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 ΠΓΝΠ: Ζούγκλα στα επείγοντα
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7

Επιφάνεια 2099.79
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΑΥΤΟΨΙΑ» ΤΗΣ «ΠτΔ» ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΓΝΠ: Ζούγκλα
στα επείγοντα
«Ολα είναι κόβινχ»: Οι δραματικές ανάγκες της εξυ
πηρέτησης των περιστατικών του κορονοϊού μηδενί
ζουν τα περιθώρια γιατρών και νοσηλευτών να εξυ
πηρετήσουν άλλες ανάγκες. Η «ΠτΔ» έζησε στιγμές
που βιώνουν πολίτες στο τμήμα επειγόντων του Πα
νεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κλιμακώνεται στο με
ταξύ η ζήτηση κλινών, λόγω πανδημίας. Νέες συν
θήκες από σήμερα στην αγορά.
Μ,6-7, άρθρο 2

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΓΝΠ: Ζούγκλα στα επείγοντα
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σελ.:

«Αυτοψία» από την «Π»

1,6-7

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

Περάσαμε κάμποση ώρα στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΓΝΠ. Στο νοσοκομείο «όλα είναι κόβιντ». Ο υπόλοιπος κόσμος

Πήγα τουαλέτα,

Γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό, τι μπορούν

Η καταγγελία του συνδικαλιστή δάσκαλου Στέλιου Παλαρμά
ήταν ξεκάθαρη: «Ο πατέρας μου ήταν για 3 μέρες σε ένα
ράντζο στον διάδρομο των εξωτερικών ιατρείων». «Ναι,
όντως υπήρξε μία Παρασκευή στην οποία λόγω των πολλών
εισαγωγών, κυρίως περιστατικών covid το πρόβλημα ήταν
τεράστιο» μας επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής διοικητής του
νοσηλευτικού ιδρύματος Δημήτρης Μπάκος.
για την υγεία του αυξάνε
ται, οπότε αυξάνεται και ο
αριθμός όσων προσέρχονται
αταφέραμε και «τρυ στο νοσοκομείο» μας δηλώ
πώσαμε» ξημερώματα νει μια γιατρός που υπηρε
στα εξωτερικά ιατρεία τεί στο ΕΣΥ.
του νοσοκομείου στο Ο κ. Δημήτρης είναι από την
Ρίο. Λαμβάνοντας όσα μέ
Κ. Αχ αία και έχει τη μάνα
του στο νοσοκομείο. Την είχε
τρα προστασίας μάς επίτασ
σε η κατάσταση. Τα ράντζα φέρει την Παρασκευή 19 Νο
στους διαδρόμους των εξω εμβρίου. Ηξερε ότι τη νύχτα
τερικών ιατρείων είναι μία του Σαββάτου... θα περνούσε
συνηθισμένη εικόνα αφού οι και πάλι καθισμένος σε μία
θαλαμίσκοι με τα παραβάν καρέκλα την οποία από κά
δεν επαρκούν για το σύνο που «βούτηξε» προκειμένου
λο των ασθενών που φθά να εξυπηρετηθεί! «Δώδεκα
νουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες κάθισα εγώ, δώδεκα η
ώρες εκεί.
αδελφή μου, και τώρα είναι
«Από το απόγευμα και με πάλι η σειρά μου» μας είπε.
τά ο φόβος στον άνθρωπο Μόλις ξεκινούσε το δεύτερο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΩΝ. ΦΛΑΜΗΣ

Κ

Σώμα με σώμα η αναμέτρηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η μητέρα του κ. Δημήτρη στον διάδρομο. Κάνει υπομονή

24ωρο αναμονής... στον δι
άδρομο των επειγόντων πε
ριστατικών. «Μας είπαν ότι
δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε
για δείγμα. Τους πιστεύω.
Είναι καλοί άνθρωποι. Κά
νουν τα πάντα για εμάς, αλ
λά εδώ που φθάσαμε... δεν
υπάρχει ούτε κρεβάτι στους
ορόφους»!

ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
► Η κυρία Κατερίνα έφερε
τον σύζυγό της στο νοσοκο
μείο. Μας δείχνει την πά
να που της έδωσαν για να
τη φορέσει στον άνδρα της.
«Τι να κάνω; Είμαι σε από
γνωση. Είναι ο άνθρωπός
μου στο ράντζο τόσες ώρες.

Η κυρία Κατερίνα δίπλα στον σύζυγό της.

Ολα τα σημεία πολιορκούνται
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 ΠΓΝΠ: Ζούγκλα στα επείγοντα
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ταλαιπωρείται Βάναυσα. Μόνο στωικότητα μπορείς να επιδείξεις. Τίποτα άλλο δεν σε Βοηθάει.

πήραν ίο ράντζο
> «Γιατί θα
πρέπει να
ξεφτιλίζεται
ο άνθρωπος;»

καλιστής εκπαιδευτικός Στέ
λιος Παλαρμάς.
► «Η κατάσταση είναι πολύ
πιεστική. Εχουμε μετατρέψει
5 κλινικές σε κόβιντ ενώ
χρησιμοποιούμε και μία για
ύποπτα περιστατικά. Σύνολον 6. Είναι λογικό να υπάρ
χει καθυστέρηση στην εισα
γωγή νέων περιστατικών σε
κλινικές. Η κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη, πιστέψτε με
όμως κάνουμε ό,τι μπορού
με» μας δηλώνει ο αναπλη
ρωτής διοικητής του ΠΓΝΠ
Δημήτρης Μπάκος.

Κάνουν τα πάντα
για εμάς, αλλά
εδώ που
φθάσαμε...
δεν υπάρχει
ούτε κρεβάτι
στους ορόφους

Πώς να του αλλάξω την πά
να; Σε κοινή θέα; Γιατί θα
πρέπει να ξεφτιλίζεται ο άν
θρωπος»; Οι απορίες της
ακοήγονται όχι απλά λογι
κές, αλλά και απόλυτα δι
καιολογημένες. 67 ετών ο
σύζυγός της, με πρόβλημα
στο ισχίο. Ούτε να τον με
τακινήσει δεν μπορεί. Κά
θεται σε μία καρέκλα που
κατάφερε να «εξασφαλίσει»
και περιμένει. Και σε αυτήν
την περίπτωση το «μάννα εξ
ουρανού» λέγεται... κλίνη σε
ένα δωμάτιο στους ορόφους.
► Μέσα σε έναν θαλαμίσκο
του τμήματος επειγόντων πε
ριστατικών βρήκαμε την κυ
ρία Ελένη. «Είμαι σε αυτή

την καρέκλα 24 ώρες. Δεν
μπορώ να αφήσω τον άν
θρωπό μου. Κάποια στιγ
μή την πρώτη μέρα τον πή
ραν για εξετάσεις. Βρήκα την
ευκαιρία να πάω τουαλέτα.
Μόλις επέστρεψα... είχαν
πιάσει άλλοι το ράντζο. Τσα
κώθηκα με μία γιατρό. Τι να
κάνω; Ζούγκλα εδώ μέσα».
► Μπορεί να συμβαίνουν
όλα αυτά, αλλά το νοσοκο
μείο δεν έχει αναστείλει κα
μία λειτουργία του. Ολα τα
περιστατικά εξυπηρετού
νται. Ομως η καθυστέρηση
σε πολλές περιπτώσεις εί
ναι εξαντλητική. «Ο πατέρας
μου χρειάστηκε να μεταφερ
θεί στο νοσοκομείο το μεση

