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Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών
και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Ο Σήμερα η παναττική μέρα δράσης για την Υγεία
Ο Αύριο στις 6.30 μ.μ. το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή στην Καρδίτσα
ε παναπική μέρα δράσης για την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων

γία», Λοιμωδών και παλαιού 424 για την κάλυψη των αναγκών, ολοκλη
ρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού με επίκεντρο την εξαντλητική εξατομικευμένη ενημέρωση μέσα από τις δομές της ΠΦΥ.
Στο μεταξύ, χτες παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της
3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος
Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», απαιτώντας μέ
τρα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας και επίταξη του ιδιωτι
κού τομέα. Με το πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα, οι συνταξιούχοι
πρόβαλαν τις διεκδικήσεις τους, ενώ αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με
τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ και επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Υγείας και τη στελέχωση και επαναλειτουργία των κλειστών νο
σοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας καλούν σήμερα,
Τετάρτη, εργατικά σωματεία, σύλλογοι εργαζομένων στα νοσοκο
μεία και μαζικοί φορείς. Απαιτούν άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονά
δων Υγείας, επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα προη

Ι

γούμενα χρόνια και επίταξη των κλινικών των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων.
Στο πλαίσιο της μέρας δράσης, παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις και συ
γκεντρώσεις θα γίνουν στις 6 μ.μ. σε μια σειρά ιδιωτικές κλινικές, με κε

ντρικό αίτημα την επίταξή τους, ώστε να ενταχθούν στη μάχη για την
αντιμετώπιση π^ς 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.
Τη συμμετοχή τους στις κατά τόπους παρεμβάσεις έχουν αποφασίσει,
μεταξύ άλλων, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Το Σωματείο Εργαζομένων
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσο
κομείο ΚΑΤ, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, το Συνδικάτο Ηλεκτρολό
γων Αττικής, η Ενωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ),
το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το Σωμα
τείο Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθή
νας, το κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, 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 ΥΠΕ (θηβών 198), μαζί με
σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής, διεκδικώντας τη στελέχω
ση - επαναλειτουργία του ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα» και την ενίσχυση των νο
σοκομείων και των ΚΥ της περιοχής.
Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής θα κάνει παρέμβα
ση, στις 11 π.μ., στο χώρο του Ερασίνειου Νοσοκομείου στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, που αντί να διαμορφωθεί σε σύγχρονο νοσοκομείο βγαί
νει «στο σφυρί» διαρκώς από τις τράπεζες ώστε να πουληθεί σε ιδιώτες.

