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ΑΡΘΡΑ
23/11/2021
1) [ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, Σελ. 14 ] [] "Λαγός της κυβέρνησης ο Εξαδάκτυλος"
2) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 16 ] [] «Πού είναι οι εισαγγελείς;»
3) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 8 ] [] Μπαίνουν στη μάχη των εφημεριών
4) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,9 ] [] ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Δεν απέδωσε η αναστολή στους υγειονομικούς»
5) [KONTRANEWS, Σελ. 9 ] [] Λαγός της κυβέρνησης ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
6) [KONTRANEWS, Σελ. 1,8 ] [] Δραματικές εφημερίες στα νοσοκομεία της Β. Ελλάδας
7) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 18-19 ] [] Eκτός ορίων οι υγειονομικοί και τα νοσοκομεία στη Β.Ελλάδα
8) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,21-22 ] [] Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων και επίταξη του ιδιωτικού τομέα
9) [KONTRANEWS, Σελ. 14 ] [] Ερχεται και πεμπτο κύμα πανδημίας
10) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1,14-15 ] [] Ξορκίζουν το lockdown χωρίς ενίσχυση του ΕΣΥ
11) [ΑΥΓΗ, Σελ. 16 ] [] Χιλιάδες πολίτες «στο περίμενε» για την τρίτη δόση
12) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 21,23 ] [] Μέρισμα 338 εκατ. σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και αναπήρους
13) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,16-17 ] [] ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Το ΕΣΥ κλείνει για τις άλλες ασθένειες
14) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,6 ] [] Διώξεις για εγκληματική οργάνωση
15) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 2 ] [] «Ο πρόεδρος των Ιατρών είναι ‘‘λαγός'' της κυβέρνησης»
16) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 10 ] [] «Κράτος και ΕΣΥ κατά των πολιτών»
17) [ΜΑΚΕΛΕΙΟ, Σελ. 10 ] [] «Τραγική η κατάσταση στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός"»
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 "Λαγός της κυβέρνησης ο Εξαδάκτυλος"
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Επιφάνεια 487.3 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

2340

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

"Λαγός της κυβέρνησης ο Εξαδάκτυλος"
Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι αποδοκιμάζει "με κάθε τρόπο τις δη
λώσεις του προέδρου του ΠΙΣ" υπογραμμίζοντας ότι ο Αθα
νάσιος Εξαδάκτυλος "λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης
για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας"
υνεχίζονται οι αντιδράσεις από και αναφέροντας πως ο FDA ενέκρινε την
φορείς της ιατρικής κοινότη 3η δόση σε ενήλικες. Επίσης, δήλωσε
τας που αποδοκιμάζουν τις πως από το CDC υπάρχει ισχυρή σύστα
πρόσφατες δηλώσεις του πρό ση για τους άνω των 50. Στη συνέχεια, α
εδρου του Πανελλήνιου Ιατρι ναφέρθηκε στα αποτελέσματα από μελέ
κού Συλλόγου να πληρώνουν μέρος
της
τη, υπογραμμίζοντας
την αποτελεσματινοσηλείας τους οι ανεμβολίαστοι κότητα
για τοντης 3ης δόσης, εξηγώντας πως οι
κορωνοϊό. Η Π0ΕΔΗΝ τονίζει ότι αποδο- ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι συνήθεις
κιμάζει "με κάθε τρόπο τις δηλώσεις του ενώ στόχος των εμβολίων, στις κλινικές
προέδρου του ΠΙΣ" υπογραμμίζοντας ότι μελέτες, είναι η προστασία από σοβαρή
ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος "λειτουργεί ως νόσηση και θάνατο. Επίσης, επανέλαβε
λαγός της κυβέρνησης για την ιδιωτικο πως και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον
ποίηση του δημόσιου συστήματος υγεί κορωνοϊό αλλά αυτό συμβαίνει λιγότερο
ας". Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει "απαράδε συχνά σε σχέση με τους ανεμβολίαστους
κτη και απάνθρωπη" την πρόταση εκτιμώ και για πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ε
ντας πως "οδηγεί σε κατάργηση κάθε έν πιπλέον, τόνισε, τάχιστα παράγονται τα
νοιας δημόσιας δωρεάν περίθαλψης, α αντισώματα μετά την 3η δόση, ενώ ση
φού με τη λογική αυτή οι ασθενείς οποιοι- μείωσε η υβριδική ανοσία, δηλαδή η νό
δήποτε ασθενείς που κρίνεται ότι δεν εί σος και ο εμβολιασμός, παρέχει την κα
χαν εφαρμόσει προληπτικά μέτρα πριν α λύτερη προστασία, καταλήγοντας πως
σθενήσουν ή τραυματιστούν όπως παχύ στο εξής: "Εμβολιασμός για τον COVIDσαρκοι, καπνιστές ή οδηγοί θα πρέπει να 19, εμβολιασμός και για τη γρίπη, θα έ
πληρώνουν μέρος των νοσηλίων τους".
χουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Είναι διαφο
Θεοδωρίδου: "Θα έχουμε
ρετική η φετινή χρονιά". Ο Γενικός Γραμ
δύσκολο χειμώνα"
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντα ανέφερε και τις επιλογές του mix and
κτών Υγείας για την πορεία των εμβολια match, λέγοντας συγκεκριμένα πως: Ό
σμών στη χώρα, η κ. Μαρία Θεοδωρίδου, σοι έκαναν τις δύο πρώτες δόσεις με mrπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο na εμβόλιο ή Astrazeneca, συστήνεται να
λιασμού, και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, κάνουν την τρίτη δόση έξι μήνες μετά τη
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρο δεύτερη, με mrna εμβόλιο. Όσοι έκαναν
ντίδας Υγείας, αναφέρθηκαν στην πορεία μία δόση του Johnson & Johnson, συστήτων εμβολιασμών στη χώρα και στη χορή νεται να κάνουν την αναμνηστική δόση
γηση της τρίτης δόσης.
δύο μήνες μετά, είτε με το σκεύασμα της
Η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε αρχικά πως οι Johnson & Johnson, είτε με εμβόλιο mr
χώρες στην Ευρώπη είναι αναμενόμενο na. Για όσους έκαναν την πρώτη δόση με
να αγωνιούν, τονίζοντας πως ο εμβολια mrna εμβόλιο και την δεύτερη με John
σμός προστατεύει, με τη χορήγηση της son & Johnson, δεν συστήνεται αναμνη
3ης δόσης να έχει αρχίσει στη χώρα μας στική δόση.

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Πού είναι οι εισαγγελείς;»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Επιφάνεια 561.8 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

ΠΟΕΔΗΝ

«Πού είναι οι εισαγγελείς;»
Τις φρικιαστικές εικόνες σια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης περιγράφουν στην «Εφ.Συν.»
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που αναρωτιούνται: «Μιλήσαμε για υποθεραπεία
ασθενών και εγκλήματα. Γιατί δεν μας κάλεσε ούτε ένας εισαγγελέας;»

ώθηκαν και τα
λόγια» στη Θεσ
σαλονίκη. Αυτό
απαντούν υγει
ονομικοί της
πρώτης γραμ
μής στην «Εφ.
Συν.» και δεν
έχει νόημα να μπαίνει κανείς
σε δραματικές λεπτομέρειες, με
19 ανθρώπους στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου εκτός ΜΕΘ, σε
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
και χειρουργικές αίθουσες, και
άλλους 10 στο ΑΧΕΠΑ, ως απο
λογισμό μόνο των δύο πρόσφα
των εφημεριών.
«Μιλήσαμε: για υποθερα
πεία ασθενών και κανένας δεν
συγκινήθπκε, για εγκλήματα και
κάνουν ότι δεν μας ακούν, για
δολοφονίες κι είναι σαν να μιλή
σαμε στο κενό. Ούτε ένας εισαγ
γελέας δεν μας κάλεσε να ρω
τήσει πώς και γιατί λέμε τέτοια
πράγματα. Υπάρχει άραγε ένας
εισαγγελέας στη χώρα που έχει
διάθεση να ασχοληθεί; Τι νόημα,
λοιπόν, έχουν μερικές δπλώσεις
παραπάνω;». Είναι η συμπύκνω
ση δηλώσεων απαυδησμένων
γιατρών και νοσηλευτών στην
«Εφ.Συν.», χθες το απόγευμα, με
την κούραση να ακούγεται στη
φωνή τους.

«Φεύγουν αηδιασμένοι»
Χαρακτηριστική, πάντως,
η περιγραφή που έκανε χθες ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ /PO O L EUROKINISSI

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την κα
τάσταση της εφημερίας στο
ΑΧΕΠΑ: «Δεν περιγράφεται η
τραγικότητα των συμβάντων,
χθες το βράδυ. Γιατροί, νοση
λευτές έπρεπε να διασωλπνώσουν και δεν έβρισκαν υλικά,
φάρμακα. Διασωληνωμένοι
ασθενείς στις κλινικές χωρίς
παρακολούθπση και εξοπλισμό
περιμένουν τον θάνατο». Και

για τις αντοχές του προσωπι
κού: «Το προσωπικό εξαντλη
μένο και παραδομένο. Φοράει
τη στολή και τη βγάζει σε οκτώ
ώρες. Κατουριέται πάνω του, ζα
λίζεται, λιποθυμάει! Δεν υπάρ
χουν λόγια να περιγράφεις την
κατάσταση».
Τι παραπάνω να προσθέσει
κανείς; Οσα λέει, για παρά
δειγμα, η νοσηλεύτρια Ελένη
Μπακιρλή στην εφημερίδα

μας, διαπιστώνοντας πως «δεν
είναι μόνο οι ελλείψεις από συ
ναδέλφους σε αναστολή, είναι
αυτοί που φεύγουν αηδιασμένοι
νωρίτερα στη σύνταξη και είναι
επίσης και το πλήθος των συμβασιούχων συναδέλφων που
τραβάνε τώρα το ζόρι και δεν
ξέρουν αν αύριο έχουν δουλειά,
αν λέγεται δουλειά η άθλια σύμ
βαση που έχουν».
Χθες το βράδυ, στο Εργατικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Ενωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσ
σαλονίκης είχε καλέσει σύσκε
ψη φορέων και σωματείων για
την οργάνωση του συλλαλητη
ρίου της Πέμπτης. Ο πρόεδρος
της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, έλεγε πριν από τη σύ
σκεψη στην «Εφ.Συν.» ότι ήταν
απαισιόδοξος για τη βοήθεια
που θα προσφέρουν οι επιστρα
τευμένοι γιατροί: «Είναι δεδομέ
νο ότι αυτή η επιλογή είναι φι
άσκο, τέτοια προχειρότητα δεν
την περιμέναμε, η λύση είναι
μία: επίταξη όλου του ιδιωτικού
τομέα».
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 Μπαίνουν στη μάχη των εφημεριών
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

8

Επιφάνεια 473.2 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Μπαίνουν στη μάχη των εφημεριών
Στις επάλξεις για να αυνδράμουν οτο Νοαοκομείο Βόλου οι έξι ιδιώτες παθολόγοι και πέντε
πνευμονολόγοι - 208 νέες μολύνσεις και υψηλή πληρότητα οτις κλινικές και τη ΜΕΘ κορονοϊού
αβά ανάσα στο Νοσοκομείο Βό
λου, που δέχεται ασφυκτική πίε
ση εξαιτίας των αυξημένων νοση
λειών, αναμένεται να δώσουν με την πα
ρουσία τους τις επόμενες μέρες οι 11
ιδιώτες γιατροί που μπαίνουν στη μάχη
για να συνδράμουν στις εφημερίες στις
κλινικές κορονοϊού.

Β

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εντάσ
σονται πλέον οτο πρόγραμμα των
εφημεριών στο Αχιλλοπούλειο. Χθες
μάλιστα στο αμφιθέατρο του Αχιλλοπούλειου πραγματοποιήθηκε συνάν
τηση, στην οποία, σε καλό κλίμα, κα
θορίστηκε το πρόγραμμα των εφημε
ριών τους για την αντιμετώπιση του
κύματος πανδημίας, παρουσία του δι
οικητή Γιάννη Ντόκου, του αναπληρω
τή διοικητή Σταύρου Μπαμπούνη, του
διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Καραμέτου Ηλία, της προέδρου του Επι
στημονικού Συμβουλίου και διευθύν

Από τη συνάντηση που είχαν με τους ιθύνοντες στο Αχιλλοπούλειο οι ιδιώτες
γιατροί, που θα συνδράμουν στο Νοσοκομείο Βόλου στις εφημερίες

τριας της ΜΕΘ Αντιγόνης Καραθάνου,
του επιστημονικά υπεύθυνου των κλι

68χρονο, που είχε διακομιστεί από

καν 58 μολύνσεις. Ειδικότερα, σε συνο-

νικών Covid-19 Χαράλαμπου Μάν-

την Καρδίτσα.

λικόαριθμό 107 δειγμάτων καταγράφη-

Επίσης, στην παραλία του Βόλου σε

καν τρία θετικά κρούσματα Covid-19,

σύνολο 490 δειγμάτων καταγράφη-

δρου και της διευθύντριας της Νοση
λευτικής Υπηρεσίας Κατερίνας Χαρανά. Χθες νοσηλευόταν στο Αχιλλοπούλειο συνολικά 95 ασθενείς με κορονοϊό, τρεις εκ των οποίων διασωληνω-

Επιπλέον 208 μολύνσεις
το τελευταίο 24ωρο
και 58 θετικά

κες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

που αφορούν σε έναν άντρα κα ι δύο γυ-

καν 11 θετικά κρούσματα σε οκτώ άν

ναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

τρες και τρεις γυναίκες με διάμεση ηλι

Εξάλλου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο σε

κία τα 35 έτη, ενώ στην ΤΟΜΥ Ιωλκού

συνολικό αριθμό 291 δειγμάτων κατα-

σε σύνολο 78 δειγμάτων καταγράφηκαν 8 θετικά κρούσματα σε έξι άντρες

μένοι εκτός ΜΕΘ, σε θάλαμο αρνητι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

γράφηκαν 12 θετικά κρούσματα σε

κής πίεσης. Το πρωί χθες στη ΜΕΘ

κρούσματα της νόσου που καταγράφη-

πέντε άντρες και επτά γυναίκες με διά

και δύο γυναίκες με διάμεση ηλικία τα

Covid του Νοσοκομείου έφυγαν από

καν τις τελευταίες 24 ώρες στη Μαγνη

μεση ηλικία τα 30 έτη, ενώ στο ΚΑΠΗ

32 έτη. Τέλος, στην Αγριά πραγματο

τη ζωή δύο άνδρες. Πρόκειται για τον

σία ανέρχονται σε 208, εκ των οποίων

Αγ. Βασιλείου σε συνολικό αριθμό 547

ποιήθηκαν 127 τεστ τα αποτελέσματα

καθηγητή του ΓΕΛ Βελεστίνου (σχετι

τα 8 στις Βόρειες Σποράδες. Επιπρο

δεινμάτων καταγράφηκαν 24 θετικά

των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

κό ρεπορτάζ σε άλλη στήλη) και

σθέτους από τα rapid test επιβεβαιώθη

κρούσματα σε 12 άντρες και 12 γυναί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ
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 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Δεν απέδωσε η αναστολή
στους υγειονομικούς»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 307.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:

«Δεν απέδωσε
η αναστολή στουε
υγειονομικούε»
-----------Ο------------

ΓΚΡΕΜΙίεΤΟΑΦΜΉΜΑΙΗΣΥηΟΗΡΕΙΤΠΚΟΤΗΤΑΣ
μολογία κυβερνητικής απο
0 Οικονόμου ομολόγησε ότι
τυχίας συνιστά η κυνική
δεν απέδωσε το μέτρο του
παραδοχή του Γιάννη Οι
αναγκαστικού εμβολιασμού
κονόμου ότι το αυταρχι
κό και αχρείαστο μέτρο της
στουε υγειονομικοϋε
υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
στους υγειονομικούς δεν απέδωσε. «Η
πραγματικότητα είναι ότι η υποχρεωηκότητα εκεί δεν σου απέδωσε μείζονα
γράφους, στο περιθώριο της μαραθώ
πράγματα» ανέφερε επί λέξει ο κυβερ
νιας συζήτησης στην Ολομέλεια σε επί
νητικός εκπρόσωπος, συνομιλώντας
πεδο πολιηκών αρχηγών.
με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες,
Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος ο Θάπλήττοντας με τον πιο σαφή τρόπο το
νος Πλεύρης έχει επιμείνει πολλάκις
αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου -αλ
πως «έχει αποτελέσματα η υποχρεωλά και του ίδιου του υπουργού Υγεί
τικότητα», επικαλούμενος και τα σχετι
ας θάνου Πλεύρη- περί επιτυχημένης
κά στοιχεία. 0 Γιάννης Οικονόμου την
πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβέρνη
ίδια ώρα, αναφερόμενος στον εμβολια
σης, η οποία δήθεν απέδωσε καρπούς.
σμό στα Σώματα Ασφαλείας, με αφορ
«Εδώ που τα λέμε και η ιστορία του
μή τη γνωστή δήλωση Σκέρτσου και τη
μέτρου στους υγειονομικούς τι σου
συνεπακόλουθη ανάδραση του ΣΥΡΙέδωσε; Παρά το γεγονός ότι εκεί κα
7Α, ανέφερε πως «δεν είναι πολύ κάτω
νείς δεν αμφέβαλε ότι πρέπει να γί
από τον μέσο όρο». Ερωτηθείς δε από
νουν, επιβάλαμε και μέτρα, τους κόπη
τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμε
κε και ο μισθός. Υπάρχει κόσμος εκεί
νο νέου lockdown, ο κυβερνηηκός εκ
που επιμένει, είναι χωρίς μισθό 2-2,5
πρόσωπος εκτίμησε πως δεν θα φτά
μήνες πόσο είναι, και παρ’ όλα αυτά δεν
σουμε σε ακραίου τύπου διλήμματα,
πάνε να εμβολιαστούν» πρόσθεσε ανε
θέτοντας ως βασική προτεραιότητα να
ρυθρίαστα, μιλώντας στους δημοσιοαντέξει το ΕΣΥ από το εν εξελίξει κύ
μα. «Στην ερώτηση τι θα γίνει άμα γί
νει Αρμαγεδδών και πώς ορίζεται ο Αρμαγεδδών, δεν υπάρχει απάντηση» εί
πε σιβυλλικά. Αίσθηση προκάλεσαν οι
αναφορές του κυβερνηυκού εκπροσώ
που για το ΚΙΝ.ΑΛ., καθώς ισχυρίστηκε
πως «παρακολουθούμε την εσωκομμαηκή διαδικασία», αλλά «δεν έχουμε κα
μία διάθεση ανάμειξης ούτε άμεσα ού
τε έμμεσα». Εκτίμησε δε πως ο Αλέξης
Τσίπρας «κοιτάει προς το Ϊ3ΝΑΛ», κα
θώς «θέλει να σιγουρευτεί ότι θα είναι
δεύτερος με διαφορά από το τρίτο κόμ
μα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Λαγός της κυβέρνησης ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 116.25 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ

Λαγός της κυβέρνησης ο Αθανάσιος Εξαδάκπιθος
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι αντιδράσεις από φορείς της ιατρι
κής κοινότητας που αποδοκιμάζουν τις δηλώσεις του
πρόεδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να πλη
ρώνουν μέρος της νοσηλείας τους οι ανεμβολίαοτοι για
τον κορωνοϊό. Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι αποδοκιμάζει «με
κάθε τρόπο τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΙΣ» υπο
γραμμίζοντας ότι ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος «λειτουρ
γεί ως λαγός της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση
του δημόσιου συστήματος υγείας». Η ΠΟΕΔΗΝ χαρα
κτηρίζει «απαράδεκτη και απάνθρωπη» την πρόταση
εκτιμώντας πως «οδηγεί σε κατάργηση κάθε έννοιας
δημόσιας δωρεάν περίθαλψης, αφού με τη λογική αυτή
οι ασθενείς οποιοιδήποτε ασθενείς που κρίνεται ότι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δεν είχαν εφαρμόσει προληπτικά μέτρα πριν ασθενή
σουν ή τραυματιστούν όπως παχύσαρκοι, καπνιστές ή
οδηγοί θα πρέπει να πληρώνουν μέρος των νοσηλίων
τους». Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) «δηλώ
νει κατηγορηματικά ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα των
πολιτών η δωρεάν περίθαλψη», διαχωρίζοντας ουσι
αστικά τη θέση του από αυτήν που εξέφρασε ο πρόε
δρος του ΠΙΣ. Τις δηλώσεις Εξαδάκτυλου είχαν σπεύσει να καταδικάσουν άμεσα και με τον πιο κατηγορη
ματικό τρόπο και τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
σωματεία των νοσοκομειακών γιατρών και των εργα
ζομένων στο ΕΣΥ -ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ- χαρακτηρίζοντάς τες επιεικώς απαράδεκτες.