μέρι της Παρασκευής. Φθά
σαμε εκτάκτως εδώ και μας
έβαλαν στα επείγοντα εξω
τερικά ιατρεία. Από εκείνη
την ημέρα μέχρι και το με
σημέρι της Δευτέρας είμα
στε εδώ. Δεν έχουμε φύγει
από το ράντζο, δεν υπάρ
χει κρεβάτι σε κανέναν θά
λαμο και σε καμία κλινική.
Ολα είναι covid. Οι γιατροί
και οι νοσηλευτές των εξω
τερικών ιατρείων κάνουν
τα πάντα. Υπερβαίνουν και
τους εαυτούς τους. Δεν εί
ναι ότι αδιαφορούν ή οτιδή
ποτε άλλο. Οντως δεν υπάρ
χει ούτε ένα διαθέσιμο κρε
βάτι στο νοσοκομείο» έγρα
φε στο facebook το Σάββα
το 13 Νοεμβρίου ο συνδι

► «Η κατάσταση στα νοσο
κομεία έχει αρχίσει να γί
νεται πολύ πιεστική» τόνιζε
μετά την πρόσφατη σύσκε
ψη με υγειονομικούς φορείς
και ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ
Γιάννης Καρβέλης. Σε καθη
μερινή βάση οι αριθμοί των
νοσηλευομένων αυξάνονται.
► «Η πίεση αυξάνεται και
στα νοσοκομεία της Νότιας
Ελλάδας, δηλώνει η πρόε
δρος του Ιατρικού Συλλό
γου Αχαΐας Αννα Μαστοράκου. «Ο Νομός Αχαΐας εί
ναι στο «βαθύ κόκκινο» και
από επιδημιολογικό φορτίο
και από πίεση στο σύστημα
Υγείας... Εχουμε πληρότητα
στις ΜΕΘ. Στο νοσοκομείο
του Ρίου ανοίγουν κι άλλες
κλίνες που θα γεμίσουν πο
λύ σύντομα από περιστατικά
covid-19 που περιμένουν να
διασωληνωθούν ...»!
► Η μετάλλαξη Δέλτα του
κορονοϊού έχει χτυπήσει για
τα καλά το σύστημα υγεί
ας. Παρόμοιες εικόνες συ
ναντά κάποιος και στο Νο
σοκομείο «Αγιος Ανδρέας».
Και εκεί, στους διαδρόμους
των εξωτερικών ιατρείων,
η θλίψη για την κατάσταση
και η συμπόνια για όλους
αυτούς τους ανθρώπους...
περισσεύουν!

Περιστατικά φθάνουν κάθε τρεις και λίγο..! Ακόμη και δύο ασθενοφόρα φέρνουν «κόσμο» στα επείγοντα του Νοσοκομείου Ρίου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες της
εγκατάλειψης τ ...
Πηγή:

ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 307.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ BETA ΣΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Για μια ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες
της εγκατάλειψης του Ε.Σ.Υ. από την κυβέρνηση
Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Π.Ε. Κοζάνης κ.
Καλλιόπη Βέττα, συνοδευόμενη από τον
συντονιστή της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κοζάνης κ.
Κώστα Πασσαλίδη και το μέλος της Ν.Ε. κ.
ΧάρηΔάλλα, επισκέφθηκε το Γ.Ν. Κοζάνης
«Μαμάτσειο», όπου συναντήθηκε με τον
Διοικητή κ. Στέργιο Γκανάτσιο, ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζομένους,
όπως και με συμβασιούχους στη φύλαξη, τη
σίτιση και την καθαριότητα.
Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η κατάσταση
που επικρατεί στο Νοσοκομείο, έπειτα από τη
νέα επιδείνωση της υγειονομικής εικόνας
καθώς, ήδη, οι κλινικές δέχονται τεράστια
πίεση.
Συγκεκριμένα, η παθολογική κλινική δέχεται
αποκλειστικά ασθενείς με covid και παρου
σιάζει πληρότητα 100%, όπως και των αντί
στοιχων νοσοκομείων των κοντινών περιο
χών, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις τρεις κλί
νες ΜΕΘ που είναι σε λειτουργία (σε σύνολο
πέντε που προβλέπονται από τον κανονι
σμό).
Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στις ελλεί
ψεις βασικών ειδικοτήτων, όπως παθολόγων
(3 αντί για 7 προβλεπόμενους), αναισθησιολόγων (μόνο 2), ορθοπεδικών, γιατρών στα
ΤΕΠ και εντατικολόγων.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι η αποστελέχωση του
Νοσοκομείου -καθώς, μόνο το τελευταίο διά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στημα, έφυγαν 10 γιατροί και 9 επικουρικοί-,
δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στην εύρυθ
μη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Η κ. Βέττα, στις συναντήσεις της, εξήρε για
μία ακόμη φορά το έργο των υγειονομικών
στελεχών, τονίζοντας ότι η λειτουργία και η
αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ, οφείλεται, εν
πολλοίς, στην δική τους προσφορά και αυτο
θυσία.
Αναφορικά με τις ελλείψεις ιατρών, η
Βουλευτής επεσήμανε ότι οι σχετικές προκη
ρύξεις, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κίνη
τρα, οικονομικού και εργασιακού χαρακτήρα,
ώστε να καταστούν ελκυστικές και προτιμητέ
ες για τους επιστήμονες όλης της χώρας.
Παράλληλα, έκανε δημόσια έκκληση για τον
εμβολιασμό όλων των πολιτών, ώστε να
υψωθεί ένας τείχος προστασίας στην χώρα
μας, που δυστυχώς βιώνει τις τραγικές συνέ
πειες από την επέλαση της πανδημίας, χωρίς
ουσιαστική μέριμνα από την πλευρά της
κυβέρνησης, η οποία με αλλοπρόσαλλες και
αντιφατικές κινήσεις, κινείται με καθυστέρηση,
επιδιώκοντας αποκλειστικά την επικοινωνιακή
διαχείριση του ζητήματος.
Τέλος, σε συναντήσεις που είχε με συμβασι
ούχους στους τομείς φύλαξης, σίτισης και
καθαριότητας έγινε ευρεία συζήτηση για την
επικειμένη λήξη των συμβάσεων.
Αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. το 2019, προχώρη