Αύριο το μεγάλο συλλαλητήριο
στη Θεσσαλονίκη
Κάλεσμα πανεργατικοΰ ξεσηκωμού για την προστασία της ζωής και
της υγείας του λαού έστειλαν δεκάδες εκπρόσωποι σωματείων και φο
ρέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη που διοργάνωσε η Ενωση Νοσο
κομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), μπροστά στο μεγάλο συλλα
λητήριο για την υγεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 25 Νο
έμβρη, στις 6.30 το απόγευμα στο Αγαλμα Βενιζέλου.
Στη σύσκεψη που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στο ΕΚΘ, συμμετεί
χαν σωματεία σχεδόν από όλα τα νοσοκομεία της πόλης και δεκάδες εκ
πρόσωποι σωματείων άλλων κλάδων που μετέφεραν την απόφαση των
εργαζομένων να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα προστασίας της υγείας
του λαού στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στις σχολές και τα ΜΜΜ,
για ενίσχυση του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ε
πιστροφή των εργαζομένων σε αναστολή και επίταξη του ιδιωτικού το
μέα της Υγείας.
Εισηγητικά ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, αναφέρ
θηκε στην εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Θεσ
σαλονίκης με τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, θυμίζο
ντας ότι ακόμα και πριν την πανδημία έλειπε το 1/3 των γιατρών στα νο
σοκομεία της πόλης. Και αυτά τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προ
σωπικό, με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων, διογκώθηκαν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στην Καρδίτσα
Αναφέρθηκε στην εξουθένωση των υγειονομικών, στην υποβάθμιση
των υπηρεσιών στους ασθενείς, στις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, στις χι
λιάδες των χειρουργείων και άλλων πράξεων που έχουν ανασταλεί. Μί
λησε για τις καθυστερήσεις στη διάγνωση παθήσεων όπως οι καρκινοπάθειες, στον προληπτικό έλεγχο των γυναικολογικών καρκίνων που στο
«θεαγένειο» μειώθηκε κατά 80% κ.ά. «Στην αντίπερα όχθη ο ιδιωτικός
τομέας της Υγείας με τις 120 κλίνες ΜΕΘ και τις τουλάχιστον 1.000 κλί
νες απλής νοσηλείας που έχουν οι 5 μεγάλες ιδιωτικές πολυκλινικές της
πόλης, συνεχίζει να κάνει χρυσές δουλειές πάνω στον πόνο των ασθε
νών, από τη λοιπή νοσηρότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Μέσα από τις παρεμβάσεις υγειονομικών που ακολούθησαν, αναδείχθηκε η εικόνα που πλέον αποτελεί την καθημερινότητα στα νοσοκομεία.
Με την κόπωση των εργαζομένων να έχει χτυπήσει «κόκκινο» και να έ
χουμε λιποθυμίες, νοσήσεις και αναρρωτικές σωρηδόν. Το νοσηλευτικό
προσωπικό μεταφέρεται όπου υπάρχει ανάγκη, γιατροί άλλων ειδικοτή
των νοσηλεύουν Covid περιστατικά, νοσηλευτές δέχονται επιθέσεις α
πό εξαγριωμένους ασθενείς επειδή νιώθουν παρατημένοι. Και φυσικά οι
προσλήψεις προς αντικατάσταση των αναστολών αποτελούν ανέκδοτο.
Επιπλέον αναδείχθηκε το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι
εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή και η ανάγκη άμεσης επιστρο
φής τους στην εργασία.

Εκκολαπτήρια του ιού
οι μεγάλες βιομηχανίες
Οι εκπρόσωποι των άλλων κλάδων ανέδειξαν τις επιπτώσεις από την α
πουσία μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στις με
γάλες βιομηχανίες, στη Σίνδο και στους γύρω νομούς, που έχουν γίνει
εκκολαπτήρια του ιού. Αλλά και τις δραματικές συνθήκες υπερμετάδοσης
στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, όπου τις ώρες αιχμής επικρατεί το αδιαχώρητο.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση τονίστηκε η ανάγκη να οργανω
θεί η αγωνιστική απάντηση των υγειονομικών, μαζί με τα σωματεία και
τους φορείς της πόλης, για άμεσα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συ
στήματος Υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, παύ
ση της αναστολής εργασίας, άμεση ανάπτυξη νέων και σύγχρονων κλι
νών ΜΕΘ κ.λπ. Επίσης για επίταξη των ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ και νοση
λείας, ένταξη του συνόλου της ιδιωτικής Υγείας σε κεντρικό έλεγχο α
πό το κράτος, με στόχο η πανδημία να μην αντιμετωπίζεται σε βάρος των
υπόλοιπων ασθενειών. Αμεσο άνοιγμα των πρώην νοσοκομείων «Πανα

