έως
και το μεσημέρι είχαν προγραμματι
στεί 20.000 ραντεβού πρώτης δόσης
και η ημέρα αναμενόταν να κλείσει
με περίπου 35.000 νέα ραντεβού.

35-39

72.000

άτομα έκλεισαν για τρίτη
δόση την περασμένη
Δευτέρα, ενώ συνολικά
as τελευτά iTs εφτά
μέρεε καταγράφηκε
τριπλασιασμό$
των ραντεβού

Το πρόβλημα, βέβαια, με τους
ανεμβολίαστους πολίτες παραμένει
και ο στόχος κυβέρνησης και ειδι
κών είναι να συνεχίσει ο ρυθμός
των νέων ραντεβού για να αυξηθεί
η προστασία έναντι του κορονοϊού.
Παράλληλα με τη συμμετοχή των
νέων για ραντεβού πρώτης δόσης,
κινητικότητα παρουσιάζει η πλατ
φόρμα emvolio.gov.gr από μεγα
λύτερους ηλικιακά πολίτες, άνω
των 60 ετών, που έχουν κλείσει έξι
μήνες από τον εμβολιασμό τους και
προγραμματίζουν ραντεβού για την
τρίτη, αναμνηστική, δόση.
Τη Δευτέρα προγραμματίστηκαν
72.000 ραντεβού τρίτης δόσης και
την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται τριπλασιασμός στα ραντεβού για
αναμνηστική δόση.

Ενισχυτική δόση
Στη «μάχη» της τρίτης δόσης μπαί
νει από την ερχόμενη Παρασκευή,

1 2 Νοεμβρίου, και το εμβόλιο της
Moderna, εκτός από εκείνο της
Pfizer.
Οι πολίτες, δηλαδή, που έχουν εμ
βολιαστεί με δύο δόσεις των εμβολί
ων Pfizer, Moderna ή AstraZeneca
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
αναμνηστική δόση έξι μήνες μετά
τη δεύτερη δόση είτε με Pfizer είτε
με Moderna.
Οσοι πολίτες έχουν κάνει το μονοδοσικό Johnson & Johnson μπο
ρούν να κάνουν ενισχυτική δόση δύο
μήνες, και όχι έξι, μετά τον βασικό
εμβολιασμό και οι επιλογές σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι τρεις: Είτε εμ
βόλιο Johnson & Johnson είτε Pfizer
είτε Moderna.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανα
μνηστική δόση με το εμβόλιο της
Moderna είναι η μισή της κανονι
κής, όπως ορίζουν οι οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμά
κων. ■
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 ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ - ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΡΑΝΤΖΑ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ!
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1073.55
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΛΑΣΗ ΙΤΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΡΑΝΤΖΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΣΟΕΝΕΙΣ!
,8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ - ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΡΑΝΤΖΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ!
1
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ
300 ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΤΗΝ
ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
(ΠΕΡΙΠΟΥ 85-87%),
ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
COVID ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 15
ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ολλές φορές οι ειδικοί επι
κρεβάτια της Γ' ΜΕΘ, είναι πιθα
σημαίνουν όπ χρειάζεται να
νό να λειτουργήσουν μέχρι και την
κοιτάμε πέρα από τον αριθμό
Τετάρτη με τη συνδρομή γιατρών από
των κρουσμάτων για την πορεία
της
την
Αθήνα, ωστόσο κανείς δεν ξέρει
πανδημίας, έστω κι αν είναι απόλυτα
που θα βρεθεί επιπλέον υγειονομικό
λογικό όταν τα κρούσματα αυξάνονται
προσωπικό, καθώς το ήδη υπάρχον
τόσο πολύ να υπάρχει σοκ και μεγά
δεν επαρκεί και είναι εξαντλημένο».
λη ανησυχία, ενώ εύκολα βγαίνει το
συμπέρασμα ότι όσο πολλαπλασιάζοΛιποθυμούν εργαζόμενοι
νται οτ μολύνσεις, τόσο θα αυξάνονται
από την κούραση
οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία
«Λιποθυμάνε άνθρωποι από την υπερ
και οι θάνατοι ασθενών. Περισσότε
κόπωση. Δεν κουράστηκαν τώρα, αλλά
ρο πιεσμένα είναι τα νοσοκομεία στη
εδώ και δύο χρόνια μάχονται στο πλευ
Βόρεια Ελλάδα, αλλά και αυτά της Απιρό των ασθενών» αναφέρει. Σύμφω
κής ή του Βόλου, για παράδειγμα, δεν
να με στοιχεία που έδωσε, από τους
βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάστα
70 εργαζόμενους που τέθηκαν σε ανα
ση. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι
στολή, οι περισσότεροι ήταν στα περι
εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό στα
στατικά C0VID-19 και μόνο 5 άτομα
νοσοκομεία Παπανικολάου και Ιπποενδιαφέρθηκαν να εργαστούν ως επι
κράτειο της Θεσσαλονίκης έχουν χτυ
κουρικό προσωπικό.
πήσει «καμπανάκι» και πάλι.
Ωστόσο, πρόκειται για άτομα Δ.Ε
Το νοσοκομείο Παπανικολάου,
από ΙΕΚ, χωρίς να μπορούν να στε
λεχώσουν κλινικές C0VID-19. Το
κατά το πρώτο τετράωρο από την έναρ
πρωί της Δευτέρας το Ιπποκράτειο
ξη της εφημερίας του είχε ήδη δύο
ολοκλήρωνε ακόμα μία δραματική
ασθενείς διασωληνωμένους στο χει
εφημερία με δεκάδες νέους ασθενείς.
ρουργείο και όχι στις ΜΕΘ, που γέμι
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σωμα
σαν αμέσως. Σύμφωνα με πληροφο
τείου Εργαζομένων, Χρήστος Τζελέρίες, δεν υπάρχει κλίνη διαθέσιμη σε
πης, στη διάρκεια της εφημερίας προΜΕΘ του νοσοκομείου καθώς η πλη
σήλθαν πάνω από 50 επιβεβαιωμένα
ρότητα έχει ως εξής: η Α’ ΜΕΘ έχει 18
κρούσματα και άλλα περίπου 17 ύποδιασωληνωμένους, η Β’ 12, και από

Π

τις 18 κλίνες της Γ ΜΕΘ που αποτε
λεί και την τελευταία προσθήκη, λει
τουργούν οι 9 που είναι όλες γεμά
τες. Πρόσφατα έκλεισε και η ψυχια
τρική κλινική, λόγω της ασφυκτικής
κατάστασης και της μη επάρκειας προ
σωπικού, το οποίο μεταφέρθηκε σε
άλλες κλινικές. Όπως δηλώνει στο
ίδιο μέσο η πρόεδρος του Σωματεί
ου Εργαζομένων του νοσοκομείου,
Ελένη Σιώτου, «τα υπόλοιπα εννέα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι ανεμβοΑίαστοι είναι
ουτοί που κινδυνεύουν

το προσωπικό είναι μειωμένο λόγω
των αναστολών εργασίας.

περισσότερο, ενώ

Το μεγάθο στοίχημα

(Η ειδικοί συνεχίζουν
να κάνουν εκκλήσεις

Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε
από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία,
αλλά και από την περσινή εμπειρία της
μάχης απέναντι στον κορωνοϊό είναι
ότι το μεγάλο στοίχημα που «παίζε
ται» είναι αν θα αντέξει το ΕΣΥ. Όπως
αναφέρει η «Καθημερινή», με βάση τα
στοιχεία που έγιναν γνωστά τη Δευ
τέρα περισσότεροι από 300 άνθρω
ποι, στην πλειονότητά τους ανεμβολίαστοι (περίπου 85-87%), έχασαν
τη ζωή τους από Covid τις τελευταίες
15 μέρες στα νοσοκομεία της Μακε
δονίας και της Θράκης, που υπάγο
νται στις αρμοδιότητες της 3ης και 4ης
ΥΠΕ, ενώ ο αριθμός των νοσηλευό
μενων σε απλές κλίνες σήμερα ανέρ
χεται σε 1.008 και των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ σε 159.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από
τις 22 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα,
έχουν πεθάνει από Covid 160 άνθρω
ποι σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της
3 ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη και Δυτική
Μακεδονία), ενώ από τις 25 Οκτω
βρίου μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει
159 στην περιοχή αρμοδιότητας της

για να προχωρήσει
ο εμβολιασμός
πτα. Είναι χαρακτηριστικό όπως είπε,
πώς λόγω της κατάστασης το Σάββατο
άνοιξε ακόμα μία κλινική Covid στο
νοσοκομείο, στη θέση της ορθοπεδι
κής και ουρολογικής κλινικής, η οποία
γέμισε αμέσως με αποτέλεσμα αυτή τη
στιγμή να νοσηλεύονται στο ίδρυμα
περισσότεροι από 150 ασθενείς σε
απλές κλίνες. Την ίδια ώρα οι κλίνες
ΜΕΘ, όχι απλά είναι ασφυκτικά γεμά
τες, αλλά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τέσσερις ασθενείς εκτός αυτών.
Ο κ. Τζελέπης επεσήμανε πώς οι αντο
χές του προσωπικού εξαντλούνται όλο
και περισσότερο, ενώ απαντώντας
σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε πώς
στο νοσοκομείο δεν έχει έρθει κανέ
νας επικουρικός υγειονομικός για να
βοηθήσει στην κατάσταση. Αντίθετα,

ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟ λΤΠΚΟ

Σε ράντζα στοιβάχτηκαν οι ασθενεί κατά την τελευταία εφη

Στοιβαγμένοι
ns ράντζο

την τελευταία εφημερία. Σύμφωνα με όσα φέρνει στο φωε

μερία στο Αττικό Νοσοκομείο σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Με
ράντζα γέμισαν οι διάδρομοι στο Αττικό Νοσοκομείο κατά
ms δημοσιότηταε η ΠΟΕΔΗΝ αναπτύχθηκαν συνοδικά cnous
διαδρόμουε του νοσοκομείου 125 ράντζα, αριθμόε που απο

{tKdStc

τελεί πανελλήνιο ρεκόρ ενώ προκειμένου να καλυφθούν οι

ασθενείς!

rous τραυματιοφορείε να μην έχουν μέσα για την μεταφορά

ανάγκεβ χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα διαθέσιμα φορεία με
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 ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ - ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΡΑΝΤΖΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ!
1
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπει
ρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου
είχε σημειώσει ότι διπλασιάστηκε το
ποσοστό θετικότητας, ενώ σημείωσε
ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στους
χώρους εργασίας. Το ίδιο έρχεται να
τονίσει και ο επίκουρος καθηγητής
Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανε
πιστήμιο Κύπρου, Θεόδωρος Λύτρας με
δηλώσεις του στην «Καθημερινή» που
επισημαίνει ότι την τελευταία εβδομά
δα παρατηρείται αύξηση της μετάδο
σης και μέσα σε εργασιακούς χώρους.
«Σε γενικές γραμμές ισχύει ότι όσο πιο
κλειστός και φτωχά αεριζόμενος είναι
ένας χώρος και όσο μεγαλύτερος ο συγ
χρωτισμός σε αυτόν τον χώρο, τόσο
μεγαλύτερες οι πιθανότητες μεγάλης
διασποράς», αναφέρει ο κ. Λύτρας.

Ποιοι είναι υπερμεταδό^
«Στη βιβλιογραφία έχουν καταγρά
φει περιστατικά υπερμετάδοσης, όπου
ένα άτομο έχει βρεθεί να είναι η αιτία
για 100 και περισσότερες δευτερογε
νείς μεταδόσεις. Το να είναι κάποιος
υπερμεταδότης εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Από βιολογικούς, δηλα
δή να φέρει υψηλό πκό φορτίο, αλλά
και από πς δραστηριότητες του, παρα

4ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη, Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη).

Κινδυνεύουν
οι ανεμβολίαστοι
Καθημερινά, οι ειδικοί συνεχίζουν να
κάνουν εκκλήσεις για να προχωρήσει
ο εμβολιασμός. Άλλωστε, το ποσοστό
του 63% περίπου που βρισκόμαστε
αυτή την στιγμή δεν είναι ικανό για
να πούμε ότι η χώρα διαθέτει τείχος
ανοσίας απέναντι στον κορωνοϊό. Οι
ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που κιν
δυνεύουν περισσότερο. Σύμφωνα με
την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΥ,
μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύο
νται διασωληνωμένοι, 402 (84.28%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο
λιασμένοι και 75 (15.72%) είναι πλή
ρως εμβολιασμένοι. Η διαφορά είναι
χαοτική και αποκαλυπτική για το πόσο
προστατεύουν τα εμβόλια για να μη
νοσήσει κανείς σοβαρά. Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει ότι αν κάνει κάποιος το
εμβόλιο είναι άτρωτο^;. Η τήρηση των
υγειονομικών μέτρων είναι κάτι που
χρειάζεται να το ακολουθούμε όλοι.

SOS για ious εργασιακούε
x<i>pous
Από την προηγούμενη εβδομάδα η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δείγματος χάριν να βρίσκεται σε κλει
στό στενό χώρο με μεγάλο συνωστισμό
και δυνατή μουσική που θα αναγκάζε
ται να μιλάει δυνατά, ή να τραγουδάει.
Μπορεί και ο εμβολιασμένος να γίνει
υπερμεταδότης, αν και είναι σαφώς
μικρότερες οι πιθανότητες. Εάν όμως
οι συνθήκες είναι κατάλληλες μπο
ρεί να μετατραπεί σε υπερμεταδότη.
Μελέτες έχουν δείξει ότι εμβολιασμέ
νοι που νοσούν φέρουν το ίδιο υψηλό
πκό φορτίο με τους ανεμβολίαστους,
αλλά για μικρότερο χρονικό διάστη
μα», προσθέτει ο κ. Λύτρας.

Ελλειψη οξυγόνου
στο Βόλο
Την τραγική κατάσταση που επικρα
τεί στο νοσοκομείο Βόλου, λόγω έξαρ
σης της πανδημίας του κορωνοϊού,
υπογράμμισε ο πρόεδρος των νοσο
κομειακών γιατρών Μαγνησίας,
Νίκος Χαφτούρας. Όπως ανέφερε ο
κ. Χαφτούρας, οι εγκαταστάσεις του
νοσοκομείου είναι τέτοιες που δεν μπο
ρούν να ανταποκριθούν σης ανάγκες
που έχουν διαμορφωθεί από την παν
δημία. «Το νοσοκομείο έχει ουσιαστικά
κλείσα, απλά κάποιοι κάνουν πως δεν
το βλέπουν» σημείωσε ο πρόεδρος των
νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας,
προσθέτοντας όπ σε πρόσφατη σύσκε
ψη με τους βουλευτές της περιφέρειας
τονίστηκαν οι αυξημένες ανάγκες που
υπάρχουν. «Έχουμε ένα παθολόγο για
110 ασθενείς και κανέναν πνευμονο
λόγο» συμπλήρωσε ο κ. Χαφτούρας.

των ασθενών. «Χθεε έγινε ms κοήάσεωβ. Προσήλθαν περί

υπάρχουν κλίνεβ για τη νοσηλεία ασθενών άλλων παθήσε

τα 800 περιστατικά στην εφημερία και έγιναν περί us 220

ων που αυξάνονται συνεχώε λόγω ms opens των περιορι

εισαγωγέε εκ των οποίων οι 30 ασθενείε με κορωνοϊό. Στη

σμών. Enians άλλοε σοβαρόε λόγοε είναι η νοσηρότητα που

ΜΕΘ κορονόίού 23 κλινών οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν

διαμορφώθηκε δύο χρόνια τώρα από φόβο να επισκεφθούν

σε 20» τονίζει ο πρόεδροε ms ΠΟΕΔΗΝ ΜιχάληεΓιαννάκοε,

οι πολίτεε υγειονομικέε μονάδεε και αναστολή υπηρεσιών

δημοσιεύονταε και σχετικά βίντεο μέσα από το νοσοκομείο.

υγείαε λόγω προσαρμογή$ των νοσοκομείων αντιμετώπισή

Όπωε εξηγεί ο i&ios αυτό συμβαίνει καθώ5 τα νοσοκομεία

περιστατικών κορονόίού. Τέλοε. σημειώνει το λουκέτο στο

λόγω αυξημένηε διασποράε του κορονόίού δεσμεύουν αυνε-

νοσοκομείο Auuxns Αττικήε το 2014 και σε άλλα που απο

χώ5 κλινικέβ για νοσηλεία περιστατικών κορονόίού.Έτσι δεν

φόρτιζαν το μεγάλα εφημερεύοντα Νοσοκομεία.
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 «ΞΥΠΝΗΣΕ» Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ - Σοκαριστική παραδοχή
εντατικολόγου για διαλογή ασθενών
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 266.51 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
«ΞΥΠΝΗΣΕ» Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Εοκαρισπκή παραδοχή
εντατικοϋόγου για διαΠογπ
ασθενών
ΣΟΚΑΡΕΙ η παραδοχή εντατικολόγου όχι ήδη στη Θεσσαλονίκη
γίνεται επιλογή ασθενών, ενώ κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρω
ποι εντατικής διασωληνωμένοι». Με 15 διασωληνωμένουε να
περιμένουν αυτήν την.στιγμή μια θέση axis εντατικές xns Θεσ
σαλονίκης. η διαλογή ασθενών ήταν αναπόφευκτη. «Εχου
με ξεηερόσει ήδη tis δυνατότητες του συστήματος υγείας. Δεν
έχει νόημα να βλέπουμε αν είναι 420 - 470 οι διασωληνωμένοι, η επιλογή γίνεται ήδη και ο κόσμος πεθαίνει σωρηδόν
χωρίε λόγο», λέει ο εντατικολόγοε Ευάγγελοε Καΐμακάκηε. Μια
απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Τα κριτήρια; «Μόλιε ελευθερωθεί ένα κρεβάτι θα πάρουν τον
πρώτο διαθέσιμο ασθενή. Τα κριτήρια; Ποιοε διασωληνώθηκε
πρώτοε, noios είναι πιο νέοε, noios ανταποκρίνεται καλύτερα
στη θεραπεία, ο γιατρόε θα αποφασίσει», λέει ο Κωνσταντίνος
Στόκκοε, διευθυντήε ΜΕΘ Μαμάτσειου Κοζάνηε. Πόσο εύκο
λο είναι όμωε για έναν γιατρό που έχει μάθει να σώζει ζωέε
να διαλέγει ποιοε θα μπει στην εντατική και ποιοε όχι; «Καθό
λου εύκολο γιατί εγώ έχω μάθει να βλέπω τουε ασθενείε μου
σαν συγγενείε μου. Δεν είναι εύκολο να πειε τον πατέρα σου,
τη μάνα σου ότι θα τον αφήσειε εκτόε για να βάλειε κάποιον
άλλον», συμπληρώνει.