σε στην δημιουργία συμβάσεων σε αυτούς
τους τομείς, με ημερομηνία λήξης στις
31.12.21. Η διαδικασία ήταν σύννομη και
απολύτως διάφανη, καθώς οι λίστες κατάτα
ξης, η εξέταση των ενστάσεων και η τελική
αξιολόγηση, διεκπεραιώθηκαν με τη συμβολή
του Α.Σ.Ε.Π..
Το αποτέλεσμα ήταν, αφενός, καλύτερες συν
θήκες εργασίας και διασφάλιση του δημόσιου
συμφέροντος αλλά, κυρίως, ποιοτικότερες
υπηρεσίες για το κοινό, όπως εξάλλου πιστο
ποιείται με μια σειρά από μελέτες στον συγκε
κριμένο τομέα.
Σήμερα, λίγες εβδομάδες πριν τη λήξη των
συμβάσεων, το καθεστώς είναι θολό, καθώς
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και οι εργαζό
μενοι βρίσκονται σε μεγάλη ανασφάλεια.
Η κ. Βέττα δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει
στην κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης
για το θέμα, τόσο για τις τοπικές ανάγκες,
όσο και πανελλαδικά, καθώς όπως τόνισε, οι
εργαζόμενοι επιτελούν ένα σημαντικό έργο
αναχαίτισης της πανδημίας και αναβάθμισης
των δομών Υγείας, ενώ παράλληλα, επεσή
μανε ότι η σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης
να βάλει παντού εργολάβους, έχει αποδειχθεί
οικονομικά επιζήμια και κοινωνικά ατελέσφο
ρη.
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 Προειδοποίηση για νέο ανθεκτικό βουλγαρικό
παραλλαγμένο στέλεχοβ
Πηγή:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προειδοποίηση για νέο ανθεκτικό βουλγαρικό παραλλαγμένο στέλεχοβ
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ πρέπει να επιταχύνει τους εμβολι
ασμούς κατά του κορωνοϊού προκειμένου να περι
ορίσει τους υγειονομικούς κινδύνους για τους πολί
τες της και για άλλες χώρες, ανακοίνωσε ο Επίτρο
πος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ αρμόδιος για την ανά
πτυξη της στρατηγικής εμβολιασμού Τιερί Μπρετόν.
Η Βουλγαρία είναι το λιγότερο εμβολιασμένο
κράτος μέλος μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής 'Ενω
σης, όπου λιγότερο από το 30% του ενήλικου πληθυ
σμού της έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου
κατά του ιού και η χώρα έχει τον υψηλότερο αριθμό
θανάτων που οφείλονται στην Covid-19 στηνΈνωση.
«Ο πρώτος κίνδυνος είναι ασφαλώς για τον βουλ
γαρικό λαό, αλλά επίσης (υπάρχει κίνδυνος) να δημιουργηθεί μια νέα παραλλαγή, που θα είναι περισ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σότερο ανθεκτική από τις άλλες», δήλωσε ο Μπρε
τόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σόφια.
«Δεν θέλω να μιλάμε για μια εν δυνάμει βουλγα
ρική παραλλαγή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και
εάν δεν κάνουμε τίποτα, μπορεί να δούμε ένα βουλ
γαρικό παραλλαγμένο στέλεχος γιατί υπάρχει πάρα
πολύς κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί», δήλωσε.
Σήμερα, η Βουλγαρία ανέφερε 2.785 νέες λοι
μώξεις, λιγότερες από μια κορύφωση των κρουσμά
των τον Οκτώβριο και 155 νέους θανάτους. Η παν
δημία έχει σκοτώσει 26.985 ανθρώπους μέχρι τώρα
στη χώρα των 7 εκατομμυρίων κατοίκων.
Σχεδόν 22.000 δόσεις εμβολίου χορηγήθηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο σε
πάνω από 3,1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία

του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο πολλοί Βούλγαροι
παραμένουν σκεπτικιστές απέναντι στο εμβόλιο εν
μέσω μιας εδραιωμένης δυσπιστίας στους κρατικούς
θεσμούς, της παραπληροφόρησης και αντιφατικών
μηνυμάτων από πολιτικούς και ειδικούς μέσα σε ένα
κλίμα παρατεταμένης πολιτικής κρίσης.
Τον Οκτώβριο, η προσωρινή κυβέρνηση εισήγαγε το υποχρεωτικό υγειονομικό πάσο για πολλούς
εσωτερικούς χώρους με στόχο να ενθαρρύνει τους
εμβολιασμούς.
«Να μην ανακατεύουμε την πολιτική με την επι
στήμη και την υγεία των πολιτών», δήλωσε ο Μπρε
τόν τονίζοντας ότι τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί ότι
είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπο
λέμηση της πανδημίας.
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 «ΜΑΧΗ» ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 247.96 cm² Κυκλοφορία:
:

22-11-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΜΑΧΗ» ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οδδανδία: Οι ασθενείς με Covld-19 «διώχνουν» καρκινοπαθείς και καρδιοπαθείς οπό τις ΜΕΘ
AIIOMATOYXOI των υγειονομικών υπηρεσιών xns Ολλανδίas είπαν πωε άρχισαν να καθυστερούν επεμβάσειε σε καρκινοπαθείε και καρδιοπαθείε, προκειμένου να ελευθερώσουν χώρο
σε μονάδεε ενχαχικήε θεραπείαε και ενώ η χώρα πλήττεται από
ένα κύμα ρεκόρ μολύνσεων τηε Covid-19.
«Υπάρχουν καρκινοπαθείε που θα έπρεπε, στην πραγματι
κότητα, να εγχειριστούν εντόε έξι εβδομάδων μετά τη διάγνωση
και αυτό δεν είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν επίσηε
καρδιοπαθείε», δήλωσε έναε εκπρόσωποε τύπου του LCPS, του
εθνικού οργανισμού τηε Ολλανδίαε που κατανέμει τουε πόρουε
στα νοσοκομεία. «Είναι τρομερό, φυσικά, για τουε ασθενείε»,
όπωε είπε. Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία (RIVM) ανακοίνω
σε έναν αριθμό ρεκόρ άνω των 23.000 κρουσμάτων το τελευ
ταίο 24ωρο, σε σύγκριση με το προηγούμενο υψηλό ημέραε των
περίπου 13.000 τον Δεκέμβριο του 2020.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με το 85% του ενήλικου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, οι
δείκτεε εισαγωγών τόσο στα νοσοκομεία, όσο και στιε μονάδεε
εντατικήε θεραπείαε, παραμένουν μέχρι στιγμήε σε χαμηλότε
ρα επίπεδα σε σχέση με την κορύφωση του πρώτου κύματοε τον
Απρίλιο του 2020, αν και υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ τηε
ημερομηνίαε τηε μόλυνσηε και τηε ημερομηνίαε τηε εισαγωγήε
στο νοσοκομείο. Με λιγότερα από 200 κρεβάτια να παραμένουν
ελεύθερα στιε ΜΕΘ τηε Ολλανδίαε έωε την Πέμπτη, τα νοσοκο
μεία δίνουν μάχη για να αυξήσουν τη χωρητικότητα.