Νέο κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο πανκαρδιτσιώτικο συλλαλητή
ριο που οργανώνεται από σωματεία και φορείς της πόλης απευθύνει η Ε
νωση Ιατρών Νοσοκομείων Καρδίτσας, με αφορμή και την πυρκαγιά που
ξέσπασε στο νοσοκομείο την περασμένη Δευτέρα. Το συλλαλητήριο θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στην κε
ντρική πλατεία της Καρδίτσας.
Η ΕΙΝΚ σημειώνει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για
την υποχρηματοδότηση και την ελλιπή συντήρηση των υποδομών των
δημόσιων μονάδων Υγείας, ενώ σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς, έ
νας γιατρός νοσηλεύτηκε προληπτικά χωρίς προβλήματα στην Καρδιο
λογική κλινική και άλλη μια γιατρός μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ λόγω ήπιων
συμπτωμάτων δύσπνοιας. Παρατηρούνται επίσης προβλήματα στη στέ
γαση των ασθενών, ενώ το ...μοναδικό μέτρο ενάντια στην αποπνικτική
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν το κλείσιμο της πόρτας του θαλά
μου και η αύξηση της ροής οξυγόνου!
Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει την κατάρρευση σωλήνα στο χειρουργείο
πριν λίγους μήνες, την έλλειψη παροχής οξυγόνου μέσα σε πανδημικό
κύμα, τονίζοντας πως «κυβερνήσεις και διοικήσεις παραπέμπουν τη λύ
ση των υλικοτεχνικών υποδομών στην ενεργειακή αναβάθμιση του νο
σοκομείου, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν πάρθηκαν μέτρα στήριξης. Η
ελλιπής συντήρηση των υποδομών είναι χρόνιο πρόβλημα», ενώ «δεν εί
ναι τυχαίο ότι η υποβάθμιση (σε προσωπικό και εξοπλισμό) της υπηρεσί
ας πάει χέρι χέρι με το μελλοντικό ξεπούλημα των υπηρεσιών αυτών σε
ιδιωτικές εταιρείες! Την ώρα που ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι πληρώ
νουμε από το υστέρημά μας για την υγεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τε
λικά το δημόσιο σύστημα Υγείας μένει χωρίς χρηματοδότηση, με τα γνω
στά αποτελέσματα στις απαρχαιωμένες δομές, τις ελλείψεις σε προσω
πικό και εξοπλισμό! Την ίδια ώρα, μάλιστα, που όλες οι κυβερνήσεις στη
ρίζουν την ιδιωτική Υγεία (είτε με ΣΔΙΤ, είτε με το νέο ΕΣΥ), βλέπουμε
την απουσία σύγχρονων συστημάτων αντιπυρικής προστασίας και πυρό
σβεσης στο δημόσιο νοσοκομείο!».

Σύσκεψη στον Βόλο
για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου
Σε σύσκεψη για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου για την προστασία της
υγείας του λαού στον Βόλο καλούν η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείου Βό
λου και Κέντρων Υγείας Μαγνησίας, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νο
σοκομείου Βόλου και οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις
της Μαγνησίας. Η σύσκεψη, στην οποία καλούνται σωματεία και φορείς
της πόλης, θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 25 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ.
στο Εργατικό Κέντρο Βόλου.
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Επιφάνεια 98.44 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΗΠΑΚ: Εδώ και τώρα επίταξη
του ιδιωτικού τομέα
«Δύο χρόνια μετά πάλι τα ίδια», σχολιάζει η ΔΗΠΑΚ για
την απόφαση της κυβέρνησης να περικοπούν τα χειρουργεία
μέχρι και κατά 80%. Και τονίζει: «Η απόφαση αυτή έρχεται
την ώρα που καλά καλά τα νοσοκομεία δεν έχουν ανακάμ
ψει από την προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση για μειώσεις.
Την ίδια ώρα που η πανδημία του κορονοϊού καλπάζει, για
μια ακόμα φορά με δεκάδες νεκρούς καθημερινά, εξίσου φο
νική φαίνεται να γίνεται και η "πανδημία" της λοιπής νοσηρό
τητας πλην Covid. Χιλιάδες ασθενείς παραμένουν στις λίστες
αναμονής των νοσοκομείων χωρίς ορατή προοπτική να χειρουργηθούν για χρόνια σημαντικά προβλήματα. Καταδικάζο
νται σε σοβαρή υποβάθμιση του επιπέδου ζωής τους ή ωθού
νται αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα, για να χειρουργηθούν.
Ποιος δεν θυμάται την τεράστια αύξηση κερδών των ιδιω
τικών κλινικών από τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις που
δεν μπορούσαν να γίνουν στα δημόσια νοσοκομεία στην
προηγούμενη έξαρση της πανδημίας;
Εδώ και τώρα επιτέλους πρέπει να ενισχυθούν με το ανα
γκαίο προσωπικό τα δημόσια νοσοκομεία. Να προσληφθούν
όλοι οι γιατροί που έχουν εκδηλώσει επιθυμία για θέση στο
ΕΣΥ. Να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις ό
λοι οι επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν. Εδώ και τώρα επί
ταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, υποδομών και εξειδικευμένου προσωπικού, για να δοθεί η μάχη της πανδημίας.
Καμία περιστολή των ήδη μειωμένων χειρουργικών επεμβά
σεων στο ΕΣΥ».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Σήμα κινδύνου» για τη ζωή του λαού από το
σύστημα Υγείας μιας νόσου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,11