5

 Δραματικές εφημερίες στα νοσοκομεία της Β.
Ελλάδας
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 300.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ NOIHAEYTPIfl

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕ! ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Β.ΕΑΑΑΔΑΙ
ΕφιαλτικέΒ είναι οι εφημερίε5 στα νοσοκομεία
ms Βόρεια$ Ελλάδα$. Το νοσηλευτικό προσωπι
κό εργάζεται στα όριά του, υπό τρομερή πίεση.
Μάλιστα, το Σάββατο, μία νοσηλεύτρια στο νο
σοκομείο Παπανικολάου λιποθύμησε.

> ΣΕΛ.8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δραματικές εφημερίες στα νοσοκομεία της Β. Ελλάδας
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-11-2021

ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ ΝΟΕΗΑΙΥΤΡΙΑ

Δραματικές εφημερίες στα
νοσοκομεία της Β. ΕΠΠάδας
ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ είναι οι εφημερίεε στα νοσοκομεία ms Βόρειas Ελλάδαε. Το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται στα όριά
του, υπό τρομερή πίεση. Μάλιστα, το Σάββατο, μία νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Παπανικολάου λιποθύμησε. Μόνο στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο έγιναν χθεε 50 εισαγωγέε ασθε
νών, ενώ η μέρα έκλεισε με 36 γεμάτα κρεβάτια γεμάτα am
ΜΕΘ και δεκάδεε πολίτεε διασωληνωμένουε εκτόε ΜΕΘ. Στο
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έχουν μέχρι στιγμήε θ εισαγωγέε κρου
σμάτων, όλοι ανεμβολίαστοι, ενώ 50 ασθενείε νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι εκτόε ΜΕΘ και 110 είναι σε απλέ5 κλίνεε.
Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», οι γιατροί
κάνουν λόγο για μια «δραματική» εφημερία, ενώ υπογραμ
μίζουν ότι γίνεται μάχη για us ΜΕΘ: Σημειώθηκαν 110 προσελεύσειε και έγιναν 50 εισαγωγέε ασθενών με us 36 κλί
νεε ΜΕΘ να είναι ofUs γεμάτεε. Μάλιστα στο εν λόγω νοσο
κομείο μεταφέρθηκαν περιστατικά στο από άλλα ιδρύματα,
ωστόσο δεν ήταν σοβαρό και στη συνέχεια διακομίστηκαν
σε άλλα νοσοκομεία και σε ένα ιδιωτικό που έχει ριχτεί και
αυτό στην μάχη.

Υπουργείο Yyeias
Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Υγείαε σχετικά με δημο
σιεύματα περί δήθεν επικινδυνότηταε των κλινών ΜΕΘ και
μείωση των δαπανών υγείαε. Στην ανακοίνωση τονίζεται
μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση υπερδιπλασίασε us κλίνεε
ΜΕΘ τηρώνταε oftes us διαδικασίεε, και ότι οι αναφορέε για
δήθεν επικινδυνότητα των κλινών είναι παντελώε ψευδείε
και προσβλητικέε για τουε ιατραύε και νοσηλευτέε. Συγκε
κριμένα, αναφέρει:
Για κλίνεε ΜΕΘ και επικιvδuvόmτa: Η κυβέρνηση υπερδιπλα
σίασε us κλίνεε ΜΕΘ τηρώνταε όλεε us 6ιαδικασίε5.'0λε5
οι κλίνεε που αναπτύχθηκαν πληρούν us ηροϋηοθέσειε που
απαιτούνται, έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και έχουν στε
λεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Συγκεκριμένα πέρα
από us δωρεέε που έγιναν οι υπόλοιπεε ΜΕΘ αναπτύχθηκαν
από έργα ΕΣΓΊΑ, από την λειτουργία κλειστών ΜΕΘ που εξο
πλίστηκαν και στελεχώθηκαν και από την ανάπτυξη επιπλέ
ον κλινών σε υφιστάμενε5 ΜΕΘ όπου προφανώε δεν απαι
τείται άδεια. Επομένωε αναφορέε για δήθεν επικίνδυνεε κλί
νεε ΜΕΘ είναι παντελώε ψευδείε και προσβλητικέε για τουε
ιατρούε και νοσηλευτέε που δίνουν την καθημερινή μάχη.
Για προϋπολογισμό Υγείαε: Οι τακτικέε δαπάνεε για το υπουρ
γείο Υγείαε, χωρίε τιε έκτακτεε δαπάνεε COVID, ανέρχονται σε
4,52 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 4,27 δισ. ευρώ το 2021. αυξημένεε δηλαδή κατά 250 εκστ. ευρώ. Για το 2021 πραγματοποι
ήθηκαν δαπάνεε COVID από το υπουργείο Υγείαε, επιπλέον
των παραπάνω, 944 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσειε COVID για την Υγεία 736 εκστ. ευρώ. Η
μείωση του προϋπολογισμού που ισχυρίζονται κάποιοι αφο
ρά τιε έκτακτεε δαπάνεε που προβλέφθηκαν για το 2021. Εάν
χρειαστεί προφανώε, όπωε έγινε και το 2021 θα ενισχυθεί
ο προϋπολογισμόε με τα αντίστοιχα κονδύλια. Οι συνολικέε
δαπάνεε για την Υγεία μαζί και με το Ταμείο Ανάκαμψηε είναι
πολύ περισσότερεε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Eκτός ορίων οι υγειονομικοί και τα νοσοκομεία στη
Β.Ελλάδα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18-19

Επιφάνεια 1977.47
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Enos ορίων οι υγειονομικοί kc
Στη Θεσσαλονίκη οι μόνιμοι έχουν
μειωθεί κατά 1.938 άτομα και
όσοι απέμειναν είναι εξαντλημένοι

ραματική συ
προσωπικό, αλλά και οι υπο
νεχίζει να εί
δομές των μεγάλων ιδιωτι
ναι η κατάστα
κών κλινικών.
ση στα περισσό
16 νεκροί σε 48 topes
τερα νοσοκομεία
της βόρειας Ελλάδας
Υπό
αλλά
ιδιαίτερα δύσκολες συν
και της Θεσσαλίας, ταθήκες,
οποία που έχουν επίπτωση
εξακολουθούν να δοκιμά
και στις παρεχόμενες υπη
ζονται από τις αυξημένες
ρεσίες προς τους ασθενείς,
εισαγωγές και διασωληνώ
εργάζονται οι υγειονομικοί
σεις ασθενών, ενώ την ίδια
στον Βόλο. Οπως κατήγγει
ώρα η πίεση έχει αρχίσει
λε ο πρόεδρος των γιατρών
να γίνεται αισθητή και στα
της περιοχής Νίκος Χαυτούρας, μόνο το Σαββατοκύ
νοσοκομεία της υπόλοιπης
χώρας.
ριακο πέθαναν στο νοσοκο
Από την πλευρά τους, οι
μείο 16 ασθενείς. Δύσκολες
γιατροί συνεχί
ώρες περνούν
ζουν να θέτουν
τα νοσοκομεία
Οι
εργαζόμενοι
το ζήτημα της
και στην Πά
επίταξης των
ζητούν επιτάξεις τρα. Η εφημερία
ιδιωτικών κλι
στο Νοσοκομείο
κλινικών και
νικών αλλά και
«Αγιος Ανδρέένταξη
στο
ΕΣΥ
της ένταξης στο
ας» ήταν ιδιαίτε
Εθνικό Σύστη
των στρατιωτικών ρα δύσκολη, με
ης
εισαγωγές να
μα Υγείας των
νοσοκομείων
φτάνουν ης 59.
στρατιωτικών
νοσοκομείων.
«Η πίεση εί
Ωστόσο, το υπουργείο
ναι μεγάλη στα νοσοκομεία.
Υγείας φαίνεται πως διατηρεί
Πλέον δεν πρέπει να κοιτά
ζουμε τι γίνεται στα νοσο
στάση αναμονής, αγνοώντας
επιδεικτικά τις εκκλήσεις
κομεία αλλά στην κοινωνία!
των υγειονομικών, οι οποίοι
Κάτι πρέπει να γίνει, η διπροειδοποιούν ότι ο κίνδυ
ασπορά του ιού είναι τεράνος κατάρρευσης του συστή
σηα» προειδοποίησε ο διοι
ματος υγείας είναι υπαρκτός.
κητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης
Καρβέλης.
Με πολλές δυσκολίες
ολοκληρώθηκε στις 8.00 το
Ανάλογη είναι η κατάστα
πρωί της Δευτέρας η εφημε
ση στα δύο νοσοκομεία των
Ιωαννΐνων, στα οποία έχει
ρία στο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με
αυξηθεί σημαντικά ο αριθ
πληροφορίες, έγιναν 40 νέες
εισαγωγές κρουσμάτων κομός των ασθενών που νοση
λεύονται με κορονοϊό. Σύμ
ρονοϊού, ενώ οκτώ ασθενείς
παρέμειναν διασωληνωμέφωνα με πληροφορίες, σης
Μονάδες Εντατικής θερα
νοι εκτός ΜΕΘ. «Η κατάστα
πείας του Πανεπιστημιακού
ση είναι ίδια με τον περυσινό Νοέμβριο και Δεκέμβριο,
Νοσοκομείου υπάρχει δια
αν όχι χειρότερη» δήλωσε το
θέσιμη μόνο μία κλίνη, κα
μέλος του Δ.Σ. του σωματείου
θώς νοσηλεύονται 15 ασθε
νείς. 0 αριθμός ασθενών
εργαζομένων του νοσοκομεί
ου ΑΧΕΠΑ Ελένη Μπακιρλή,
στις Μονάδες Ειδικών Λοι
μώξεων του Πανεπιστημια
προσθέτοντας πως το προσω
πικό έχει εξαντληθεί πλέον.
κού Νοσοκομείου ανέρχεται
Είναι χαρακτηριστι
σε 53 και είναι ο μεγαλύτε
ρος των τελευταίων ημερών,
κό πως το μόνιμο προσωπι
κό στα νοσοκομεία της Θεσ
ενώ 21 ασθενείς νοσηλεύ
ονται στις κλίνες Covid του
σαλονίκης έχει μειωθεί κα
Νοσοκομείου «Χατζηκώ
τά 1.938 άτομα, ενώ άλλα
στας». Την ίδια ώρα, προκα750 άτομα από το οικονο
λεί αίσθηση η είδηση ότι το
μικό προσωπικό των νοσηΝοσοκομείο Κορίνθου έχει
λευηκών ιδρυμάτων έχει τε
θεί σε αναστολή. Η ίδια είπε
μείνει χωρίς πνευμονολό
γο, εν μέσω του σφοδρότε
πως είναι επιτακτική ανάγκη
ρου κύματος της πανδημίας.
να εππαχθεί όχι μόνο ιατρικό

|38Ρ1|
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;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υγειονομικοί υπάλληλοι διαμαρτύρονται
για τις αναστολές συμβάσεων, οι οποίες
έχουν αποδυναμώσει τα νοσοκομεία

Περϊμενε εννέα topes για ασθενοφόρο
ΦΟΒΕΡΗ καταγγελία για το Νοσοκομείο Γουμένισ
ριμέναμε εννιά ώρες το ΕΚΑΒ»! Αποκάλυψε ακόμη:
σας, όπου ασθενής Covid με δύσπνοια και υποξυ«Οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες. Εγιναν επανει
γοναιμία περίμενε εννιά ολόκληρες ώρες για να έρ
λημμένες κλήσεις στο ΕΚΑΒ από τους γιατρούς. Το
θει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από
ασθενοφόρο έκανε να έρθει εννιά
το Κιλκίς και να τον μεταφέρει σε
ώρες και εάν στη θέση αυτού του
κλινική Covid!
ανθρώπου ήμουν εγώ, ένας δικός
Σοβαρά ασθενής
Την καταγγελία έκανε η πρό
σας άνθρωπος, κ. Αλίρη (στρεφόμε
έπρεπε να μεταφερθεί
εδρος του Σωματείου Εργαζομέ
νη προς τον δημοτικό σύμβουλο),
από
το
Νοσοκομείο
νων του Νοσοκομείου Γουμένισ
τι θα κάναμε; Μέχρι πότε θα περι
σας Στέλλα Γιαννακοπούλου σε σύ
μένουμε, μέχρι πότε θα ανεχόμα
Γουμένισσας σε κλινική
σκεψη παρουσία του αναπληρωτή
στε; Είμαστε κάτοικοι της περιοχής,
Covid, στο Κιλκίς
διοικητή του ιδρύματος Ηλία Ζάχα
ανησυχούμε για την υγεία μας, διρη, εκπροσώπων του Δήμου Παιοεκδικούμε για την υγεία μας».
νίας και μελών της Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία
Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ είπαν ότι άργησαν για
του ΚΥ. - Νοσοκομείου Γουμένισσας.
τί είχαν δουλειά, αλλά είναι αλήθεια πως έχουν τρία
Αναφερόμενη στην ανεπαρκή εξυπηρέτηση από
αυτοκίνητα-ασθενοφόρα που εξυπηρετούσαν το
το ΕΚΑΒ στο Κιλκίς, η κυρία Γιαννακοπούλου κα
Κιλκίς, αλλά τους κατοίκους του Δήμου Παιονίας
τήγγειλε: «Αν κάποιος πάθει έμφραγμα, ποιος θα τον
τούς αφήνουν στην τύχη τους, όπως καταγγέλλει η
σώσει; Σας καταγγέλλω, λοσιόν, όη είχαμε περιστα
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκο
τικό Covid με υποξυγοναιμία και δύσπνοια και πε
μείου Γουμένισσας.

Η καταγγελλούσα π
Σωματείου Εργαζομ
Νοσοκομείου Γουμέ
Στέλλα Γιανναχοπο
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 Eκτός ορίων οι υγειονομικοί και τα νοσοκομεία στη Β.Ελλάδα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-11-2021

ιι τα νοσοκομεία στη Β. Ελλάδα
«Εσβησε» 31xpovos
τη δεύτερη φορά που
νόσησε από Covid
ΠΡΙΝ από περίπου έναν μήνα, η οικογένεια ίου
31χρονου Βασίλη Ορρού από την Πάτρα μαζεύτηκε
για να γιορτάσει μια χαρούμενη στιγμή, τη βάφτιση
του γιου του. Ποιος να περίμενε όπ λίγο κατρό αργό
τερα θα μαζεύονταν και πάλι όλοι μαζί για να αποχαι
ρετίσουν τον άτυχο νεαρό, ο οποίος το περασμένο
Σάββατο άφησε την χελειπαία του πνοή, «χτυπημέ
νος» για δεύτερη φορά από τον φονικό ιό;
Οι πληροφορίες για το πότε είχε κολλήσει πρώ
τη φορά κορσνοϊό ο 31χρονος δεν έχουν διευκρινι
στεί ακόμα. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι νόση
σε τον περασμένο Μάιο και άλλες μέσα στο καλοκαί
ρι. Δηλαδή, δεν είναι γνωστό αν προστατευόταν από
τα αντισώματα που προκαλεί η νόσηση. Πάντως, δεν
είχε κάνει το εμβόλιο κατά του ιού.
0 άτυχος άντρας έδινε τη δική του σκληρή μά
χη με τον κορονοϊό ης τελευταίες 15 μέρες στη ΜΕΘ
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Ενα
επιπλέον στοιχείο που έκανε τη διαχείριση της περί
πτωσής του εξαιρετικά δύσκολη ήταν το γεγονός όη
ήταν παχύσαρκος, μια κατάσταση η οποία αυξάνει ης
πιθανότητες για σοβαρή νόσηση. Ο Βασίλης έμελλε
να «φύγει» στην Ελλάδα, αν και έως πέρυσι δεν ζούσε εδώ, αλλά στη μακρινή Αφρική, όπου είχε ανα
πτύξει δραστηριότητα στην εξόρυξη πολύπμων λίθων
μαζί με τον πατέρα του Παναγιώτη. Στην Ελλάδα ήρθε
για να επεκτείνει ης δραστηριότητες της επιχείρησης
και εδώ παντρεύτηκε και απέκτησε το παιδάκι του, το
οποίο δεν πρόλαβε να χαρεί. Σπαρακτικό είναι το μή
νυμα που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα η σύζυ
γος του 31χρονου μετά την απώλειά του.
«Πάντα μου έλεγες όη θα πεθάνεις νέος. Εχω ευ
χηθεί αμέτρητες φορές να μπορούσα απλά να αλλά
ξω θέση μαζί σου, αλλά τώρα ξέρω όη ήθελες να είμαι
εδώ για το αγόρι μας. Λένε όη χρειάζεται ένα χωριό
για να μεγαλώσεις ένα παιδί και αυτό ακριβώς πρόκεπαι να συμβεί. θα σε ξέρει πάντα Εσύ θα είσαι το
πρότυπό του. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, ψυχή
μου, με όλα όσα είμαι» έγραψε μεταξύ άλλων.