«Ούτε μια ώρα εκτόε ΜΕΘ»
Στο Μαμάταειο Κοζάνηε, οι υγειονομικοί δεν έχουν φτάσει στο
σημείο τηε διαλογήε, σημείο που φτάνουν κάποιεε φορέε οι για
τροί τηε θεσσαλονίκηε που καθημερινά διασωληνώνουν ασθε
νείε εκτόε εντστικήε. «Όσο προλαβαίνουμε τρέχουμε κι εμείε να
βοηθήσουμε. Αλλά δεν τουε παρακολουθούν κατάλληλοι για
τροί ούτε κατάλληλοι νοσηλευτές. Αυτοί οι άνθρωποι υποθεραηεύονται (εκτόε ΜΕΘ) και αυτό έχει επιπτώσειε και στη νοση
ρότητα και στη θνητότητα», λέει ο Βασίληε Ταάπαε, εντατικολόγοε ΜΕΘ Παπαγεωργίου. Η μεγάλη θνησιμότητα ξυπνά μνήμεε
του περσινού Νοέμβρη, όταν το 51 % των θανάτων από κοροναϊό ήταν εκτόε ΜΕΘ.

«Κρεβάτια υπάρχουν, γιατροί δεν
υπάρχουν»
Όλοι οι εντατικολόγοι τηε χώραε μάχονται νυχθημερόν ώστε
κανέναε ασθενήε να μην βρεθεί χωρίε κρεβάτι,Έναε ατέρμονοε
αγώναε, με τιε εφημερίες πλέον να είναι εφιαλτικές. «Το πρόβλη
μά μαε αυτήν την στιγμή είναι ότι δεν έχουμε χώρο να βάλουμε
τουε αρρώστους. Μόλιε τελειώσαμε μια σύσκεψη για να βρού
με κρεβάτια για να εφημερεύσουμε αύριο», λέει ο Απόστολος
Κομνόε. διευθυντής ΜΕΘ ΓΝ Λάρισας. Η εφημερία στο νοσοκο
μείο Λάρισας θα ξεκινήσει χωρίε κενό κρεβάτι στην εντατική,
με τουε γιατρούς πάντως να εξηγούν πωε ο αριθμός των κλινών
δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. «Δεν έχει νόημα να ανοίξουμε
νέεε κλίνεε. Δεν έχουμε εντατικολόγουε και ακόμα περισσότε
ρους νοσηλευτέε για να τιε λειτουργήσουν». «Μια εφημερία για
εμάε σημαίνει συνεχόμενη εργασία 26 ώρεε. Με 2-4 ώρεε ύπνο.
Στο Παπαγεωργίου αυτή τη στιγμή μόνιμοι εντατικολόγοι για όλα
αυτά τα κρεβάτια που ανοίγουμε (25) είμαστε 5», λένε οι γιατροί.

«Εμβολιαστείτε, είναι η μόνη λύση»
Η μοναδική λύση, όπωε λένε, είναι ο εμβολιασμός, καθώε οι 9
στουε 10 που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. «Αυτήν την
στιγμή πεθαίνει κόσμος ενώ θα είχε εμβολιαστεί και να μην είχαν
καταλήξει σε εμάε. Οι εμβολιασμένοι που έρχονται σε εμάε είναι
τόσο λίγοι όσο τα περιστατικά γρίπης», λέει ο κ. Καϊμακάμης.
«Ουσιαστικά η επιλογή των ασθενών δεν γίνεται μόνο τώρα που
φτάσαμε να έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. αλλά ουσι
αστικό και πριν από αυτό το στάδιο όταν είναι γεμάτες οι ΜΕΘ»,
δήλωσε. «1 στους 5 που θα νοσηλευτεί στην covid κλινική θα
χρειαστεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του να διασωληνωθεί». εξήγησε. «Δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια προσπα
θούμε να μαντέψουμε ποιος θα έχει μεγαλύτερο προσδόκιμο
ζωής. Ασχετα αν κάποιος ασθενήε καταφέρει να βρει την πολυ
πόθητη θέση για να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπεί
ας, δεν σημαίνει ότι θα σωθεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για θνη
σιμότητα τηε τάξηε του Θ5% ίσωε και παραπάνω», πρόσθεσε.
«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι πολύ χει
ρότερο από ότι έχουμε δει μέχρι τώρα», τόνισε ο Καϊμακάμης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ξέφυγαν στη Σιγκαπούρη! Τέλος η δωρεάν νοσηλεία
για ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Επιφάνεια 215.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------

A

"

Ξέφυγαν στη Σιγκαπούρη! Τέλοβ η δωρεάν νοσηλεία για ανεμβολίαστουε
ΤΗΝ ΩΡΑ που η Ευρώπη προετοι
μάζει καθολικό lockdown στους
ανεμβολΐαστους, η κυβέρνηση της
Σιγκαπούρης έκανε ένα βήμα πα
ραπέρα στον εφιάλτη και ανακοί
νωσε ότι από τις 8 Δεκεμβρίου δεν
θα καλύπτει τα ιατρικά έξοδα για τη
θεραπεία κατά του Covid-19 όσων
πολιτών έχουν επιλέξει να μην εμ
βολιαστούν! Η δυστοπία είναι πλέ
ον εδώ και ο χειρότερος εφιάλτης
για το τσάκισμα οποιουδήποτε αν
θρώπινου δικαιώματος μπροστά σε
έναν «κοινό σκοπό», τον οποίο κα
λούνται να υπηρετήσουν μόνο οι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πολίτες και όχι πολλές από τις κρυ
πτόμενες κυβερνήσεις, αποτυπώνεται σε όσα συμβαίνουν πια στη
μακρινή χώρα της Ασίας. Μέχρι
σήμερα, λοιπόν, οι ανεμβολίαστοι
στην πλειονότητά τους έχουν ανά
γκη περίθαλψης σε ΜΕΘ.

Από 8 Δεκεμβρίου
Το υπουργείο Υγείας της Σιγκαπού
ρης, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι αυτοί
οι ασθενείς «επιβαρύνουν δυσανά
λογα» το σύστημα. «Ως εκ τούτου,
από τις 8 Δεκεμβρίου 2021 θα ξε
κινήσουμε να χρεώνουμε ασθενείς

με Covid-19 που είναι κατ’ επιλο
γήν ανεμβολίαστοι. Αυτό θα αφορά
όλους τους ανεμβολΐαστους ασθε
νείς με Covid-19 που θα έχουν ει~
σαχθεί σης 8 ή μετά ης 8 Δεκεμβρί
ου 2021 σε νοσοκομεία.
Τα ιατρικά έξοδα για τη θερα
πεία του Covid-19 για όσους είναι
ακατάλληλοι για να εμβολιαστούν
θα εξακολουθήσουν να καλύπτο
νται πλήρως από την κυβέρνη
ση, για παράδειγμα για παιδιά κά
τω των 12 ετών ή άτομα που δεν
επιτρέπεται να εμβολιαστούν για
ιατρικούς λόγους» αναφέρει ανα

κοίνωση του υπουργείου Υγείας.
Η κυβέρνηση καλύπτει τις ιατρι
κές δαπάνες για τη θεραπεία του
Covid-19 για όλους τους μόνιμους
κατοίκους της Σιγκαπούρης και
όσους έχουν άδεια για μακροχρό
νια διαμονή από τότε που εμφανί
στηκε η πανδημία, στις αρχές του
2020, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Σιγκαπούρη ξεκίνησε τους
εμβολιασμούς στις 30 Δεκεμβρίου
2020 με τα σκευάσματα της Pfizer
και της Moderaa. Μέχρι σπγμής, το
85°/ο του πληθυσμού είναι πλήρως
εμβολιασμένο κατά του κορονοϊού.

Η απόφαση για τους κατ’ επιλογή
ανεμβολΐαστους έρχεται μία μόλις
ημέρα αφότου η χώρα επεξέτεινε
τα ταξίδια χωρίς καραντίνα ως μέ
ρος μιας αλλαγής στην προσέγγισή
της για την αντιμετώπιση της παν
δημίας.
Οι κοινωνικοί περιορισμοί πα
ρατήθηκαν για περίπου έναν μή
να, προκειμένου να μετριαστεί η
εξάπλωση του Covid και να μειω
θεί η πίεση στο σύστημα υγειονο
μικής περίθαλψης. Σε ένα 24ωρο, η
Σιγκαπούρη κατέγραψε 2.470 νέα
κρούσματα και 14 θανάτους.
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 Εγκληματική καθυστέρηση για την αγορά
μονοκλωνικών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 674.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-11-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εγκληματική
καθυστέρηση
για την αγορά
μονοκλωνικών
■ Η κυβέρνηση δεν έπραξε ό/υι οι υπόλοιπεε χώρεε
ins Ε.Ε. και χώρα θα προμηθευτούμε πολύ λΐγε8 δόσειε

δή να προμηθευτεί μεγαλύ
οιος θα πρωτοδημίας με την αύξηση κρου
τερες ποσότητες μονοκλωνι
πάρει μία από
σμάτων και νοσηλειών, αλ
κών αντισωμάτων.
τις ελάχιστες
λά τα περισσότερα κράτη με
σε σχέση με τις
Την ώρα που οι απαντή
σαφές πλάνο, υψηλό επί
σεις παραμένουν σε εκκρε
ανάγκες μας
πεδο εμβολιασμού και εκ
2.000 δόσεις των μονοκλω
μότητα από το Μαξίμου και
στρατείες πειθούς -σε αντί
νικών αντισωμάτων;»
το 0υπουργείο
χρό
Υγείας, μόλις
θεση με τους τοπικούς άρ
χθες δύο ευρωπαϊκές πηγές,
νος περνά και η κυβέρνηση
χοντες της... αριστεΐας- κα
μιλώντας στο ειδησεογραφιΜητσοτάκη κυνικά σφυρίζει
ταβάλλουν προσπάθειες για
κό πρακτορείο Reuters, τόνι
αδιάφορα, χωρίς να δίνει τις
να ξεπεράσουν τον υγειονο
ζαν πως η Ευρωπαϊκή Ρυθ
απαντήσεις που οφείλει να
μικό «κάβο», θα είναι η πρώ
μιστική Αρχή ετοιμάζεται
δώσει άμεσα σε σχέση με το
τη φορά λοιπόν που ο Ευ
να εγκρίνει
πολυδιαφημισμένο φάρμα
ρωπαϊκός Ορ
τη χρήση δύο
κο που εδώ και καιρό περι
γανισμός Φαρ
Ηδη ο ΕΜΑ
μονοκλωνι
μέναμε πώς και πώς και στη
μάκων (ΕΜΑ)
ετοιμάζεται να
κών αντισω
χώρα μας.
εγκρίνει τέ
μάτων για την
εγκρίνει τη χρήση
Κι αυτό, ενώ τα θύμα
τοιου είδους
αντιμετώπιση
τα του υγειονομικού «πο
θεραπείες.
δύο τέτοιων
του Covid-19
λέμου» σε καθημερινή βά
Συγκεκρι
σκευασμάτων
«τις προσε
ση φτάνουν αλλά και ξεπερ
μένα, σύμ
χείς ημέρες».
νούν πολλές φορές τα 50, τα
φωνα με το
Είδηση που ερχόταν σε μια
Reuters, ο ΕΜΑ αναμένε
κρούσματα σπάνε καθημερι
μαύρη στιγμή στο κομμά
νά νέο αρνητικό ρεκόρ και οι
ται ότι θα εγκρίνει εντός της
τι της εξάπλωσης της παν
μονάδες ΜΕΘ (για Covid-19)
εβδομάδας τη θεραπεία που
δημίας στην πατρίδα μας, κι
αποτελούν πλέον... είδος
αναπτύχθηκε από την αμε
ενώ η κυβέρνηση Μητσοτά
υπό εξαφάνιση. Δεν μπόρε
ρικανική εταιρία βιοτεχνο
κη φαίνεται πως έχει πειάξει
σε, δεν κατάφερε ή δεν θέ
λογίας Regeneron και την
πια λευκή πετσέτα.
ελβετική Roche, όπως δή
λησε η κυβέρνηση Μητσο
Σε μια χρονική στιγμή
λωσε ευρωπαϊκή πηγή.
τάκη να πράξει αυτό που
που συνολικά η Ευρωπαϊ
Το κοκτέιλ των αντι
έκαναν όλες οι άλλες ευρω
κή Ενωση ανπμετωπίζει μεν
σωμάτων είναι γνωστό
παϊκές χώρες που αντιμε
νέα αναζωπύρωση της παν
στις ΗΠΑ ως REGEN-C0V,
τωπίζουν πρόβλημα. Δηλα

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ενώ αλλού διατίθεται με
την εμπορική ονομασία
Ronapreve. Ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων θα
δώσει επίσης αυτήν την
εβδομάδα έγκριση για χρή
ση εντός της Ευρωπαϊκής
Ενωσης του μονοκλωνικού
αντισώματος Regkirona,
που έχει αναπτυχθεί από
τη νοτιοκορεατική εταιρία
βιοτεχνολογίας Celltrion,
πρόσθεσε η πηγή που έχει
γνώση των γεγονότων, ζη
τώντας όμως να μην κατονομασθεί διότι η πληροφο
ρία «είναι εμπιστευτική».
Συγχρόνως, δεύτερη ευ
ρωπαϊκή πηγή δήλωσε χθες
στο ειδησεογραφικό πρα
κτορείο ότι οι δύο εγκρίσεις
«επίκεινται», αλλά η ακρι
βής ημερομηνία δεν έχει

ακόμη αποφασιστεί. Και τα
δύο σκευάσματα χρησιμο
ποιούνται σε ασθενείς που
παρουσιάζουν τον κίνδυνο
να αναπτύξουν σοβαρή νόσηση.
Οι αιτήσεις για έγκριση
κατατέθηκαν στις αρχές του
Οκτωβρίου και ο ΕΜΑ είχε
ανακοινώσει τότε ότι «θα εκδώσει αξιολόγηση σε δύο
μήνες».

Αναμονή απόφασηβ
Η Celltrion αναμένει απόφα
ση της Ευρωπαϊκής Ρυθμι
στικής Αρχής στα τέλη του
Νοεμβρίου, σύμφωνα με
εκπρόσωπο της εταιρίας. Η
Roche, η οποία έχει καταθέ
σει αίτηση για την έγκριση
του Ronapreve, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολι

ασμό των πληροφοριών.
0 ΕΜΑ αρνήθηκε πά
ντως να σχολιάσει τις πλη
ροφορίες, αλλά ανακοίνω
σε ότι τα δύο σκευάσματα
θα συζητηθούν κατά τη δι
άρκεια των μηνιαίων συνε
δριάσεων της επιτροπής που
είναι αρμόδια για τις εγκρί
σεις, οι οποίες ξεκίνησαν τη
Δευτέρα και θα διαρκέσουν
έως την Πέμπτη. Η εταιρία
Eli Lilly απέσυρε την περα
σμένη εβδομάδα την αίτησή
της για έγκριση της δικής
της θεραπείας ανησωμάτων
από την Ευρωπαϊκή Ρυθμι
στική Αρχή, επικαλούμενη
έλλειψη ενδιαφέροντος από
τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., κα
θώς η Ενωση προσανατολί
ζεται προς άλλους προμη
θευτές.
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 Ασφυξία στα νοσοκομεία, άρχισαν διασωληνώσεις
εκτός ΜΕΘ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20-21

Επιφάνεια 1868.84
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ασφυξία στα νοσοκομεία, άμη
■ Αφόρητη πίεση στο σύστημα, με tous
υγειονομικούε να έχουν ξεπεράσει τα όριά tous. Μόνο
στο Αττικόν αναπτύχθηκαν 125 ράντσα και φορεία

ευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παδυναμία αντίληψης της πραγ
πανικολάου» Νίκος Καπραβέλος ανέφερε
ματικότητας ή συνειδητή επιλο
πως μόνο στην εφημερία της Δευτέρας διγή διαστρέβλωσής της; Τι από
ασωληνώθηκαν τέσσερις ασθενείς εκτός
τα δυο κάνουν τόσο το υπουρ
ΜΕΘ.
γείο Υγείας όσο και η κυβέρνη
«Είχαμε 105 προσελεύσεις στο νοσοκο
ση, που εξακολουθούν να μιλούν για έλεγ
μείο μας και άλλοι τόσοι φύγανε διότι δεν
χο της πανδημίας και διαχειρίσιμη κατάστα
μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Εγι
ση στη βόρεια Ελλάδα, όταν τα περισσότε
ναν 44 εισαγωγές στα πιο βαριά περιστατικά
ρα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS; Οποιος και
και τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται διασωαν είναι ο λόγος, η ουσία παραμένει ίδια...
ληνωμένοι εκτός ΜΕΘ» τόνισε και πρόσθεΟι ΜΕΘ έχουν στερέψει, τα δημόσια νοσο
σε: «Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τό
κομεία βρίσκονται σε καθεστώς λειτουργι
τε κι εμείς -θα δείτε- θα φτάσουμε στο ση
κής κατάρρευσης, εντελώς αβοήθητα από
μείο να έχουμε ασθενείς στο πάρκινγκ. Δεν
την Πολιτεία, και οι υγειονομικοί έχουν ξεθα έχουμε άλλες κλίνες, όπως η Ρουμανία».
περάσει τα όριά τους. Και είναι ακόμη μόλις
Την ίδια ώρα (ραίνεται πως τα ράντσα ήρ
10 Νοεμβρίου...
θαν για να μείνουν στα νοσοκομεία της Ατ
Η εικόνα από την πλειονότητα των νο
τικής. Σύμφωνα με όσα
σοκομειακών ιδρυμάτων
έφερε στο φως της δημο
στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσ
Καμπανάκι
από
σιότητας η ΠΟΕΔΗΝ, συ
σαλία, την Αττική και την
Καπραβέλο:
«Χωρίς
νολικά στους διαδρόμους
Αχαΐα έχει τρεις βασικούς
του
Νοσοκομείου Αττικόν
άξονες:
ενίσχυση θα έχουμε
αναπτύχθηκαν 125 ρά
* Διασωληνώσεις εκτός
ασθενείς στα πάρκινγκ» ντσα, αριθμός που απο
ΜΕΘ: Τα νοσοκομεία από
τελεί πανελλήνιο ρεκόρ,
τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο
ενώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανά
και τη Λάρισα, μέχρι την Αθήνα και την Πά
γκες χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα διαθέσι
τρα, γεμίζουν με ασθενείς Covid, πολλοί εκ
μα φορεία, με τους τραυμαυοφορείς να μην
των οποίων διασωληνώνονται εκτός ενταέχουν μέσα για τη μεταφορά των ασθενών!
τικών («Παπανικολάου», ΑΧΕΠΑ, Ιπποκρά«Χθες έγινε της κολάσεως. Προσήλθαν πε
τειο, Νοσοκομείο Βόλου), καθώς οι ΜΕΘ εί
ρί τα 800 περιστατικά στην εφημερία και έγι
ναι πλήρεις. Με άλλα λόγια, σε ορισμένα νο
ναν περί τις 220 εισαγωγές, εκ των οποίων
σοκομεία έχουμε υπονοσηλεία ασθενών.
οι 30 ασθενείς με κορονοϊό. Στη ΜΕΘ Covid
• Ακύρωση χειρουργείων: Non-Covid ασθε
23 κλινών οι διασωληνωμένοι αυξήθηκαν
νείς στα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και Ατ
σε 20» αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
τικόν βρίσκονται σε ράντσα («επικουρι
Μιχάλης Γιαννάκος, που δημοσιοποίησε και
κές κλίνες», όπως τα ονομάζει η διοίκηση
σχετικά βίντεο μέσα από το νοσοκομείο. Ολα
του «Γεννηματάς»), καθώς οι ουρολογικές,
τα παραπάνω συνηγορούν σε ένα μόνο συ
οφθαλμολογικές και νευρολογικές κλινικές
μπέρασμα: αν δεν υπάρξει άμεση και ουσι
μετατρέπονται σε κλινικές Covid. Προγραμ
αστική ενίσχυση του ΕΣΥ, τότε θα μιλάμε για
ματισμένα χειρουργεία αναβάλλονται, τακτι
κά χειρουργεία αναστέλλονται -όπως αυτά
έναν πραγματικά δύσκολο χειμώνα.
στο Παναρκαδικό-, ενώ στην Αττική, σύμ
φωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, κυρί
ως οι ηλικιωμένοι ασθενείς πεθαίνουν εκτός
ΜΕΘ, σε ποσοστό 70°/ο.
ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ τρόπο διέ• Υγειονομικοί στα όρια της κατάρρευ
ψευσε ακόμα μια φορά το ενδεχόμε
σης: Την εικόνα συμπληρώνει η κατά
νο επιβολής ενός νέου γενικού ή και
σταση των υγειονομικών. Στα περισσό
τοπικού lockdown ο υπουργός Υγεί
τερα νοσοκομεία οι γιατροί που τέθηκαν
ας θάνος Πλεύρης, καθώς,
σε αναστολή εργασίας δεν αντικαταστάθηόπως τόνισε σε χθεσινή
καν. Στο Νοσοκομείο του Βόλου χθες
του συνέντευξη, αν χρεια
ένας εφημερεύων γιατρός έπρε
στούν επιπρόσθετα μέτρα,
πε να φροντίσει 110 ασθενείς.
θα αφορούν και πάλι τον
Στο «Παπανικολάου» οι υγει
περιορισμό της πρόσβα
ονομικοί λιποθυμούν, καθώς
σης των ανεμβολίαστων
έχουν γίνει «λάστιχο» από την
σε διάφορους χώρους.
υπερκόπωση, αφού τρέχουν
Την ίδια στιγμή, ο
από κλινική σε κλινική.
υπουργός Υγείας προ
Και ενώ ο υπουργός Υγείας
χώρησε στη δια
διαβεβαίωνε πως στη Θεσσα
βεβαίωση πως
λονίκη υπάρχουν διαθέσιμες
τα σχολεία θα
κλίνες ΜΕΘ και πως η κατά
παραμείνουν
σταση είναι διαχειρίσιμη, ο δι

•#sw

Α

Διαχειρίσιμη (!) βλέπει την κατάσταση ο Θάνοβ Πλεΰρηβ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανοιχτά και δεν υπάρχει καμιά σκέψη να βά
λουν ξανά λουκέτο. Οπως τόνισε, τα κρού
σματα στα σχολεία είναι πολύ λιγότερα από
όσα αναμενόταν όταν καταρηζόταν το εκπαι
δευτικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων, για το οποίο πρόσθεσε
πως λειτουργεί υποδειγματικά.
0 θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στην
κατάσταση που επικρατεί στη βόρεια Ελλά
δα, ωστόσο φάνηκε να βρίσκεται εκτός τό
που και χρόνου, υποστηρίζοντας πως η κα
τάσταση είναι διαχειρίσιμη, την ώρα που όλα
τα μηνύματα που έρχονται από τους υγειονο
μικούς της Θεσσαλονίκης είναι άκρως ανη
συχητικά. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας,
η πίεση στα νοσοκομεία είναι πιεστική αλλά
διαχειρίσιμη. «Σε όλη την επικράτεια υπάρ
χουν πάνω από 180 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ

και οι απλές κλίνες για περιστατικά Covid εί
ναι πάνω από 2.000» υποστήριξε.
Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς,
ο υπουργός τόνισε πως θα επιστρέφουν στις
θέσεις τους μόνο αν εμβολιαστούν ή τελειώ
σει η πανδημία! Ακόμη, έκανε γνωστό πως
η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επίταξη
των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών συγκεκρι
μένων ειδικοτήτων, αν δεν ανταποκριθούν
εντός της εβδομάδας στην πρόσκληση που
έχει απευθυνθεί για να ενταχθούν στο σύ
στημα με κίνητρα. Οσον αφορά τον ρόλο της
επιτροπής, μετά τον σάλο που προκάλεσαν
οι δηλώσεις Βορίδη, ο θάνος Πλεύρης κινή
θηκε στο ίδιο μήκος κύματος και ξεκαθάρισε
πως η επιτροπή είναι εισηγητικό όργανο και
πως τα μέτρα τα αποφασίζει η κυβέρνηση σε
συνεννόηση μαζί της.
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 Ασφυξία στα νοσοκομεία, άρχισαν διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

20-21

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-11-2021

σαν διασωληνώσεκ euros ΗΕΘ
$<kc-c .

Παρέμβαση εισαγγελέα για διακίνηση
πλαστών πιστοποιητικών από φαρμακεία

■: *

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ προκαταρκτικής εξέτα
σης σχετικά με τις καταγγελίες για πώ
ληση πλαστών πιστοποιητικών εμβο
λιασμού και νόσησης από φαρμακεία
αντί 500 ευρώ ζήτησε η προϊστάμενη
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μα
ρία Γκανέ. Αφορμή για την εντολή της
εισαγγελέως αποτέλεσαν σχετικές κα
ταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν τις
τελευταίες ημέρες σε ρεπορτάζ τηλεοππκού σταθμού, με πολίτες να παραδέ
χονται πως αγόρασαν εικονικά πιστο
ποιητικά αντί αδράς αμοιβής από συ
γκεκριμένα φαρμακεία.
Επιπλέον, στο ίδιο ρεπορτάζ, φαρ
μακοποιοί δηλώνουν ότι καθημερι
νά συρρέουν πολίτες στο κατάστημά
τους, ζητώντας ψεύτικα πιστοποιητικά
προκειμένου να μπορούν να μπαινο
βγαίνουν ελεύθερα σε χώρους εστία
σης! Εκτός από πλαστά πιστοποιητικά,
οι πολίτες μπορούσαν να εφοδιαστούν
από πολύ συγκεκριμένα φαρμακεία με
αρνητικά αποτελέσματα μοριακού τεστ
ανίχνευσης κορονοϊού ή τεστ αντι
γόνου, καταβάλλοντας αρκετά υψηλό
αντίυμο.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
εξέτασης ζητείται να ερευνηθούν αδι
κήματα, όπως η κατά συναυτουργία τέ
λεση ή ηθική αυτουργία ή άμεση συ
νέργεια στη σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης, η υφαρπαγή ψευδούς
ιατρικού πιστοποιητικού που αφορά
γιατρούς και φαρμακοποιούς, η έκ
δοση ψευδών βεβαιώσεων που αφο
ρά υπαλλήλους οι οποίοι τυχόν εκδί
δουν πλαστά πιστοποιητικά και η πα
ραβίαση των μέτρων της Πολιτείας για
τον κορονοϊό.
Στο στόχαστρο των εισαγγελικών
λειτουργών μπαίνουν γιατροί, νοσοκο

μειακοί και άλλοι υπάλληλοι, φαρμακο
ποιοί, αλλά και πρόσωπα που φαίνεται
ότι αναλαμβάνουν τον ρόλο μεσάζοντα,
ώστε να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερό
μενοι τα πολυπόθητα πλαστά έγγραφα.
Η Εισαγγελία θα αναζητήσει τις κα
ταθέσεις προσώπων που γνωρίζουν
κάτι σχετικό με την υπόθεση και προσ
δοκά πως θα υπάρξουν μάρτυρες που
θα επιδιώξουν να συνεισφέρουν στοι
χεία για ενδεχόμενα κυκλώματα, η
δράση των οποίων στρέφεται κατά της
δημόσιας υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες
ημέρες έγινε γνωστό πως πολίτες, κυ
ρίως από τη βόρεια Ελλάδα, παραγγέλ
νουν πλαστά πιστοποιητικά από κύ
κλωμα πλαστογράφων που δραστηριο
ποιείται στη Σόφια και έχει απλώσει για
τα καλά τα πλοκάμια του και στη χώρα
μας. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταθέ
σουν το ποσό των 300 ευρώ για κάθε
έγγραφο, το βλέπουν να φτάνει στην...
πόρτα τους μέσα σε μόλις 15 λεπτά!

Κεραμέωβ: Κανένα ενδεχόμενο να κλεΐσουν ξανά τα σχολεία
ΤΗΝ ΩΡΑ που αυξάνονται ραγδαία
τα νέα κρούσματα σε παιδιά ηλι
κίας 0-18 ετών και οξύνονται οι
αντιδράσεις γονέων και εκπαι
δευτικών για τα υγειονο
μικά πρωτόκολλα λει
τουργίας των σχολεί
ων, η υπουργός Παι
δείας απέκλεισε με
χθεσινή της παρέμ
βαση το ενδεχόμείί^,'
νο να κλείσουν
%
ξανά τα σχο
λεία.
Σημειώνειαι πως από
τα 7.335 κρού
σματα που ανακοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, πε
ρί τα 1.800 αφορούσαν παιδιά της συ
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
«Δεν υπάρχει καμία απολύτως συζή
τηση για αναστολή λειτουργίας σχολεί
ων. Πολλές ευχαριστίες στην εκπαιδευ
τική κοινότητα για την εξαιρετική τήρη
ση των μέτρων.
Κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα
πάνω από 80.000. Το ποσοστό των παι
διών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό
μειώθηκε από 29°/ο στο 25°/ο» ξεκαθάρι
σε η Νίκη Κεραμέως με ανάρτησή της,
με την οποία επιχείρησε να βάλει τέλος
στις εντεινόμενες φήμες που θέλουν τη
κυβέρνηση να έχει αποφασίσει την ανα
στολή λειτουργίας των σχολικών τάξεων
στις 15 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Ψηφι
ακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι οι ανήλικοι θα
μπορούν να εισέρχονται στα καταστή
ματα με τη σχολική κάρτα και τα δύο self
tests την εβδομάδα που προβλέπονται
για τους μαθητές.
Μετά το ζήτημα που προέκυψε με τη
σχολική κάρτα μαθητών, η οποία βεβαι
ώνει ότι ένας ανήλικος μαθητής έχει κά
νει self test, αλλά δεν γίνεται δεκτή από
ορισμένους καταστηματάρχες, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό
ότι θα υπάρξει ρύθμιση που θα ξεκαθα
ρίζει ότι δεν θα χρειάζεται να υποστούν
και άλλο τεστ οι μαθητές και πως η σχο
λική κάρτα θα γίνεται δεκτή από τους
καταστηματάρχες.

Δεν δέχονται
το πιστοποιητικό
εμβολιασμού από
την Αυστραλία
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κι όμως... ελληνικό
αυτό που συμβαίνει με μια Ελληνίδα του εξωτερικού, η οποία
αντιμετωπίζει μεγάλα προβλή
ματα προσβασιμότητας, επειδή
έκανε το... έγκλημα και εμβολι
άστηκε στην Αυστραλία, αλλά ζει
τους τελευταίους μήνες στη Θεσ
σαλονίκη.
Προχθές, Δευτέρα, που τέ
θηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα
στις τράπεζες, πήγε να μπει, αλ
λά της απαγόρευσαν την είσοδο
σε υποκατάστημα τράπεζας, δι
ότι δεν δέχονται το πιστοποιη
τικό εμβολιασμού από την Αυ
στραλία!
Η Σταυρούλα Κερασιώτη, η
οποία ήρθε στην πατρίδα της
από την Αυστραλία, πήγε στην
τράπεζα και με έκπληξη είδε ότι
της ζήτησαν να κάνει rapid test,
παρόλο που είχε εμβολιαστεί με
AstraZeneca και είχε πιστοποι
ητικό από το Health Department
της Αυστραλίας, αλλά δεν έχει
QR Code. Αναγράφει, όμως, την
ονομασία του εμβολίου και τις
ημερομηνίες των δόσεων.

Ταξίδεψε κανονικά
Με αυτό το έγγραφο η κυρία
Κερασιώτη ταξίδευε κανονικά,
πλέον όμως δεν μπορεί να μπει
στην τράπεζα προκειμένου να
εξυπηρετηθεί.
Της ζήτησαν να κάνει rapid
test, αλλά δεν μπορεί να περα
στεί στο σύστημα το αποτέλε
σμα και να λάβει QR Code, κα
θώς δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ
και ΑΜΚΑ.
Η συναλλαγή της πρέπει να
γίνει στο εσωτερικό της τράπε
ζας, καθώς κρατάει στα χέρια της
πληρεξούσιο από τον άντρα της,
ο οποίος ζει στην Αυστραλία.
Η κυρία Κερασιώτη βρίσκεται
σε αδιέξοδο και φοβάται ότι θα
φύγει χωρίς να λάβει τα χρήματά
της, καθώς την Πέμπτη έχει προ
γραμματίσει να επιστρέφει στην
Αυστραλία. Κατήγγειλε όμως το
γεγονός, ζητώντας βοήθεια από
το κράτος ή από κάποιον φορέα
του τραπεζικού συστήματος.
Μέχρι χθες, στις πρώτες 24
ώρες, δεν βρήκε άκρη, τώρα που
γίνεται γνωστό το θέμα ίσως να
βρει, αλλά ίσως και να μη βρει
ποτέ.
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 Μέρα δράσης για την Υγεία το Σάββατο 13 Νοέμβρη
στην Αιτωλοακαρνανία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 102.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Μέρα δράσης για την Υγεία το Σάββατο
13 Νοέμβρη στην Αιτωλοακαρνανία
Καλούν σε κλιμάκωση και με παράσταση
διαμαρτυρίας στην 6η ΥΠΕ
Σε μέρα παναιτωλοακαρνανικής δράσης για την Υγεία, σε Νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας στον νομό, θα προχωρήσει το Εργατικό Κέντρο Αγρίνι
ου το Σάββατο 13 Νοέμβρη, από κοινού με εργατικά σωματεία και άλλους
φορείς, απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Αυτή ήταν η απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματο
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου με θέμα «Η κατάσταση

στην Υγεία, τα προβλήματα στον νομό και η κοινή δράση διεκδίκησης».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου, η Ομο
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, οι Σύλλογοι Εργαζομέ
νων Νοσοκομείου Μεσολογγίου, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αγρίνιου
- θέρμου, Αγροτικός Καινούργιου, Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρίνιου - Περι
χώρων, τα Σωματεία Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας, Ιδιωτικών Υπαλλή
λων Αγρίνιου, Εργαζομένων στην Καθαριότητα Σχολικών Κτιρίων Αιτωλο
ακαρνανίας, Οδηγών, Συνταξιούχων ΙΚΑ, καθώς και τα επιχειρησιακά Ερ
γαζομένων «Νηρέα» και KNAUF. Ελαβε μέρος επίσης η Επιτροπή Αγώνα
Κατοίκων Παναιτώλιου.
Παράλληλα συμφωνήθηκε, εκτός της κινητοποίησης του Σαββάτου, να
υπάρξει κλιμάκωση με παράσταση διαμαρτυρίας στην 6η ΥΠΕ στην Πά
τρα, καλώντας και άλλους φορείς από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Ευρώπη κατά της πανδημίας με όπλο τα
μονοκλωνικά
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

19,22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 457.46 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-11-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η Ευρώπη με
μονοκλωνικά
και περιορισμούς
κατά του ιού

ψ
■|

Η Ευρώπη κατά της πανδημίας
με όπλο τα μονοκλωνικά

^

Προς έγκριση δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων προσανατολίζεται ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων, καθώς καταγράφεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων
ακόμα και σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού

Του

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟγ
ι ανεμβολίαστοι βρίσκονται

Ο

πλέον στο στόχαστρο των
εθνικών κυβερνήσεων της
πλούσιας Ευρώπης, που βιά

στηκαν να αποσύρουν τους περιορι
σμούς εφαρμόζοντας de facto την ανο

σία της αγέλης, που φαίνεται ότι μετα
τράπηκε σε μπούμερανγκ κινδυνεύο
ντας να δημιουργήσει μεγάλα προβλή
ματα στα συστήματα Υγείας τους, ενώ ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

επαναφέρει το πιστοποιητικό υγείας μετά

(ΕΜΑ) προγραμματίζει, τις επόμενες
ημέρες, την έγκριση δύο μονοκλωνικών

την εκτίναξη των κρουσμάτων πάνω από

Αλεξάντερ Σάλεμπεργκ θα βάλει τους
ανεμβολίαστους σε «οικιακό lockdown»,

τα 2.000 για πέμπτη διαδοχική ημέρα,

ένα είδος περιορισμού κατ’ οίκον.