Επιφάνεια 1059.41
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Σήμα κινδύνου» για τη ζωή του λαού
από το σύστημα Υγείας μιας νόσου
Παναττική μέρα δράσης σήμερα
από σωματεία και φορείς για:

«·:·;·■> !Κ£.\ yrm · 7 ·.. k
νΛΛΚί.β Ν

> Επίταξη ιδιωτικών κλινικών
;......

__.. jeep

> Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας
> Επαναλειτουργία κλειστών νοσοκομείων

...
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;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συλλαλητήριο αύριο στη Θεσσαλονίκη
και την Παρασκευή στην Καρδίτσα

ΣΕΛ. 10 - 11
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 «Σήμα κινδύνου» για τη ζωή του λαού από το σύστημα Υγείας μιας1
νόσου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Σήμα κινδύνου για τη ζωή του λαού
εκπέμπουν οι υγειονομικοί
• Κατά 80% αναστέλλονται χειρουργικές επεμβάσεις
την ίδια στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει

• Δεκάδες χιλιάδες οι ασθενείς σε λίστες αναμονής
να ακόμη χτύπημα στη ζωή και την υγεία του λαού δίνει η
κυβέρνηση με το νέο «λοκντάουν» στα χειρουργεία των
δημόσιων νοσοκομείων, ένα μέτρο που όχι μόνο δεν πει
ράζει «τρίχα» από τα κέρδη των κλινικαρχών, αλλά αντίθε
τα ενισχύει και την πελατεία τους. Με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει στην επίτα
ξη χωρίς αποζημίωση των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, σε προ
σλήψεις μόνιμου προσωπικού για τα δημόσια νοσοκομεία και
στην επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα προ
ηγούμενα χρόνια, επαναφέρει την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή
της μετατροπής των νοσοκομείων σε μιας νόσου. Ετσι κλείνουν
τμήματα, κλινικές συγχωνεύονται, ασθενείς νοσηλεύονται ο έ
νας πάνω στον άλλο, αρπάζονται κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ για
τις ανάγκες του κορονοϊού, και τώρα έρχεται και το «κερασά
κι στην τούρτα»: Περικόπτονται χειρουργεία με τραγικές συνέ
πειες σε βάρος ασθενών.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας - που διαβεβαίωνε
μέχρι πριν λίγες μέρες ότι «καμιά δραστηριότητα στο σύστημα
Υγείας δεν θα ανασταλεί», επειδή τάχα έχει ενισχυθεί - με εσω
τερικό έγγραφο (23/11) προς τις διοικήσεις των ΥΠΕ δίνει ε
ντολή για περιστολή έως και κατά 80% στα τακτικά χειρουρ
γεία, εξαιρώντας μόνο τις «αυστηρώς έκτακτες και επείγουσες
χειρουργικές επεμβάσεις», ενώ ισχυρίζεται ότι θα γίνονται κανονικά οι