Στο εδώλιο δικηγόροε για ψευδεΐε ειδήσειε

ρόεδροςτον
ιένωντου
νισσας
νλον

ΠΟΙΝΙΚΗ δίωξη για διασπορά ψευδών
ειδήσεων μέσω διαδικτύου σε βαθμό
πλημμελήματος ασκήθηκε από την Ει
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον
αρνητή δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη, με
βάση ης διατάξεις του νέου Ποινικού
Κώδικα για την προστασία της δημό
σιας υγείας. 0 δικηγόρος θα κληθεί
να απολογηθεί στο Τριμελές Εφετείο
Πλημμελημάτων, λόγω της ειδικής
δωσιδικίας η οποία ισχύει στην περί
πτωσή του εξαιύας της ιδιότητάς του.
Την προηγούμενη Τετάρτη ο δι
κηγόρος συνελήφθη στο πλαίσιο του
Αυτοφώρου, μετά την προκαταρκηκή
έρευνα που είχε ξεκινήσει η Εισαγ
γελία με αφορμή ηλεκτρονικά αρχεία
στα οποία ανέπτυσσε ης επικίνδυνες
απόψεις του για τη δημόσια υγεία. Σε
βίντεο και αναρτήσεις του στα κοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νωνικά δίκτυα δήλωνε πως ο ιός δεν
υπάρχει, τα εμβόλια προκαλούν πολ
λές παρενέργειες και οι διασωληνώ
σεις στα νοσοκομεία γίνονται χωρίς
λόγο. Τα αρχεία είχε δώσει στην Ει
σαγγελία η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος.
Τελικά, ο Αντωνιάδης είχε αφεθεί ελεύθερος, γιατί στην περίπτω
σή του δεν εφαρμόζεται η αυτόφωρη
διαδικασία. Οταν επέστρεψε στο σπίπ του ενημέρωσε τους διαδιιαυακούς
του φίλους για την «περιπέτειά» του
και ανέφερε πως είχε ασκήσει μήνυ
ση στον εισαγγελέα Πρωτοδικών για
παράβαση καθήκοντος. Μετά την απε
λευθέρωσή του η Εισαγγελία μελέτη
σε αν θα συνεχίσει την έρευνα σε βά
ρος του ή θα ασκήσει δίωξη, κάη που
τελικά έκανε.

Ο αρνητής δικηγόρος
Νίκος Αντωνιάδης

Διώξεκ σε 48 άτομα για
τα πλαστά πιστοποιητικά
στο Κέντρο Yysias Παλαμά
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ βαρύτατης ποινικής δίωξης για σωρεία
πλημμελημαηκών και κακουργημαηκών πράξεων, μεταξύ
των οποίων και αυτή της εγκλημαηκής οργάνωσης, ολο
κληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου Βασίλη Πλιώτα για τα πλαστά πιστοποιηυκά εμβολια
σμού κατά του κορονοϊού από το Κέντρο Υγείας του Παλα
μά Καρδίτσας!
Η ποινική δίωξη στρέφεται σε βάρος συνολικά 48 προ
σώπων, εκ των οποίων τέσσερα με πέντε φέρεται όη περι
λαμβάνονται στον στενό πυρήνα του κυκλώματος και κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκλημαηκή
οργάνωση και δωροληψία. Επιπλέον, απαγγέλθηκαν πλημμεληματικές κατηγορίες για
δωροδοκία, συνέργεια σε
δωροδοκία, ψευδή βεβαίωΚατηγορίες για
ση, χρήση ψευδούς βεβαίωξέπλυμα, εγκληματική
σης και πλαστογραφία. Μετά
οργάνωση, δωροληψία
την απαγγελία των κατηγο
ριών ο φάκελος της υπόθεστον στενό πυρήνα
σης διαβιβάστηκε σε τακηκό
του κυκλώματος
ανακριτή Πρωτοδικών Καρδί............
τσας, ο οποίος μένει να καλέσει τους κατηγορουμένους να απολογηθούν για τα αδικήμα
τα που τους αποδίδονται.
Η εισαγγελική έρευνα είχε ξεκινήσει μετά την αποκάλυ
ψη όη μια 44χρονη υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Παλα
μά Καρδίτσας είχε χορηγήσει πλαστά πιστοποιηυκά εμβολι
ασμού σε περισσότερους από 34 πολίτες. Η κατηγορουμένη
αρνείται ης κατηγορίες, υποστηρίζοντας όη χορήγησε τα πε
ρισσότερα από τα «μαϊμού» πιστοποιηυκά σε συγγενικά της
πρόσωπα που φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Το ίδιο ανα
μένεται να ισχυριστεί και στον ανακριτή, ενώπιον του οποί
ου θα κληθεί να απολογηθεί για τα βαρύτατα αδικήματα που
αντιμετωπίζει.
«Εγκλημαηκή οργάνωση το λέμε τώρα για να βάλουμε
και λίγες “σάλτσες”, για να σερβίρουμε καλύτερα το ψητό...»
δήλωσε ο δικηγόρος της υπαλλήλου Νίκος Αρβανπάκης στο
newsit.gr.
Τόνισε, ακόμη, όη οι κατηγορίες που ανπμετωπίζει η
εντολέας του δεν πρόκειται να σταθούν στο δικαστήριο:
«Τα περί εγκληματικής οργάνωσης και ξεπλύματος και
τέτοιες ιστορίες είναι μόνο για αστυνομικά σενάρια. Εκαναν,
ας πούμε, πέντε αδέλφια μια βλακεία -ας το πούμε έτσι- και
αλληλοβολεύτηκαν με εικονικούς εμβολιασμούς, γιαη ήταν
η αδελφή τους σε αυτόν τον χώρο. Συνεπάγεται αμέσως και
εγκλημαηκή οργάνωση; Η εγκλημαηκή οργάνωση που προ
σπαθούν να στοιχειοθετήσουν δεν υφίσταται, έτσι όπως προ
σπαθούν να τη χύσουν» τόνισε ο κ. Αρβανιτάκης.
Τέλος, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε όη η 44χρονη είχε... «αλτρουισηκά» κίνητρα:
«Η γυναίκα ομολόγησε κάποιες πράξεις εξαρχής. Είναι
και καρκινοπαθής και το έκανε από πράξεις καθαρά αλτρουισμού. Ούτε χρημαηστηκε ούτε τίποτα. Ας έρθουν να μας
πουν από πού πήρε λεφτά και πότε» είπε ο συνήγορος της
διοικηηκής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Παλαμά. Σύμ
φωνα με τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, η 44χρονη έχει τεθεί σε αργία ενός έτους και πλέον εκκρεμεί η ορισηκή απόλυσή της. Αντίστοιχες έρευνες για «μαϊμού» πιστοποιηηκά εμβολιασμού κατά του Covid-19 βρίσκονται σε εξέ
λιξη και σε άλλες πόλεις, έπεπα από σχεπκή παραγγελία του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας.
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 Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων και
επίταξη του ιδιωτικού τομέα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,21-22

Επιφάνεια 2082.01
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων
και επίταξη του ιδιωτικού τομέα

• Αύριο Τετάρτη κινητοποιήσεις σε όλη την
Αττική I Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την
Πέμπτη
• Αντί να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, η κυ
βέρνηση κόβει πάλι το 80% των χειρουργείων!
• Πάνω από 100 νεκροί χτες, 250 το τριήμερο
ΣΕΛ.21 - 22

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων και επίταξη του ιδιωτικού
1
τομέα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,21-22

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΟΕΝΓΕ

Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων
και επίταξη του ιδιωτικού τομέα

Αεν εκφράζουν
τους νοσοκομειακούς γιατρούς
οι δηλώσεις
του προέδρου του ΠΙΣ

• Αύριο Τετάρτη ταυτόχρονες κινητοποιήσεις σε όλη την Αττική
• Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη

Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει η Ομο
σπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

νίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού, με στοχευμένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και
παρακολούθηση των εμβολιασμένων.

ε παναπική μέρα δρά

σης για την επίταξη των
ιδιωτικών μονάδων Υ
γείας και τη στελέχωση και επαναλειτουργία των
κλειστών νοσοκομείων για

Ι

Την Πέμπτη
το συλλαλητήριο
στη Θεσσαλονίκη

την αντιμετώπιση της παν
δημίας καλούν αύριο, Τε
τάρτη 24 Νοέμβρη, εργατι
κά σωματεία, σωματεία ερ
γαζομένων στα νοσοκομεία
και μαζικοί φορείς. Απαιτούν
άμεση ενίσχυση των δημόσι
ων μονάδων Υγείας, επανα
λειτουργία των νοσοκομεί
ων που έκλεισαν τα προη
γούμενα χρόνια και επίταξη
των κλινικών των μεγάλων ι
διωτικών ομίλων.
Στο πλαίσιο της μέρας
δράσης, παρεμβάσεις, κινη
τοποιήσεις και συγκεντρώσεις θα γίνουν στις 6 μ.μ.
σε μια σειρά ιδιωτικές κλινικές, με κεντρικό αίτη

μα την επίταξή τους, ώστε να ενταχθούν στη μάχη
για την αντιμετώπιση της πανδημίας: Στην «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» (Αθανασιάδου 7-9, πάροδος Δ. Σούτσου,
σταθμός Μετρά «Αμπελόκηποι»), στο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά, σε «ΥΓΕΙΑ» και «ΜΗΤΕΡΑ»
στο Μαρούσι, στο «ΙΑΣΩ GENERAL» στον Χολαργό.
Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευ
αγγελισμός» καλεί στη συγκέντρωση στην «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ». Τη συμμετοχή τους στις κατά τό
πους παρεμβάσεις έχουν αποφασίσει, μεταξύ άλ
λων, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο
ΚΑΤ, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, το Συνδικά
το Ηλεκτρολόγων Αττικής, η Ενωση Λογιστών Ελε
γκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το Συνδικά
το Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής,
το Σωματείο Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά,
το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, τα ναυτεργατικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ.
Τα Σωματεία Εργαζομένων στα νοσοκομεία
«θριάσιο» και «Αττικόν» καλούν σε κινητοποίηση
στη 1 μ.μ. στην 2η ΥΓΙΕ, μαζί με σωματεία και μαζι
κούς φορείς της περιοχής, διεκδικώντας τη στελέχωση - επαναλειτουργία του ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα».
Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Ατ
τικής θα κάνει παρέμβαση, στις 11 π.μ., στο χώ
ρο του Ερασίνειου Νοσοκομείου στη λεωφόρο

Βάρης - Κορωπίου. Το Ερασίνειο, όπως επιση
μαίνει σε ανακοίνωσή του, μπορεί να φιλοξενή
σει «περισσότερες από 220 κλίνες, σε έτοιμο κτί
ριο 55.000 τ.μ», το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο «που θα
καλύπτει τις ανάγκες του λαού της Νοτιοανατολι
κής Αττικής». Αντί για αυτό όμως, «ο χώρος βγαί
νει συνεχώς στο σφυρί από τραπεζικό όμιλο, ώ
στε να πουληθεί στους ιδιώτες και να γίνει μια α
κόμα πανάκριβη δομή Υγείας για τον εργαζόμενο
λαό». Το Εργατικό Κέντρο «απαιτεί να επιταχθεϊ
ο συγκεκριμένος χώρος μαζί με το τεράστιο συ
γκρότημα και τις εκατοντάδες κλίνες και να δημιουργηθεί εκεί Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο που
να παρέχει καθολικά δωρεάν παροχές στον λαό
χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτικών ομίλων».
Εκτός από τις διεκδικήσεις ενίσχυσης των δημό
σιων μονάδων Υγείας, με επείγουσες προσλήψεις
και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στις δη
μόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, την επανα
λειτουργία των κλειστών νοσοκομείων και την επί
ταξη των ιδιωτικών χωρίς αποζημίωση, τα σωμα
τεία απαιτούν:
Να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργα
ζομένων στις μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, συστη
ματικό δωρεάν προληπτικό έλεγχο σε όλους τους
εργαζόμενους, χωρίς διαχωρισμούς, άμεσα μέτρα
προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μα
ζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές. Ε

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζεται και το
συλλαλητήριο των Σωματείων της Θεσσαλονίκης,
την Πέμπτη 25 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στο Αγαλ
μα Βενιζέλου. Ενόψει του συλλαλητηρίου, συνεχί
ζονται οι περιοδείες και οι εξορμήσεις στο πλαί
σιο της βδομάδας δράσης για την Υγεία.
Επίσης, χτες, με μαζική συμμετοχή εκπροσώπων
σωματείων και φορέων πραγματοποιήθηκε η σύσκε
ψη της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλο
νίκης, μπροστά στο μεγάλο συλλαλητήριο. Συμμε
τείχαν σωματεία σχεδόν από όλα τα νοσοκομεία της
πόλης και δεκάδες εκπρόσωποι σωματείων άλλων
κλάδων, μεταφέροντας την απόφαση ενίσχυσης
της πάλης για την υγεία του λαού.
Εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά ση
μεία της πόλης αλλά και σε χώρους δουλειάς, για
την ενημέρωση των εργαζομένων για τις διεκδική
σεις των σωματείων για την προστασία της υγεί
ας του λαού και την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται εξορμή
σεις: Στη λέσχη του ΑΠΘ και σε επισιτιστικά μαγα
ζιά στα Λαδάδικα και στην περιοχή της Χαριλάου.
Στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορι
κής «Space Hellas», OTS, «Onelity», SK, «Phoenix
Center», «Quality Call Sales», «Intracom». Επίσης
σε «ΚΑΣΙΟΥΔΑΚΗ» και ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΙ, στη «Γεωανάλυση», στην «Consortis» - Γεωργική Σχολή, στην
EDIL, σε Λογιστικά γραφεία («Καράογλου», «Φοβε
ρά Προστασία», PWC, Κρίκης, «Ορθολογισμός»,
«ECON ενημερωτική») και στις ελεγκτικές εταιρεί
ες ΕΥ και «Deloitte».
Στη μάχη για στελέχωση του δημόσιου συστή
ματος Υγείας και την άμεση επίταξη των ιδιωτικών
μονάδων Υγείας χωρίς καμία αποζημίωση μπαίνουν
και οι συνταξιούχοι. Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων IΚΑ Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» οργανώνει συ
γκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα Τρίτη, στις 10.30
π.μ. μπροστά στα γραφεία που στεγάζονται οι 3η
και η 4η Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) στην ο
δό Αριστοτέλους.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολοι στον αγώνα για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας
Σε πλατιά σύσκεψη αποφασίστηκε η διοργάνωση παγκαρδιτσιώτικου συλλαλητηρίου
την Παρασκευή 26 Νοέμβρη
τη διοργάνωση συλλαλητηρίου για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της
υγείας και της ζωής του λαού, την Παρασκευή 26 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ.
στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, κατέληξε η σύσκεψη που πραγμα

Σ

τοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής με πρωτοβουλία της Ενωσης Ιατρών
Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 40 σωματεία και
φορείς, μεταξύ τους το Εργατικό Κέντρο, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών

θώς και της μεταφοράς των μαθητών με τα ΜΜΜ, στα οποία συνωστίζονται.

Βάζουν υγεία και ζωή
στη ζυγαριά του κόστους · οφέλους

Συλλόγων, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ και ο Εμπορικός Σύλλογος.

Η σύσκεψη κατέληξε σε ψήφισμα όπου αναδεικνύεται η ζοφερή κατά
σταση στα νοσοκομεία και στις άλλες δημόσιες μονάδες.

Ασφυκτική η κατάσταση
στον νομό Καρδίτσας

«Στον νομό Καρδίτσας το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας βρίσκονται
προ της κατάρρευσης! Στο νοσοκομείο η ΜΕΘ COVID έφτασε στην πληρότητά

Η εισηγητική τοποθέτηση έγινε από τον πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών, Εκτορα Γόζο, ο οποίος ανέδειξε την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται
το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του νομού. Αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε
υγειονομικό προσωπικό, εξοπλισμό και κλίνες ΜΕΘ, που έχουν ως αποτέλε
σμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές είτε από COVID είτε από άλλες ασθένειες.
Από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των σωματείων και των φορέ
ων που συμμετείχαν αναδείχθηκαν μια σειρά ζητήματα:

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων, αναφέρθηκε στα υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας που σε κα
μία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου.
Εκπρόσωποι εργατικών σωματείων στάθηκαν στην ανάγκη της εξαντλη
τικής ενημέρωσης των εργαζομένων για το ζήτημα του εμβολιασμού και ταυ
τόχρονα για τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Από την πλευρά του εκπροσώπου των εκπαιδευτικών αναδείχθηκε το
πρόβλημα των συγχωνεύσεων και των τμημάτων με πολλούς μαθητές, κα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της μέσα στο πρώτο 24ωρο. Η ανεπάρκεια κλινών ΜΕΘ οδηγεί συνανθρώπους
μας να παραμένουν διασωληνωμένοι, εκτός κατάλληλων χώρων για θεραπεία»,
σημειώνεται, μεταφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία που το επιβεβαιώνουν.
Τονίζεται επίσης ότι «με εντολή της διοίκησης τα χειρουργεία και τα τα
κτικά ραντεβού μειώθηκαν ξανά», ενώ «τα Κέντρα Υγείας παραπαίουν εξαιτίας της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, που έχουν εκχω
ρήσει την ΠΦΥ σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα». «Το πρόγραμ
μα εμβολιασμών κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα. Πάνω από 50 υγειο
νομικοί βρίσκονται σε αναστολή εργασίας λόγω του απαράδεκτου μέτρου
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού».
Οσο για τον ιδιωτικό τομέα, το ψήφισμα σημειώνει: «Η πλειοψηφία των ιδι

ωτικών κλινικών στη Θεσσαλία παραμένουν έξω από τη μάχη ενάντια στην
πανδημία και συνεχίζουν την αφαίμαξη κερδών από τους ασθενείς και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Η κυβέρνηση και το κράτος βάζουν την υγεία και τις
ζωές μας στη ζυγαριά του κόστους - οφέλους και προωθούν το σχέδιο για
το "νέο ΕΣΥ", που θα φέρει νέες ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και καταρ
γήσεις κλινικών και νοσοκομείων, εργολάβους που θα αποκομίζουν κέρδη».