αντισωμάτων, μετά την αδυναμία των

ενώ η Βρετανία εξετάζει περιορισμούς σε

Στη Σλοβενία η πληρότητα των ΜΕΘ

χωρών με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού
να αντιμετωπίσουν την πανδημία.

όσους αρνούνται να κάνουν την τρίτη
δόση και πρέπει να ταξιδέψουν και θα

έχει εκτιναχθεί στο 92%, αλλά η κυβέρνη
ση, μπροστά στην επιλογή ενός lockdown,

Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ότι η Ευρώπη απο

καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολια

προτίμησε το σχετικά ανώδυνο πιστοποι

σμό των υγειονομικών, αλλά από την

ητικό υγείας για τους άνω των 12 ετών και

τελεί αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της

άνοιξη, δηλαδή μετά από ένα εξάμηνο.

αποστάσεις ασφαλείας στα εμπορικά κα

πανδημίας, φαίνεται να έβγαλε από τη

Στην Αυστρία ξεκίνησε ένας πόλεμος

ταστήματα και στην εστίαση, ενώ στη μαύ

φθινοπωρινή νάρκη σειρά κυβερνήσε

κατά των ανεμβολίαστων, που αποτε

ρη λίστα μπήκαν οι εκδηλώσεις που προ-

ων, που εσπευσμένως άρχισαν να επα

λούν το εν τρίτον του πληθυσμού, αφού

καλούν συνωστισμό, με πρώτους τους γό

ναφέρουν τα πιο αντιφατικά μέτρα, αρ-

θα μπορούν να εργάζονται έχοντας αρ

μους και τις γιορτές. Η κυβέρνηση της

νούμενες να κατανοήσουν τη δυναμική

νητικό τεστ και δεν θα μπορούν να πη

Λουμπλιάνα απέρριψετη διδασκαλία από

της πανδημίας και της κοινωνίας.

γαίνουν, στην κυριολεξία, σε άλλους χώ

απόσταση, για να εφαρμόσει από τις 15

Η Δανία, το πρότυπο χώρας που κα

ρους, ακόμη και με αρνητικό τεστ. Εάν οι

Νοεμβρίου τρία γρήγορα τεστ και αυτοτέ-

τάργησε τους ελάχιστους περιορισμούς

νοσηλείες στις ΜΕΘ φτάσουν στο ένα

στ την εβδομάδα δωρεάν για όλους τους

πριν από δύο μήνες, αναγκάστηκε να

τρίτο των θέσεων, ο νέος καγκελάριος

μαθητές και τους φοιτητές.
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 Ξεμένουμε από σύριγγες Οι ανισότητες με την
πανδημία εκτινάσσονται σε απάνθρωπα νοσοκομεία
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 212.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ιεμενουμε απο σύριγγες.
ι ανισότητες με την πανδημία εκτινάσσονται σε απάνθρω
πα πλέον επίπεδα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
να προειδοποιεί ότι το 2022 ο κόσμος μας είναι πιθα
νό να αντιμετωπίζει έλλειψη ενός έως και δύο δισε
κατομμυρίων συριγγών για τη χορήγηση εμβολίων, μια κα
«Οδεύουμε προς μια
υγειονομική καταστροφή και
τάσταση που θα θυμίζει την πρώτη περίοδο της πανδημίας,
όλο το σύστημα μπλοκάρει»
όπου υπήρχε παντού έλλειψη προστατευτικών ειδών, όπως
προειδοποίησαν, με επιστολή
προειδοποίησε η ειδικός του ΠΟΥ Λίσα Χέντμαν.
τους προς τον Ολλανδό
«Ενδέχεται να υπάρξει παγκόσμια έλλειψη συριγγών
πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε,
κατάλληλων για εμβολιασμό, η οποία ενδέχεται με τη σει
τα πέντε νοσοκομεία της
ρά της να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα καθυστερώ
επαρχίας του Λίμπουργκ, r
ενώ, εκτιμώντας ότι «και
ντας τις εκστρατείες ανοσοποίησης καθώς και να εγείρει
η υπόλοιπη Ολλανδία θα
ανησυχίες ασφαλείας» συνέχισε η ίδια, εκτιμώντας ότι μια
βρεθεί σύντομα στην
πιθανή έλλειψη σε σύριγγες ενδέχεται να προκαλέσει κα
ίδια κατάσταση»,
θυστέρηση στους τακτικούς εμβολιασμούς, κυρίως των παι
ζήτησαν από
διών, αλλά και σε άλλες πράξεις υγείας και ίσως να ενθαρρύ
τον Ρούτε
νει την επαναχρησιμοποίηση των συριγγών και των βελονών,
νέα μέτρα.
κυρίως στις πιο φτωχές χώρες.
Παγκοσμίως υπάρχει δυνατότητα κατασκευής περίπου 6 δισεκα
τομμυρίων συριγγών ετησίως σύμφωνα με τη Χέντμαν, ενώ έχουν χο
ρηγηθεί περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων.

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

...κι απο
νοσοκομεία

24

 Σε δύο βάρκες για την υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 216.57 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΡΙΖΑ

Σε δύο βάρκες για ιην υποχρεωιικόιηια των εμβολιασμών
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν. ΜΑΝΙΑΤΗ

κίνηση «ρουά» της αξιωματικής αντιπολίτευσης
που όντως σε γενίκευση της υποχρεωτικότητας
αναζωπύρωση της πανδημίας φέρνει
να έχουν προλάβει να πουν πως είχαν σταθεί
αναζωπύρωση των σκληρών τόνων από
θετικά εκ των προτέρων - και παρά το γεγονός
τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
πως στις τάξεις του κόμματος κυρίως περνάει
αιφνίδιες επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα σε η
νο
θέση για καθολικότητα.
σοκομεία, υψηλούς τόνους κατά του Κυριάκου
«Επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμ
Μητσοτάκη - έχει αρχίσει και σιγοψιθυρίζεται
βολιασμών. Αν συμφωνήσουμε επί της αρχής
το «παραιτηθείτε» - και έμμεση προτροπή για
θα εξειδικεύσουμε κατά κατηγορία (ηλικία,
υποχρεωτικό εμβολιασμό σε επαγγελματικές
επάγγελμα, εργασία). Υπάρχει διεθνής εμπειρία
κατηγορίες. Το τελευταίο, όπως και την πρόταση
π.χ. Ιταλία, δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα.
ΣΥΡΙΖΑ για κοινή επιτροπή επιστημόνων, μια
Με ευρύτερη συνεννόηση παρακάμπτεται,
σειρά πολιτικών παραγόντων το ερμηνεύουν ως
επιμεριζόμενο, και το περίφημο πολιτικό κό

Η
Ο Αλέξηβ Toinpas μετέβη αιφνιδιαστικά
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
θεσσαλονίκηβ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στος», είναι η πρόταση που έχει ήδη καταθέ
σει ο Νίκος Μπίστης. Την όλη πολεμική της
η Κουμουνδούρου τη δένει με ένα καθολικό
στρατήγημα αποδόμησης της κυβερνητικής
πολιτικής αλλά και με μια σειρά ζητημάτων
που θέτουν κορυφαία στελέχη της, όπως ο
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος,
ο οποίος χθες μίλησε εκ νέου για ενίσχυση
του ΕΣΥ, τηλεργασία όπου μπορεί να γίνει,
οικονομική στήριξη όσων ενδεχομένων κλείσουν λόγω του ιού και διαγραφή ή και ρύθμι
ση του ιδιωτικού χρέους των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
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 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΡΑΝΤΖΑ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΑΧΟΥΡΙ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Επιφάνεια 1043.92
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

6090

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΟ ΧΑΟΣ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΡΑΝΤΖΑ
ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΧΟΥΡΙ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΡΑΝΤΖΑ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΧΟΥΡΙ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Του Νίκου Τσιαμτσίκα
Κόλαση και xaos, auras οι
λέξεκ μόνο μπορούν νο
περιγράφουν την εικόνα στα
εφημερεύοντα νοσοκομεία
rns ABnvas και στο κορυφαίο
C0VID-19 νοσοκομείο rns
ABnvas το «Αττικόν», όπου
στοιβάζονται σαν σαρόέλε$
σε ράντσα urous 6ia6pcpous
150 ασθενεί^.
Και επειδή δεν υπάρχουν πλέον ούτε
ράντζα, 15 ασθενείς με κορωνοϊό με
τουε ορούε, νοσηλεύονται στα φορεία
με τα οποία τουε μετέφερε το ΕΚΑΒ. Εικόνεε τρίτου κόσμου.
Το «Μακελειό» εισχώρησε στα άδυ
τα των κλινικών covid-19 του νοσο
κομείου «Αττικόν» και δεν πιστεύα
με στα μάτια μαε: Μετρήσαμε πάνω
από 150 ράντσα στα οποία νοσηλεύο
νται όπωε-όπωε ασθενείε με covid-19.
ενώ ξαπλωμένοι σε φορεία δεκάδεε άλλοι, με τον ορό να κρέμεται πε
ριμένανε πάνω στα φορεία όπωε τουε
έφερε το ΕΚΑΒ, καθώε δεν υπάρχουν
κλίνεε ούτε στιε ΜΕΘ ούτε σε άλλουε
θαλάμουε. Την ίδια ώρα, το προαύλιο
του νοσοκομείου θύμιζε το μεγαλύτερο
πάρκινγκ τηε χώραε, καθώε εκατοντάδεε ασθενείε ή συγγενειε είχαν αραδιάσει τα οχήματά τουε καταλαμβάνονταε
κάθε σπιθαμή Υηε στην οποία μπορούσε
να σταθμεύσει ένα Ι.Χ. Γιατροί, ασκού
μενοι, νοσοκόμεε και υγειονομικό προ
σωπικό, όλοι ήταν σε κατάσταση νευρικήε κρίσηε. Το νοσοκομείο θύμιζε
αποθήκη σε περίοδο πολέμου.
Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπι
κό, μεταφέρθηκαν πάνω από 800 περι
στατικά κι έγιναν 220 εισαγωγέε και οι
30 από αυτούε ήταν με κορωνοϊό. Στιε
ΜΕΘ αναπτύσσονται πλέον ράντσα σε
καθημερινή βάση, ενώ ο αριθμόε των
διασωληνωμένων ξεπερνά τουε 20 σε
μια ΜΕΘ των 23 κλινών. Οι τραυματιοφορείε έμειναν χωρίε φορεία, καθώε
χρησιμοποιούνται όλα σαν... κρεβάτια.
Αυτή είναι η Ελλάδα του Πλεύρη και του
Κυριάκου Μητσοτάκη τον Νοέμβρη του
2021.
Στο εφημερεύον νοσοκομείο «Αλε
ξάνδρα» κόσμοε πάει κι έρχεται σ' έναν
ατέλειωτο χορό απελπισίαε, ιδιαίτερα
για τουε ασκούμενουε γιατρούε στιε
πλάτεε των οποίων φορτώθηκαν οι
βάρδιεε επειδή οι ανεμβολίαστοι συνά
δελφοί τουε έχουν υποστεί τηντιμωρία
τηε στέρησηε εργασίαε. Ουρέε περιμέ
νουν οι ασθενείε που μπορούν να στα
θούν στα πόδια τουε για έναν γιατρό πα
θολόγο ή γυναικολόγο.
Αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία
τηε χώραε η κατάσταση είναι ίδια και
χειρότερη! (αναλυτικό ρεπορτάζ στη
σελ. 11)

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-11-2021

Φωτογραφίε5-νιοκουμενιο! Ιδού ίο ΕΣΥ του Μητσοτάκη και του Πλεύρη!
Κόβουν ιην ανάσα οι εικόνεε σιο μεγαλύτερο νοσοκομείο C0VID-19

«ΑΤΤΙΚΟΝ» 0ΡΑ ΜΗΔΕΝ!
Tns koAqoegos με 150 ράντζα ασθενών με κορωνοιό

Νοσοκομείο «Αττικόν» 2
το μεσημέρι τηε Τρίτηε 9
Νοεμβρίου, εικόνεε ντροπήε
και αίσχουε: Ράντζα παντού, σε
όλουε τουε ορόφουε, σε κάθε
διάδρομο, σε κάθε ελεύθερη
γωνιά έξω από τουε θαλάμουε.

Έκαναν κρεβάτια τα φορεία των τραυματιοφορέων

Ουρέε ασθενών στο πεζοδρόμιο
έξω από το εφημερεύον
νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».
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 «Μόνιμες προσλήψεις σιο ΕΣΥ και επίταξη του
ιδιωτικού τομέα»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 275.6 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΧΕΘΕΙ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

«Μόνιμες προσλήψεις σιο ΕΣΥ και επίταξη του ιδιωτικού τομέα»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως
όπως και οι προκάτοχοί της, έτσι και αυτή
έχει «τεράστιες ευθύνες» για την κατά
σταση που επικρατεί και πως «δεν αλ
λάζει ρότα στην ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος Υγείας, με πολλές προσλή
ψεις μονίμων γιατρών, νοσηλευτών, δι
οικητικού, βοηθητικού προσωπικού, δεν
επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας
και δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για να
ανασχεθεί το κύμα της πανδημίας».
Ο κ. Κουτσούμπας είχε συνάντηση και
με συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων
της δυτικής Αθήνας όπου και συζητήθηκε
το θέμα της κατάστασης που επικρατεί
στα σχολεία της περιοχής σε συνάρτηση
με την πανδημία. Εγινε λόγος για ωραι-

οποίηση της κατάστασης εκ μέρους της
κυβέρνησης, με τον γ.γ. να σημειώνει πως
«τα μέτρα που υποτίθεται παίρνει η κυ
βέρνηση, είναι τα ίδια με αυτά που μας
έφεραν σε αυτή την απαράδεκτη κατά
σταση και γέμισαν με κινδύνους, με ανη
συχία ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».
Τόνισε μάλιστα πως τα σχολεία και
ειδικά στη δυτική Αττική είναι «απρο
στάτευτα», προσθέτοντας πως «αντί για
αραίωση των αιθουσών η κυβέρνηση προχωράει συνέχεια σε συγχωνεύσεις, σε συ
μπτύξεις τμημάτων, τάξεων κ.λπ. Αντί να
κάνει μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών,
τα βάζει με τους εκπαιδευτικούς, γιατί
δήθεν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους,
ενώ αυτή την κάνει πάρα πολύ καλά...».

EUROKINISSI

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, εκπαι
δευτικών και γονέων βρέθηκε τις τελευ
ταίες μέρες ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, την ώρα
που σε όλη τη χώρα οι οργανώσεις του
κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες σε
νοσοκομεία, κέντρα υγείας και χώρους
πρόνοιας, βάζοντας στο επίκεντρο την
ανάγκη να πορθούν μέτρα προστασίας
και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα
υγείας.
Τελευταία επίσκεψη του Δημήτρη
Κουτσούμπα ήταν στο νοσοκομείο Λιβα
δειάς όπου και είχε συνάντηση με τον δι
οικητή του ιδρύματος, όπως επίσης και με
το σωματείο εργαζομένων. Σε δηλώσεις
που έκανε αμέσως μετά την επίσκεψη
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 ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΩΝ 10.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:

1,20-21

Επιφάνεια 2038.98
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΩΝ 10.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Ο Κ. Μητσοτάκης ξιφουλκεί
κατά του ΣΥΡΙΖΑ!
• Εφημερίες του τρόμου · Διαλογή ασθενών λόγω
δίχως τέλος
ασφυκτικής πληρότητας
• Λίστες αναμονής
· «Αττικόν» χτες: 125 ράντζα
για ένα κρεβάτι ΜΕΘ
στους διαδρόμους, ξέμειναν
σε όλη τη Β, Ελλάδα
και από φορεία ΣΕΛ. 20-21

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Θέματα:
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Επιλεκτική τύφλωση της κυβέρνη
Ενίσχυση
του ΕΣΥ
και επίταξη
ιδιωτών
ζητά το
ΜέΡΑ25
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι η εξέλιξη
της πανδημίας και σε αριθμό
κρουσμάτων και νεκρών και
όσον αφορά την κατάστα
ση στα νοσοκομεία και στο
υγειονομικό προσωπικό επι
δεινώνεται μέρα με τη μέρα,
το ΜέΡΑ25 τονίζει εμφατικά
«την ανέμελη και εγκληματι
κή πολιτική της Μητσοτάκης
Α.Ε.» και απαιτεί ενίσχυση
του ΕΣΥ, επίταξη του ιδιω
τικού τομέα υγείας και τεστ
για όλους. «Από την αρχή
της πανδημίας το ΜέΡΑ25
ζητά, παρακαλεί σχεδόν την
κυβέρνηση να ιδρύσει αυτό
το απαραίτητο για τη χώρα
δίκτυο Κέντρων Μαζικών
Δωρεάν Τεστ, το οποίο ήταν
ξεκάθαρο ότι θα το χρειαζό
μασταν για να αποφύγουμε
τα λοκντάουν, με εμβόλια ή
χωρίς εμβόλια», δήλωσε χθες
ο Γ. Βαρουφάκης.
«Εγώ είμαι εμβολιασμέ
νος, έχω κάνει και τις τρεις
δόσεις, θέλω να εμβολια
στούν όλοι, αλλά δεν θα
λυθεί το πρόβλημα με τον
αυταρχισμό της κυβέρνησης,
με το να αντιμετωπίζονται οι
διατακτικοί προς τα εμβόλια
σαν να είναι τρίτης κατηγορί
ας πολίτες. Είναι απαράδεκτο
με ένα πιστοποιητικό εμβολι
ασμού να μπορώ να μπαίνω
παντού χωρίς να κάνω ξανά
τεστ. Θα έπρεπε αυτό το Δί
κτυο Μαζικών Δωρεάν Τεστ
να μείνει προίκα στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας ως Δίκτυο
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
και οπωσδήποτε να σταμα
τήσει η κυβέρνηση να θεωρεί
ότι δαιμονοποιώντας τους δι
ατακτικούς είναι η λύση για
να τους πείσει. Πρέπει να πει
στεί ένας ένας. Η κυβέρνηση
έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά,
ελπίζει ότι το πρόβλημα θα
φύγει. Ηρθε επιτέλους η ώρα
της διαχείρισης στο θέμα της
πανδημίας».
ΝΟΡΑ ΡΑΛΛΗ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα ημερήσια κρούσματα να πλησιάζουν
τις δέκα χιλιάδες, το Μαξίμου δείχνει να
αδιαφορεί, μοιάζει ανίκανο να επιβραδύνει
την πανδημία και αποδεικνύεται έρμαιο
των επιχειρηματικών συμφερόντων εις βάρος
του ΕΣΥ · Στις εφημερίες των νοσοκομείων
εξακολουθεί να γίνεται «της κολάσεως»
και η αντιμετώπιση ασθενών με άλλα
νοσήματα επιστρέφει στην εποχή του 70
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

εο «μαύρο» ρεκόρ
χθες, με 8.613 καταγεγραμμένα κρού
σματα, στη σεκάνς
του τρόμου. «Η παν
δημία επελαύνει και
θα διαρκέσει» ξεκα
θαρίζει ο καθηγητής
Αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή
της Σορβόνης Γρηγόρης Γεροτζιάφας, σε σημείο που «ο περσινός
Νοέμβρης θα μοιάζει με πρελούδιο».
Η κυβέρνηση συνεχίζει να αδια
φορεί προκλητικά στις καμπάνες και
στα κελεύσματα των επιστημόνων
και των μαχητών της Υγείας. Αδυνα
τεί να ελέγξει ή έστω να επιβραδύνει
την επιδημία γιατί είναι απρόθυμη
να επενδύσει σε μόνιμες δομές δη
μόσιας υγείας και δομές επιδημιολογικής επιτήρησης, προτεραιοποιεί
την ικανοποίηση των αιτημάτων
επιχειρηματικών κλάδων έναντι
του κοινωνικού συμφέροντος, δια
θέτει επιλεκτική τύφλωση και αδια
φορία στην προστασία των δυνάμε

ων της εργασίας και επενδύει στην
αντιεπιστημονική ατομική έναντι
της κοινωνικής και κρατικής ευ
θύνης, όπως έχουν επισημάνει οι
καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ Ηλίας Κονδύλης και Αλέξης
Μπένος («Πανδημία Covid-19 και
οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια
υγεία», Εκδόσεις Τόπος).