διαγνωστικές εξετάσεις, τα θεραπευτικά προγράμματα για τους χρόνι
ους πάσχοντες, εξαιρώντας σημαντικό κομμάτι ασθενειών και ασθενών.
Αντιδρώντας στο μέτρο αυτό, χτες στο νοσοκομείο ΚΑΤ πραγματο
ποιήθηκε μαζική κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοί
κηση, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Σημειώνεται ότι το
καλοκαίρι που μας πέρασε, στη λίστα αναμονής στα χειρουργεία του
ΚΑΤ βρίσκονταν ήδη 10.000 ασθενείς! Σύμφωνα με τα λεγάμενα της δι
οίκησης, στη λίστα βρίσκονται πλέον πάνω από 16.000 ασθενείς, μια
τεράστια δεξαμενή δηλαδή που αναμένει για επεμβάσεις και από την ο
ποία αντλούν πελατεία οι κλινικάρχες. Με το «καλημέρα» του 4ου πανδημικού κύματος, τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα καταργήθηκαν, 44
κλίνες Εντατικής και ΜΑΦ μετατράπηκαν σε ΜΕΘ Covid, αφήνοντας
για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά (σε ένα νοσοκομείο που δέχεται κα
θημερινά θύματα τροχαίων, εγκαυματίες κ.λπ.) μόλις 14 κλίνες ΜΕΘ
και καμία ΜΑΦ. Σχεδόν όλα τα ανοιχτά τμήματα (ορθοπεδικό, νευροχειρουργικό κ.α.) μετατράπηκαν σε Covid. Οι εργαζόμενοι στις ΜΕΘ
Covid πλέον είναι υποχρεωμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ιό 8 ώ
ρες (από 4 ώρες στα προηγούμενα κύματα) λόγω έλλειψης προσωπι
κού, καθώς το νοσοκομείο αδειάζει από μόνιμους. Η «ενίσχυση με χι
λιάδες προσλήψεις» μεταφράζεται σε 100 επιπλέον κενές οργανικές
θέσεις από το 2019 - λόγω των συνταξιοδοτήσεων που ούτε καν ανα
πληρώθηκαν - φτάνοντας συνολικά τις 599, ενώ 42 νοσηλευτές έχουν
τεθεί σε αναστολή! Το Σωματείο Εργαζομένων του ΚΑΤ θα κλιμακώσει
τη δράση του το επόμενο διάστημα με νέα κινητοποίηση στην 1η ΥΠΕ.
Στα νοσοκομεία της Κρήτης - όπου τα χειρουργεία είχαν ανασταλεί
κατά 40% τους καλοκαιρινούς μήνες -10.000 άνθρωποι βρίσκονται σε
λίστα αναμονής! «Κάποιοι θα περιμένουν τουλάχιστον δύο χρόνια»,
λένε οι εργαζόμενοι εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την υγεία του λα
ού. Μόνο στο ΠΑΓΝΗ περιμένουν 5.500 ασθενείς να χειρουργηθούν
(3.000 ήταν το 2018). Προχτές με προφορική εντολή του διοικητή στα
μάτησε η λειτουργία του ιατρείου πόνου στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου ο
αναισθησιολόγος του ιατρείου να καλύψει τα χειρουργεία. Ασθενείς
που είχαν κλείσει εδώ και μέρες ή μήνες ραντεβού στο εν λόγω ια
τρείο, μεταξύ των οποίων και ασθενείς με άλγος λόγω ογκολογικών,
νευρολογικών κ.ά. νοσημάτων, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν χω