(ΟΕΝΓΕ) τις δηλώσεις (18/11/21) σε τηλεοπτικό σταθμό
πανελλαδικής εμβέλειας του προέδρου του Πανελλή

νιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Αθ. Εξαδάκτυλου, πως
οι ανεμβολίαστοι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν α
πό την τσέπη τους τα νοσήλια...
«Είναι απαράδεκτο να ακούγεται από τα χείλη γιατρού
που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, πολύ περισσότε
ρο δε από εκπρόσωπο του ΠΙΣ. Με τη λογική αυτή, όλοι οι
ασθενείς κάθε πάθησης που κάποιος θα κρίνει ότι δεν είχαν
εφαρμόσει προληπτικά μέτρα πριν ασθενήσουν ή τραυμα
τιστούν (π.χ. απρόσεκτοι οδηγοί, καπνιστές κ.λπ.) θα πρέπει
να πληρώνουν από την τσέπη τους τη θεραπεία και νοση
λεία, πρακτικά όλοι οι ασθενείς κάθε πάθησης, δηλαδή να
καταργηθεί κάθε έννοια δημόσιας δωρεάν περίθαλψης»,
τονίζει η ΟΕΝΓΕ. Επισημαίνει ότι τέτοιες θέσεις είναι η α
ποθέωση της λογικής της «ατομικής ευθύνης», που αφή
νει στο απυρόβλητο την κυβερνητική πολιτική.

«Για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ο ρόλος της
ηγεσίας του ΠΙΣ ως ουραγού και λαγού ταυτόχρονα
της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υ
γείας», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Και ξεκαθαρίζε
ται ότι «οι θέσεις του κ. Εξαδάκτυλου δεν εκφράζουν
τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας που
δύο χρόνια τώρα δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν εκφράζουν την

ΟΕΝΓΕ και τις Ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών.
Οι θέσεις του κ. Εξαδάκτυλου απηχούν τις προσωπι
κές του απόψεις και όλων όσοι μετατρέπουν την ια
τρική επιστήμη σε απολογητική της βαρβαρότητας».
«Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να προ
σφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους, χωρίς αποκλει
σμούς και διακρίσεις, και να αγωνιζόμαστε για το δικαί
ωμα όλων των ασθενών μας στη δωρεάν Υγεία», διαμη
νύει η Ομοσπονδία.

ΟΒΣΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΑΥΤΩΑΠ ΑΣΧΩΛΩΥΜ ΕΝΩΝ

Απαιτούν μέτρα προστασίας
της υγείας και του εισοδήματος
Αύριο η νέα κινητοποίηση
των μικρών επαγγελματιών,
στις 7 μ.μ., στο Μοναστηράκι
Τις μαζικές κινητοποιήσεις της περασμένης βδομά
δας χαιρετίζει η ΟΒΣΑ, καλώντας σε κλιμάκωση και με
τη μαζική συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων, των Ε
νώσεων και των σωματείων τους στη νέα κινητοποίηση
αύριο, Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στο Μοναστηράκι.
«Ως εδώ! Δεν θα γίνουμε αποδιοπομπαίος τράγος για
να φορτώσετε τις ευθύνες για το 4ο κύμα της πανδημί
ας που επελαύνει», διαμηνύουν οι αυτοαπασχολούμε
νοι στην κυβέρνηση. Και σημειώνουν: «Δεν διαδίδουμε
τον κορονοιό ούτε ευθυνόμαστε για την πίεση στο σύ
στημα Υγείας, δεν μπορούμε να κλείσουμε την πανδη
μία έξω από το μαγαζί μας. Δεν μπορούμε να δουλέ
ψουμε γιατί η κυβέρνηση έκανε ελάχιστα μέχρι σήμε
ρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας,
τη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων, των Μέ
σων Μαζικής Μεταφοράς, των μεγάλων εργασιακών χώ
ρων, όπου συνωστίζεται μεγάλος αριθμός του πληθυ
σμού και αποτελεί ίσως τον βασικότερο παράγοντα εξάπλωσης της πανδημίας».
Η ΟΒΣΑ δίνει απάντηση επίσης στην κυβέρνηση, που
επικαλείται τα «δισ. των χρηματοδοτήσεων», σημειώνο
ντας ότι «αυτά τα καρπώθηκαν, όπως και τη μερίδα του
λέοντος του τζίρου του τελευταίου διαστήματος, λίγοι,
οι μεγάλοι παίχτες. Οι μικροί, όσοι από αυτούς εντά
χθηκαν στα περιορισμένα κυβερνητικά μέτρα, είδαν τα
"βοηθήματα" να εξανεμίζονται στα μπιλιέτα της εφορί
ας, των Ταμείων και των τραπεζών».
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μέτρα προστασίας της υ
γείας και του εισοδήματος», αναφέρει το κάλεσμα της
ΟΒΣΑ, μεταφέροντας τις διεκδικήσεις για θωράκιση του
δημόσιου συστήματος Υγείας, για οικονομική στήριξη,
για μείωση των εξοντωτικών ποινών, δωρεάν μαζικά ε
παναλαμβανόμενα τεστ για όλους με ευθύνη του κρά
τους. Επίσης, για επίδομα ειδικού σκοπού, διαγραφές
χρεών της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στο 100% για
όσους επαγγελματίες έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα
μέχρι 12.000 ευρώ κ.ά.
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Ξανά εκτός νοσοκομείων οι μη COVID
ασθενείς, φρακάρουν οι ΜΕΘ
Ο Αντί να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, η κυβέρνηση κόβει πάλι το 80% των χειρουργείων
Ο 250 νεκροί το τριήμερο, μόνο χτες ξεπέρασαν τους 100
κέχο» στα δημόσια νοσοκομεία για άλ
λες νόσους πλην Covid-19. Ετσι χτες,

ο ένα μετά το άλλο καταρρίπτονται
τα θλιβερά ρεκόρ των δεικτών της
πανδημίας. Τις τελευταίες τρεις
μέρεξ, 250 άνθρωποι έχασαν τη

Τ

με εσωτερικό έγγραφο του υπουργεί
ου Υγείας δίνεται εντολή προς τις δι

ζωή τους -105 χτες, 76 την Κυριακή, οικήσεις ΥΠΕ να περιστέλλουν τα χει
ρουργεία μέχρι και κατά 80%. Ενα μέ

69 το Σάββατο - ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγράφει συνο
λικά 17.425 θάνατοι.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι έχει φτάσει
τους 608,503 (82,73%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 105
(17,27%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από το Σάββατο καταγράφηκαν
17.386 νέα κρούσματα (4.108 την Κυ
ριακή, 5.991 το Σάββατο και χτες 7.287),

Παρά μάλιστα την επιβεβαίωση της ε
γκληματικής διαχείρισης της πανδημίας
κάθε μέρα, η κυβέρνηση, την ίδια στιγ
μή που αρνείται την επίταξη του ιδιωτι

τρο που είχε εφαρμοστεί και στο προη
γούμενο πανδημικό κύμα, φορτώνοντας
στον λαό βαρύτατο τίμημα, είτε με επι
βάρυνση της υγείας του είτε καταφεύγοντας στα ιδιωτικά νοσοκομεία, βάζο
ντας όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέ
πη. Το υπουργείο Υγείας ισχυρίζεται ότι
θα γίνονται κανονικά οι διαγνωστικές ε
ξετάσεις, τα θεραπευτικά προγράμματα
για τους χρόνιους πάσχοντες, εξαιρώ
ντας σημαντικό κομμάτι ασθενειών και
ασθενών. Ο,τι δηλαδή ισχυρίζεται εδώ
και δύο χρόνια, από την αρχή της παν" δημίας, στο όνομα του έκτακτου, στε
ρώντας ή συρρικνώνοντας ιατρικές ε
ξετάσεις, θεραπείες σε χιλιάδες ασθε
νείς (καρκινοπαθείς, ψυχιατρικούς, ΣΚΠ,
διαβητικούς κ.λπ.), με τις λίστες αναμο
νής να μετράνε χιλιάδες ασθενείς (μό
νο στο ΚΑΤ περιμένουν περίπου 10.000
άνθρωποι να χειρουργηθούν).
Στο μεταξύ, από χτες έχουν τεθεί σε
εφαρμογή τα νέα περιοριστικά μέτρα

κού τομέα που μπορεί να προσφέρει
χιλιάδες κλίνες, επαναφέρει το «λου-

που αφορούν όσους δεν έχουν ακό
μα εμβολιαστεί, τα οποία και έλαβε η

εκ των οποίων 1.711 κρούσματα εντο
πίστηκαν στην Αττική και 1.149 στη
Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων ανέρχεται σε 886.207.

Κόβονται
ξανά τα χειρουργεία

κυβέρνηση, σε μια ακόμα προσπάθεια
να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το
χάλι στο δημόσιο σύστημα Υγείας και
για την υπερδιάδοση της πανδημίας.
Στο πλαίσιο των μέτρων, η πανδημία
αξιοποιείται και πάλι για την καταστρατήγηση του ωραρίου στους χώρους δου
λειάς, αφού το ωράριο επεκτείνεται α
πό τις 7 π. μ. μέχρι τις 9.30 μ.μ, τάχα για
να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα
ΜΜΜ, τα οποία παραμένουν φρακαρισμένα μετά από 20 μήνες πανδημίας.

Στα ...καλύτερα του
το «εμβολιαστικό
πρόγραμμα»
Παράλληλα, στο 62,3% παραμένει η
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού,
ενώ ήδη εκκρεμούν και εκατομμύρια α
ναμνηστικής δόσης, αποτέλεσμα της α
νυπαρξίας συγκροτημένου εμβολιαστικού προγράμματος. Σχεδόν ένα χρόνο
μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προ
γράμματος, με μια δόση έχει εμβολια
στεί μόλις το 65,8% του πληθυσμού (ο
μ.ο. στην ΕΕ είναι 70% για τη μια δόση
και 66,6% με τις δύο δόσεις). Δικαιού
χοι της 3ης δόσης την τωρινή περίοδο
είναι 2.827.574, αλλά έχουν εμβολιαστεί

μόλις 245.000,62.000 έχουν κλείσει ρα
ντεβού και άνω του 50% στις παραγωγι
κές ηλικίες δεν την έχει πραγματοποι
ήσει. Ενώ τον Δεκέμβρη θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν 1.114.164 αναμνηστι
κοί εμβολιασμοί, τον Γενάρη 1.730.619
εμβολιασμοί και 1.329.470 τον Μάρτη.
Παρ’ όλα αυτά ο γγ της ΠΦΥ, Μ. Θε
μιστοκλέους, ισχυρίστηκε ότι το επι
χειρησιακό εμβολιαστικό πρόγραμμα
της κυβέρνησης βρίσκεται στα καλύ
τερα του... «έχουμε δυνατότητα πάνω
από 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα».

Δραματικές
οι εφημερίες
στη Θεσσαλονίκη
Την τραγική κατάσταση του δημόσι
ου συστήματος Υγείας επιβεβαιώνει κά
θε εφημερία στη Θεσσαλονίκη, με τις
κλίνες ΜΕΘ να είναι γεμάτες, δεκάδες
διασωληνωμένοι να παραμένουν εκτός
ΜΕΘ και σε θαλάμους που βαφτίζονται
ΜΑΦ και με το προσωπικό να έχει φτά
σει στα όρια της εξάντλησης.
Χτες το πρωί το ΑΧΕΠΑ ολοκλήρω
σε την εφημερία του με 40 νέες εισα
γωγές ασθενών με κορονοϊό και 12 ύ
ποπτων περιστατικών, με όλες τις κλί

νες Covid (ΜΕΘ και απλές) γεμάτες και
με 10 ασθενείς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.
Εξαιρετικά δύσκολη ξεκίνησε και η

εφημερία στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», με γεμάτες τις κλίνες ΜΕΘ
και περισσότερους από 15 διασωληνωμένους να νοσηλεύονται σε θαλάμους
που βαφτίζονται ΜΑΦ.
Την ίδια στιγμή που οι ανάγκες διαρ
κώς αυξάνονται, οι ελλείψεις στο μό
νιμο προσωπικό στα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης αγγίζουν τα 2.000 άτο
μα, ενώ άλλοι 750 εργαζόμενοι των νο
σοκομείων έχουν τεθεί σε αναστολή.
Το Σωματείο των εργαζομένων του
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ καταγγέλλει ουσι
αστικά επισφαλή λειτουργία του νοσο
κομείου, αφού όπως περιγράφει, αυτή
την περίοδο επικρατούν: «Πολύωρη α
ναμονή στην εφημερία. Ανυπαρξία ου
σιαστικά της λίστας χειρουργείου. Υπολειτουργία των τακτικών ιατρείων. Εργα
ζόμενοι που καλούνται στη βάρδιά τους
να καλύπτουν δύο χώρους με υπεράριθ
μους αναλογικά ασθενείς. Απλοί θάλα
μοι κλινικών που βαφτίζονται "Μονάδες
Εντατικής θεραπείας" χωρίς την προβλεπόμενη πάντα υποδομή. Στελέχωση αυτών των "ΜΕΘ" συχνά από μη έ
μπειρο προσωπικό».

Φωιιά στο

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Νοσοκομείο
Καρδίτσας

Νέα lockdown και υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στο επίκεντρο της «διαχείρισης»

Αναγκάστηκαν
να
μεταφερθούν
ασθενείς
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε
χτες, περίπου στις 7 μ.μ.,
στο Νοσοκομείο Καρδί
τσας, με τις πληροφορίες
να αναφέρουν ότι ξεκίνη
σε από τα γραφεία των ι
ατρών της Χειρουργικής
κλινικής στον 2ο όροφο
του κτιρίου.
Στο σημείο βρέθηκαν 3
οχήματα, 7 πυροσβέστες
της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας Καρδίτσας, που κατάφεραν να περιορίσουν
άμεσα την επέκταση της
πυρκαγιάς, η οποία, όπως
όλα δείχνουν, οφείλεται σε
βραχυκύκλωμα.
Η πρώτη ενέργεια ήταν
να μεταφερθούν οι ασθε
νείς της Χειρουργικής και
της Ορθοπαιδικής κλινι
κής (περίπου 20) με τη συν
δρομή του προσωπικού και
της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας σε άλλα σημεία του
κτιρίου, χωρίς πάντως να
κινδυνεύσει κάποιος. Α
πό την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε έπιπλα και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

...μακριά από τα ουσιαστικά μέτρα που έχουν ανάγκη οι λαοί για την προστασία της υγείας τους
ντιμέτωπες με τη νέα έξαρση της πανδημίας βρίσκο
νται ξανά πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο Παγκόσμι

Α

ποστήριξη αναπνοής. Μόνο την περασμένη βδομάδα, προ
στέθηκαν στις ΜΕΘ της χώρας 1.200 ασθενείς με κορονοϊό,

ος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επανέφερε τις προειδο
ενώ ήδη σε πολλές περιοχές, όπως στη θουριγγία, ασθε
ποιήσεις για ακόμη 500.000 θανάτους έως τον Φλεβάρη νείς χρειάστηκε να διακομιστούν αλλού, καθώς οι ΜΕΘ εί

στην Ευρώπη αν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και δεν
τηρηθούν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η Αυστρία βρίσκεται από χτες σε γενικό lockdown, ε
νώ επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους από
τον Φλεβάρη. Στη δε Γερμανία συζητιούνται «πιο δραστι
κά περιοριστικά μέτρα» και το ενδεχόμενο του υποχρεω
τικού εμβολιασμού. Σε μερικό lockdown έχει μπει η Ολ
λανδία από την προηγούμενη βδομάδα, ενώ στα μισά σχο
λεία της χώρας γίνεται τηλεκπαίδευση.
Κοινός παρονομαστής, ακόμα και στα πιο ισχυρά καπι
ταλιστικά κράτη, εξακολουθεί να είναι η παντελής έλλειψη
ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και μείωσης της διασποράς σε χώρους δουλειάς κι Εκπαίδευσης, σε Μέσα Μαζι
κής Μεταφοράς, η απουσία συστηματικού και έγκαιρου επιδημιολογικού ελέγχου με δωρεάν διαγνωστικά τεστ για
όλους, όπως και η μη ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων
Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων που για ακόμη μια
φορά καταρρέουν, η έλλειψη ολοκληρωμένων εμβολιαστικών προγραμμάτων με πλήρη ενημέρωση του λαού κ.ο.κ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σουηδίας, η ο
ποία τον Οκτώβρη κατάργησε τα δωρεάν διαγνωστικά

τεστ για όσους εμφανίζουν συμπτώματα COVID-19 αλ
λά είναι εμβολιασμένοι, σε ένα ακόμα μέτρο μείωσης του
«κόστους» διαχείρισης της πανδημίας. Εκτοτε η διενέργεια
διαγνωστικών ελέγχων μειώθηκε κατά 35%. Χτες, κατόπιν
εορτής, υπό την πίεση της αύξησης κρουσμάτων και νοση
λειών, η σουηδική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε
ότι αλλάζει την απόφασή της και συστήνει να προσφέρεται τεστ σε όλους τους άνω των 6 ετών με συμπτώματα...
Στη Γερμανία η κατάσταση είναι «άκρως δραματική», α
νέφερε η απερχόμενη καγκελάριος, Αγκ. Μέρκελ, προει
δοποιώντας ότι τα νοσοκομεία σύντομα θα κατακλυστούν.
Εκκληση για «επιπλέον μέτρα» απηύθυνε ο πρόεδρος της
Γερμανικής Διεπιστημονικής Ενωσης Εντατικής και Επείγου
σας Ιατρικής (DiVi), Γκερνό Μαρξ. Σύμφωνα με την DiVi, σή
μερα στη Γερμανία νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 3.675 ασθενείς
με κορονοϊό, το 51% των οποίων βρίσκονται σε μηχανική υ

ναι υπερφορτωμένες. Επιπλέον, σε σχέση με πέρσι, οι νο
σηλευτές είτε έχουν μειώσει τις ώρες εργασίας τους είτε
έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα, λόγω της αφόρητης πί
εσης που δέχτηκαν το προηγούμενο διάστημα...
Υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού τάχθηκε ο πρω
θυπουργός της Βαυαρίας, Μ. Ζέντερ, αλλά και η Ενωση Ι
ατρών Παιδιών και Εφήβων (BVKJ), σημειώνοντας πως με
15 εκατ. ανεμβολίαστους «θα μπορούσαμε να έχουμε 15

εκατ. νέα κρούσματα και ενδεχομένως πάνω από 100.000
νέους θανάτους».
Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», Λ. Βίλερ,
παρέπεμψε για το ίδιο θέμα στον ΠΟΥ, ο οποίος συνιστά:
«Αν έχετε δοκιμάσει όλα τα άλλα, πρέπει να σκεφτεϊτε και
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό».
Στο μεταξύ - στο πλαίσιο της «βολικής» αντιπαράθεσης
που «συμπληρώνει» την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδη
μίας από τις κυβερνήσεις - διαδηλώσεις κατά των περιο
ριστικών μέτρων, με επεισόδια, τραυματισμούς και δεκά
δες συλλήψεις ξέσπασαν τις προηγούμενες μέρες σε Ολ
λανδία και Βέλγιο.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΔΥ

Στον «αέρα» η μισθοδοσία τους
με την καθυστέρηση υπογραφής της ΚΥΑ
Στα κρύα του λουτρού βρίσκονται οι
συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ,
που ανάμεσα σε άλλα δραστηριοποι
ούνται στην αντιμετώπιση της πανδη
μίας, στον εμβολιασμό, στην καταγρα
φή και την υποστήριξη κρουσμάτων α
πό τον Covid-19 κ.ά.
Χτες το πρωί ενημερωθήκαν από τον
πρόεδρο του ΕΟΔΥ «ότι δεν είναι δυνα
τή η καταβολή της μισθοδοσίας τους»
στις 27 Νοέμβρη, όπως υπολογιζόταν,
διότι δεν έχει υπογράφει η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μισθοδοσία αφορά
τον Οκτώβρη του 2021, δηλαδή έτσι κι αλλιώς οι εργαζόμενοι πληρώνονται με ένα μήνα καθυστέρηση. Αμεση ήταν η πα
ρέμβαση του ΚΚΕ, το όποιο σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μ. Γκάγκα ζήτησε να λυθεί
το πρόβλημα. Στην αναφορά της Μ. Γκάγκα ότι υπεγράφη την ίδια μέρα η σχετική ΚΥΑ, το ΚΚΕ επισήμανε ότι πρέπει να
πορθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι τις 27 Νοέμβρη.
Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήσχος Κατσώχης βρέθηκε στο Μαρούσι ώστε να ενημερώσει διά ζώσης τους
εργαζόμενους του ΕΟΔΥ, αλλά και να συνομιλήσει μαζί τους. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τον βουλευτή του ΚΚΕ και για
άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως τις απλήρωτες υπερωρίες, την επικινδυνότητα της δουλειάς τους κ.ά. Ο
Χρήστος Κατσώτης ανέφερε ότι το ΚΚΕ θα φέρει αυτά τα προβλήματα στη Βουλή, ζητώντας την άμεση επίλυσή τους
και ότι στέκεται πλάι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων του ΕΟΔΥ.
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 Ερχεται και πεμπτο κύμα πανδημίας
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

14

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 979.52 cm² Κυκλοφορία:
:

23-11-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ια τον κίνδυνο και πέμπτου
κύματος της πανδημίας του
κορωνοϊού, αν δεν αυξη
θούν γρήγορα τα ποσοστά εμβο
λιασμού και δεν περιοριστούν οι
επαφές, προειδοποίησε ο επικε
φαλής του γερμανικού ινστιτού
του Ρόμπερτ Κοχ, Λόταρ Βίλερ.
Σύμφωνα με τα μοντέλα που εξετά
ζει το Ινστιτούτο, «αν δεν τηρηθούν
με συνέπεια οι περιορισμοί και δεν
αυξηθούν οι εμβολιασμοί, θα έχου
με και πέμπτο κύμα», δήλωσε ο κ.
Βίλερ στο Γερμανικό Πρακτορείο
Ειδήσεων (dpa) και χαρακτήρισε
«πικρό» το γεγονός ότι μέχρι στιγ
μής δεν έχουν αποφασίσει περισ
σότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν.
Όπως ανέφερε, η περαιτέρω εξέλι
ξη του χειμώνα εξαρτάται σε μεγά
λο βαθμό από αυτό που συμβαίνει
τώρα, τονίζοντας πως πρέπει να ακυ
ρωθούν μεγάλες εκδηλώσεις σε κλει
στούς αλλά και ανοιχτούς χώρους.
Στο μεταξύ, στα 257.462.324
ανέρχονται τα κρούσματα COVID-19
διεθνούς και σε 5.164.277 οι θάνατοι.
Υπολογίζεται ότι 232.435.607
άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί, με
βάση την τελευταία καταμέτρηση του
Worldometers.
Στις ΗΠΑ, τα περιστατικά ανέρ
χονται στα 48.558.229 και στους
793.539 οι θάνατοι, ενώ η Ινδία
καταγράφει 34.510.413 μολύν
σεις και 465.662 θανάτους.
Στη Βραζιλία τα περιστατικά ανέρχο
νται στα 22.012.150 με τους θανά
τους να αγγίζουν τους 612.625.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα καταγετου εμβολιασμού τους με εγκεκριμέ
γραμμένα κρούσματα ανέρχονται στα
νο COVID-19 εμβόλιο. Όπως ανα
9.806.034 και 143.866 οι θάνατοι,
κοινώθηκε, η έγκριση της ενισχυτιενώ στη Ρωσία 9.294.188 μολύνθηκής δόσης έχει ως στόχο την παροχή
καν και 262.843 άνθρωποι απεβίωσυνεχόμενης και καλύτερης προστα
σαν εξαιτίας της ασθένειας.
σίας από τη σοβαρή νόσηση, ειδικά
Στις νέες οδηγίες του FDA, τα
όσο η ανοσία φθίνει με την πάρο
mRNA εμβόλια των εταιρειών Pfizer
δο του χρόνου, έξι μήνες μετά τον
και Modema έλαβαν έγκριση για ενιεμβολιασμό των ατόμων με τα εμβό
σχυτική δόση (booster) σε όλους
λια Pfizer ή Modema, ή δύο μήνες
τους ενήλικες μετά την ολοκλήρωση

Γ

Αυστηρή προειδοποίηση επικεφαλής
του γερμανικού ινστιτούτου Ρόμπερτ
Κοχ, Λόταρ Βίλερ για να τηρηθούν
με συνέπεια οι περιορισμοί και
να αυξηθούν οι εμβολιασμοί

κύμα πανδημίας

μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο
της Johnson. Στην περίπτωση της
Modema συγκρίθηκαν οι 149 συμμετέχοντες που έλαβαν την επιπλέον
δόση στους έξι μήνες, στην εγκριτι
κή κλινική μελέτη, σε σχέση με τους
1.055 που απλώς ολοκλήρωσαν το
σχήμα εμβολιασμού, οι οποίοι ένα
μήνα μετά τη δόση ενίσχυσης αύξη
σαν τον τίτλο των αντισωμάτων.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τη Pfizer
αναλύθηκαν τα δεδομένα από 200
άτομα που έλαβαν την τρίτη δόση
και είχαν καλύτερη αντισωμαπκή
απάντηση.
Οι συνήθεις ανεπιθύμητες ενέρ
γειες μετά τη δόση ενίσχυσης ήταν
πόνος, ερυθρότητα και οίδημα στο
σημείο του εμβολίου, πυρετός, κεφα
λαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες και

συχνότερα από τις αρχικές δόσεις
μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια σύστοι
χα με το σημείο του εμβολιασμού.
Η σύσταση του CDC είναι ότι ενή
λικες άνω των 18 ετών έχουν τη δυνα
τότητα να λάβουν την εντσχυπκή δόση
έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση, ενώ
για ενήλικες 50 ετών και άνω υπάρ
χει ισχυρή σύσταση να χορηγηθεί η
εντσχυπκή δόση.

Νεκρή πόλη ξανά η Βιέννη με το νέο γενικό lockdown
ΑΠΟ χθες η Αυστρία μπήκε επισήμως σε
lockdown, ένα ακραίο μέτρο που προκάλεσε την οργή πολλών πολιτών στη χώρα, την
ώρα που στο Βέλγιο και την Ολλανδία ξέσπα
σαν ταραχές λόγω της επιστροφής των περι
ορισμών για την αντιμετώπιση της covid-19.
Η Βιέννη είναι ξανά νεκρή πόλη, καθώς
καταστήματα, εστιατόρια, χριστουγεννιάτι
κες αγορές, συναυλίες, κομμωτήρια έχουν
κλείσει, μόνο τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά.
Μετά την ευρεία διάθεση των εμβολίων κατά
της covid-19 καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει τολ
μήσει να κάνει αυτό το βήμα.
Όπως και στα προηγούμενα lockdown
οι 8,9 εκατομμύρια Αυστριακοί απαγορεύ
εται να βγουν από τα σπίτια τους, με εξαί
ρεση για να κάνουν ψώνια, να αθληθούν
ή να πάνε στον γιατρό. Επίσης μπορούν να
πηγαίνουν στη δουλειά τους και να αφήνουν
τα παιδιά στο σχολείο, αν και οι αρχές συνιστούν στους γονείς να τα κρατήσουν στο σπίτι.
Το σενάριο αυτό ήταν αδιανόητο πριν μερι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει τολμήσει να κάνει αυτό
το βήμα ηου έκανε η Αυστρία το οποίο ηροκήλεσε
έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των πολιτών
κές εβδομάδες. Ο συντηρητικός πρώην καγκε
λάριος Σεμπάσπαν Κουρτς είχε κηρύξει το
«τέλος» της πανδημίας, τουλάχιστον για τους
εμβολιασμένους. Ο διάδοχός του Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, που ανέλαβε την καγκελαρία
τον Οκτώβριο, «δεν ήθελε να διαψεύσει το
μήνυμα αυτό και για πολύ καιρό διατήρησε
την ψευδαίσθηση» ότι όλα πηγαίνουν καλά,
σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Τόμας Χόφερ.
Μπροστά στη ραγδαία άνοδο των κρου
σμάτων covid-19, τα οποία έφτασαν σε επίπε
δο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, αρχι
κά ο Σάλενμπεργκ έβαλε στο στόχαστρό του
τους ανεμβολίαστους, αποκλείοντάς τους από
τους δημόσιους χώρους και επιβάλλοντάς τους
περιορισμούς στις εξόδους.

Το ποσοστό εμβολιασμού είναι «ντροπιαστικά χαμηλό», μόλις 66%, είχε καταγγείλει
επανειλημμένα ο Αυστριακός καγκελάριος,
προτού τελικά υιοθετήσει «ακραία» μέτρα, τα
οποία αρχικά είχε αποκλείσει.
Εκτός από το lockdown, που θα διαρκέσει
ως τις 13 Δεκεμβρίου, από την 1η Φεβρουάρι
ου θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των
ενηλίκων κατά της covid-19, ένα μέτρο που
έχουν υιοθετήσει πολύ λίγες χώρες παγκο
σμίους.
Οι αντιδράσεις δεν άργησαν καθώς το Σάβ
βατο, την ώρα που μερικοί Αυστριακοί έπι
ναν ένα τελευταίο κρασί και έκαναν τα ψώνια
τους, περίπου 40.000 άνθρωποι βγήκαν στους
δρόμους για να καταγγείλουν τη «δικτατορία»,

έπειτα από έκκληση του ακροδεξιού κόμμα
τος FPO. Επίσης χθες στο Λιντς, στη βόρεια
Αυστρία, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε
άλλη διαδήλωση κατά των μέτρων. Σε άλλες
χώρες της Ευρώπη, όπου σημειώνεται μεγά
λη άνοδος των κρουσμάτων, επέστρεψαν τα
περιοριστικά μέτρα και η οργή των πολιτών.
Η ολλανδική κυβέρνηση προκάλεσε την
οργή των πολιτών επιβάλλοντας εκ νέου μερι
κό lockdown και υιοθετώντας μια σειρά υγει
ονομικών κανόνων που πλήττουν κυρίως την
εστίαση, η οποία θα πρέπει να κλείνει στις
20:00. Εξάλλου σκοπεύει να απαγορεύσει
την είσοδο των ανεμβολίαστων σε κάποιους
χώρους προκειμένου να περιορίσει το κύμα
των μολύνσεων.
Οι αρχές του Βελγίου ανακοίνωσαν ότι
πλέον η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτι
κή παντού, ενώ επανέφεραν και την τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου
να ανασχεθεί η εξάπλωση του νέου κύματος
της covid-19.
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 Ξορκίζουν το lockdown χωρίς ενίσχυση του ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14-15

Επιφάνεια 1951.21
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

760

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νέα τραγωδία

105 νεκροί χθες,
608 έφτασαν οι
διασωληνωμένοι
Μαύρη Δευτέρα με αρνητικά ρεκόρ
θανάτων και διασωληνομένων

Κυβέρνηση

Ούτε τώρα
ενισχύει το ΕΣΥ
Ξορκίζουν το lockdown, αλλά τα
νοσοκομεία στη δίνη της πανδημίας
ΕΟΔΥ

Καθυστερούν
τη μισθοδοσία
σελίδες 14-16,40

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ξορκίζουν το lockdown χωρίς ενίσχυση του ΕΣΥ
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Covid-19 επί δεξιά

Πηγή:

1

Ξορκίζουν το lockdown χωρίς
ενίσχυση του ΕΣΥ
Ο Πλεύρης διαβεβαιώνει σε συνέντευξή ίου σε τηλεοπτικό σταθμό ότι δεν θα υπάρξει νέο ολικό λουκέτο
σημειώνοντας παράλληλα ότι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα επαναξιολογήσει
τα νέα μέτρα την προσεχή εβδομάδα

Του

Νοεμβρίου είχε θέσει ως όριο για το

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤ0Π0ΥΛ0Υ

Ολα είναι καλώς
καμωμένα στο ΕΣΥ
σύμφωνα με
την κυβέρνηση,
που δεν βλέπει
την έλλειψη
πνευμονολόγου
στην Κόρινθο,
τις επικίνδυνες
προσθήκες
ανεκπαίδευτων
γιατρών στα
νοσοκομεία και
υπέρβαση του
ορίου των 600
διασωληνωμένων,
όριο αντοχής
σύμφωνα
με την Παγώνη

ΕΣΥ τους 600 διασωληνωμένους,
αριθμό που ξεπεράσαμε χθες...
Την ίδια ώρα η κατάσταση στα
ην ώρα που το φάντασμα
νοσοκομεία μεταφράζεται στον
ενός νέου lockdown πλα
τραγικό απολογισμό των θανάτων,
νιέται πάνω από την Ευρώ
μετους 105 συμπολίτες μας που κα
πη, η κυβέρνηση ξεκαθαρί
τέληξαν
ζει σε όλους τους τόνους ότι αυτό
το χθες να αποτελούν αρνητι
κόΔιά
ρεκόρ απάτην 1η Δεκεμβρίου,
σενάριο δεν υπάρχει στο τραπέζι.
σχεδόν ένα χρόνο πριν...
του πλέον αρμόδιου υπουργού, του

Τ

Θάνου Πλεύρη, η κυβέρνηση διαμη
νύει ότι η πρόταση για ολικό λουκέτο
δεν υφίσταται. Ωστόσο, σε συνέντευ
ξή του στον ANT 1, ο υπουργός Υγεί
ας ανέφερε όπ τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν την επόμενη εβδομάδα,

Παρά τα συνεχώς αυξανόμενα
επιδημιολογικά δεδομένα, ειδικά
στους σκληρούς δείκτες (διασωλη-

όταν θα συνεδριάσει η επιτροπή
εμπειρογνωμόνων.
Ωστόσο το κυβερνητικό στρατό
πεδο δεν μοιάζει πρόθυμο να πάρει
μέτρα για την αποφυγή της διασπο-

down, το οποίο παραμένει ανοικτό
από τους ειδικούς.
«Με καθαρά επιστημονικά κριτή
στη φαρέτρα μας» τόνισε ο καθηγη
τής Παθολογίας και μέλος της επι
τροπής Χαράλαμπος Γώγος. Μιλώ
ντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ξεκα
θάρισε ότι τα πιο αυστηρά μέτρα
αποφασίζονται ανάλογα με την πίε
ση που δέχονται τα νοσοκομεία.
Πάντως η Ματίνα Παγώνη στις 10

του, ακόμη μια φορά, τις προσλή
ψεις προσωπικού και τις επιτάξεις
ιδιωτικών κλινικών.

Χωρίς πνευμονολόγο
ίο νοσοκομείο Κορίνθου
Την ώρα που ο υπουργός Υγείας
τόνιζε τα παραπάνω, το νοσοκομείο
της Κορίνθου φέρεται να έχει μείνει
χωρίς πνευμονολόγο, όπως καταγ
γέλλει η Νομαρχιακή Επιτροπή Κο
ρινθίας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Μεταξύ
άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο τελευταίος πνευμονολό
γος του νοσοκομείου ενημέρωνε ο
ίδιος τους ασθενείς ότι θα πρέπει
στο εξής να τον επισκέπτονται στο
ιδιωτικό ιατρείο του.

Κόβονται έως και 80% τα
χειρουργεία με εντολή Γκάγκα

ράς, την ενίσχυση του ΕΣΥ, που θα
απομακρύνει το σενάριο του lock-

ρια είναι κάτι που βρίσκεται μέσα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Είναι αισιόδοξοι για
την κατάσταση στα νοσοκομεία

νωμένοι, εισαγωγές, θάνατοι), η κυ
βέρνηση δεν βλέπει πρόβλημα στο
ΕΣΥ, συνεπώς ούτε την ανάγκη για
ουσιαστική στήριξή του.
«Το ΕΣΥ πιέζεται έντονα, το γνω
ρίζουμε, αλλά θα αντέξει. Είναι σε
ετοιμότητα σε συνδυασμό με τη συ
νεργασία που υπάρχει με τις ιδιωτι
κές κλινικές, αλλά και με την παρου
σία ιδιωτών ιατρών στα δημόσια νο
σοκομεία, είτε οικειοθελώς είτε με τη
διαδικασία της επίταξης των υπηρε
σιών, ώστε να μην βρεθούμε στο ση
μείο το ΕΣΥ να ξεπεράσει τις αντο
χές του» ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης,
μη περιλαμβάνοντας στο λεξιλόγιό

16 θάνατοι σε τρεις ημέρες
στον Βόλο
Τραγική παραμένει η κατάσταση

Με επιστολή της προς τους διοικητές όλων των
Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα ζητάει να προβούν αμέσως σε
περιορισμό των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων
έως και 80%, ανάλογα με τις συνθήκες.
Ανάλογη απόφαση είχε παρθεί από τον προκάτοχο της Μ.
Γκάγκα, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων κυμάτων. Παράλληλα αποτυπώνεται ακόμα
μία φορά η ανετοιμότητα του συστήματος Υγείας να
αντεπεξέλθει στη νέα έξαρση, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται
ξανά σε σύστημα μίας νόσου.