Ανοδος του ιικου φορτίου
Από τα 8.613 νέα γνωστά κρού
σματα χθες, τα 1.999 (από 1.455
προχθές) εντοπίστηκαν στην Αττι
κή. Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να
καταρρίπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ
μετά το άλλο, μετρώντας 1.440 μο
λύνσεις (από 1.298 προχθές), ενώ η
Θεσσαλία παραμένει και αυτή στο
«βαθύ κόκκινο» με 1.104 κρούσμα
τα (Καρδίτσα 103, Λάρισα 571, Μα
γνησία 276, Σποράδες 10, Τρίκαλα
144). Μεγάλη είναι η διασπορά και
στην Αχαΐα όπου εντοπίστηκαν 307
κρούσματα, ενώ στα αξιοσημείωτα
είναι και τα ευρήματα από τις ανα
λύσεις στα λύματα όπου το φορτίο
Covid εκτοξεύεται έως και 11 φορές

πιο ψηλά από τις μετρήσεις του Σε
πτεμβρίου.
Σημαντική άνοδος του ιικού φορ
τίου καταγράφεται στην Αττική (+61)
και ραγδαία αύξηση στην Κρήτη
όπου οι καθαρές αυξήσεις κυμάν
θηκαν από 31% στα Χανιά έως 207%
στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα οι σκλη
ροί δείκτες των βαριά νοσούντων
διασωληνωμένων αυξάνονται -486
χθες- και των θανάτων παραμένουν
αυξημένοι - 46 χθες.
«Το σύστημα φαίνεται ότι λυ
γίζει, παρά τις διαβεβαιώσεις τον

υπουργών ότι το σύστημα θα αντέξει», τονίζει ο παθολόγος-εντατικολόγος διευθυντής ΤΕΠ Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας, Δημήτρης
Μπαμπαλής. «Και δεν ξέρουμε
πόσο ακόμα θα αντέξει γιατί μι
λάμε για μια εφημερία με πάρα
πολλές προσελεύσεις ασθενών με
βαρύ Covid, με 35 εισαγωγές και
πολλές άλλες που θα μπορούσαν
να γίνουν αλλά έχουν αποφευχθεί
προσωρινά με θεραπεία που δίνου
με στους ανθρώπους στο τμήμα
επειγόντων. Εχω την αίσθηση πια

Οι γιατροί του «Ιπποκράτειου» Θεσσαλονίκης
► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ στα νοσοκομεία, συνέπεια
της σαρωτικής επέλασης της πανδημίας σε ολόκληρο τον
νομό Θεσσαλονίκης, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσω
πικό στα όρια της κατάρρευσης και με την οργή για την
εγκατάλειψη να μεγαλώνει, αρθρώνουν μια κατάσταση
η οποία είναι πολύ χειρότερη ήδη από τη χειρότερη μέρα
τους περσινού «μαύρου Νοέμβρη». Κι αν χθες η «Εφ,Συν.»
δημοσίευε την επιστολή απόγνωσης και διαμαρτυρίας
της περασμένης εβδομάδας του συνόλου των γιατρών
στις Παθολογικές Κλινικές του «Ιπποκράτειου» (18 ειδικοί
γιατροί) -«το χειρότερο είναι ότι ο περσινός Νοέμβριος
μοιάζει με περίπατο στην εξοχή μπροστά σε αυτό που
έρχεται»-, χθες το βράδυ οι ίδιοι γιατροί έστειλαν νέα
επιστολή, απειλώντας πλέον ευθέως με παραίτηση!
Είναι προφανές ότι οι γιατροί περίμεναν να δουν τις
αντιδράσεις του υπουργείου Υγείας μετά την ανεξέλεγκτη
εφημερία της Κυριακής που πλημμύρισε τις κλινικές, αλλά
και μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν
αντιμετωπίστηκε όμως σαν καμπανάκι από την κυβέρ

νηση, που έδειξε ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να ακούσει
τίποτα, γι’ αυτό και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κυβερνητική αποτυχία.
Η επιστολή-καταπέλτης των 18 ειδικών γιατρών του
«Ιπποκράτειου» με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου απευθύνε
ται στη διοίκηση του νοσοκομείου, τον διοικητή της 4ης
ΥΠΕ και τους διευθυντές της Ιατρικής Υπηρεσίας του νο
σοκομείου όσο και στον διευθυντή του Επιστημονικού
Συμβουλίου:
«Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτοκόλλου
49850/3.11.21 εγγράφου, που μεταξύ των άλλων σάς
ενημερώνει για την ελλιπέστατη στελέχωση των κλι
νικών Covid και την επισφαλή λειτουργία τους και ως
επακόλουθο της απουσίας ανάληψης οποιοσδήποτε
πρωτοβουλίας από μέρους σας, παρά το γεγονός ότι στη
χθεσινή εφημερία αναπτύχθηκε τρίτη πτέρυγα Covid ως
αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των εισαγωγών,
επανερχόμαστε για να σας ζητήσουμε να λάβετε εντός της
ημέρα τις απαραίτητες αποφάσεις που θα διασφαλίζουν:
1 Την ομαλή πρωινή λειτουργία των κλινικών για την
επίτευξη αποτελεσματικότερης διαχείρισης και διακίνη
σης των ασθενών (στελέχωση με επαρκή αριθμό ειδικών

*
Επιστολή-καταπέλτης
των 18 ειδικών γιατρών
του νοσοκομείου περιγράφει
τη σωματική και ψυχική
τους εξουθένωση, καθώς
λειτουργούν κάτω από
απαράδεκτες και ανασφαλείς
συνθήκες νοσηλείας τόσο
για τους ασθενείς όσο
και για τους ίδιους
• Συνεχίζονται οι εκτός
ορίων εφημερίες
σε όλα τα θεραπευτήρια
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σης, ενώ ο κορονοϊός θερίζει
Επιλογή ασθενών
επιβεβαιώνει η ΠΟΕΔΗΝ

Εχουμε ευθύνη
να επιλέξουμε τη ζωή

ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ για επιλογή ασθενών επιβεβαιώνει με χθεσινοβρα
δινή ανακοίνωσή της και η ΠΟΕΔΗΝ. Ολες οι κλίνες ΜΕΘ στη Θεσσα
λονίκη είναι γεμάτες, λέει η Ομοσπονδία, σημειώνοντας πως «υπάρχουν
αρκετοί διασωληνωμένοι ασθενείς που έχουν μείνει εκτός, σε λίστα ανα
μονής. Πάνω από το 10% των ασθενών καταλήγουν εκτός ΜΕΘ, κυρίως
ηλικιωμένοι, ενώ γίνεται και επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια για
εισαγωγή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας». Σύμφωνα με την ΠΟΕ
ΔΗΝ, ενώ «τον περασμένο χειμώνα στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν
193 κλίνες ΜΕΘ κορονοϊού, τώρα 100, λόγω αναστολών εργασίας,
χωρίς να έχουν αναπληρωθεί». Συγκεκριμένα:
■ Η ΜΕΘ 15 κλινών του ΑΧΕΠΑ είναι γεμάτη και 2 διασωληνωμένοι
βρίσκονται σε θαλάμους.
■ Η ΜΕΘ 30 κλινών του «Παπανικολάου» είναι γεμάτη και 4 διασωληνωμένοι βρίσκονται στα χειρουργεία σε λίστα αναμονής.
■ Η ΜΕΘ 15 κλινών του Ιπποκράτειου είναι γεμάτη και 4 διασωληνωμένοι βρίσκονται στα χειρουργεία σε λίστα αναμονής.
■ Η ΜΕΘ 25 κλινών του «Παπαγεωργίου» είναι γεμάτη και 5 διασωληνωμένοι σε ΜΑΦ σε λίστα αναμονής για ΜΕΘ.
Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά νοσοκομεία Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας, όλες οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεμάτες (Πτολεμάίδα, Κοζάνη,
Σέρρες, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Βέροια, Χαλκιδική).

ότι αν συνεχίσει έτσι ανεξέλεγκτη
η κατάσταση, δηλαδή χωρίς κάποια
έστω τοπικά μέτρα περιορισμού, θα
ζήσουμε εφιαλτικές στιγμές».
Ταυτόχρονα, «ο νοσολογικός χάρ
της της χώρας -δηλαδή η συχνότη
τα, η βαρύτητα, η παρακολούθηση
και η επείγουσα αντιμετώπιση πο
λιτών με άλλα νοσήματα ή ατυχήμα
τα- έχει επιστρέφει στα επίπεδα της
δεκαετίας του 1970», αναδεικνύει
ο Γρ. Γεροτζιάφας. Το μεγαλύτερο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της
χώρας, το «Αττικόν», έκλεισε χθες

τη γενική εφημερία του με αρνητικό
ρεκόρ 125 ράντζων στους διαδρό
μους των κλινικών του, ενώ χρη
σιμοποιήθηκαν όλα τα φορεία, με
αποτέλεσμα να μην έχουν οι τραυ
ματιοφορείς φορεία να μεταφέρουν
ασθενείς, περιγράφει ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
«Εγινε της κολάσεως», εξηγεί,
καθώς προσήλθαν περί τα 800 πε
ριστατικά στην εφημερία και έγιναν
περί τις 220 εισαγωγές, εκ των οποί
ων οι 30 ασθενείς με κορονοϊό και
στη ΜΕΘ Covid 23 κλινών οι διασω-

ληνωμένοι αυξήθηκαν σε 20.
Από την πλευρά του ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης μίλησε χθες
(πάλι) για επιτάξεις των υπηρεσιών
ιδιωτών γιατρών συγκεκριμένων
ειδικοτήτων εάν εντός της εβδο
μάδας δεν ανταποκριθούν στην
πρόσκληση που έχει απευθυνθεί
για να ενταχθούν στο σύστημα με
κίνητρα (ΣΚΑΪ). Τόνισε ωστόσο πως
εάν χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα,
θα αφορούν και πάλι τον περιορισμό
της πρόσβασης των ανεμβολίαστων
σε διάφορους χώρους.

προειδοποιούν με παραιτήσεις
και ειδικευόμενων καθώς και έμπειρο νοσηλευτικό προ
σωπικό, φυσικοθεραπευτές, διοικητική υποστήριξη και
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό).
2 Την ασφαλή εφημέρευση, που κατ’ ελάχιστον απαιτεί
την παρουσία ενός ειδικού, ενός ειδικευόμενου παθο
λογικής ειδικότητας και ενός βοηθητικού ειδικευόμενου
ανά πτέρυγα.
Εχουμε εξουθενωθεί σωματικά και ψυχικά και δεν απο
δεχόμαστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κάτω από
απαράδεκτες και ανασφαλείς συνθήκες νοσηλείας τόσο
για τους ασθενείς όσο και για εμάς τους ίδιους. Αν δεν
λάβετε άμεσα αποφάσεις, θεωρούμε ότι μας εξωθείτε σε
παραίτηση».
Η τελευταία δραματική παράγραφος δυστυχώς δεν
αποτυπώνει την εξουθένωση των γιατρών μόνο του «Ιπποκράτειου» καθώς η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου
σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν υπήρξε γιατρός ή μέλος του
νοσηλευτικού προσωπικού με το οποίο να μίλησε χθες
π «Εφ.Συν.» και να διατηρούσε την ψυχραιμία του. Το χει
ρότερο είναι ότι αυτό δεν φαίνεται πια παράξενο καθώς
στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» η εφημερία έκλεινε
χθες με 46 εισαγωγές ασθενών και τέσσερις ασθενείς να
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διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, μόνο ως παράξενη ή σοκαριστική δεν ακούστηκε η ομολογία του εντατικολόγου
στο «Παπανικολάου», Ευάγγελου Καϊμακάμη, ο οποίος
σε δηλώσεις του στο MEGA είπε ότι «στη Θεσσαλονίκη
η πληρότητα είναι πάνω από 100%. Ηδη γίνεται επιλο
γή ασθενών. Ηδη πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα εκτός
εντατικής διασωληνωμένοι», σημειώνοντας πως «έχουμε
ξεπεράσει ήδη τις δυνατότητες του συστήματος Υγείας.
Δεν έχει νόημα να βλέπουμε αν είναι 420-470 οι διασωληνωμένοι, η επιλογή γίνεται ήδη και ο κόσμος πεθαίνει
σωρηδόν χωρίς λόγο».
Είναι προφανές ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο πε
ριστατικά Covid, πρόβλημα υπάρχει και στην εξυπηρέτη
ση των non Covid περιστατικών, πολλοί ισχυρίζονται ότι
είμαστε μια-δυο μέρες μακριά από αναστολή τακτικών
ιατρείων και μετατροπή ολόκληρων νοσοκομείων ξανά
σε μονοθεματικά, σχεδιασμός που εφαρμόστηκε πέρυσι,
αλλά άγνωστο πόσο αποτελεσματικός θα είναι και φέτος.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα
υπάρξουν πολύ σοβαρές εξελίξεις και σε επίπεδο αντιδρά
σεων των υγειονομικών σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης.

► Του ΚΩΣΤΑ ΙΤΡΑΤΗ*

Η ΧΩΡΑ ΒΙΩΝΕΙ την απειλή μιας αποτυχίας ιστορικών δια
στάσεων. Το νέο θανατηφόρο κύμα της πανδημίας που διο
γκώνεται, αν δεν τιθασευτεί έγκαιρα, δηλαδή με άμεσο τρόπο,
θα έχει όλο και μεγαλύτερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, με
εκατόμβες νεκρών καθημερινά. Θα οδηγήσει, υπό την πίεση
της κοινής γνώμης, σε δυσβάστακτες αυστηρές απαγορεύσεις,
όπως νέα καθολικά lockdown, για την πολιτική διαχείριση του
μεγάλου αριθμού των θανάτων, της διαλογής ασθενών και
της κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Θα αυξήσει το ήδη μεγάλο κόστος στην οικονομία και την
κοινωνία. Θα προκαλέσει ρήγμα στην κοινωνική συνοχή και
θα διαμορφώσει συνθήκες ακραίας κοινωνικής πόλωσης,
λειτουργώντας σε βάρος του πολιτικού συστήματος συνολικά.
Ολοι θα είναι χαμένοι απέναντι στον ανορθολογισμό και τον
αντισυστημικό λαϊκισμό, ακροδεξιάς κατά βάση προέλευσης.
Απέναντι σε αυτή την απειλή χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέ
ντες για το τι πρέπει να γίνει. Εστω και τώρα, την ύστατη
στιγμή.
• Ισχυρή επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προ
γράμματος και μεγάλη καμπάνια, τόσο για τους
ανεμβολίαστους όσους και για την αναμνηστι
κή δόση των εμβολιασμένων.
• Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβο
λιασμού σε κατηγορίες που είναι εκτεθειμένες
σε επαφή με ευρύ κοινό.
• Υποχρέωση αναμνηστικής δόσης για την
ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού εμβο
λιασμού.
• Αυστηροποίηση των υγειονομικών μέτρων περιορι
σμού της μετάδοσης που θα αφορούν και τους ανεμβολία
στους αλλά και τους εμβολιασμένους, χωρίς ακατανόητες
από επιδημιολογικής άποψης εξαιρέσεις όπως οι εκκλησίες.
• Χρήση μάσκας παντού και για όλους.
• Αραίωση μαθητών και φοιτητών στην εκπαίδευση, πύκνωση των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς, εφαρμογή
τηλεργασίας, εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού και απο
λύμανσης του αέρα.
• Αναβάθμιση της επιδημιολογικής επιτήρησης, εντατικο
ποίηση της ανίχνευσης κρουσμάτων με τεστ, συστηματική
ιχνηλάτηση, αναλυτικές μελέτες επιδημιολογικής επιτήρησης.
• Ενταξη στην εθνική προσπάθεια ανάσχεσης του πανδημικού
κύματος των ιδιωτών γιατρών και των ιδιωτικών νοσοκομείων.
• Εφαρμογή συστημάτων τηλεϊατρικής.
• Ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και της πρω
τοβάθμιας φροντίδας Υγείας με πόρους, μέσα, οργανωτι
κές δομές και στελεχικό δυναμικό για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αποτελώντας
ταυτόχρονα και σημαντική παρακαταθήκη για το δημόσιο
σύστημα Υγείας στο μέλλον.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ της χώρας οφείλει να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και, χωρίς υπολογισμό (πρόσκαιρου)
πολιτικού κόστους και (στείρες) αντιπαραθέσεις, να συνεννοηθεί και να συναινέσει στα αυτονόητα, εφαρμόζοντας αυτά που
επιτάσσουν η επιστήμη, ο ορθός λόγος και η πολιτική ηθική.
Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.
Εχουμε την ευθύνη να επιλέξουμε τη ζωή.