Ε

ρίς να λάβουν τη θεραπεία τους. Αντίστοιχη μετακίνηση έγινε και τις
προηγούμενες μέρες με αναισθησιολόγο της ΜΕΘ...
«Εμπόδιο στην αποκατάσταση της λειτουργίας των χειρουργείων α
ποτελεί η ανεπάρκεια προσωπικού, στο οποίο οφείλονται ρεπό και ά
δειες μηνών. Το ιατρικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 3 αναισθησιολόγους, 4 αναισθησιολόγοι έχουν υποχρεωθεί - με απόφαση της διοίκη
σης της 7ης ΥΠΕ (22/10/21) - σε μετακίνηση στο ΓΝ Ρεθύμνου για κά
λυψη εφημεριών. Οι αναισθησιολόγοι καλύπτουν καθημερινά τακτικές
και έκτακτες επεμβάσεις, την αίθουσα ανάνηψης, το ιατρείο πόνου, ε
νώ μπορούν ανά πάσα στιγμή να κληθούν για καρδιοπνευμονική αναζω
ογόνηση και διασωλήνωση σε οποιαδήποτε κλινική, στα ΤΕΠ, στις μο
νάδες κορονοϊού», καταγγέλλει ο πρόεδρος του Σωματείου ΠΑΓΝΗ Δ.
Βρύσαλης. Ενώ, κοντά στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν οι διαρ
κείς μετακινήσεις προσωπικού, η υπερεφημέρευση, οι περικοπές ρε
πό κ.ά. που εξοντώνουν το υγειονομικό προσωπικό.
Την ίδια στιγμή έρχεται στο φως έρευνα που αποκαλύπτει τα σοβα
ρά προβλήματα κυρίως στη διάγνωση και παρακολούθηση των ατόμων
με HIV λοίμωξη που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μετατροπής των νο
σοκομείων σε Covid. Σε 12 Μονάδες στην Ελλάδα, οι γιατροί πλέον εί
ναι αναγκασμένοι να διαθέτουν πάνω από το 75% του χρόνου τους στη
φροντίδα ασθενών με Covid, με αποτέλεσμα να καταγράφεται στους
ασθενείς με HIV λοίμωξη μείωση των επισκέψεων, μείωση των εργα
στηριακών εξετάσεων, μείωση της παρακολούθησης για τις συννοσηρότητες και σημαντική μείωση των νέων διαγνώσεων. Οι νέες διαγνώ
σεις συγκριτικά με πέρυσι θα είναι μειωμένες κατά 25%...
• Τις οδηγίες για την αναμνηστική δόση (για άνω των 18 ετών) του εμ
βολίου δημοσιοποίησε χτες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Οι ανα
μνηστικές δόσεις γίνονται με εμβόλια «Pfizer» ή «Moderna» μετά από 6
μήνες, εκτός αν η πρώτη δόση ήταν «J&J», οπότε η αναμνηστική χορη
γείται μετά από δύο μήνες (με «J&J», «Pfizer» ή «Moderna»). Για όσους
νόσησαν πριν τον εμβολιασμό «συστήνεται» μετά από 6 μήνες η πρώ
τη δόση ή η αναμνηστική αν έχουν στο μεταξύ εμβολιαστεί. Οσοι νόση
σαν μετά την πρώτη δόση, η ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους γίνε
ται από 3 μήνες μετά τη νόσηση. Ο προγραμματισμός του ραντεβού γί
νεται, όπως και στις πρώτες δόσεις, μέσω του emvolio.gov.gr ή σε φαρ
μακείο ή σε ΚΕΠ.

91 νεκροί, 597 διασωληνωμένοι, πάνω από 8.000 τα νέα κρούσματα
Κατά 40% αυξήθηκαν οι θάνατοι από Covid-19 σε μια μόλις βδομάδα
υνεχίζεται η φονική επέλαση της παν
Τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν
δημίας, με άλλους 91 ανθρώπους να
χτες ήταν 8.100, εκ των οποίων 2.114 στην
χάνουν χτες τη ζωή τους. Σημειώνε
Αττική, 1.472 στη Θεσσαλονίκη, 320 στη
ται ότι μόνο από την 1/11 έχουν πεθά- Λάρισα, 290 στην Αχαΐα, 222 στη Μαγνη
νει 1.579 άνθρωποι, ενώ από την έναρξη
σία. Σε 14 Περιφερειακές Ενότητες κα
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολι
ταγράφονται πάνω από 100 κρούσματα.
κά 17.517 θάνατοι.
Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 597 α
σθενείς, με το 82,41% να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και το
17,59% εμβολιασμένοι. Καλπάζουν επί
Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία που
σης και οι εισαγωγές στα δημόσια νοσο
καταγράφονται στην 76η έκθεση προόδου
κομεία, που χτες έφτασαν τις 409, μια η
του Παρατηρητηρίου Covid (για το διάστη
μα 11 -17 Νοέμβρη):
μερήσια μεταβολή +4,6%.