στο νοσοκομείο του Βόλου, με τον
αριθμό των θανάτων από επιπλοκές
του κορωνοϊού να αυξάνεται σημα
ντικά τις τελευταίες ημέρες. Μάλι
στα, από το Σάββατο μέχρι και χθες,
κατέληξαν 16 ασθενείς από κορωνοϊό, 4 εξ αυτών χθες το πρωί!
Παράλληλα οι εισαγωγές είναι
τριψήφιες καθημερινά, ενώ γεμάτες
είναι και οι οκτώ κλίνες ΜΕΘ, με
αποτέλεσμα τρεις διασωληνωμένοι
να παραμένουν εκτός εντατικής.
Παρά τις δραματικές συνθήκες στο
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 Ξορκίζουν το lockdown χωρίς ενίσχυση του ΕΣΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρνητικά ρεκόρ
θανάτων διασωληνωμένων

7.287
Κρούσματα χθες στην
Αττική 1.711 κρούσματα,
1.149 στη Θεσσαλονίκη.
Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται
σε 886.207

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-11-2021

Εκτοξεύονται τα αντισώματα μετά
την τρίτη δόση
Στην άμεση αντίδραση του οργανισμού στην τρίτη δόση του εμβολίου στάθηκε η Θεοδωρίδου, ενώ,
σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Θεμιστοκλέους, η αύξηση στους εμβολιασμούς
αφορά κυρίως τους πολίτες που κάνουν την τρίτη δόση

μεση είναι η αντίδραση του οργανι

σμού, προειδοποιώντας ότι ο χειμώνας θα είναι δύ

γεγονός ότι έχουν αυξηθεί λόγω της τρίτης δόσης και

σμού στην τρίτη δόση του εμβολίου

σκολος. Ήδη έχουν εμβολιαστεί 2.300.000 πολίτες

όχι των πολιτών που χτίζουν τώρα την προστασία.

κατά του κορωνοϊού, καθώς σε δύο-

είπε και κατέληξε: «Εμβολιασμός για την Covid-19,

Για την τρίτη δόση και όσους νόσησαν προη

εμβολιασμός και για τη γρίπη». Η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών αναφέρθηκε σε
νται, με αποτέλεσμα τη θωράκιση του οργανισμού

γουμένως ο Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι μέχρι

απέναντι στον ιό και την ελαχιστοποίηση του κιν

σειρά μελετών που αποδεικνύουν ότι και η φυσική

emvolio.gov.gr οι σχετικές οδηγίες, καθώς «υπάρ

Α

τρεις ημέρες τα αντισώματα αυξάνο

105
θάνατοι χθες, που
ανεβάζουν σε 17.425
τους νεκρούς της
πανδημίας

σήμερα

το

μεσημέρι

θα

αναρτηθούν

στο

δύνου προσβολής από τη νόσο. Αυτό τόνισε στη

ανοσία από μόνη της δεν προστατεύει επαρκώς,

χουν αρκετές υποπεριπτώσεις». Μάλιστα, υπο

χθεσινή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας η πρό

ενώ οι μεταλλάξεις αύξησαν τη διασπορά. Νόσος

γράμμισε ότι «στις οδηγίες θα αναφέρονται όλα τα

εδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα

και εμβολιασμός, δηλαδή η υβριδική ανοσία, θεω

δεδομένα σε σχέση με το πότε καίμε ποιο εμβόλιο

ρία Θεοδωρίδου.

ρείται ότι προσφέρει την καλύτερη ανοσία.

θα κάνουν την αναμνηστική δόση όσοι έχουν νο
σήσει». Στο μεταξύ, έχουν γίνει 922.000 εμβολια

Παράλληλα, η Μ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε και
στο μήνυμα του Κέντρου Ελέγχου της Αμερικής το

608

νίζοντας ότι ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 προ

διασωληνωμένοι
ασθενείς. Οι 503 (82,73%)
είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι

Χαμηλά παραμένουν οι πλήρως
εμβολιασμένοι

σμοί και περίπου 700.000 έχουν προγραμματίσει
ραντεβού για τρίτη δόση.

στατεύει και από τη λοίμωξη και από τη σοβαρή

Από την πλευρά του, ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φρο

Τέλος, για την αναγνώριση του ρωσικού και του

νόσο, που είναι τρεις φορές συχνότερη σε ανεμβο-

ντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ενημέρωσε

κινεζικού εμβολίου ο Μ. Θεμιστοκλέους απάντη

λίαστους, η εισαγωγή δύο φορές και ο θάνατος επτά

ότι το 75,3% του ενήλικου πληθυσμού έχει κάνει

σε ότι τα εμβόλια είναι αναγνωρισμένα ήδη στην

φορές. Αναφέρθηκε στη σημασία της τρίτης δόσης

έστω μία δόση εμβολίου, ενώ το 62,3% του γενικού

Ελλάδα και μπορεί κάποιος να το δείξει σε έντυπη

ειδικά σε ευάλωτους πληθυσμούς που κινδυνεύουν

πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.

μορφή. Για να πάρει πιστοποιητικό από την Ελλά

περισσότερο. Τόνισε επίσης ότι η μετάλλαξη Δέλ

Η άνοδος τις τελευταίες εβδομάδες είναι μόλις

δα, πρέπει να κάνει τρίτη δόση στο ελληνικό σύ

τα αύξησε τις περιπτώσεις επαναλοίμωξης, ενώ

0,5%, μολονότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι εμ

στημα και θα λαμβάνει το ελληνικό πιστοποιητικό.

υπενθύμισε τη σημασία του αντιγριπικού εμβολια

βολιασμοί έχουν ανέβει. Αυτό οφείλεται κυρίως στο

Αντώνης Ραυτόπουλος

νοσοκομείο, η αρμόδια ΥΠΕ και η
διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να
δράσουν για να ενισχυθεί η μονάδα,
προχώρησαν σε δίωξη του πρόε
δρου της'Ενωσης Νοσοκομειακών

Καθυστερούν τη μισθοδοσία του ΕΟΔΥ εν μέσω πανδημίας

Γιατρών Μαγνησίας Νίκου Χαυτούρα για τα όσα αποκάλυψε, μετα
ξύ άλλων και στην ΑΥΓΗ.

Ανειδίκευτοι γιατροί
στον «Αγιο Ανδρέα»
Παράλληλα

στο

νοσοκομείο

«Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα,
σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΥ
ΓΗΣ, εκδόθηκε πρόγραμμα διακο
μιδών διασωληνωμένων και βαρέ-

Επιτελικές καθυστερήσεις στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΕΟΔΥ, ενώ ο πρόεδρος
του Οργανισμού αρκείται σε γενικόλογες δικαιολογίες
ε την πανδημία σε έξαρση,

της Κυβερνήσεως, θα γίνουν όλες οι νό

ο ΕΟΔΥ αφήνει ξεκρέμα
στους τους εργαζομένους

μιμες διαδικασίες για την καταβολή της
μισθοδοσίας. Ωστόσο, καθώς οι ΚΟΜΥ
του ΕΟΔΥ αποτελούν την προμετωπίδα

Μ

του, καθώς ο μισθός του
καταγραφή των επιδημιολογιΟκτωβρίου θα καθυστερήσειγια
να την
κατα
κών στάλ
στοιχείων και την ιχνηλάτηση των
βληθεί. Σύμφωνα με μήνυμα που

ως πασχόντων, με ειδικευόμενους

θηκε στους υπαλλήλους των Κινητών

κρουσμάτων, οι καθυστερήσεις δημι

που η εκπαίδευσή τους δεν έχει

Ομάδων Υγείας και φέρει το όνομα του

ουργούν αρνητική αίσθηση.

σχέση με κλινική ιατρική και -το κυ-

προέδρου του Οργανισμού Θεοκλή Ζα-

ριότερο- δεν προβλέπεται στην εκ

ούτη, η μισθοδοσία που θα καταβαλλό

παίδευσή τους ούτε καν το πέρα

ταν στις 27 Νοεμβρίου και θα αφορού
σε τον Οκτώβριο δεν θα δοθεί τελικά

σμα από τις ΜΕΘ!
Επίσης, για τις ειδικότητες που

στην ώρα του.

προβλέπεται εκπαίδευση στη ΜΕΘ

Ο λόγος είναι ότι η έκδοση της σχετι

(παθολόγοι, πνευμονολόγοι, γενι

κής Κοινής Υπουργικής Απόφασης

κοί), ούτε αυτοί έχουν προλάβει να
εκπαιδευθούν στη ΜΕΘ, όταν ο

αναφορικά με τη «δημιουργία δικτύου
νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιο

σχετικός νόμος αναφέρει ως προϋ
πόθεση για ανάθεση διακομιδών

λογικού υλικού και νοσηλευτικής βοή

την εξάμηνη άσκηση. Όπως μετα
φέρουν στην ΑΥΓΗ γιατροί από το

ού κατ’ οίκον» έχει καθυστερήσει για
άγνωστους λόγους.

νοσοκομείο, πρόκειται για εγκλη
ματική τακτική, καθώς κινδυνεύ

θειας στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊ-

Δεν αλλάζει ο τρόπος καταγραφής
Μιλώντας χθες στον ANT 1 ο Θάνος
Πλεύρης πήρε πίσω τη σκέψη που είχε
εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα ο
Θεοκλής Ζαούτης για αλλαγή στον τρό
πο καταγραφής των θανάτων από κορωνοϊό. «Δεν αλλάζει ο τρόπος κατα
γραφής, τίποτα δεν θα αλλάξει, συνεχί
ζουμε να έχουμε τον ίδιο τρόπο κατα
γραφής, ακολουθώντας τον κανονισμό

<-

ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΟΜΥ

•*eeCat«a
Καλή μέρα σας,

θο θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν και
δικής μας συναφούς ενημερώσεις η μισθοδοσία σας
για το μήνα Οκτώβριο, δεν δόναται να σας
καταβληθεί στις 27/11/2021, καθ' ο μέρος δεν έχει
εισέτι εκδοθεί η προβλέπσμσα αυτήν συναφής Κοινή
Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τη «δημιουργία
δυττώοο νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων
βιολογικοί ολικού και νοσηλευτική βοήθεια στα
ύιτοπτο κρούσματα Kopovo'iou κατ' οίκον», η έκδοση
της οποίας έχει καθυστερήσει για άγνωστους προς
ημάς λόγους, επίκειται, ωστόσο, να γίνει άμεσα. Είναι
αυτονόητο ότι αμέσως μόλις εκδοθεί και
δημοσιευτεί
στο
τεύχος
εφημερίδας
της
Κυβερνήσεως θα γίνουν άμεσα όλες οι νόμιμες
διαδικοαίες για την κατοβολή της μισθοδοσίας σας, η
οποία σε κάθε περίπτωση θα αφορά στις
παρασχεθείσες εξ υμών υπηρεσίες.
Ευχαριστώ για Την κατανόηση Σας.

που αναφέρεται στον Παγκόσμιο Ορ

Ms εκτίμηση,

θεοκλής Ζαούτης

δοση επίκεπαι άμεσα και είναι αυτο

γανισμό Υγείας. Αυτό που δείξαμε είναι
ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρ
χουν διαφορετικά μοντέλα καταγρα

ουν τόσο οι διασωληνωμένοι όσο

νόητο ότι, αμέσως μόλις εκδοθεί και δη

φής» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

και οι γιατροί.

μοσιευτεί στο τεύχος της Εφημερίδας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όπως ενημερώνει ο Θ. Ζαούτης, η έκ

Αντώνης Ραυτόπουλος

φ

Σήμερα, 1:06 μ,μ

Πρόεδρος Δϊ ΕΟΔΥ

Γραφείο Υποστήριξης ΚΟΜΥ
_____________________________________________
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 Χιλιάδες πολίτες «στο περίμενε» για την τρίτη δόση
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:

Covid-19 επί δεξιά

Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 904.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χιλιάδες
πολίτες «στο
περίμενε» για
την τρίτη δόση
Χωρίς διαθέσιμο ραντεβού μέχρι τα μέσα
Δεκεμβρίου το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο
της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη λόγω ελλείψεων
στο προσωπικό, ενώ δραματική χαρακτηρίζεται
η εικόνα των μεγάλων νοσοκομείων της πόλης,
με δεκάδες ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ

Της

αυτό, τότε χιλιάδες πολίτες θα αναγκαστούν
να καθυστερήσουν την τρίτη δόση πέραν

δας επικρατεί κόλαση και οι υγειονομικοί
εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα χει

ρινά αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων σε ΜΑΦ, χειρουργεία και απλούς

του εξαμήνου, με ό,τι σημαίνει αυτό για την
ασφάλειά τους και το κοινωνικό σύνολο,
εσσαλονίκη: Για ακόμη μια φορά
αλλά και θα αντιμετωπίζονται από την Πο
το «επιτελικό κράτος» του Κυ
λιτεία ως ανεμβολίαστοι, τη ν ώρα που οι ίδι
ριάκου Μητσοτάκη υποδεικνύε
οι δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση
ται αναξιόπιστο σε σχέση με τη
στον
εμβολιασμό τους» προσθέτουν. «Βέ
διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Την
ώρα
βαια,εμ
πάντα υπάρχει η επιλογή να κάνουν
που ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλεί τους
την τρίτη δόση με το εμβόλιο της Pfizer,
βολιασμένους πολίτες να κάνουν την τρίτη

ροτερέψει πολύ μέσα στον Δεκέμβριο και
στη συνέχεια δεν θα βελτιωθεί σημαντικά σε

θαλάμους. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω
ση της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στο ΑΧΕΠΑ οι
εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι ασθενείς

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

Θ

ενισχυτική δόση του εμβολίου, στο μεγάλο
εμβολιαστικό κέντρο της ΔΕΘ δεν υπάρχει
διαθέσιμο ραντεβού μέχρι και τα μέσα Δε

αλλά βλέπουμε ότι η συντριπτική πλει
ονότητα όσων εμβολιάστηκαν με το

κεμβρίου, όταν για χιλιάδες πολίτες ήδη έχει
λήξει το εξάμηνο από τον πλήρη εμβολια
σμό τους. Στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό
κέντρο χορηγείται το εμβόλιο της Moderna

σχυτική δόση με το ίδιο εμβόλιο
και όχι με κάποιο άλλο, διότι νιώ
θουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

και τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του εμβολιαστικού προγράμματος στη Θεσσαλο
νίκη. Από το καλοκαίρι και μετά, το κέντρο
συρρικνώθηκε εξαπίας και της μικρής προ
σέλευσης για εμβολιασμό, αλλά, όπως σχο
λιάζουν υγειονομικοί, «από τη στιγμή που
ξεκίνησε η χορήγηση της τρίτης δόσης θα
έπρεπε να αυξηθούν οι εμβολιαστικές του
γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα
όσοι και όσες επιθυμούν να κάνουν την τρί
τη δόση με το ίδιο εμβόλιο». «Αν δεν γίνει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Moderna επιμένει να κάνει την ενι-

όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ΜΕΘ συ
νεχίζουν να είναι υπερπλήρεις και καθημε-

Φύλλα
πορείας σε ,
ανεμβολίαστους *

Χθες έπιασαν δουλειά και οι
περίπου 50 ιδιώτες γιατροί που
«επιστρατεύτηκαν» για να
σε αυτό και πιο ασφαλείς» ανέ
ενισχύσουν τα δημόσια
φερε στην ΑΥΓΗ φαρμακοποιός
νοσοκομεία της βόρειας
της Θεσσαλονίκης, που τις τε
Ελλάδας. Ωστόσο δεν έλειψαν
λευταίες ημέρες προσπαθεί να
και τα παρατράγουδα, αφού
δύο από αυτούς
κλείσει ραντεβού για πελάτες του
ήδη δούλευαν σε
στο εμβολιαστικό κέντρο της ΔΕΘ
δημόσια δομή, ενώ
και βλέπει «μηδέν» διαθεσιμότητα
άλλοι δύο ήταν
για το διάστημα τουλάχιστον μέχρι
ανεμβολίαστοι...
τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κόλαση στα νοσοκομεία
Στο μεταξύ, στα νοσοκομεία της Θεσσα
λονίκης και γενικότερα της βόρειας Ελλά

ήταν δέκα με το κλείσιμο της εφημερίας και
ανάμεσά τους νέοι άνθρωποι. «Γιατροί, νο
σηλευτές έπρεπε να διασωληνώσουν και
δεν έβρισκαν υλικά, φάρμακα. Διασωληνωμένοι ασθενείς στις κλινικές χωρίς
παρακολούθηση και εξοπλισμό περι
μένουν τον θάνατο. Στην καλύτερη
περίπτωση, αν είναι δυνατόν, να
πεθάνει κάποιος από τη ΜΕΘ
για να γίνει επιλογή ποιος από
τους δέκα θα πάρει το κρεβάτι
στη ΜΕΘ» τονιζόταν στη σχε
τική ανακοίνωση.
—j. _i

^

«Το προσωπικό, εξαντλημέ
νο και παραδομένο. Φοράει τη

στολή και τη βγάζει σε οκτώ
ώρες. Κατουριέται πάνω του,
ζαλίζεται, λιποθυμάει! Δενυπάρχουν λόγια να περιγράφεις την κα
τάσταση. Ο Θεός να βάλει το χέρι
του» περιγράφει η ΠΟΕΔΗΝ. Στο νο
σοκομείο «Παπαγεωργίου», που πήρε τη

σκυτάλη της εφημερίας, οι εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι ασθενείς ήταν ήδη 19...
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 Μέρισμα 338 εκατ. σε υγειονομικούς, συνταξιούχους
και αναπήρους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 492.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέρισμα 338 εκατ.
σε υγειονομικούς,
συνταξιούχους
και αναπήρους
Καλύπτει τις απώλειες εισοδήματος
από την άνοδο των τιμών για ένα όμηνο
έκτακτέ ενϊσχυσηε σε 100.000 υγειονομικοί^,
800.000 χαμηλοσυνταξιούχουε
και 170.000 άτομα με αναπηρία
ανακοίνωσε χθεε ο πρωθυπουργόε. Οι υγειονομικοί θα λάβουν
μισό μισθό και οι υπόλοιποι 250
ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλοε τηε οικογένειάε τουε. Το δημοσιονομικό
Τη χορήνηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κόστοε ανέρχεται σε 338,5 εκατ.
ευρώ και δεν είχε υπολογιστεί στιε
εκτιμήσειε του υπουργείου Οικο
νομικών για τιε δημόσιεε δαπάνεε
του 2021, οι οποίεε περιελήφθησαν στο σχέδιο του νέου προϋπο
λογισμού. Υπενθυμίζεται πωε το
σχέδιο προϋπολογισμού κατατέ
θηκε στη Βουλή μόλιε την περα
σμένη Παρασκευή. Σελ. 23
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 Μέρισμα 338 εκατ. σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και αναπήρους
1
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

21,23

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Νέο πακέτο στήριξης 338,5 εκατ.
σε ευάλωτες ομάδες και υγειονομικούς
Ενισχύονται 100.000 υγειονομικοί, χαμηλοσυνταξιούχοι και ΑΜΕA
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Την ακρίβεια ενόε εξαμήνου υπο