Ετοιμάζεται νέο mRNA εμβόλιο
Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίαε CureVac ανακοίνωσε ότι σε
λίγουε μήνεε πρόκειται να ξεκινήσει κλινικέε δοκιμέε ενόε δεύτερηε γενιάε εμβολίου κατά τηε Covid-19. Η εταιρεία έδωσε στη
δημοσιότητα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το δεύτερο εμβόλιό

τηε με την ονομασία CV2CoV παρήγαγε σε ζώα (μαϊμούδεε) αντι
σώματα συγκρίσιμα με εκείνα του εμβολίου των Pfizer/BioNtech.
Η αποτελεσματικότητα του νέου εμβολίου φαίνεται μεγα
λύτερη από εκείνη του πρώτου, το οποίο τελικά εγκοχαλείφθηκε άδοξα. Τον Οκτώβριο η CureVac σταμάτησε την πολύ προ
χωρημένη προσπάθειά τηε να αναπτύξει το πρώτο εμβόλιό τηε
(CvnCoV] κατά του κορωνοϊού, μετά τα απογοητευτικά αποτελέ
σματα των τελικών δοκιμών σε ανθρώπουε, που έδειξαν απο
τελεσματικότητα μόνο 47%. Κάτι που την οδήγησε να αποσύρει
το αίτημά τηε προε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)
για έγκριση του εμβολίου τηε, καθώε και στη λήξη τηε συμφωνίαε τηε με την ΕΕ για την προμήθεια εμβολίων. Η εταιρεία εστι
άζει. πλέον, στη συνεργασία με τη μεγάλη φαρμακευτική εται
ρεία GSK για την ανάπτυξη ενόε βελτιωμένου mRNA εμβολίου,
σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερε.
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 Κραυγή αγωνίας από τους υγειονομικουςμε
αναστολη εργασιας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 854.98 cm² Κυκλοφορία:
:

1
22-11-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κραυγή αγωνίας από τους υγειονομικουςμε αναστολη εργασιας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

22-11-2021

Κραυγή αγωνίαβ από ious υγειο
7.000 npooss του xBes μεταμορφώθηκαν σε μολυσματικοΰε
και επικίνδυνοι^ και βρέθηκαν στον δρόμο, xcopis μισθό
εδώ και τρειε μήνεε, πολλοί εκ των οποίων άδικα ή εκδικητικά

Ρεπορτάζ

λυσματικούς και επικίνδυνους για
τη δημόσια υγεία. Είναι οι 7.000
υγειονομικοί που από την 1η Σε
dimokratia @ dimokratianews.gr
πτεμβρίου έχουν τεθεί σε αναστο
ταν αυτοί που μαζί με
λή χωρίς μισθό. Γιατί θεωρήθηκαν
τους συναδέλφους
πιο επικίνδυνοι ακόμη και από τους
τους ιατρούς, νοση
εργαζομένους στο Δημόσιο, που για
λευτές, εργαζομένους
σοβαρά ποινικά αδικήματα έως την
σε κέντρα υγείας, διαολοκλήρωση της πειθαρχικής και
σώστες του ΕΚΑΒ και σε άλλες
θε διερεύνησης της υπόθε
ποινικής
ραπευτικές μονάδες στήριξαν
σής τους
τις λαμβάνουν μέρος του μι
δημόσιες δομές και την κοινωνία
σθού τους.
στην πιο σκληρή μάχη: Αυτή κα
Είναι οι 7.000 υγειονομικοί που
τά της πανδημίας.
μαζί με τις οικογένειές τους έχουν
Ηταν αυτοί που ακαταπόνη
καταδικαστεί εδώ και σχεδόν τρεις
τα περιέθαλψαν ασθενείς, διέσω
μήνες να ζουν στην ανέχεια και να
ανημετωπίζουν το φάσμα της από
σαν ζωές, που δίχως σκέψη μπή
καν στην πρώτη γραμμή, γιατί αυ
λυτης εξαθλίωσης.
τό επίτασσε το καθήκον τους. Ηταν
Είναι οι σπάνιες ειδικότητες ια
αυτοί που δεν λιγοψύχησαν ούτε
τρών με περιζήτητα βιογραφικά,
από τις συνεχόμενες βάρδιες ούτε
που αγνόησαν το δέλεαρ παχυ
από την απουσία ξεκούρασης ού
λών μισθών εκτός συνόρων, επι
λέγοντας να στηρίξουν την πατρί
τε ακόμη από την έλλειψη προστα
δα τους και αίφνης είδαν την πόρ
τευτικών μέσων. Ηταν αυτοί που
αναμετρήθηκαν με τη συνείδησή
τα εξόδου σε ένα τραγικά υποστελε
χωμένο ΕΣΥ. Είναι οι υγειονομικοί
τους, με το δικαίωμα της αυτοδιά
στα Χανιά, που εδώ και τρεις εβδο
θεσης του σώματός τους, με τον όρ
κο του Ιπποκράτη, με τον αποκλει
μάδες έχουν στήσει σκηνές έξω
σμό της άλλης άποψης και επέλεαπό το νοσοκομείο. Είναι αυτοί που
το πλέον οδυνηρό συναίσθημα που
ξαν να πουν το «όχι».
βιώνουν είναι η απομάκρυνση από
Είναι οι ήρωες του χθες, που
τους ασθενείς τους, από τη διάσω
οβιδιακά μεταμορφώθηκαν σε μο

Ντίνα Ιωακειμίβου

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ση ανθρώπων. Είναι αυτοί που στην
Αθήνα κάθε εβδομάδα συγκεντρώ
νονται στο πάρκο Ελευθερίας, διοργανώνοντας ανελλιπώς πορείες. Εί
ναι αυτοί που συγκεντρώνουν χρή
ματα και τρόφιμα για τους πλέον οι
κονομικά ευάλωτους ανάμεσά τους.
Είναι αυτοί που έχουν καταστεί αό
ρατοι: Οι πρώην ήρωες του ΕΣΥ και
των δημόσιων δομών και οι αποδι
οπομπαίοι τράγοι του σήμερα.
Είναι αυτοί που επέλεξαν το
«όχι» στην υποχρεωτικότητα μιας
προληππκής ιατρικής πράξης, που
παραπέμπει στις πλέον «σκοτει
νές» σελίδες της Ιστορίας. Επέλε
ξαν το «όχι» στην εργαλειοποίηση της πανδημίας, στην περιστο
λή των δικαιωμάτων αλλά και στον
καθ' εξακολούθηση εμπαιγμό. Αυ
τούσιος εμπαιγμός και διά στόμα
τος του υπουργού Επικράτειας Α.
Σκέρτσου, καθώς -όπως μάθαμε«δεν υπάρχουν μελέτες ότι οι έν
στολοι μεταδίδουν τον ιό» και επει
δή «λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση,
αν τεθούν σε αναστολή, δεν ανα
πληρώνονται εύκολα», υπογραμμί
ζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη
μία φορά την απόλυτη περιφρόνη
ση της κυβέρνησης για τους κατοί
κους αυτής της χώρας.

Οι υγειονομικοί στα Χανιά εδώ και τρεις εβδομά
δες έχουν στήσει σκηνές έξω από το νοσοκομείο,
διαμαρτυράμενοι για τις αναστολές εργασίας

Γ> \ΛΟΓΟΣ EPrA2GVEHQN fix σ· hOlOKOweC»,^

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ'

<λ'

8

 Κραυγή αγωνίας από τους υγειονομικουςμε αναστολη εργασιας
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

22-11-2021

νομικοί» με αναστολή εργασίαε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 To υπ. Υγείας επιβεβαίωσε... διαψεΰδοντας tn
δημοκρατία για τις500 επικίνδυνες ΜΕΘ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18-19

Επιφάνεια 2080.46
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ασθενών που χρειάζονται

κΑίνεε ΜΕβ£
xtiipis άδειο:

Επτοράλϊξο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

To υπ. Υγείαβ επιβεβαίωσε...
διαψεΰδονταβ tn δημοκρατία
για ns 500 επικίνδυνεε ΜΕΘ!
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 To υπ. Υγείας επιβεβαίωσε... διαψεΰδοντας tn δημοκρατία για τις500
1
επικίνδυνες ΜΕΘ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

Ομολόγησαν ότι λειτουργούν 50
Στην προσπάθειά του το υπ. Yysias
να μαε διαψεΰσει επιβεβαίωσε
το αποκαλυπτικό δημοσίευμα
ins «κυρία κάτικ ns δημοκρατίαβ»