Αρχαιολόγοι πρώην υφυπουργός Πολιτισμού
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 «Άλμα» 198,4% σε ραντεβού για εμβόλια στη Βόρεια
Ελλάδα
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 521.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

01 «ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ > ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

«Άλμα» 198 4% για τα
εμβόλια σιη Βόρεια Ελλάδα
«Άλμα» στα νέα ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό
εμβολιαστικής κάλυψης που είχε παρατηρηθεί τους προηγούμενους μήνες. ΣΕΛ 5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Άλμα» 198,4% σε ραντεβού για εμβόλια στη Βόρεια Ελλάδα
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-11-2021

«Αλμα» 198,4% σε ραντεβού
για εμβόλια στη Βόρεια Ελλάδα
Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι τα αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους
λειτούργησαν ως κίνητρο
λμα» στα
νέα ραντε
βού για εμβολιασμό
κατά του
κορωνοϊού καταγράφηκε την προηγού
μενη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα,
παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που είχε παρα
τηρηθεί τους προηγούμενους μήνες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
τα οποία παρακολουθεί καθημερινά η
κυβέρνηση, την εβδομάδα μεταξύ 1
και 7 Νοεμβρίου προγραμματίστηκαν
130.808 ραντεβού για πρώτη δόση
στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδο
νίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης, που συνιστά αύξηση της τάξης
του 198,4% σε σχέση με το αμέσως
προηγούμενο επταήμερο.
Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξη
σης των προγραμματισμένων εμβολια διατακτικών πολιτών.
σμών πρώτης δόσης στη Βόρεια Ελλά
Έντονα αυξητική τάση καταγράφε
δα ξεπερνά πλέον τον εθνικό μέσο
ται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όμως
όρο, ο οποίος την προηγούμενη εβδο «μπροστάρηδες» είναι οι πολίτες 25
μάδα διαμορφώθηκε στο +185%.
έως 74 ετών. Πρόκειται ένα ευρύ ηλιΚυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι τα κιακό φάσμα που περιλαμβάνει πολί
αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβο τες σε εργάσιμη ηλικία -οι οποίοι συ
λίαστους λειτούργησαν ως κίνητρο,
νήθως είναι κινητικοί κι έχουν έντονη
και σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη
κοινωνική δραστηριότητα- αλλά και
ενημερωτική εκστρατεία πειθούς
ηλικιωμένους οι οποίοι σε γενικές
έκαμψαν τις επιφυλάξεις μέρους των
γραμμές είναι οι πιο ευάλωτοι.

Ά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1ΓΓύΛ

3

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
καταγράφηκε στις ομάδες 45-49 και
60-64 ετών, όπου τα ραντεβού την
προηγούμενη εβδομάδα υπερτετραπλασιάστηκαν (+326,4% και +305,4%
αντίστοιχα). Στο φάσμα από 25 έως 44
ετών, σε καμία υποομάδα δεν διαπι
στώθηκε άνοδος μικρότερη του 243%.
Χαμηλότερα αλλά πολύ σημαντικά
ποσοστά αύξησης παρατηρήθηκαν
στις ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες. Στην

■TjTi£§■

ομάδα 80 έως 84 ετών τα ραντεβού
πρώτης δόσης αυξήθηκαν κατά σχεδόν
108% σε σχέση με το τελευταίο επταή
μερο του Οκτωβρίου -όταν μάλιστα η
εβδομαδιαία τάση ήταν πτωτική- ενώ
στην ομάδα άνω των 85 χρόνων η άνο
δος διαμορφώθηκε στο 96,6%.
Όπως δήλωσε κατά την ενημέρωση
ο συντονιστής της Επιχείρησης «Ελευ
θερία» Μάριος Θεμιστοκλέους, η Ελ
λάδα «βρίσκεται στην 6η θέση στον

κυλιόμενο μέσο όρο των 7 ημερών
στους εμβολιασμούς».
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 Επίταξη των ιδιωτών γιατρών αλλά όχι των
κλινικών
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 297.74 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι avaoioAes «γονάτισαν» το ΕΣΥ

Επίταξη των ιδιωτών γιατρών...

αλλά όχι των κλινικών
Αφού πρώιο pas άφησαν xuipis
προσωπικό στο νοσοκομείο οπό
τον Σεπτέμβριο με us αναστολέ$,
λέγονπκ nios «σχέδιο υπάρχει
γιο κάλυψη θέσεων», έρχεται
ο Νοέμβριο$ και pas λένε γιο
επίταξη ιδιωτών! Αυτή είναι η
λύση oos, κύριε Πλεύρη, και
κυρία Γκάγκο; Να επιτάξετε uius
γιατρού$ εκτόε ΕΣΥ;
Κάνουν τα πάντα για να μην πουν τη λέξη
«λοκντάουν». Ο υπουργόε Υγείαε, ακόμα
μια φορά διατείνεται ότι «δεν τίθεται θέμα
λουκέτου» και ότι αν χρειαστεί, θα γίνει
επίταξη ιδιωτών ιατρών. Τα σενάρια βέ
βαια που διαρρέουν για κλείσιμο «κόκκι
νων» περιοχών και λοκντάουν είτε γενι

κού είτε τοπικού χαρακτήρα, προμηνύουν
ζοφερό χειμώνα. Στο ερώτημα τι θα πράξει
η κυβέρνηση εάν οι ειδικοί, τουε onoious
συμβουλεύεται εδώ και δύο χρόνια η κυ
βέρνηση, εισηγηθούντην επιβολή καραντίvas, ο υπουργόε απάντησε κυνικά ότι η Επι
τροπή είναι ένα όργανο εισηγητικό και πωε
τα μέτρα που αποφασίζει η κυβέρνηση, σε
συνεννόηση με την Επιτροπή, θα κινούνται
στην κατεύθυνση του ελέγχου τηε κινητικότηταε και τηε δραστηριότηταε των ανεμβολίαστων και όχι τηε τιμωρίαε των εμβολι
ασμένων που νοσούν λιγότερο.
Ήταν ηλίου φαεινότερο ότι την αύξηση
των κρουσμάτων θα την έριχναν στουε
ανεμβολίαστουε, εθελοτυφλώνταε για
τιε νοσηλείεε των εμβολιασμένων και τη
διασπορά του ιού εξαιτίαε τηε χαλάρωσηε
των μέτρων. Δεν τουε ενδιαφέρει η Δημό
σια Υγεία, αλλά να μην γεμίσουν οι ΜΕΘ
(οι οποίεε γέμισαν) και εκτεθούν. Δυστυχώε όμωε κύριοι, αποτύχατε.

8.613 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ (από 663.213 τεστ)
Ο συνολικόε αριθμόε ανέρχεται σε 801.208. Οι νέοι θάνατοι είναι 46, σε σύνολο 16.414. Οι διασωληνωμένοι
είναι 486, οι 408 ανεμβολίαστοι ή μερικώε εμβολιασμένοι και οι 78 πλήρωε. Από την αρχή τηε πανδημίαε έχουν
εξέλθει από τιε ΜΕΘ 3.364 ασθενείε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΕΣΕΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΣΥ
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 926.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

IΤΕΣΕΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΥ - ΝΕΟ ΣΟΚ ΜΕ 8.613 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΕΣΕΡΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΣΥ
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

10-11-2021

Έχει ξεκινήσει
η αντίστροφη μέτρηση για
την επιστράτευση ιδιωτών
γιατρών σε συγκεκριμένες
περιοχές και από
επιόεγμένες ειδικότητες

g_evgenidis@yahoo.gr

ο σχέδιο Β που περιέγραψε χθες

Τ

1

με αναλυτικό δημοσίευμά της η

«Political» είναι σε πλήρη ανά
πτυξη, καθώς στο παιχνίδι έχουν

μπει για τα καλά ιδιωτικές κλινικές σε πε
ριοχές με ιδιαίτερα υψηλή επιβάρυνση,

απορροφώντας και περιστατικά Covid, εν

«Επειδή το εθνικό μας σύστημα πιέζεται

είδειεφεδρείας.

και απουσιάζουν συγκεκριμένες ειδικό

Τέσσερις κλινικές μπαίνουν πλέον στην

τητες ιατρών, εάν δεν υπάρξει άμεσα αν

εξίσωση του ΕΣΥ, προκειμένου να εξυπη

ταπόκριση, και όταν λέω άμεσα,εννοώ

ρετηθούν τα νοσοκομεία αναφοράς σε

στηντρέχουσα εβδομάδα, και δεν καλυ

Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Πρό

φθούν οι θέσεις ή μέρος αυτών των θέσε

κειται για την κλινική «Αρωγή» στη Θεσ

ων. τότε θα πάμε και σε επίταξη υπηρε

σαλονίκη, δυναμικότητας περίπου 200

σιών. Αναφέρομαι στις περιοχές οι οποί

κλινών, τις κλινικές «Άνιμα» και «Κυανός

ες πιέζονται, όχι συνολικά. Δεν θα ξεκι

Σταυρός» στη Λάρισα, και την κλινική

νήσουμε συνολικά», είπε χθες ο κ. Πλεύ-

«Κένταυρος» στον Βόλο. Με δεδομένο ότι

ρης(ΣΚΑΪ).

τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το Πα
νεπιστημιακό της Λάρισας και το Αχιλλο-

Έκρηξη ραντεβού

πούλειο του Βόλου είναι «στα κόκκινα»,

Αν υπάρχει, πάντως, κάτι που καταγρά

εκτιμάται ότι οι εν λόγω κλινικές θα δώ

φεται θετικά στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η

σουν ανάσες στο σύστημα, έστω και αν η

έκρηξη ραντεβού εμβολιασμού, τόσο για

παγίωση των κρουσμάτων σε πολύ υψη

πρώτη όσο και για τρίτη δόση. Και αυτό

λούς αριθμούς τις επόμενες μέρες δεν

γιατί είναι σαφές ότι αρκετοί πολίτες

προοιωνίζεται θετικά μαντάτα για το σύ

έχουν φοβηθεί και έχουν σπεύσει ξανά

στημα υγείαςτηςχώρας, όπου σύντομα

στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ κάποιοι

θα ξεπεράσουμε τους 500 διασωληνωμέ-

θέλουν να ανακτήσουν καιτην κοινωνι-

νους και... βλέπουμε.

κότητά τους μετά την ισχύ των νέων μέ
τρων.

Ενίσχυση του ΕΣΥ

Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα νούμερα.

Κυβερνητικά στελέχη, παράλληλα,

Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, καταγράφη-

υπογραμμίζουν ότι έχει ξεκινήσει η αντί

κε σημαντική αύξηση στον προγραμματι

στροφη μέτρηση για την επιστράτευση

σμό για εμβολιασμό με την πρώτη δόση.

ιδιωτών γιατρών σε συγκεκριμένες πε

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της ημέρας

ριοχές και από επιλεγμένες ειδικότητες,

41.275 πολίτες είχαν κλείσει το ραντεβού

π.χ., πνευμονολόγοι. «Η έμφαση πρέπει

τους για την πρώτη δόση, ενώ 72.000 ήταν

να δοθεί στην εφαρμογή των μέτρων που

τα ραντεβού που κλείστηκαν για τηντρί-

έχουμε. Στην ενίσχυση του Εθνικού Συ

τη-ενισχυτική δόση.

στήματος Υγείας με παραπάνω κλίνες
από τον ιδιωτικό τομέα, με ΜΕΘ από τον
ιδιωτικό τομέα, με σωστή διαχείριση του
δυναμικού που υπάρχει στο ΕΣΥ, με κινητροδότηση γιατρών από τον ιδιωτικό το
μέα να έρθουν στο ΕΣΥ. Και βεβαίως αν
δεν αποδώσει αυτό, με αναγκαστική συστράτευσή τους, για να ενισχυθεί το ιατρι
κό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος Γιάννης Οικονόμου (Real FM).
Το υπουργείο Υγείας, δε, αυτές τις μέ
ρες απευθύνει την τελευταία πρόσκληση
στους εκάστοτε Ιατρικούς Συλλόγους και
αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε θα έρ
θουν... φύλλα πορείας, έτσι ώστε οι «επι
στρατευμένοι» γιατροί να μπουν στο σύ
στημα από την επόμενη εβδομάδα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σιημάχη
του ΕΣΥ και
οιιδιωτικέΒ
κλινικέΒ

Χθες, μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, περίπου 30.000 πολί
τες είχαν κλείσει ραντεβού για την πρώτη
δόση του εμβολίου. Αυτά τα νούμερα έρ
χονται να προστεθούν στους περίπου
130.000 που έκλεισαν ραντεβού πρώτης
δόσης από την περασμένη Τρίτη που
ισχύουν τα νέα μέτρα που αποφάσισε η
κυβέρνηση για τους ανεμβολίαστους,
ενώ εντυπωσιακό είναι καιτο γεγονός ότι.
για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές
εβδομάδες, τη Δευτέρα έγιναν περίπου
42.000 εμβολιασμοί, τόσο πρώτης όσο
και δεύτερης δόσης. Μένει, βεβαίως, να
φανεί αν αυτή η θετική τάση που κατα
γράφεται θα συνεχιστεί και τις επόμενες
μέρες.
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 8.613 νέα κρούσματα και το ΕΣΥ καταρρέει
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3-7

Επιφάνεια 5071.82
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-11-2021

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

νεα κρούσματα
και το ΕΣΥ καταρρέει

Μητσοτάκης πάλι
εκτός τόπου και χρόνου

Πανικόβλητος,
αλαζόνας
και διχαστικός

125 ράντζα σε μία μόνο εφημερία
στο Αττικό Νοσοκομείο
100 κλίνες ΜΕΘ και όλες γεμάτες

Πανδημία και ακρίβεια εκτός
ελέγχου και ο πρωθυπουργός
επιχειρεί να καλύψει την
απραξία της κυβέρνησης με
εμπρηστική ρητορική και
παραλήρημα λάσπης κατά του
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
σελίδες 3-5

στη Θεσσαλονίκη, από τις 193
που λειτουργούσαν πέρυσι

1 γιατρός με 2 ειδικευόμενους
110 ασθενείς με κορωνοϊό στον Βόλο
2.139 τα κρούσματα χθες σε μαθητές
σελίδες 4-7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 8.613 νέα κρούσματα και το ΕΣΥ καταρρέει
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,3-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
10-11-2021

Θα φέρει και φονικό χειμώνα
και καταστροφικό lockdown
Ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατά
ίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Με κεντρική αιχμή την πλήρη αποτυχία του στη διαχείριση
της πανδημίας, που είναι εκτός ελέγχου, του δείχνει την πόρτα της εξόδου

Της
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
ροσωπικά υπεύθυνο θεωρεί
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο

Π

ΣΥΡΙΖΑ

-

Προοδευτική

Συμμαχία για τις ανεξέλε
γκτες δραματικές διαστάσεις που λαμ
βάνει η πανδημία στη χώρα και τις οδυ
νηρές συνέπειες που έχει για την κοινω
νία. « Ο Μητσοτάκης, με την ανικανότη
τά του, θα φέρει τελικά και φονικό χει
μώνα και ακόμα ένα καταστροφικό
lockdown» υπογραμμίζει το γραφείο
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., που με αιχ
κυβέρνηση στον απόηχο της ομιλίας
του πρωθυπουργού στην Κ.Ο., όπου
υπερθεμάτισε για τα νέα μέτρα ενώ τα
κρούσματα εκτινάσσονται σε δυσθεώ
ρητα ύψη.

Απαριθμώντας «επιτυχίες»...
«Εκτός τόπου και χρόνου» χαρακτη
ρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. τον πρωθυπουρ
γό, που κατηγορεί τους πολίτες ότι ξε

τον περιφερόμενο θίασό του και ας πάνε

διασωλη νωμένους, ενώ πέρσι την αντί

0 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα, κάλεσε την
κυβέρνηση «να αναλάβει τις
ευθύνες της και να φύγει»,
υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται
μια κυβέρνηση που θα ακούει, θα
εμπιστεύεται και θα κάνει αυτά
που εισηγούνται οι ειδικοί.

σπίτια τους» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

στοιχη μέρα είχαμε 228». Ο Ν. Ηλιό
πουλος περιέγραψετην αντιφατική πο

Χαρίτσης: Μετακύλιση ευθυνών

Γολγοθάς... το «τελευταίο μίλι»

λιτική της κυβέρνησης, όταν σε συνθή
κες πανδημίας «συγχωνεύονται 1.000

αποτέλεσμα της πολιτικής του είναι ότι
επί δύο χρόνια δεν έκανε «ούτε μία πρό
σληψη γιατρού στο ΕΣΥ με αποτέλεσμα
τις τριτοκοσμικές εικόνες, ανεπαρκείς

εκατομμύριο κατοίκους σε όλη την Ευ
ρώπη» υπογραμμίζει το κόμμα της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης.
«Επιτυχία» του είναι επίσης ότι απέτυχε οικτρά να πείσει τους πολίτες να εμ
βολιαστούν και παράλληλα έστειλε λά
θος μήνυμα χαλάρωσης στους εμβολια
σμένους. Ακόμα μια «επιτυχία» του εί
ναι, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., η
απαξίωση των επιστημόνων και η δια
χείριση της κρίσης με όρους εκλογικής
πελατείας επειδή «τρέμει τη Δεξιά του».
Τις εγκληματικές ευθύνες της αποτυ
χίας του ο Κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να
τις ρίξει στους πολίτες, τους καταστημα
τάρχες και τους πολιτικούς του αντιπά
λους, αλλά όσο χάνει «τον έλεγχο και
βουλιάζει, τόσο πιο χυδαίος θα γίνεται
για να κρύψει τις ευθύνες του. Αν δεν
μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, ας πάρει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την απαράδεκτη δήλωση
απαξίωσης της επιτροπής των
ειδικών του υπουργού
Εσωτερικών Μ. Βορίδη στηλίτευσε
ο τομεάρχης Εσωτερικών της Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Κ. Ζαχαριάδης,
καλώντας τον να ασχοληθεί με τα
του υπουργείου του.
Αναφερόμενος στις ακραίες
δηλώσεις και άλλων υπουργών,
όπως του Θ. Πλεύρη, ότι «δεν είναι
δουλειά της κυβέρνησης να πείσει
τους εμβολιασμένους» και του Αδ.
Γεωργιάδη «μη σώσουν και
εμβολιαστούν», ο Κ. Ζαχαριάδης
κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι
διολισθαίνει στον ακροδεξιό
σκοταδισμό παίζοντας επικίνδυνα
παιχνίδια με τη δημόσια υγεία για
μικροκομματικά οφέλη.