στηρίζει το οικονομικό επιτελείο
τηε κυβέρνησηε ότι καλύπτουν
για τουε χαμηλοσυνταξιούχουε
και τα άτομα με αναπηρία τα μέ
τρα που ανακοίνωσε χθεε ο πρωθυπουργόε Κυριάκοε ΜητσοτάKns. Παράλληλα, στηρίζουν τουε
υγειονομικούε πρώτηε γραμμήε,
που φέρουν μεγάλο βάροε για την
αντιμετώπιση τηε πανδημίαε. Το
συνολικό κόστοε ανέρχεται σε
338,5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, τα μέτρα που γνω
στοποίησε ο πρωθυπουργόε κατά
τη διάρκεια προ ημερησίαε διατάξεωε συζήτησηε στη Βουλή για
τον πληθωρισμό είναι τα εξήε:
1. Επίδομα ίσο με το ήμισυ του
καταβαλλόμενου μηνιαίου βασι
κού μισθού θα καταβληθεί μαζί με
τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου στουε
υγειονομικούε των νοσοκομεί
ων, των κέντρων υγείαε και του
ΕΚΑΒ. Αναμένεται να το λάβουν
περί τουε 100.000 υγειονομικούε,
με κόστοε περί τα 90 εκατ. ευρώ.
2 Συνταξιούχοι με ετήσιο ατομι
κό φορολογητέο εισόδημα έωε
7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίωε)
και ετήσιο οικογενειακό φορολο-

.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γητέο εισόδημα έωε 14.400 ευρώ,
καθώε και με συνολική φορολογι
κή αξία ακίνητηε περιουσίαε του
νοικοκυριού τουε έωε 200.000 ευ
ρώ θα πάρουν ενίσχυση στα τέλη
Δεκεμβρίου ύψουε 250 ευρώ, συν
50 ευρώ για εξαρτώμενα μέλη.
Αφορά περίπου 800.000 συνταξιούχουε και το συνολικό κόστοε
του μέτρου είναι 205 εκατ. ευρώ.
3 Οι δικαιούχοι επιδόματοε ΑΜΕΑ
του ΟΠΕΚΑ θα πάρουν ενίσχυση
επίσηε 250 ευρώ στα τέλη Δεκεμ
βρίου. Υπολογίζεται ότι είναι πε
ρίπου 173.000 και το κόστοε του
μέτρου είναι 43,5 εκατ.
Τα δύο τελευταία μέτρα, που
αφορούν την ακρίβεια, έρχονται
να προστεθούν σ’ αυτά που έχουν
ανακοινωθεί και εφαρμόζονται
για την αντιμετώπιση των αυξή
σεων τηε ενέργειαε, την επιδότη
ση του ρεύματοε και το επίδομα
θέρμανσηε, ύψουε 680 εκατ.
Ετσι, το κόστοε του πληθω
ρισμού είναι πλέον βαρύ και για
τον κρατικό προϋπολογισμό, πέ
ραν των οικογενειακών.
Πάντωε, σε ό,τι αφορά τουε
χαμηλοσυνταξιούχουε, η κυβέρ
νηση θέλησε προφανώε να αντι
σταθμίσει και το γεγονόε ότι δεν
πήραν αναδρομικά, κατόπιν επα-

.

Επϊδομα ίσο με το ήμισυ ιου κα
ταβαλλόμενου μηνιαίου βασικού
μισθού θα καταβληθεί μαζί με τη
μισθοδοσία Δεκεμβρίου στους υγειο
νομικούς των νοσοκομείων, των κέ
ντρων υγείας και του ΕΚΑΒ.

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι
θα πάρουν στα τέλη
Δεκεμβρίου 250 ευρώ,
συν 50 ευρώ για
εξαρτώμενα μέλη.

νυπολογισμού συντάξεων, όπωε
συνέβη με τιε σχετικά υψηλότερεε συντάξειε.
Ετσι, παρά το γεγονόε ότι τα
στελέχη του οικονομικού επιτε
λείου επισήμαιναν σε κάθε τό
νο το τελευταίο διάστημα ότι ο
προϋπολογισμόε είναι βαριά ελλειμματικόε και δεν υπάρχουν
υπερπλεονάσματα για να μοιρα
στεί κοινωνικό μέρισμα, τελικά,
μ’ έναν τρόπο, αυτό δόθηκε χθεε
ωε ενίσχυση κατά τηε ακρίβειαε.
Ο προϋπολογισμόε του 2022,
που είχε κατατεθεί μόλιε την Πα
ρασκευή στη Βουλή, δεν έχει,
σύμφωνα με πληροφορίεε από
το οικονομικό επιτελείο, εντάξει
τα 338,5 εκατ. στιε δαπάνεε του
2021. Κι αυτό γιατί το μέτρο δεν
είχε ακόμη ανακοινωθεί, επομένωε δεν μπορούσε να ενσωματω
θεί στον προϋπολογισμό, τα με
γέθη του οποίου είχαν, άλλωστε,
καθοριστεί πολύ νωρίτερα, όπωε
ανέφεραν οι πηγέε. Πάντωε, οι
ίδιεε εκτιμούσαν ότι το κόστοε
θα καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό,
αν όχι εξ ολοκλήρου, από αυξη
μένα έσοδα τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο και έτσι η επιβάρυνση
του ελλείμματοε θα είναι από μη
δενική έωε 0,1% του ΑΕΠ.
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Το ΕΣΥ κλείνει για τις άλλες ασθένειες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-17

Επιφάνεια 1916.24
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Το ΕΣΥ κλείνει
για τις άλλες
ασθένειες
• Εντολή προς τα δημόσια
νοσοκομεία και τις
ιδιωτικές κλινικές της
χώρας για μείωση των
τακτικών χειρουργείων
• Κανένας εισαγγελέας
για τις καταγγελίες των
γιατρών στη Θεσσαλονίκη
• «Λουκέτα», καραντίνα
και καταστολή από άκρο
σε άκρο της Ευρώπης
ΣΕΛ. 16-17,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Το ΕΣΥ κλείνει για τις άλλες ασθένειες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

«Πού είναι οι εισαγγελείς;»
Τις φρικιασχικές εικόνες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης περιγράφουν στην «Εφ.Συν.»
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που αναρωτιούνται: «Μιλήσαμε για υποθεραπεία
ασθενών και εγκλήματα. Γιατί δεν μας κάλεσε ούτε ένας εισαγγελέας;»

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

«Φεύγουν αηδιασμένοι»
Χαρακτηριστική, πάντως,
η περιγραφή που έκανε χθες ο

πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την κα
τάσταση της εφημερίας στο
ΑΧΕΠΑ: «Δεν περιγράφεται η
τραγικότητα των συμβάντων,
χθες το βράδυ. Γιατροί, νοση
λευτές έπρεπε να διαστολήνώσουν και δεν έβρισκαν υλικά,
φάρμακα. Διασωληνωμένοι
ασθενείς στις κλινικές χωρίς
παρακολούθηση και εξοπλισμό
περιμένουν τον θάνατο». Και

για τις αντοχές του προσωπι
κού: «Το προσωπικό εξαντλη
μένο και παραδομένο. Φοράει
τη στολή και τη βγάζει σε οκτώ
ώρες. Κατουριέται πάνω του, ζα
λίζεται, λιποθυμάει! Δεν υπάρ
χουν λόγια να περιγράφεις την
κατάσταση».
Τι παραπάνω να προσθέσει
κανείς; Οσα λέει, για παρά
δειγμα, η νοσηλεύτρια Ελένη
Μπακιρλή στην εφημερίδα

Black Friday και στα εμβόλια!
Η 4η ΥΠΕ ανακοίνωσε, χθες, όχι θα έχει κινητή μο
νάδα εμβολιασμών την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου,
στην πλατεία Αριστοτέλους (11 π.μ. - 19.00), στο
πλαίσιο της «Black Friday»! Καλά τα επικοινωνιακά, αλλά με τα ουσιαστικά τι γίνεται; Είναι χαρα
κτηριστική η παρατήρηση του αναγνώστη της «Εφ.
Συν.», Γεώργιου Γραβάνη, πως «ενώ η κυβέρνηση
και η επιτροπή μάς λέει να κάνουμε την τρίτη δόση
όσο πιο σύντομα γίνεται, δυστυχώς δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πατρικέ$
npoipones
από την
Ιερά Σύνοδο
ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ τηρούν τα μέτρα
και πατρικές προτροπές για εμ
βολιασμούς προς τον ιερό κλήρο
και τον ευσεβή λαό, αλλά πέραν
τούτου ουδέν από τη Διαρκή Ιερά
Σύνοδο (ΔΙΣ), η οποία συνεδρία
σε χτες μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό
την προεδρία του αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιε
ρωνύμου.
Το ανώτατο εκκλησιαστικό
όργανο εξέτασε τα δεδομένα
που διαμορφώνονται με τα νέα
μέτρα, τα οποία ισχύουν από
χτες στους χώρους λατρείας
ΣΩΤΗΡΗΣ Δ Η Μ Η ΤΡ Ο Π Ο Υ Λ Ο ΰ EUROKINISSI

ώθηκαν και τα
λόγια» στη Θεσ
σαλονίκη. Αυτό
απαντούν υγει
ονομικοί της
πρώτης γραμΣυν.» και δεν
έχει νόημα να μπαίνει κανείς
σε δραματικές λεπτομέρειες, με
19 ανθρώπους στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου εκτός ΜΕΘ, σε
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
και χειρουργικές αίθουσες, και
άλλους 10 στο ΑΧΕΠΑ, ως απο
λογισμό μόνο των δύο πρόσφα
των εφημεριών.
«Μιλήσαμε: για υποθερα
πεία ασθενών και κανένας δεν
συγκινήθηκε, για εγκλήματα και
κάνουν ότι δεν μας ακούν, για
δολοφονίες κι είναι σαν να μιλή
σαμε στο κενό. Ούτε ένας εισαγ
γελέας δεν μας κάλεσε να ρω
τήσει πώς και γιατί λέμε τέτοια
πράγματα. Υπάρχει άραγε ένας
εισαγγελέας στη χώρα που έχει
διάθεση να ασχοληθεί; Τι νόημα,
λοιπόν, έχουν μερικές δηλώσεις
παραπάνω;». Είναι η συμπύκνω
ση δηλώσεων απαυδησμένων
γιατρών και νοσηλευτών στην
«Εφ.Συν.», χθες το απόγευμα, με
την κούραση να ακούγεται στη
φωνή τους.

1

«Στη Θεσσαλονίκη, το επόμενο διαθέσιμο ρα
ντεβού για Moderna αυτή τη στιγμή είναι προς το
τέλος Ιανουάριου, ενώ και για το Pfizer τα πράγ
ματα δεν είναι πολύ εντάξει. Με αυτό τον ρυθμό,
για τους μεν άνω των 60 η τρίτη δόση θα τελειώσει
περίπου στο τέλος Ιανουάριου, ενώ για τους μικρό
τερους που περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα
εντός του Δεκεμβρίου θα καταλήξουμε να κάνουμε
την 3η δόση τον Μάρτιο, κοντά στους 9 μήνες από
την 2η δόση». Εχει κάποιος κάτι να του απαντήσει;

μας, διαπιστώνοντας πως «δεν
είναι μόνο οι ελλείψεις από συ
ναδέλφους σε αναστολή, είναι
αυτοί που φεύγουν αηδιασμένοι
νωρίτερα στη σύνταξη και είναι
επίσης και το πλήθος των συμβασιούχων συναδέλφων που
τραβάνε τώρα το ζόρι και δεν
ξέρουν αν αύριο έχουν δουλειά,
αν λέγεται δουλειά η άθλια σύμ
βαση που έχουν».
Χθες το βράδυ, στο Εργατικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Ενωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσ
σαλονίκης είχε καλέσει σύσκε
ψη φορέων και σωματείων για
την οργάνωση του συλλαλητη
ρίου της Πέμπτης. Ο πρόεδρος
της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, έλεγε πριν από τη σύ
σκεψη στην «Εφ.Συν.» ότι ήταν
απαισιόδοξος για τη βοήθεια
που θα προσφέρουν οι επιστρα
τευμένοι γιατροί: «Είναι δεδομέ
νο ότι αυτή η επιλογή είναι φι
άσκο, τέτοια προχειρότητα δεν
την περιμέναμε, η λύση είναι
μία: επίταξη όλου του ιδιωτικού
τομέα».

κατά την τέλεση θρησκευτικών
ακολουθιών, αποφασίζοντας ότι
παραμένει σταθερή στο εγκύκλιο
σημείωμά της, με το οποίο απευ
θύνει έκκληση σε Κλήρο και λαό
να τηρεί τα μέτρα,προτρέποντας
πατρικά την πραγματοποίηση
εμβολιασμού και τη διενέργεια
διαγνωστικών ελέγχων στους
ανεμβολίαστους.
Ωστόσο, επισημαίνει ότι η
συμμόρφωση των πιστών «δεν
είναι δυνατόν να ελεγχθεί από
το εργατικό (νεωκόροι) ή εθε
λοντικό προσωπικό των ιερών
ναών, καθώς αυτό δεν έχει ούτε
δυνατότητες, ούτε αρμοδιότη
τες φύλαξης, ούτε δημόσιες (π.χ.
αστυνομικές) εξουσίες».
Ως προς τον εμβολιασμό, η ΔΙΣ
θυμίζει ότι «σταθερή θέση της
Εκκλησίας μας είναι ότι η επιλο
γή του εμβολιασμού δεν αποτελεί
ζήτημα ορθής πίστεως ή ομολο
γίας, αλλά αντικείμενο της ια
τρικής επιστήμης και πράξη ατο
μικής και κοινωνικής ευθύνης»,
ενώ τονίζει πως «κάθε αντίθετη
άποψη, ακόμα και κληρικών, δεν
εκπροσωπεί την Εκκλησία της
Ελλάδος, η οποία διοικείται και
εκφράζεται επισήμως μόνο από
την Ιερά Σύνοδο».
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ - Το ΕΣΥ κλείνει για τις άλλες ασθένειες
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-11-2021

Εβαλαν σε λοκντάουν... το ΕΣΥ
► Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ

ην ωρα που τα νο
σοκομεία της ηπει
ρωτικής χώρας
βιώνουν τον μεγα
λύτερο εφιάλτη της
σύγχρονης ιστορί
ας και το τέταρτο
επιδημικό κύμα
αφήνει πίσω του χιλιάδες κρού
σματα (7.287 χθες) εκατοντάδες
διασωληνώσεις (608) και τριψή
φιο αριθμό νεκρών (105) το τε
λευταίο 24ωρο, ο πρωθυπουργός
τάζει «βοήθημα» στους μαχητές
της πρώτης γραμμής και η κυβέρ
νησή του διαμηνύει σε όλους τους
τόνους ότι δεν θα βάλει τη χώρα
ξανά σε λοκντάουν, αλλά θέτει το
ΕΣΥ σε νέο λοκντάουν.
Το λοκντάουν κλήρωσε στο ΕΣΥ
τελικά, με την κυβέρνηση της Ν.Δ.
να δίνει εντολή χθες στις Υγειονο

Το έγγραφο που εξασφόήισε
π «Εφ.Συν.» με ημερομηνία 22/11
και την υπογραφή της Μίνας Γκάγκα
npos τους διοικητές των ΥΠΕ της χώρας,
για τον δραστικό περιορισμό
των τακτικώνχειρουργείων

Η αναπληρώχρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα έδωσε εντολή χθες στις ΥΠΕ για τον «περιορισμό
των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων κατά ποσοστό έως και 80%», προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το 4ο κύμα της πανδημίας, που άφησε πίσω του χθες 105 νεκρούς και
608 διασωληνωμένους · Καταρρέει το κυβερνητικό παραμύθι για «θωράκιση του δημόσιου
συστήματος υγείας», το οποίο μετατρέπεται και πάλι σε μονοθεματικό σύστημα
■

.'^,,^ΗιΙι
μικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας
μέσω της αναηληρώτριας υπουρ
γού Υγείας Μίνας Γκάγκα για τον
«περιορισμό των προγραμματισμέ
νων τακτικών χειρουργείων κατά
ποσοστό έως και 80%, ανάλογα με
τις συνθήκες ανά νοσοκομείο στις
ΥΠΕ, με απόφαση του διοικητή του
οικείου νοσοκομείου και του διοι
κητή της οικείας ΥΠΕ»! Ο περιορι
σμός, σύμφωνα με το έγγραφο που
εξασφάλισε η «Εφ,Συν.» με ημερο
μηνία 22/11 προς τους διοικητές
των ΥΠΕ της χώρας, αφορά και τις
ιδιωτικές κλινικές της χώρας, ενώ
«εξαιρούνται οι αυστηρώς έκτα
κτες και επείγουσες χειρουργικές
επεμβάσεις, καθώς και τα ειδικά
νοσοκομεία».
Ετσι καταρρέει το κυβερνητικό
παραμύθι για τη «θωράκιση του
δημόσιου συστήματος υγείας», για
«τις χιλιάδες προσλήψεις», για «τις
1.000 κλίνες ΜΕΘ που λειτουρ
γούν». Το ΕΣΥ μετατρέπεται ξανά,
όπως και στην πρώτη, τη δεύτερη
και την τρίτη φάση της επιδημίας
στη χώρα μας, σε μονοθεματικό
σύστημα περίθαλψης που θα ασχολείται αποκλειστικά με μία νόσο,
την Covid.
Πρόκειται για πανωλεθρία των
πολιτικών διαχείρισης της επιδη
μίας Covid-19 στην Ελλάδα από
την κυβέρνηση που από τη μία
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αδυνατεί να ελέγξει ή έστω να επι
βραδύνει την επιδημία και από την
άλλη αφήνει την μη-Covid θνησι
μότητα στη χώρα να αυξάνεται,
όπως έγινε και το 2020 (βλ. στοι
χεία ΚΕΠΥ που έχει δημοσιεύσει
η «Εφ.Συν.»). Γιατί; Διότι αρνείται
να επενδύσει σε μόνιμες δομές δη
μόσιας υγείας και δομές επιδημιολογικής επιτήρησης, να προτεραιοποιήσει τη δημόσια υγεία έναντι
της ικανοποίησης των αιτημάτων
επιχειρηματικών κλάδων, να πάρει
μέτρα στους χώρους μεγάλης διασποράς (μεγάλοι εργασιακοί χώ
ροι, ΜΜΜ, σχολεία, σχολές) και να
τρέξει ένα εμβολιαστικό πρόγραμ
μα ικανό να πείσει τον κόσμο να
σπεύσει στον αναγκαίο εμβολια
σμό του. Επενδύει στην ατομική
έναντι της κρατικής ευθύνης και
αφήνει τη λοιπή νοσηρότητα στη
μοίρα της, με πλημμελή φροντίδα
των χρόνιων ασθενών.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί
άπραγη το σύστημα υγείας μαζί
και το ανθρώπινο δυναμικό του
να έχουν «γονατίσει» και την ανο
σοποίηση του πληθυσμού, στην
οποία έχει επενδύσει τα πάντα, να
είναι μόλις στο 62,3% και «ποντά
ρει» στα νέα μέτρα αποκλεισμού
των ανεμβολίαστων από ορισμένες
δραστηριότητες (κλειστοί χώροι
εστίασης, θέατρα, σινεμά, μουσεία,

εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια,
γήπεδα) που ισχύουν από χθες και
στην 3η αναμνηστική δόση.
Οσον αφορά το «έκτακτο βοή
θημα» που ανακοίνωσε ο πρωθυ
πουργός, «οι γιατροί του δημόσιου
συστήματος υγείας που βρίσκο
νται δύο χρόνια τώρα στην πρώτη
γραμμή της μάχης για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας δεν έχουμε
ανάγκη από βοηθήματα», απαντά
η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκο
μειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Αλλωστε, θυμίζει, το αντίστοι
χο περσινό βοήθημα βγήκε «ξινό»
σε πολλούς που το έλαβαν γιατί
στη φορολογική εκκαθάριση φέτος
πλήρωσαν τα διπλά σε παραπάνω
φόρο. Αυτό που απαιτούν οι νοσο
κομειακοί γιατροί είναι αφενός την
εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ
από τον Φεβρουάριο του 2018 για

*
Η κυβέρνηση παρακολουθεί
άπραγη το σύστημα υγείας μαζί
και το ανθρώπινο δυναμικό
του να έχουν «γονατίσει»
και την ανοσοποίηση του
πληθυσμού, στην οποία έχει
επενδύσει τα πάντα, να είναι
μόλις στο 62,3%

την επαναφορά του μισθού τους
στα επίπεδα πριν από τις μνημονιακές περικοπές του 2012, αφετέ
ρου την επαναφορά του 13ου και
του 14ου μισθού. «Πάει πολύ να
μας εμπαίζουν με “βοηθήματα”,
όταν ακόμη δεν έχουν καταβληθεί
οι δεδουλευμένες εφημερίες 6 μη
νών σε πλήθος συναδέλφων. Είναι
το ελάχιστο που οφείλουν να κά
νουν ως έμπρακτη αναγνώριση».
Με δηκτική ανακοίνωσή του
υπό τον τίτλο «Καθρεφτάκια για
ιθαγενείς», το Μέτωπο Νοσοκο
μειακών Γιατρών θυμίζει στον
πρωθυπουργό ότι η παροχή «γί
νεται με καθυστέρηση τουλάχι
στον 8 μηνών, μιας και το είχαν
διαρρεύσει, το διακινούσαν και
μισο-προαναγγείλει (μεταξύ άλ
λων και ο προηγούμενος υπουρ
γός Υγείας) τουλάχιστον από τον
περασμένο Μάρτιο εν όψει Πάσχα
και μάλιστα για ολόκληρο μισθό.
Δεν το έδωσαν. Αργότερα το ανήγ
γειλαν εκ νέου ως δώρο διακοπών
καλοκαιριού».
Στη σφαίρα των εμβολιασμών,
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτρο
πής Εμβολιασμών, καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Αθηνών Μα
ρία Θεοδωρίδου, υπογράμμισε
χθες κατά την τακτική ενημέρω
ση από το υπουργείο Υγείας ότι
«έχουμε έναν πολύ δύσκολο χει

μώνα μπροστά μας» και υπενθύ
μισε «τον πρωτογενή εμβολιασμό
(την πρώτη και δεύτερη δόση,
εκτός αν το εμβόλιο είναι μονοδοσικό), τον κορμό του εμβολιαστικού προγράμματος», σε αντίθεση
με την ενισχυτική 3η δόση που
ακούμε μονότονα από κυβερνητι
κά χείλη τον τελευταίο καιρό.
«Η μόλυνση με κορονοϊό εί
ναι τρεις φορές συχνότερη στους
ανεμβολίαστους, οι εισαγωγές στο
νοσοκομείο είναι δυο φορές πε
ρισσότερες και οι θάνατοι είναι 7
φορές περισσότεροι σε όσους δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο», τόνισε η
πρόεδρος αναφερόμενη σε στοι
χεία του Κέντρου Ελέγχου Λοιμ
ώξεων των ΗΠΑ. Οσον αφορά την
τρίτη δόση, η Μ. Θεοδωρίδου είπε
πως «μετά τη χορήγηση της 3ης
δόσης η ανάπτυξη των αντισω
μάτων συμβαίνει γρήγορα, καθώς
χρειάζεται μόλις μία έως τρεις
ημέρες».
Στην τρίτη δόση επικεντρώ
θηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο
γενικός γραμματέας του υπουργεί
ου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Μέχρι στιγμής, μας είπε, δικαιού
χοι είναι 2.827.574 πολίτες, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,1% των
ολοκληρωμένων εμβολιασμών,
και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
922.000 εμβολιασμοί, 32,6% των
δικαιούχων, ενώ περίπου 700.000
πολίτες έχουν προγραμματίσει το
ραντεβού τους.
Εν τω μεταξύ το πρόγραμμα του
κατ’ οίκον εμβολιασμού σέρνεται,
καθώς το 15% των κατάκοιτων συ
νανθρώπων μας που έχουν κάνει
αίτηση και δικαιούνταν να είχαν
εμβολιαστεί από τους πρώτους
(στις αρχές του έτους) παραμένουν
ανεμβολίαστοι.
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 Διώξεις για εγκληματική οργάνωση
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 494.69 cm² Κυκλοφορία:
:

23-11-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

■ Διώξεις νια εγκληματική
ορνάνωση στην υπόθεση
εικονικών εμβολιασμών
στον Παλαμά Καρδίτσας
Σελ.6
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 Διώξεις για εγκληματική οργάνωση
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,6

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-11-2021

Διώξεις για εγκληματική οργάνωση
Για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Βαριές ποτντκέε διώξει, που φθά
νουν έωε τη σύσταση εγκληματτκήε οργάνωσηε και άλλα σοβαρά
αδικήματα, ασκήθηκαν από ττε
ετσαγγελτκέε αρχέε που ερεύνη
σαν την υπόθεση του Κέντρου
Υγείαε στον Παλαμά Καρδίτσαε
γτα την έκδοση πλαστών πιστο
ποιητικών εμβολιασμού.
Η υπόθεση εκττμάτατ ωε εξαι
ρετικά σημαντική, αφού αφορά
θέματα δημόσταε υγείαε και προστασίαε τηε ζωήε των πολιτών,
καθώε εκείνοι που είχαν προμη
θευτεί το πλαστό τπστοποτητικό
εμβολιασμού εμφανίζονταν ωε
εμβολιασμένοι, ενώ δεν ήταν.
Οι διώξετε ασκήθηκαν με βά
ση την παραγγελία του εισαγγε
λέα του Αρείου Πάγου, Βασιλεί
ου Πλτώτα, που είχε εκδοθεί από
καιρό και μεταξύ άλλων ανέφε
ρε ότι οι ετσαγγελτκέε έρευνεε
πρέπει να επικεντρώνονται και
στη διαπίστωση τυχόν οργανω
μένων κινήσεων για την έκδο
ση πλαστών πτστοποτηττκών,
θεμελιώνονταε το αδίκημα τηε
εγκληματτκήε οργάνωσηε. Η Ει
σαγγελία τηε Καρδίτσαε μετά το
τέλοε τηε έρευναε προχώρησε
σε διώξετε γτα εγκληματική ορ
γάνωση κατ άλλα αδικήματα,
κατά συνολικά 48 ατόμων που
εμπλέκονται με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο στην υπόθεση με
τα πλαστά πιστοποιητικά.
Από τουε 48 δτωκόμενουε, πέ
ντε θεωρούνται από ττε ετσαγγελτκέε αρχέε ωε ο πυρήναε που
οργάνωσε κατ υλοποίησε την έκ
δοση των πλαστών, ενώ στα αδι
κήματα περιλαμβάνονται -εκτόε
τηε εγκληματτκήε οργάνωσηεξέπλυμα «μαύρου» χρήματοε,
δωροληψίεε, δωροδοκίεε, ψευδείε βεβαιώσετε, πλαστογραφτεε
κατ άλλα που βαρύνουν κατά πε-
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Από τους 48 διωκόμενους, πέντε θεωρούνται από τις εισαγγελικές αρχές ως ο πυρήνας που οργάνωσε και υλο
ποίησε την έκδοση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού.

Κοτά συνολικά 48 ατό
μων, που εμπλέκονται
με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο στην υπόθεση.
ρίπτωση το σύνολο των δτωχθέντων. Η υπόθεση με τα πλαστά
αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστη
κε 44χρονη διοικητική υπάλληλοε στο Κέντρο Υγείαε Παλαμά
Καρδίτσαε η οποία προμήθευσε
ψευδή πιστοποιητικά σε πολίτεε
που θέλησαν να απολαμβάνουν
ττε κοτνωντκέε δυνατότητεε των
εμβολιασμένων, χωρίε να κά
νουν το εμβόλιο.

Δίωξη και κατά δικηγόρου
Η έρευνα γτα την έκδοση και
χρήση πλαστών πτστοποτηττκών
εμβολιασμού ή νόσησηε συνε

χίζεται κατ σε άλλεε πόλετε τηε
Ελλάδαε προε κάθε κατεύθυνση,
με βάση κατ τη σχετική παραγγε
λία που έχει δώσει ο ετσαγγελέαε
του Αρείου Πάγου προκετμένου
να διαπιστωθούν έκνομεε δραστηρτότητεε κατ να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
Παράλληλα, γτα δτασπορά
ψευδών ειδήσεων με βάση ττε
νέεε διατάξετε του Ποινικού Κώ
δικα διώκεται από χθεε ο δτκηγόροε Νίκοε Αντωντάδηε, που
αναπτύσσει ανττεμβολτασττκή
δράση μέσω Διαδικτύου, αρνούμενοε τον κορωνοϊό κατ προτρέπονταε πολίτεε να μη δέχονται
τατρτκέε υπηρεστεε, όπωε δια
σωλήνωση κατ λοιπά.
Η δίωξη ετε βάροε του ασκήθη
κε από την Εισαγγελία τηε Αθήναε μετά από σχετική έρευνα για
ττε αναρτήσετε του από τη Δίω
ξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματοε,

τα στοιχεία τηε οποίαε διαβιβά
στηκαν σττε ετσαγγελτκέε αρχέε.
Πρτν από λίγεε ημέρεε ο δτκηγόροε είχε συλληφθεί, αλλά αφέθηκε ελεύθεροε λόγω τηε δτκηγορτκήε του τδτότηταε, καθώε στ
δικηγόροι έχουν ετδτκή δωστδτκία, δηλαδή δικάζονται από δικα
στήρια ανώτερου βαθμού και δεν
παραπέμποντατ στο Αυτόφωρο.
Η σχετική δικογραφία με κα
τηγορούμενο τον Νίκο Αντωντάδη έχετ ήδη αποσταλεί στο Εφετείο, όπου κατ θα εκδτκαστεί η
υπόθεσή του, ενώ σε εξέλιξη βρί
σκεται κατ άλλη έρευνα γτα τον
θάνατο ασθενούε στο νοσοκο
μείο Ευαγγελτσμόε, που αρνήθηκε την παροχή ιατρικών υπη
ρεσιών, στην οποία ερευνάτατ ο
ρόλοε του ανττεμβολταστή δικη
γόρου, που επικοινωνούσε με την
ασθενή προτρέποντάε την να μη
δεχθεί διασωλήνωση.
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 «Ο πρόεδρος των Ιατρών είναι ‘‘λαγός'' της
κυβέρνησης»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 285.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Illlllllllll INI lllllilllllllllllllllllllllll INI lllllll mill lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll INI lllllillllllllllllll

«Κεραυνοί» ins ΠΟΕΔΗΝ για ns δηλώσει Εξαδάκτυλου «οι ανεμβολίασιοι
να πληρώνουν από την τσέπη ious τα έξοδα νοσηλείαε ious»

«Ο πρόεδροε των Ιατρών

είναι "λαγόε'' ins Kupepvnons»
Ολομέτωπη επίθεση στον πρόεδρο του Ππνελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου, Αθπνάσιο Εξοδάκτυλο, με πφορμή
πρόσφπτο ισχυρισμό του nios οι ανεμβολίοστοι γιο
Covid-19 θπ πρέπει νπ κπλύπτουν ππό την τσέπη ious
το έξοδπ νοσηλειΊκ tous, εξαπέλυσε xOes η ΠΟΕΔΗΝ.
Μία διατύπωση που έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσειε. «Αποδο
κιμάζουμε με κάθε τρόπο τιε δηλώσειε του προέδρου του ΠΙΣ και
μέλουε τηε Επιτροπήε των Ειδικών για την πανδημία κ. Αθανασί
ου Εξαδάκτυλου, πωε οι ανεμβολίαστοι ασθενείε πρέπει να πλη
ρώνουν οι ίδιοι μέροε των νοσηλίων τουε», τονίζει σε ανακοί
νωση τηε ΠΟΕΔΗΝ.
«Είναι προφανέε ότι για ακόμη μια φορά ο πρόεδροε του ΠΙΣ
λειτουργεί σαν λαγόε τηε κυβέρνησηε για την ιδιωτικοποίηση του
δημόσιου συστήματοε υγείαε. Η απαράδεκτη, απάνθρωπη πρότα
ση του προέδρου του ΠΙΣ οδηγεί σε κατάργηση κάθε έννοιαε δημόσιαε δωρεάν περίθαλψηε, αφού με τη λογική αυτή οι ασθενείε οποιοιδήποτε ασθενείε που κρίνεται ότι δεν είχαν εφαρμόσει
προληπτικά μέτρα πριν ασθενήσουν ή τραυματιστούν όπωε πα
χύσαρκοι, καπνιστέε ή οδηγοί θα πρέπει να πληρώνουν μέροε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τωννοσηλίωντουε», προσθέτει. «Καταδικάζουμε απερίφραστα
αυτή την ανθρωποφαγική λογική κοινωνικού αυτοματισμού. Συ
νεχίζουμε τουε αγώνεε για την ενίσχυση τηε δημόσιαε υγείαε και
καλούμε όλουε να συμμετέχουν στην κινητοποίηση τηε 1 ηε Δε
κεμβρίου με πορεία από την Πλατεία Μαβίλη στο υπουργείο Οι
κονομικών. Ντροπή. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να πει κανείε!», κα
ταλήγει.
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 «Κράτος και ΕΣΥ κατά των πολιτών»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 314.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Κράτοε και ΕΣΥ κατά των πολιτών»

«Καλπμέρο στην αγωνιστική ομάδα του
"Μακελειό".
θα ήθελα να επισημάνω, όσο πιο δυνατά γίνεται, τον κίνδυνο
στον οποίο βρισκόμαστε όλοι εμείε που επιλέξαμε να μην εμ
βολιαστούμε και αυτήν τη στιγμή είμαστε εκτεθειμένοι στον
τεράστιο αριθμό των νοσούντων εμβολιασμένων οι οποίοι
ωε γνωστόν ούτε ελέγχονται ούτε περιορίζονται. Σύμφωνα,
λοιπόν, με τουε δικούε τουε ισχυρισμούε, οι μη εμβολιασμέ
νοι άνθρωποι νοσούν βαρύτερα και είναι εντελώε απροστά
τευτοι και εδώ θα μπορούσε κάποιοε να στοιχειοθετήσει μια
πράξη δόλου από πρόθεση, υποστηριζόμενη από τιε καθαρά
πελατειακέε σχέσειε του κράτουε με τουε εμβολιασμένουε
και όχι μόνο. Επίσηε, αν προεκτείνουμε τη σκέψη μαε προε
αυτήν την κατεύθυνση, θα δούμε ότι σκοπίμωε το σύστημα
υγείαε έχει καταρρεύσει, βάσει και πάλι των δικών τουε δε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δομένων και έτσι πάλι δεν μπορεί ο μη εμβολιασμένοε, που
όπωε είπαμε νοσεί βαριά, να έχει ουσιαστική βοήθεια. Τέλοε,
θα ήθελα να πω ότι το σύστημα τουε βαρύνεται ποινικά γιατί
στην προσπάθειά του να επιβάλλει τον εμβολιασμό μπλόκαρε
την οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα τόσο προε την κατεύ
θυνση τηε θεραπείαε όσο και προε την κατεύθυνση τηε αξιόπιστηε διάγνωσηε, μαζοποίησε τα περιστατικά και επέβαλλε ωε
μονόδρομο τη διασωλήνωση, καθιστώνταε την ιατρική επι
στήμη ωε μια ανήμπορη μεσαιωνική κατάσταση και όχι ωε ένα
οργανωμένο σκεπτόμενο σύστημα. Γεγονόε το οποίο στρέ
φεται και πάλι κατά των ανθρώπων που δεν είναι εμβολια
σμένοι. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα, ήθελα όμωε τιε σκέψειε αυτέε να σαε τιε καταθέσω σαν έναν ενιαίο συνειρμό
πίσω από τον οποίο διαφαίνεται ένα σκληρό κακόβουλο λο
γισμικό».

Ειρήνη Π.
Αναγνώστης
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 «Τραγική η κατάσταση στο νοσοκομείο "Ερυθρός
Σταυρός"»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 121.65 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-11-2021
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Τραγική η κατάσταση στο
νοσοκομείο "EpuSpos iTaupos"»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«θα ήθελα να aas αναφέρω κάποια πράγματα σοβαρά για το νοσοκο
μείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και εσείε με τη σειρά σαε να τα ερευνήσετε.
Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι ΤΡΑΓΙΚΗ, η διοίκηση και η οργά
νωση ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ! Το νοσοκομείο έχει γεμίσει COVID και μικρόβιο
AURIS. Καθημερινά μεταφέρουν ασθενείε από θάλαμο σε θάλαμο, από
μονάδα σε μονάδα χωρίε σχέδιο οργάνωσηε με αποτέλεσμα η διασπορά να είναι μεγάλη. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Πρόσφατα δόθηκε
ο πρώτοε όροφοε για ασθενείε με covid, αλλά εκεί βρίσκονται και τα
γραφεία ιατρών τηε Ορθοπαιδικήε κλινικήε με αποτέλεσμα ασθενείε
και συγγενείε να εισέρχονται ελεύθερα σε όροφο με covid ασθενείε!
Αν θέλετε και επιθυμείτε, ψάξτε όλα τα ανωτέρω. Και αν τα επιβεβαι
ώσετε αναφερθείτε σε κάποιο ρεπορτάζ για το καλό των ασθενών και
των νοσηλευομένων».
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