παντήσεις υποτίθεται ότι προσπάθησε να δώσει
το υπουργείο Υγείας στην «κυριακάτικη δημο
κρατία» και στην αποκάλυψή της όη 500 ΜΕΘ εί
ναι χωρίς άδεια, αλλά, όπως φαίνεται, ουσιασπκά επιβεβαιώνει το δημοσίευμα. Η «δημοκρατία»
αποκάλυψε παραθέτοντας στοιχεία όπ η συντριππκή πλειο
νότητα των κλινών, που η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως πρόοθεσε, έγινε χωρίς την έγκριση των αρμόδιων Αρχών του υπ.
Υγείας, χωρίς να τηρούνται εθνικές και ευρωπαϊκές προδια
γραφές και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Η ανακοίνωση
του υπουργείου αναφέρει: «Η κυβέρνηση υπερδιπλασίασε ης
κλίνες ΜΕΘ τηρώντας όλες ης διαδικασίες. Ολες οι κλίνες που
αναπτύχθηκαν πληρούν ης προϋποθέσεις που απαιτούνται,
έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και έχουν στελεχωθεί με
εξειδικευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα, πέρα από ης δω
ρεές που έγιναν, οι υπόλοιπες ΜΕΘ αναπτύχθηκαν από έργα
ΕΣΠΑ, από τη λειτουργία κλειστών ΜΕΘ που εξοπλίστηκαν
και στελεχώθηκαν, και από την ανάπτυξη επιπλέον κλινών
σε υφιστάμενες ΜΕΘ, όπου προφανώς δεν απαιτείται άδεια.
Επομένως, αναφορές για δήθεν επικίνδυνες κλίνες ΜΕΘ εί
ναι παντελώς ψευδείς και προσβληυκές για τους ιατρούς και
νοσηλευτές που δίνουν την καθημερινή μάχη».

Α

Εικονική πραγματικότητα
Το υπουργείο Υγείας ακόμη μια φορά προσπαθεί να δημιουρ
γήσει μια εικονική πραγμαηκότητα. Αναφέρει στην ανακοί
νωση ότι δεν είναι απαραίτητη η άδεια, όταν ουσιασηκά και
εκεί που υπάρχουν ήδη κλίνες ΜΕΘ, αν υπάρξει ανάπτυξη
και νέων κλινών αυθαιρέτως, τότε αλλάζουν οι προδιαγραφές.
Χωρίς να αιηολογεί, θεωρεί όη πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Το δημοσίευμα της «δημοκρατίας» αναφέρει ακριβώς
ποιες προδιαγραφές έχουν παραβιαστεί ή έχουν παρακαμ
φθεί: «Η παράκαμψη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του
υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία των Μονάδων Ενταηκής Θεραπείας έγινε με την ψήφιση του νόμου 4812/2021,
που στο άρθρο 82 προβλέπει πως οι αλλαγές στους οργα
νισμούς των νοσοκομείων λόγω έκτακτων συνθηκών γίνο
νται έπειτα από εισήγηση του διοικητή της οικείας Υγειονο
μικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) και με απόφαση των αρ
μόδιων υπουργών. Μέσω του συγκεκριμένου νό
μου, επί της ουσίας η κυβέρνηση παρέκαμψε όλους
τους ελέγχους του υπουργείου και άναψε το πράσι
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ της κυβέρνησης πί
νο φως για τη δημιουργία των αυτοσχέδιων ΜΕΘ.
σω από την επιβολή των νέων μέτρων
Σύμφωνα με ασφαλείς και διασταυρωμένες πληρο
που θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα για
φορίες που έχουμε από το υπουργείο Υγείας, οι μό
την αναχαίτιση της πανδημίας έκανε λό
νες ΜΕθ που έχουν πάρει την έγκριση των αρμό
E,X>.W ■» ί»1»«™ Χ»*""""1
γο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε
διων υπηρεσιών είναι αυτές που προέρχονται από
ων Αδωνις Γεωργιάδης (φωτό).
το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ανέρχονται σε 174,
«Τα μέτρα λαμβάνονται γιατί πρέπει να
και η δωρεά της Βουλής στο Νοσοκομείο Σωτηρία,
βάλουμε έναν φραγμό στην εξάπλωση της
που αφορά 50 κλίνες ΜΕΘ.
πανδημίας, και να μη φτάσουμε στην κα
Από τις 700 λοιπόν κλίνες ΜΕΘ που η κυβέρνη
τάσταση που επικρατεί στη βόρεια Ευρώ
ση υποστηρίζει πως έφηαξε για το ΕΣΥ μονάχα οι πε
πη και να μείνει ανοιχτή η αγορά τα Χρι
ρίπου 220 είναι πλήρως εναρμονισμένες με ης εθνι
στούγεννα» είπε. Παράλληλα εξήγησε ότι
κές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι υπόλοιπες 500 κλί
οι περιορισμοί δεν έχουν υμωρηπκό χα
νες έχουν δημιουργηθεί στο πόδι, χωρίς να έχουν
ρακτήρα για τους ανεμβολίαστους πολί
ληφθεί υπόψη οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγρα
τες, αλλά έχουν ως σκοπό τόσο τη δική
φές που χρειάζεται ώστε αυτές οι ΜΕΘ να είναι λει
τους προστασία όσο και των υπολοίπων.
τουργικές και ασφαλείς». Οσον αφορά την επισήμαν
«Οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας κιν
ση όη το να αποκαλούνται επικίνδυνες οι ΜΕΘ είναι
δυνεύουν και θέλουμε να τους προστα
Το χθεσινό αποκαλυπτικό
προσβολή για γιατρούς και νοσηλευτές, να θυμίσουμε στο
τέψουμε, όχι να τους ημωρήσουμε. Επειδή
πρωτοσέλιδο της
υπουργείο Υγείας όη οι καταγγελίες προέρχονται από τους
κινδυνεύει η υγεία τους, συνακόλουθα κιν
«κυριακάτικης δημοκρατίας» δυνεύει και το ΕΣΥ» τόνισε.
ίδιους τους γιατρούς.

Δικαιολογΐεβ Αδωνη για την επιβολή των νέων μί

500

kAIvcs ΜΕΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάλιστα, απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός
lockdown και παρέθεσε δύο βασικούς λό
γους: «Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε το
ηθικό δικαίωμα να το επι
βάλουμε, διόη το 75% των
ενηλίκων έχει εμβολια
στεί. Επίσης, έχουμε δώ
σει τα περισσότερα χρή
ματα αναλογικά με το ΑΕΠ
της χώρας για να στηρί
ξουμε τις επιχει
ρήσεις και πλέον
δεν μπορούμε να
δώσουμε άλλα.
Οπως και η Ευ
ρώπη δεν ανοί
γει την κάνουλα
για να δώσει λεφτά
λόγω του πληθωρι
σμού. Η ιδέα να κά
νεις lockdown χωρίς