Βίτσας: Να φύγει

χνούν τις επιτυχίες του την ώρα που η
χώρα μετρά καθημερινά δεκάδες θανά
τους. Όμως, παρότι ο Κ. Μητσοτάκης
ζητάει να του πιστωθούν επιτυχίες, το

πάλληλα αρνητικά ρεκόρ θανάτων ανά

Ο Βορίδης να
ασχοληθεί με το
υπουργείο του

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ούτε
μπορούν, ούτε θέλουν. Όσο ο Κ.
Μητσοτάκης παραμένει στην
κυβέρνηση, όσο ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερμός νέμεται
την εξουσία τόσο χειρότερα θα
πηγαίνουν τα πράγματα για τους
πολίτες» υπογράμμισε
χαρακτηριστικά.

μηρή ανακοίνωσή του επιτέθηκε στην

ΜΕΘ με εξουθενωμένους γιατρούς πε
ριφερόμενους ανά τη χώρα και αλλε

Ζαχαριάδης

Εχουμεμια
κυβέρνηση ρου
διαρκώς καλλιεργεί
τη ν ψευδαίσθηση
ότι ηρανδημία
τελειώνει,
υρογράμμισε ο
Νόσος Ηλιόρουλος,
όμως ο Κ.
Μητσοτάκης
ρροχωράει μόνος
του αρό τον
Φεβρουάριο «το
τελευταίο μίλι», το
οροίο για όλη την
υρόλοιρη κοινωνία
αροδείχθηκε
Γολγοθάς

«Να πάει σπίτι της» κάλεσετην κυβέρ
νηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος από το Ράδιο
Θεσσαλονίκη 94.5 FM, αν, όπως πρόσθεσε, δεν μπορεί να κάνει τα απαραίτη
τα για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Έχουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς
καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι η παν
δημία τελειώνει, υπογράμμισε ο Νάσος

σχολικά τμήματα πανελλαδικούς και δημιουργούνται τάξεις με 29 μαθητέςτριες» ή όταν διακόπηκε η Ολομέλεια
της Βουλής επειδή νόσησε ο Κ. Καρα
μανλής, αλλά η σχολική τάξη υποχρεούται να λειτουργεί μέχρι να νοσήσει το
50%+1 των μαθητών.
Τόνισε επίσης ότι πρέπει να επιστρέ

Ηλιόπουλος, όμως ο Κ. Μητσοτάκης

φει η τηλεργασία στους χώρους εργα
σίας όπου μπορεί να εφαρμοστεί, ώστε

από τον Φεβρουάριο προχωράει μόνος

να αποφευχθεί η διασπορά, να γίνονται

του «το τελευταίο μίλι», το οποίο για όλη

μαζικά δωρεάν τεστ για όλους, εμβο
λιασμένους και ανεμβολίαστους, και να

την υπόλοιπη κοινωνία αποδείχθηκε
Γολγοθάς. «Είναι τραγικό», πρόσθεσε,
ότι «έναν χρόνο μετά οι δείκτες της παν
δημίας είναι σε χειρότερη θέση: αυτή τη
στιγμή, για παράδειγμα, έχουμε 477

εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι πολίτες,
ενώ επέρριψε τις ευθύνες για την απο
τυχία τους εμβολιαστικού προγράμμα
τος στην κυβέρνηση.

«Ζούμε την πιο δύσκολη μέχρι
στιγμής φάση της πανδημίας, όπου
αποδομείται πλήρως η
εξωραϊσμένη εικόνα που
καλλιέργησε η κυβέρνηση της
Ν.Δ.» δήλωσε ο τομεάρχης
Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Χαρίτσης στον Real FM 97.8,
προσθέτοντας ότι χρειάζεται «να
εκκινήσει ένα πειστικό πρόγραμμα
εμβολιασμού, μακριά από τις
λογικές διχασμού που καλλιεργεί
η ίδια η κυβέρνηση σε μια
προσπάθεια μετακύλισης των
δικών της ευθυνών».
Κατ. Μπρέγιαννη
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ΑΥΓΗ

Covid-19 επί δεξιά

Πηγή:

Σελ.:

1,3-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
10-11-2021
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νέα κρούσματα, 7.335 προχθές
(1.999 στην Αττική, 1.440 στη
Θεσσαλονίκη). Ο συνολικός αριθμός
ανέρχεται σε 801.208

[ 486
ά

1

οι διασωληνωμένοι ασθενείς, από 477
προχθές. Οι 408 (83,95%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι

_________________________________

46

θάνατοι χθες, που ανεβάζουν σε
16.414 τους νεκρούς από την πανδημία

*

Με διχαστικές κραυγές χρεώνει
στον ΣΥΡΙΖΑ το ναυάγιο στο τέτα
Του

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Στην εμπρηστική
ρητορική κατά της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης
επένδυσε ο
πρωθυπουργός στη
σκιά της έξαρσης της
πανδημίας. «Ρουκέτα»
Κύρτσου: Κάλεσε το
Μαξίμου να
παραδεχτεί λάθη
και παραλείψεις.
Πιέσεις βουλευτών για
ουσιαστική ενίσχυση
του ΕΣΥ. Λέξη δεν είπε
ο Μητσοτάκης
για τις ανατιμήσεις

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στην ΑΥΓΗ την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός

επιχείρησε να εφοδιάσει την Κ.Ο. με «επιχειρή
ματα κατά του ΣΥΡΙΖΑ» ώστε να αντικρούσει
νημείο διχασμού αποτέλεσε η χθε τις πιέσεις και τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας.
σινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μετά την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη δε, όταν
Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτι έκλεισαν οι κάμερες και τα μικρόφωνα, αρκετά
κή Ομάδα της Ν.Δ., καθώς, με κοινοβουλευτικά στελέχη μετέφεραν το βαρύ
όχημα ένα λασπολογικό παραλήρημακλίμα
κατά της
που επικρατεί στις περιφέρειές τους.
αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιχείρησε
να μάλιστα, ειδικά οι εκλεγμένοι στη βό
Αξίωσαν,
αποπροσανατολίσει από τον εκτροχιασμό της ρεια Ελλάδα, την ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ.
υγειονομικής κρίσης. Ο πρωθυπουργός δεν
Επιπλέον, στο ραντάρ του Μαξίμου τέθηκε η
προέβη σε καμία αυτοκριτική και ανέθεσε την νέα διαδικτυακά «ρουκέτα» του Γιώργου Κύρ
ευθύνη για την αναχαίτιση του τέταρτου κύμα τσου. Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. τόνισε στο
τος στους πολίτες και τους εκπροσώπους της
Twitter ότι έφτασε η ώρα να παραδεχτεί η κυ
πραγματικής οικονομίας.
βερνητική ηγεσία λάθη και παραλείψεις στη
Με έκδηλη νευρικότητα για την απώλεια του
μάχη κατά της Covid-19, να κάνει τους υπολο
ελέγχου της πανδημίας, άσκησε αντιπολίτευση
γισμούς από την αρχή, να εφαρμόσει νέα, αξιό
στην... αντιπολίτευση. Αν και αρχικώς υποστή
πιστη και αποτελεσματική πολιτική.
ριξε ότι δεν είχε πρόθεση να αναφερθεί καθόλου
στον Αλ. Τσίπρα, κατηγόρησε το κόμμα της
Επιτάξεις αντί μόνιμων προσλήψεων
αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εξελίσσεται σε
Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση επιμένει
υγειονομικό, κοινωνικό και εθνικό -ενίοτε- σαστην άρνηση της διενέργειας μόνιμων προσλή
μποτέρ. Καλλιεργώντας εμπρηστικό κλίμα,
ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λει ψεων. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, θα
τουργεί ως «πλανόδιος μεταπράτης του αν αρκεστεί στην επίταξη 100 ιδιωτών γιατρών θρώπινου πόνου σε όλα τα επίπεδα», ενώ δεν αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, καρδιολό
δίστασε να μιλήσει για φλερτ της Κουμουνδού- γοι, γενικοί παθολόγοι- έως τα μέσα της επόμε
ρου με αντιεμβολιαστές! Σε άλλο σημείο δε αμ νης εβδομάδας, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να
φισβήτησε το γεγονός ότι ο Αλ. Τσίπρας έβαλε συντάσσει τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Πε
πλάτη στην πανδημία. Βουλευτής της Ν.Δ., με ριεχομένου. Ο πρωθυπουργός νωρίτερα, πά
μετριοπαθή πολιτικά χαρακτηριστικά, εκφράζει ντως, έδειξε να αγνοεί την πίεση στο ΕΣΥ ισχυ-

Μ

ριζόμενος πως «έμεινε όρθιο». Ο Κ. Μητσοτά
κης στην ομιλία του αντικατέστησε την έννοια
της «ατομικής ευθύνης» με την «προσωπική ευαισθητοποίηση του καθενός». Επιβεβαιώνο
ντας την κριτική ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει λευ
κή πετσέτα, ισχυρίστηκε ότι «είναι καιρός να γί
νουμε εμείς οι φύλακες της υγείας μας και της
υγείας των γύρω μας». Ανέθεσε δε τη λύση για
την ανακοπή της εξάπλωσης του ιού στα χέρια
του καταστηματάρχη, του δημάρχου και του ιε
ρέα! Αναπαρήγαγε την επικίνδυνη αντίληψη ότι
η πανδημία χτυπά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους, ζητώντας από τους βουλευτές να στείλουν το συγκεκριμένο μήνυμα στις περιφέρειές
τους. Σε αυτό το φόντο, επιχείρησε να καθησυ
χάσει τους φορείς της οικονομίας με τη δέσμευ
ση ότι δεν θα υπάρξει άλλο lockdown στη χώρα.

Λέξη για την ακρίβεια, μόνο ανάπτυξη
Αίσθηση προκάλεσε η επιλογή του Κ. Μη
τσοτάκη να μην κάνει την παραμικρή νύξη για
το ζήτημα της ακρίβειας. Αντιθέτως, επιδίωξε
να ξαναγράψει το αφήγημα της επιτυχίας στο
μέτωπο της οικονομίας προβλέποντας μεγα
λύτερη ανάπτυξη από την πρόβλεψη του 6,1%.
Εκτιμά μάλιστα πως η ανεργία αποκλιμακώνεται με γοργούς ρυθμούς. Στον απόηχο του γα
λάζιου οδοστρωτήρα σε εργασία και κοινωνι
κή ασφάλιση, υποστήριξε ότι η μείωση των κοι
νωνικών ανισοτήτων για τη μεγάλη φιλελεύθε-
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Τα πειραματόζωα
και ο εχθρός λαός

Υπουργικό καπέλο
στην επιτροπή
Επιβεβαίωση και από Βορίδη
Το καπέλωμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Υγείας διαφημίζουν πλέον οι κορυφαίοι
υπουργοί της κυβέρνησης στη σκιά του εκτροχιασμού της
πανδημίας. 0 Μάκης Βορίδης, παραλαμβάνοντας τη
σκυτάλη από τον παλαιό συνοδοιπόρο του Άδωνι
Γεωργιάδη, είπε ότι ακόμα κι αν η επιτροπή των ειδικών
εισηγηθεί γενικό lockdown, η κυβέρνηση θα πει όχι, καθώς
υπάρχει το εμβόλιο. «Πλέον η επιτροπή απαντά όταν της
τίθενται ερωτήματα...» συμπλήρωσε με δεσποτικό ύφος ο
υπουργός Εσωτερικών, που δεν παρέλειψε να ανασύρει τη
συνταγή του κοινωνικού διαχωρισμού. Όπως ανέφερε, η
συντριπτική πλειονότητα δεν θα υποστεί καταστροφικές
συνέπειες σε επίπεδο οικονομικό, δημοσιονομικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό, ελευθεριών, γιατί κάποιοι, ενώ
έχουν τη λύση, επιλεγούν να μην τη χρησιμοποιούν.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Άδωνις
Γεωργιάδης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να
προκρίνουν τον δρόμο του λουκέτου οι επιστήμονες,
απάντησε απερίφραστα: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Δεν θα γίνει. Δεν δεχόμαστε εντολές από τους γιατρούς.
Δεν θα παρακούσουμε κανέναν. Οι γιατροί μας λένε τη
γνώμη τους. Εμείς αποφασίζουμε»!

Του
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ

τις8 Φεβρουάριου εφέτος, ο
Κυρ. Μητσοτάκης ενημέρωσε
τον ελληνικό λαό πως
«διανύουμε το τελευταίο μίλι
προς την ελευθερία από την πανδημία».
Ακόμα δεν μπήκαμε στον σκληρό
πυρήνα του χειμώνα και
ο δείκτης ημέρας έσπασε και
το φράγμα των 7.000 ατόμων!

Σ

Γιατί η κυβέρνηση άγεται και φέρεται,
χωρίς συγκροτημένη πολιτική
αντιμετώπισης για την προστασία της
υγείας των πολιτών; Γιατί μένει
κολλημένη στην επικοινωνιακή
διαχείριση των πάντων, με σκοπό να
ξεγελάσει τους πολίτες και να μεταφέρει
τις ευθύνες της αλλού;
Η απάντηση είναι ότι η «ομάδα
Μητσοτάκη» και χορηγών δεν ήρθε στην
εξουσία για να κυβερνήσει με ευθύνη για
την πρόοδο του τόπου.Ήρθαν για να
ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία,
περιορίζοντας τις κοινωνικές παροχές,
στήνοντας ένα αυταρχικό μοντέλο
διακυβέρνησης, με τον λαό
σε ρόλο εχθρού!

Το καπέλωμα προηγούμενων κυμάτων

ρτο κύμα
ρη λαϊκή Νέα Δημοκρατία αποτελεί αδιαπραγ
μάτευτη πολιτική προτεραιότητα!

Μήνυμα προς Σταϊκούρα - Οικονόμου
Ως μήνυμα προς τους Χρήστο Σταϊκούρα και
Γιάννη Οικονόμου ερμηνεύτηκε η πρωθυπουργική αποστροφή ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας. Το λέω για να κάνετε τον
προγραμματισμό σας». Υπενθυμίζεται ότι ο
υπουργός Οικονομικών αντέδρασε έντονα όταν
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να διεκδικήσει την «πατρότητα» των αποζημιώσεων
στους ελαιοπαραγωγούς της Φθιώτιδας. Αμφότεροι έχουν εκλεγεί βουλευτές στη Φθιώτιδα.

Καρφί Τζηκαλάγια σε Γεραπειρίτη
Τέλος, η υπόθεση που προκάλεσε τη μισή δια
γραφή Μπογδάνου «ηλέκτρισε» ένα σημείο της
συνεδρίασης. «Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μί
λησα παραγράφεται η ιστορία της παράταξης»
φέρεται να είπε Ζήσης Τζηκαλάγιας στρέφο
ντας το βλέμμα προς τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Επικράτειας είχε
υποστηρίξει προσφάτως ότι ο βουλευτής Κα
στοριάς, καθώς και η νυν διευθύντρια του Γρα
φείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
Μαρία Αντωνίου δεν παρίσταντο στην «τελετή
μίσους» στον Γράμμο «με τη βουλευτική και
κομματική τους ιδιότητα», αλλά «ως φίλοι και
συγγενείς των νεκρών»...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άφθονα είναι τα παραδείγματα παράκαμψης των επιτροπής
από τους ενοίκους του Μαξίμου και στα προηγούμενα
κύματα της πανδημίας. Τον περασμένο Απρίλιο, ο ίδιος ο
πρωθυπουργός επιχειρούσε να «ενοχοποιήσει» τους
εμπειρογνώμονες στα μάτια του εμπορικού κόσμου για το
παρατεταμένο lockdown. «Εμείς εκθέτουμε βασικές
πολιτικές κατευθύνσεις και, ναι, δίνουμε στοιχεία. Πρέπει να
γνωρίζει ποιο είναι το κόστος από το κλειστό λιανεμπόριο»
είχε σημειώσει χαρακτηριστικά!
0 υπουργός Ανάπτυξης δε -την ίδια περίοδο- είχε
εξαπολύσει ανοίκεια επίθεση στους ειδικούς διότι δεν
άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξουν τα κέντρα
αισθητικής! Επίσης, άφησε χυδαίες υπόνοιες για
συντεχνιακές πρακτικές, λέγοντας ότι πολλοί γιατροί με το
προσχημάτων επεμβάσεων «κλέβουν» πελάτες από τα
κέντρα αισθητικής. Ως γνωστόν, λίγες εβδομάδες αργότερα
οι στενότεροι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη -Ε
Γεραπετρίτης, Ά. Σκέρτσος- έσπευσαν να ανακοινώσουν το
άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και των
διαδημοτικών μετακινήσεων πριν από τη συνεδρίαση της
επιτροπής με σκοπό να ανάψει το σχετικό πράσινο φως.
0 Γ. Γεραπετρίτης, μάλιστα, φρόντιζε να δίνει το «παρών»
σε εκείνες τις συνεδριάσεις...
Κώστας Σαββόπουλος