να ενισχύσεις οικονομικά ι
είναι σαν να ης οδηγείς στη
να ξεχάσο 'με αυτό το σενά|
Ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης
το ενδεχόμενο να ληφθού
τρα για τους ανεμβολίαστου
την ενίσχυση του ΕΣΥ, ο υτ
σε ότι από την εποχή διακι
ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπερδ
ΜΕΘ και, όπως ανέ'
να θέλουμε, ακόμα
να είχαμε δεν μπο
ξουμε άλλες, γκ
το προσωπικό >
σει. Η Γερμαν
σότερες ΜΕΙ
μα στον πλ
ασθενείς σε
ρες γιατί δεν ι
κές της, λόγω πίετ
μα υγείας της» κατ
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 To υπ. Υγείας επιβεβαίωσε... διαψεΰδοντας tn δημοκρατία για τις500
1
επικίνδυνες ΜΕΘ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

uv 500 επικίνδυνεβ κλίνεε MEO!
4.108 τα νέα κρούσματα,
76 έχασαν τη μάχη, στοικ
590 οι διασωληνωμένοι
ΑΚΟΜΗ 76 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους από επιπλοκές του
κορονοϊού, μεγαλώνοντας κι
άλλο τη λίστα των θυμάτων του
«αόρατου εχθρού» και επιβεβαι
ώνοντας πως ο φετινός Νοέμ
βριος είναι ένας «μαύρος» μή
νας για τη χώρα, η οποία πλέον
θρηνεί συνολικά 17.313 πολίτες
από την έναρξη της πανδημίας.
Οπως προέκυψε από τη χθε
σινή έκθεση του ΕΟΔΥ, τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν ανέρχονται σε 4.108.
Ο συνολικός αριθμός των κρου
σμάτων είναι 878.920, εκ των
οποίων 50,6% είναι άνδρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρού
σματα των τελευταίων εφτά
ημερών, 99 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε
ρικό και 2.869 είναι σχεπζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα. Από
το σύνολο των νέων μολύνσε
ων στην χώρα, 15 είναι εισαγόμενα, εκ των οποίων 10 εντο
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.

Ασφυκτική πίεση

ιλή των νέων μέτρων

^ ,J0

ενός
ς λόμε το

να ενισχύσεις οικονομικά τις επιχειρήσεις
είναι σαν να τις οδηγείς στη χρεοκοπία. Αρα
να ξεχάσο ·με αυτό το σενάριο».
Ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να ληφθούν επιπλέον μέ
τρα για τους ανεμβολίαστους. Σε ό,τι αφορά
την ενίσχυση του ΕΣΥ, ο υπουργός εξήγη
σε ότι από την εποχή διακυβέρνησης του
ΣΥΡ1ΖΑ έχουν υπερδιπλασιαστεί οι
ΜΕΘ και, όπως ανέφερε, «όσο και
να θέλουμε, ακόμα και 1 δισ. ευρώ
να είχαμε δεν μπορούμε να φτιά
ξουμε άλλες, γιατί δεν έχουμε
το προσωπικό να τις στελεχώ
σει. Η Γερμανία με τις περισ
σότερες ΜΕΘ ανά 100 άτο
μα στον πλανήτη στέλνει
ασθενείς σε γειτονικές χώ
ρες γιατί δεν φτάνουν οι δι
κές της, λόγω πίεσης στο σύστη
μα υγείας της» κατέληξε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παράλληλα, η πίεση στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας γίνεται ολοένα
και πιο ασφυκτική, καθώς οι διασωληνωμένοι «σκαρφάλωσαν»
στους 590, με διάμεση ηλικία τα
65 έτη. Το 83,4% έχει υποκείμε
νο νόσημα. Μεταξύ των διασωληνωμένων, οι 490 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και οι 100 είναι πλήρως εμβολια
σμένοι. Από την αρχή της πανδη
μίας έχουν πάρει εξιτήριο από υς
ΜΕΘ 3.438 ασθενείς.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εισαγω
γές νέων ασθενών με κορονοϊό
στα νοσοκομεία της επικράτει
ας είναι 385. 0 μέσος όρος ει
σαγωγών του επταημέρου είναι
433 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 38 έτη,
ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.
Ακόμη μία ημέρα η Αττι
κή βρέθηκε «στο κόκκινο», με
1.020 νέες μολύνσεις. Σε ανη
συχητικά επίπεδα και η επιδημιολογική εικόνα της Θεσσαλο
νίκης, αφού 733 πολίτες διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Ακολουθεί η Λάρισα με
155 κρούσματα, η Μαγνησία με
133, το Ηράκλειο με 125 και η
Φθιώτιδα με 107.

Οι emcrmpoves επαναφέρουν ατο
τραπέζι το ενδεχόμενο lockdown
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ και σε ένα εν
δεχόμενο lockdown έκανε αναφο
ρά ο καθηγητής Πνευμονολογίας
Στέλιος Λουκίδης (φωτό).
«Βρισκόμαστε σε δύσκολο κομ
μάτι. Βλέπουμε ότι υπάρχει φθίνουσα ανοσία του εμ
βολίου σε χρονικό δι
άστημα που υπολογί
ζεται στους 6 μήνες»
είπε αρχικά και συ
μπλήρωσε: «Εάν βρε
θούμε σε μεγάλο αδι
έξοδο, πιστεύω ότι θα
πάρουμε μέτρα όπως
αυτά που πήραν οι
ευρωπαϊκές χώρες.
Το θέμα είναι πώς θα
αναστείλουμε κάποια
κομμάτια για να μη
φτάσουμε εκεί. Νο
μίζω ότι το lockdown
είναι ένα από τα ζητήματα που θα
τεθούν το τραπέζι, αλλά ίσως με δι
αφορετικό τρόπο».
Δύο παράγοντες που θεωρεί ο
καθηγητής πως θα μπορούσαν να
συμβάλουν στη μείωση των κρου
σμάτων είναι η επαναφορά της μά
σκας στους εξωτερικούς χώρους

και η τηλεργασία. Παράλληλα, έκα
νε λόγο και για την τρίτη δόση, το
νίζοντας πως πρέπει να γίνει για
να στηθεί το τείχος ανοσίας. Αλλά
και ο διευθυντής της ΜΕΘ του Νο
σοκομείου «Παπανικολάου» Νίκος
Καπραβέλος έκανε
μια αποκάλυψη ανα
φορικά με την πίεση
που ασκείται στο ΕΣΥ
λόγω της έξαρσης της
πανδημίας. Οπως εί
πε στην εκπομπή
«Τώρα ό,τι συμβαίνει»
του Open, μία γιατρός
έχασε τις αισθήσεις
της από κόπωση και
χρειάστηκε να λάβει
ιατρική φροντίδα.
«Δεν είμαστε κα
λά. Μεγάλη προσέ
λευση. Πολύ μεγάλη
διασπορά. 100% η πληρότητα στις
κλίνες ΜΕΘ. Μία συνάδελφος έχα
σε τις αισθήσεις της και χρειάστη
κε να τη μεταφέρουμε στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών για πρώ
τες βοήθειες. Μεγάλη εξουθένωση
του προσωπικού. Εξω από τα όρια,
όχι στα όρια» επισήμανε.

Καρδίτσα: Πέθανε και ο πατέραβ
40 ημέρεβ μετά τον θάνατο του γιου
ΑΚΟΜΗ μία οικογενειακή τραγω
δία εκτυλίχθηκε στην Καρδίτσα,
με φόντο τον κορονοϊό, αφού ένας
πατέρας άφησε την τελευταία του
πνοή την ημέρα που γινόταν το
40ήμερο μνημόσυνο του γιου του!
0 52χρονος δεν τα κατάφερε, με
αποτέλεσμα χθες το πρωί, που συ
μπληρώνονταν 40 ημέρες από τό
τε που ο 32χρονος γιος του έχασε
τη μάχη με τον «αόρατο εχθρό», να
καταλήξει και εκείνος από επιπλο
κές της νόσου.
Πατέρας και γιος είχαν νοσή
σει μαζί και είχαν διασωληνωθεί
στη Λάρισα. Ωστόσο, για τον πατέ
ρα δεν υπήρχε κρεβάτι στη Μονά
δα Εντατικής Θεραπείας, με απο
τέλεσμα να μεταφερθεί στη Λαμία.
Η τραγική είδηση βύθισε σε νέο
πένθος το χωριό Μεσενικόλας της
Καρδίτσας όπου διέμεναν.
Από επιπλοκές του κορονοϊού κατέληξε και ένας 31χρονος
που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Covid
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί
ου της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπι
κά μέσα ενημέρωσης, είχε υποκεί
μενα νόσημα.
Την ίδια ώρα, αδιόρθωτοι παρα

μένουν οι ιδιοκτήτες και οι υπεύ
θυνοι καταστημάτων εστίασης, που
δεν πτοούνται από την έξαρση της
πανδημίας, αλλά εξακολουθούν να
λειτουργούν με τον δικό τους τρό
πο τις επιχειρήσεις.
Στο κλίμα αυτό, ένα κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στις
Σέρρες λειτουργούσε με 82 πελά
τες στο εσωτερικό του, αντί για 37
που προβλέπεται.

Σύλληψη
Ωστόσο, στην επιχείρηση είχε επι
βληθεί αναστολή λειτουργίας επτά
ημερών και πρόστιμο 2.000 ευ
ρώ στις 22 Οκτωβρίου, αφού είχε
15 όρθιους πελάτες στον εξωτερι
κό χώρο.
Γία τον λόγο αυτό αυτή τη φορά
συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυ
νος, βεβαιώθηκαν πρόστιμο 10.000
ευρώ και λουκέτο για 30 ημέρες,
ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία
σε βάρος του δίχρονου ιδιοκτήτη.
Αλλά και στην Κρήτη βεβαιώ
θηκαν «τσουχτερά» πρόστιμα, αφού
διαπιστώθηκε πως υπήρχαν θαμώνες που δεν διέθεταν πιστοποιητι
κά εμβολιασμού ή νόσησης.

KomooXiomoos:
Με κορονοϊό
στην απομόνωση
τουΚορυδαλλού
ΘΕΤΙΚΟΣ στον κορονοϊό βρέθη
κε ο επιχειρηματίας και βασικός
κατηγορούμενος για την υπόθε
ση της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος (φωτό), με αποτέλε
σμα να βρεθεί στην απομόνωση
των Φυλακών Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
ιδρυτής της εταιρίας επρόκειτο να
κάνει την τρίτη δόση του εμβολί
ου, η οποία όμως για άγνωστο λό
γο καθυστέρησε, ενώ είχε εμβολι
αστεί με τη
δεύτερη δό
ση πριν από
εννέα μή
νες. Η ηλι
κία του επι
χειρηματία
αλλά και η
επιβαρυ
μένη κατά
σταση της
υγείας του
αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες ανα
φορικά με την αντιμετώπιση του
κορονοϊού, ωστόσο εκφράζεται αι
σιοδοξία καθώς μέχρι στιγμής εμ
φανίζει ήπια συμπτώματα και όχι
κάτι ανησυχητικό.

Ερωτήματα
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη αυ
τή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το
εάν ελήφθησαν όλα τα απαραίτη
τα μέτρα προστασίας, προκειμένου
να αποφευχθεί κάτι τέτοιο και εάν
υπάρχουν ορισμένοι που επιθυ
μούν τη διεξαγωγή της πολύκρο
της δίκης με απάντα τον πρωταγω
νιστή του σκανδάλου.
Υπενθυμίζεται ότι οι 13 κατη
γορούμενοι για το σκάνδαλο της
Folli Follie θα καθίσουν οριστικά
στο εδώλιο, όπου θα κληθούν να
λογοδοτήσουν για βαρύτατα αδι
κήματα και εκιιμώμενη ζημία άνω
των 400.000.000 ευρώ.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθη
νών απέρριψε τις εφέσεις που εί
χαν καταθέσει τέσσερις κατηγο
ρούμενοι κατά της παραπομπής
τους και επικύρωσαν το πρωτό
δικο βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών της Αθήνας, με
το οποίο παραπέμπονται σε δίκη
13 άτομα, μεταξύ των οποίων και
τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου.
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 Νέα επιτροπή για τη δημόσια υγεία με επικεφαλής
τον Σωτήρη Τσιόδρα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 210.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1

22-11-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Νέα επιφοπή
για ιη δημόσια
υγεία με
επικεφαλής
τον Σωτήρη
Τσιόδρα

°

ια νέα επιτροπή, υπό τον τίτλο
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δη
μόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), συστήθηκε
g από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας με
επικεφαλής τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας
Σωτήρη Τσιόδρα και αντιπρόεδρο τον κα
θηγητή Επιδημιολογίας Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Η εξέλιξη αυτή στάθηκε αρκετή
για να αναζωπυρωθεί εκ νέου η φημολογία
περί κατάργησης ή αντικατάστασης της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την παν
δημία - ζήτημα που έχει απασχολήσει την
επικαιρότιίτα και στο πρόσφατο παρελθόν -,
εντούτοις η ηγεσία της οδού Αριστοτέλους
επιμένει πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Ειδικότερα, στο σχετικό ΦΕΚ υπογραμμί
ζεται ότι η θητεία της είναι τετραετής και
μπορεί να ανανεωθεί μία ακόμα φορά, ενώ
στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή
αποζημίωση. Και υπογραμμίζεται ότι «η
Επιτροπή καθίσταται καθολικός διάδοχος
από τη συγκρότησή της όλων των λοιπών
Επιτροπών Δημόσιας Υγείας, εξαιρουμένων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVTD-19 και της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες, και παραλαμβάνει
την έκθεση πεπραγμένων, τα απολογιστικά
στοιχεία δράσης και το αρχείο τους, έπειτα
' · από σχετική απόφαση του γενικού γραμ
ματέα Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των
διατάξεών του».
Εν τω μεταξύ, αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η συμμετοχή του Γιώργου Νικολάίδη,
ψυχιάτρου και διευθυντή της Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ως
αναπληρωματικού μέλους στην εν λόγω
Επιτροπή. Αιτία έχουν σταθεί δημόσιες το
ποθετήσεις του, με τις οποίες φέρεται να
έχει ταχθεί κατά του μέτρου του lockdown,
υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο του πανδημικού ιού, ενώ παράλληλα έχει εκφράσει
επιφυλάξεις για την ασφάλεια των εμβολίων.