Αν ο πρωθυπουργός νοιαζόταν για την
Υγεία, δεν θα ανέθετε το υπουργείο στον
«εκτελεστή» Πλεύρη. Αν νοιαζόταν για
την ανάπτυξη, δεν θα όριζε τον «πωλητή»
Άδωνι Γεωργιάδη αρμόδιο υπουργό. Αν
θεωρούσε τη Δικαιοσύνη πυλώνα της
Δημοκρατίας, δεν θα την ανέθετε σε ένα
«χειρουργό» με αποστολή να την ελέγχει
για λογαριασμό του Μαξίμου.
Αν υπήρχαν στο περιβάλλον του
πολιτικοί με αίσθημα ευθύνης, δεν θα
ακούγαμε την ανατριχιαστική δήλωση
του κ. Σκέρτσου, ότι δεν συμφέρει να
ενισχύσουμε το ΕΣΥ, διότι έτσι θα γίνει
πολυτελές! Ποιους δεν συμφέρει; Δεν
συμφέρει τους μεγάλους της ιδιωτικής
Υγείας, που ουσιαστικά αναλαμβάνουν,
για όσους διαθέτουν ή μπορούν να
βρουν χρήματα, όλες τις εξετάσεις και τις
εκτός Covid θεραπείες και επεμβάσεις.
Και ξέρετε, στα μεγάλα συγκροτήματα
των ιδιωτικών θεραπευτηρίων έχουν
ήδη λάβει θέση ξένα επιθετικά funds (!)
για να βγάλουν πολύ χρήμα. Και για να
βγάλουν πολύ χρήμα, πρέπει η
δημόσια Υγεία να περιοριστεί.
Μόνο το CVC Capital private equity fund
από το Λουξεμβούργο έχει αποκτήσει το
νοσοκομείο Metropolitan, το Ιασώ
General και το Υγεία, ενώ η Ευρωκλινική
ανήκει στο επενδυτικό fund της Global
Finance. Και όλοι αυτοί και όσοι
ακολουθούν εμφανίστηκαν και έλαβαν
θέση αμέσως μετά την άνοδο της
ομάδας Μητσοτάκη στην εξουσία.
Ασφαλώς κάτι ήξεραν και είχαν
λάβει εγγυήσεις.
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«Θα γίνουμε Ρουμανία»
προειδοποιούν οι ειδικοί
Η Γκάγκα πήγε στο φρακαρισμένο και δοκιμαζόμενο νοσοκομείο ίου Βόλου, ανακοίνωσε συμβάσεις
με ιδιωτικές κλινικές και έταξε μετακινήσεις γιατρών από Κέντρα Υγείας

Είναι θέμα
ημερών τα
νοσοκομεία της
βόρειας Ελλάδας
να μετατραπούν
πάλι σε
νοσοκομεία
μιας νόσου,
τονίζουν οι
γιατροί, ενώ
οι πληρότητες
στις ΜΕΘ έχουν
ξεπεράσει το
100% και κάθε
εφημερία κλείνει
με ασθενείς διασωληνωμένους
εκτός ΜΕΘ,
σε χειρουργεία
και σε απλούς
θαλάμους

Της

πάλι σε νοσοκομεία μιας νόσου, ενώ

εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό

δεν μπορούσαμε να τους εξυπηρε

ΜΑΡΟγΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

οι πληρότητες στις ΜΕΘ έχουν ξε-

προσεγγίζουν τις 50 καθημερινά. Σε

τήσουμε». Επίσης στις λεγάμενες
«κοβιντοκλινικές» υπάρχουν μόλις

περάσει το 100% και κάθε εφημερία

δραματικό τόνο, ο διευθυντής της

ην ώρα που οι γιατροί στις
ΜΕΘ των νοσοκομείων

κλείνει με ασθενείς διασωληνωμέ-

Β 'ΜΕΘτου Παπανικολάου Ν. Κα-

3 κενές κλίνες από τις συνολικά 105,

Τ

νους εκτός ΜΕΘ, σε χειρουργεία

πραβέλος είπε χαρακτηριστικά πως

μετά και τις 46 νέες εισαγωγές.« Εάν

της βόρειας Ελλάδας προ

και σε απλούς θαλάμους. Η εφημε

«τώρα δεν έχουμε καμία επιλογή, εί

συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε

ρία στο «Παπανικολάου» της Θεσ
στεί με την ίδια ένταση η διασπορά
σαλονίκης έκλεισε με τέσσερις διατου SARS-CoV-2 στην κοινωνία,
σωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και στο

ναι ‘κλειστόν’ λόγω πληρότητος» το

κι εμείς, θα δείτε, θα φτάσουμε στο

νοσοκομείο και εξήγησε ότι στην

σημείο να έχουμε στο πάρκινγκ

εφημερία της Δευτέρας καταγράφη

ασθενείς. Δεν θα έχουμε άλλες κλί

«θα γίνουμε Ρουμανία», με ασθενείς

ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε χωρίς ούτε μια

καν «105 προσελεύσεις μολυσμέ-

νες, όπως η Ρουμανία», σημείωσε

να είναι με μάσκες και οξυγόνο στα
πάρκινγκ των νοσοκομείων, η κυ

κλίνη διαθέσιμη στη ΜΕΘ, ενώ οι

νων και άλλοι τόσοι φύγανε, διότι

χαρακτηριστικά.

ειδοποιούν ότι αν συνεχι

βέρνηση συνεχίζει να είναι παρατη
ρητής των εξελίξεων δίνοντας την
αίσθηση ότι πλέον προωθεί την ανο
σία της αγέλης. Χθες η αν. υπουργός

Οι γιατροί διαψεύδουν τον Πλεύρη

Υγείας, που επισκέφθηκε το νοσοκο
μείο του Βόλου που έχει κρασάρει,
άφησε στη διοίκηση Μπέου του δή
μου να αποφασίσει το αν θα γίνουν
οι επετειακές εκδηλώσεις που έχει
σχεδιάσει, την ώρα που η Μαγνησία
καταγράφει καθημερινά τριψήφια
νούμερα σε νέες μολύνσεις.
Δεν υπάρχει νοσοκομείο στις
«κόκκινες» επιδημιολογικά περιο

Διαψεύδουν οι ίδιοι οι γιατροί του Νοσοκομείου
«Παπανικολάου» τον υπουργό Υγείας
αναφορικά με τη λειτουργία των 18 κλινών ΜΕΘ
που δώρισε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο
νοσοκομείο τον περασμένο Μάρτιο και
ουδέποτε στελεχώθηκαν με προσωπικό, ενώ
λειτούργησαν περιοδικά με το υπάρχον
προσωπικό του νοσοκομείου και με
μετακινήσεις γιατρών από άλλες δομές Υγείας.

χές που να μπορεί να ανταποκριθεί
στην όλο και μεγαλύτερη πίεση που
δέχεται εδώ και αρκετές ημέρες. Στη
Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα νοσοκο
μεία, που είναι και πυλώνες του συ
στήματος για όλη τη Β. Ελλάδα, οι
γιατροί τονίζουν ότι πλέον δεν γίνε
ται να εξυπηρετήσουν όλους τους
ασθενείς που προσέρχονται με συ
μπτώματα Covid, αλλά και τα μη
Covid περιστατικά. Όπως εξηγούν,

Μόλις χθες ο διευθυντής της Β ' ΜΕΘ του
νοσοκομείου, αφού τόνισε ότι 4 ασθενείς
βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ μετά
την εφημερία της Δευτέρας, είπε ότι «ανοίγουν
ακόμη 9 κλίνες Εντατικής με πέντε γιατρούς που
φθάνουν από την Αθήνα ώστε να
απορροφηθούν οι ασθενείς που υπάρχουν
διασωληνωμένοι». Από την πλευρά της, η
διευθύντρια της Α’ ΜΕΘ Μ. Μπιτζάνη δήλωσε
για τους 4 ασθενείς «να γίνει ξεκάθαρο ότι

μένουν εκτός ΜΕΘ, γιατί δεν υπάρχει πουθενά
κλίνη για να μεταφερθούν». Για τις κλειστές
κλίνες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» δήλωσε
ότι «δρομολογείται η λειτουργία -για τις
ανάγκες Covid- άλλων 6 κλινών» και πως για τη
στελέχωσή τους «χθες (σ.σ: προχθές) βράδυ
ήρθαν τέσσερις συνάδελφοι από Αθήνα».
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Δώρα Αυγέρη
αντί άλλης απάντησης στον Θ. Πλεύρη,
δημοσιοποίησε ένα βίντεο που έδειχνε ότι το
βράδυ της Δευτέρας ήταν ακόμη εκτός
λειτουργίας οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 9 από τις 18
κλίνες χρησιμοποιήθηκαν για ασθενείς non
Covid, ενώ δεν έγινε γνωστό αν είναι αυτές οι 9
που σταδιακά θα διατεθούν σε ασθενείς με
κορωνοϊό, κάτι που σημαίνει ότι οι non Covid
ασθενείς θα μεταφερθούν σε
χρησοπληρωμένες ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών.

είναι θέμα ημερών να μετατραπούν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κόλαση με ρεκόρ
ράντζων
Στο Αττικό Νοσοκομείο, που εφημέρευε,
αναπτύχθηκαν 125 ράντζα. ΠΟΕΔΗΝ:
«Χθες έγινε της κολάσεως». Προσήλθαν
περίπου 800 περιστατικά και έγιναν περί
τις 220 εισαγωγές, εκ των οποίων
οι 30 ασθενείς με κορωνοίο

10-11-2021

Κανένα μέτρο
για ία σχολεία, παρά
την αύξηση κρουσμάτων
2.139 κρούσματα σε ανήλικους χθες, αλλά Κεραμέως και
Πλεύρης δεν αλλάζουν τίποτα. Η δωρεάν διάθεση
self tests από τα φαρμακεία στους μαθητές έχει
σταματήσει από το περασμένο Σάββατο

Εχουμε μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη,
υπογράμμισε χθες στον ΣΚΑΙ ο Θάνος Πλεύρης. Την ίδια
ώρα, οι γιατροί και οι ασθενείς ενδέχεται να είχαν αντίθετη
άποψη, καθώς οι εφημερίες του τρόμου συνεχίζονται
σταθερά στην Αθήνα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα
το σημείο αποσυμπίεσης.
Η κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο ίσως είναι η πιο
ενδεικτική. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, είχαμε ρεκόρ
ράντζων, καθώς αναπτύχθηκαν 125, γεμάτους διαδρόμους
και μια εφημερία «κόλαση».
«Χθες έγινε της κολάσεως» καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, καθώς
προσήλθαν περίπου 800 περιστατικά στην εφημερία και
έγιναν περί τις 220 εισαγωγές, εκ των οποίων
οι 30 ασθενείς με κορωνοϊό.

Στο νοσοκομείο του Βόλου η κα
τάσταση είναι τραγική, ενώ υπάρχει
συνεχής αγωνία για την επάρκεια του
οξυγόνου, εξαιτίας των πάρα πολλών
ασθενών. Μάλιστα ανά διαστήματα
το σύστημα κρασάρει διότι ο αρχικός
σχεδιασμόςτου ήτανγια να εξυπηρε
τεί πολύ μικρότερο αριθμό ασθενών.

Διαμαρτυρίες κατά Γκάγκα
Χθες βρέθηκε στο νοσοκομείο η
αν. υπουργός Υγείας Μ. Γκάγκα και
ανακοίνωσε την υπογραφή συμβά
σεων με ιδιωτικές κλινικές στη Λά
ρισα για να διατεθούν περίπου 100
επιπλέον κλίνες, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία Βόλου και
Λάρισας. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυ
ση των δύο ιδιαίτερα υποστελεχω
μένων νοσοκομείων με γιατρούς και
νοσηλευτές, ανακοίνωσε νέες μετα
κινήσεις γιατρών από διάφορα Κέ
ντρα Υγείας, προκειμένου να συν
δράμουν, τις δύσκολες αυτές ώρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Γκάγκα
έτυχε «θερμής» υποδοχής από υγει
ονομικούς που διαμαρτύρονταν για
την υποστελέχωση του νοσοκομείου
και ζητούσαν άμεσες προσλήψεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας με ανα
κοίνωσή του χαρακτήρισε «ανεπαρ
κείς» τις εξαγγελίες που έκανε. «Η
αξιοποίηση όλων των δυνάμεων
από τον δημόσιο, ιδιωτικό και στρα
τιωτικό τομέα είναι η λύση για να
μπορέσει, άμεσα, το υγειονομικό
προσωπικό να ανταποκριθεί καλύ
τερα στη μάχη που δίνει να σωθούν
ανθρώπινες ζωές» τονίζει.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος,
«τα νοσοκομεία λόγω αυξημένης διασποράς του κορωνοϊού
δεσμεύουν συνεχώς κλινικές. Έτσι δεν υπάρχουν κλίνες για
τη νοσηλεία ασθενών άλλων παθήσεων, οι οποίοι αυξάνονται
συνεχώς. Επίσης, άλλος σοβαρός λόγος είναι η νοσηρότητα
που διαμορφώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του
φόβου των ασθενών να επισκεφθούν υγειονομικές μονάδες
και της αναστολής υπηρεσιών Υγείας».
Απαντώντας για τις εικόνες και τα βίντεο με τα ράντζα και
τους στοιβαγμένους ασθενείς στην αναμονή, ο υπουργός
Υγείας δήλωσε ότι «οι εικόνες είναι από νοσοκομεία της
Αθήνας και προήλθαν από την πίεση εφημερίας από non
Covid περιστατικά». «Τα ράντζα που βλέπουμε στα
νοσοκομεία υπάρχουν μόνο στις εφημερίες και μετά όλοι
μεταφέρονται σε κλίνες» επέμεινε ο Θάνος Πλεύρης.

Ενας γιατρός για 110 ασθενείς στον Βόλο
Το ΕΣΥ, πάντως, δεν βρίσκεται σε οριακή κατάσταση μόνο
στην Αττική, αλλά και στην περιφέρεια. Ο πρόεδρος της
Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών και Κέντρων Υγείας
Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας μίλησε στον ρto 105,5 Στο
Κόκκινο και στους Μαρία Θανασσούλια και Κώστα
Σαββόπουλο μεταφέροντας την τραγική κατάσταση στο
νοσοκομείο του Βόλου. Περιέγραψε με μελανά χρώματα τις
συνθήκες που επικρατούν, τονίζοντας ότι για 110 ασθενείς
με κορωνοϊό εφημερεύουν ένας γιατρός με δύο
ειδικευόμενους! Έτσι, είναι αδύνατο να μπορέσει να έχει ο
ασθενής καλές υπηρεσίες Υγείας. Αποκάλυψε δε ότι τη
Δευτέρα ο κόσμος ανέμενε στα επείγοντα και οι γιατροί
περίμεναν να πεθάνει κόσμος για να αδειάσει κρεβάτι και να
γίνει εισαγωγή! Την τραγική συνθήκη συμπληρώνει το
γεγονός ότι χθες πήραν και το κρεβάτι που ξεκουράζεται ο
γιατρός για να εξυπηρετήσουν ασθενή!
Στο νοσοκομείο του Βόλου βρέθηκε χθες η Μ. Γκάγκα,
όπου ο Ν. Χαυτούρας της έθεσε τα ζητήματα του
νοσοκομείου, με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας να
παραδέχεται ότι υπό τέτοιες συνθήκες είναι αδύνατο
να λειτουργήσει το νοσοκομείο.
Ανιώνης Ραυτόπουλος

χι στο κλείσιμο των σχολείων
διαμηνύει σε κάθε τόνο η κυ
βέρνηση, διά στόματος των
πλέον αρμόδιων υπουργών.

μα είναι το μέτρο του 50%+1. Σε όσες πε

ντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι τα σχολεία
θα παραμείνουν ανοιχτά, αφού «αυτή τη

λούν πηγή μετάδοσης. Μια τέτοια εκδή

στιγμή τα ποσοστά των κρουσμάτων στα

άτομα από ένα τμήμα, το οποίο δεν έκλει

σχολεία είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα
οποία είχαμε υπολογίσει». Η Νίκη Κε
ραμέως, σε συνέντευξή της στον
MaxFm, είπε ότι δεν υπάρχει καμία απο
λύτως συζήτηση για αναστολή λειτουρ
γίας σχολείων, εφόσον «το ποσοστό των

σε, καθώς χρειάζονται 16. Παράλληλα,

Ο

ριπτώσεις υπάρχει διασπορά στα δημοτι
κά, οφείλεται στο συγκεκριμένο μέτρο.

Στα λύκεια η κατάσταση είναι διαφο
Παρά την έντονη φημολογία τωνρετική.
τελευ Οι χοροεσπερίδες που πραγμα
ταίων ημερών, ο Θάνος Πλεύρης
μιλώ
τοποιούνται
μετά από δύο χρόνια αποτε
λωση ήταν αρκετή για να νοσήσουν 11

στα φροντιστήρια συνεχώς λείπουν παι
διά. Εκεί φέτος χρησιμοποιούνται όλες
οι αίθουσες, ενώ πέρυσι μόνο αυτές με
παράθυρα, και δεν γίνεται απολύμανση
στα διαλείμματα.

παιδιών που νοσούν στον γενικό πληθυ
σμό μειώθηκε από 29% στο 25%».

Δημιουργικά μαθηματικά
Ένα βασικό επιχείρημα για να μην
κλείσουν τα σχολεία, αλλά και να μην ληφθούν επιπλέον μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, είναι το γεγονός ότι
αυτή τη στιγμή είναι κλειστά έξι τμήματα.
Όντως, το ποσοστό στους ανήλικους
έχει μειωθεί, παρότι και το 25% παραμέ
νει σημαντικό. Παρόλα αυτά, σε απόλυ
το αριθμό τα κρούσματα σε παιδιά αυξά
νονται και η μείωση του ποσοστού οφεί
λεται στην έξαρση στις υπόλοιπες ηλι
κίες. Χθες μάλιστα, είχαμε ρεκόρ κρου
σμάτων σε ανήλικους τα οποία έφτασαν
τα 2.139! Επίσης, το τελευταίο επταήμε
ρο παρατηρείται αύξηση 45% του εβδο
μαδιαίου μ.ο. κρουσμάτων 0-17 ετών.

Περιορισμένα τα self tests
για μαθητές
Με την πανδημία να βρίσκεται σε πλή
ρη έξαρση, εντύπωση προκαλεί ότι η δω
ρεάν διάθεση των self tests από τα φαρ
μακεία σταμάτησε το Σάββατο. Ως είθισται, το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει
συγκεκριμένες ημερομηνίας ώστε οι γο
νείς και οι μαθητές να μπορούν να παραλαμβάνουν τα διαγνωστικά τεστ. Αυ
τές ήταν από τη Δευτέρα 1 η Νοεμβρίου
έως το Σάββατο 6 του μήνα, προκειμέ
νου να καλυφθούν οι ανάγκες των ημε
ρών 5-22 Νοεμβρίου. Ωστόσο, με τα
κρούσματα να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά
το άλλο, οι πολίτες αναζητούν όλο και
περισσότερο τα self tests. Χωρίς αυτή τη
δυνατότητα, αφενός ο πολίτης καλείται
να πληρώσει, αφετέρου μεγαλώνει ο κίν

Μέτρο μεταδοτικότητας

δυνος διασποράς του ιού, αφού μειώνε

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς που μίλη
σαν στην ΑΥΓΗ, το μεγαλύτερο πρόβλη

ται η ιχνηλάτηση...

Αντώνης Ραυτόπουλος
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