Μ

ΜΑΡΘΑ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

Αρνητικά σχόλια έχει ηροκαλέσει
η συμμετοχή του Γιώργου
Νικολαϊδη, ψυχιάτρου και
διευθυντή ms Διεύθυνσης
Ψυχικής Υγεία5 και Koivavums
IIp0voiQS του Ινστιτούτου Υγεία?
του Παιδιού, ο onoios έχει
εκφράσει επιφυλάξεις
για την ασφάλεια των εμβολίων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επιστράτευσαν γιατρούς άλλων νοσοκομείων,
ακόμη και ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:

13

Επιφάνεια 498.4 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

22-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Θέματα:

Σελ.:

1

ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστράτευσαν γιατρούς άλλων
νοσοκομείων, ακόμη και ανεμβολίαστους
►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ΟΥΤΕ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ των για
τρών έμεινε χωρίς... ασυναρτη
σίες, αηοδεικνύοντας ότι σχεδόν
καμιά προετοιμασία και κανένας
έλεγχος δεν έγινε στην επιλογή
τους. Ανεμβολίαστοι που εύκολα
θα μπορούσαν να εντοπιστούν
από το σύστημα αλλά και γιατροί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που δουλεύουν σε... άλλα νοσο
κομεία κλήθηκαν προσωρινά, για
να αρθεί η επιστράτευσή τους τις
επόμενες ώρες.
Ηταν πολλά τα περιστατικά
που αποδεικνύουν την προχει
ρότητα της επιστράτευσης ή την
επικοινωνιακή εκμετάλλευση
που επιχείρησε το υπουργείο
Υγείας διαλέγοντας ονόματα
στην τύχη. Τρεις στις 12 επιστρα
τεύσεις γιατρών στο «Ιπποκράτειο» ήταν λάθος: δύο γιατροί
υπηρετούσαν σε άλλα νοσοκο
μεία και μία ήταν ανεμβολίαστη.
Από τις 7 επιστρατεύσεις στον
«Αγιο Παύλο», ο ένας γιατρός
ήταν ανεμβολίαστος και ο άλ
λος υπηρετεί ήδη ως διευθυντής
Πνευμονολογικής Κλινικής στο
424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
«Ολα έγιναν λίγο πρόχειρα,
πήραν ψυχρά τη λίστα των συμ
βεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και
διάλεξαν», λέει ο Δρόσος Τσαβλής, επιστρατευμένος πνευ
μονολόγος στο «Ιπποκράτειο»,
τέως πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. «Πέ
ρυσι τον Νοέμβριο είχα δηλώσει
εθελοντής αλλά δεν με κάλεσαν
ποτέ. Φέτος δεν το έκανα, προ
τίμησα να πάρει την ευθύνη το
κράτος και για την επιστράτευση
των γιατρών και του σχεδίου στο
οποίο εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Διότι διαφορετικά
θα υπήρχε η εντύπωση ότι μας
χάιδεψαν τ’ αυτάκια με τα 2.000
ευρώ ή δεν ξέρω πόσα άλλα
λεφτά δίνουν και γι’ αυτό ανταποκριθήκαμε. Καλύτερα λοιπόν
να γίνει η συμμετοχή μας μέρος
μιας υποχρεωτικής αποστολής
για να βοηθήσουμε, όπως και θα
το κάνουμε με την παρούσα κα
τάσταση».
Σχολιάζει όμως ότι η επιστρά
τευση δεν έγινε με τη σοβαρότη

τα που απαιτούν οι στιγμές. «Εί
ναι απίστευτο αυτό που συνέβη,
όλα έγιναν κεντρικά στην Αθήνα
από τις λίστες του ΕΟΠΥΥ, οι κα
τά τόπους ΥΠΕ δεν ήξεραν τίπο
τα», λέει. Και διευκρινίζει πως, σε
ό,τι αφορά τα καθήκοντά τους,
«φαίνεται ότι η διοίκηση του νο
σοκομείου έχει κάνει μια προερ
γασία, ξέρει δηλαδή ο καθένας
μας πού θα πάει».
Την ίδια στιγμή η κατάσταση
στα νοσοκομεία έχει ξεπεράσει
τις αντοχές των υποδομών και
του προσωπικού, με γιατρούς να
καταρρέουν εν ώρα εργασίας,
όπως καταγγέλθηκε στο «Παπανικολάου». Χαρακτηριστική η κα
τάσταση στο Νοσοκομείο «Αγιος
Παύλος» καθώς, όπως κατήγ
γειλαν ασθενείς στην «Εφ.Συν.»,
την Παρασκευή το βράδυ όλοι
λαχτάρισαν, καθώς το σύστημα
παροχής οξυγόνου βρέθηκε στα
όριά του με αποτέλεσμα ένας
υπόκωφος συριγμός σε όλες τις
σωληνώσεις να μην αφήνει κανέναν να ησυχάσει. Σύμφωνα με
πληροφορίες, κινητοποιήθηκαν η
διοίκηση και η ιδιωτική εταιρεία
που είχε εκτελέσει τα έργα στην
εγκατάσταση οξυγόνου με μεγά
λωμα στη διατομή των σωλήνων
παροχής, π αναταραχή κράτησε
ώρες μέχρι που το πρόβλημα λύ
θηκε, αλλά όλοι κρατούν και την
ανάσα τους. Ισως τα έργα στη
μονάδα οξυγόνου δεν ήταν αρ
κετά κυρίως για το μέγεθος των
απαιτήσεων με τη μετατροπή του
νοσοκομείου σε μονοθεματικό
και τους ασθενείς Covid να έχουν
πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε οξυ
γόνο. Ο «Αγιος Παύλος» διαθέτει
90 κρεβάτια για ασθενείς Covid
και χθες τα 75 από αυτά ήταν γε
μάτα (25 οι εμβολιασμένοι). Γε
μάτες και οι 7 κλίνες ΜΕΘ (δύο οι
εμβολιασμένοι ασθενείς).
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 ΕΣΥ εκτός ορίων! Γιατρός λιποθύμησε, νοσηλεύτρια
χάθηκε στην άσφαλτο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 128.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1

22-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΣΥ 8KI0S ορίων!
Hatpos λιποθύμησε,
νοσηλεύτρια χάθηκε
στην άσφαλτο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε κατάσταση πολιορκίαε βρίσκεται το ΕΣΥ λόγω τηε πίεσηε από τα χιλιάδεε νέα κρού
σματα κορωνοϊού που καταγράφονται καθημερινά. Το νέο κύμα τηε πανδημίαε πιέζει
αφόρητα τα νοσοκομεία ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα με τουε γιατρούε και τουε νοσηλευτέε να βρίσκονται στα όρια τηε εξουθένωσηε. Χαρακτηριστικό τηε κατάστασηε εί
ναι το περιστατικό που αποκάλυψε ο γιατρόε Νίκοε Καπραβέλοε με συνάδελφό του να
χάνει τιε αισθήσειε τηε από κόπωση και να μεταφέρεται στο τμήμα Επειγόντων περι
στατικών για να λάβει ιατρική φροντίδα. Από τη δική του πλευρά ο Αλκιβιάδηε Βατόπουλοε σχολιάζει πωε ο κορωνοϊόε «χτυπά σαν ανταρτοπόλεμοε» και τόνισε πωε εί
ναι ακόμα δύσκολο να πούμε πωε θα κάνουμε Χριστούγεννα. Εξάλλου, νωπέε είναι
ακόμα οι μνήμεε από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τη νοσηλεύτρια Μαρία Μπάθα του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. «Δεν άντεξαν τα μάτια σου από την
κούραση και έκλεισαν», ήταν η ανάρτηση των συναδέλφων τηε.
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