Σ

40% η αύξηση των
θανάτων σε μια βδομάδα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Ο μέσος όρος του ημερήσιου αριθ
μού των θανάτων εμφάνισε αύξηση κα
τά 39,6% φτάνοντας σε 73 (από 52,3 την
προηγούμενη βδομάδα), ενώ το πλήθος
των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ
κατέγραψε αύξηση 14,7% φτάνοντας σε
561 (από 489).
• Η πληρότητα σε κλίνες ΜΕΘ/ΜΑΦ
COVID-19 στην επικράτεια παρουσι
άζει αύξηση, φτάνοντας το 91% (από
88%). Στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα
κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ ανέρχεται σε 99% και
στην Αττική σε 90% (από 97% και 88%
αντίστοιχα).
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 Εκδήλωση για την Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
8

Επιφάνεια 30.36 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκδήλωση για την Υγεία
Σε εκδήλωση της ΤΟ Υγείας - Πρόνοιας Κεντρικής
Μακεδονίας του ΚΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Πα
ρασκευή 26 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ., στο «Εντευκτήριον»
στην προβλήτα Α’ του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, θα
μιλήσει η Λουίζα Ρόζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ) Αλ. Μεϊκόπουλος: Περί άλλων τυρβάζει ο υπουργός
Υγείας για το Νοσοκομείο Βόλου Στη Βουλή συζητή ...
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 195.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

) Αλ. Μεϊκόπουλος:
Περί άλλων τυρβάζει
ο υπουργός Υγείας
για το Νοσοκομείο Βόλου
Στη Βουλή συζητήθηκε
η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για την κατάσταση φάνηκε να αφυπνίζεται το Υπουργείο
Υγείας. Μόλις πριν από δέκα μέρες ήρθε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο μία πνευμονολόνος από το Κέντρο Υγεί
ας του Βόλου, ένας γενικός γιατρός για το Τμήμα Επειγόν
των Περιστατικών από το Κέντρο Υγείας Αρναλαστής».
Απαντώντας ο κ. Πλεύρης έκανε αναφορά στην πρό
σφατη συνεργασία ιδιωτών ιατρών της Μαγνησίας με το
Νοσοκομείο, ενώ επίσης τόνισε ότι συνολικά υπάρχουν
84 άτομα περισσότερα στο νοσοκομείο από ό,τι υπήρχαν
μέσα στο 2021. «Καλή είναι η παράθεση αριθμών με μία
διαφορά, ποιοτική και ζωτική: Οι αριθμοί που παραθέσα
τε δεν αντανακλούν επ’ ουδενί την πραγματικότητα της

«Στη Μαγνησία νοσηλεύονται κάθε μέρα κοντά στους

καθημερινότητας μέσα στο Νοσοκομείο, διότι από όλους

100 ασθενείς covid στις κλινικές του Νοσοκομείου άλλοι

αυτούς τους αριθμούς που μου δώσατε ελάχιστοι είναι

διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, άλλοι εκτός, καταγράφεται

αυτοί που υπηρετούν αυτήν τη στιγμή σε A', Β' Παθολογι

καθημερινά τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων και

κή, Κλινικές C0VID και Τμήμα Επειγόντων Περιστατι

υψηλός αριθμός ανθρώπων φεύγουν από τη ζωή. Το Νο

κών», ανταπάντησε ο κ. Μεϊκόπουλος και παρατήρησε

σοκομείο Βόλου βρίσκεται για ακόμη ένα πανδημικό κύ

ότι μπορεί να έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά όχι αρκετές

μα χωρίς επαρκή στελέχωση», τόνισε στη Βουλή ο βου

για τις κρίσιμες ειδικότητες της πανδημίας, επαναφέρον-

λευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκό-

τας το αίτημα για μετακινήσεις γιατρών και από άλλα Κέν

πουλος απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας Αθ. Πλεύ-

τρα Υγείας της 5ης ΥΠΕ. «Οι ανθρώπινες αντοχές καταρ

ρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης

ρέουν και αυτό που έχετε καταφέρει είναι να έχουμε σή

που είχε καταθέσει.

μερα ένα ΕΣΥ πιο αποδιοργανωμένο, πιο κουρασμένο,

Ο βουλευτής Μαγνησίας επέκρινε το υπουρνείο υγείας

πιο υποχρηματοδοτημένο και με τάσεις φυγής ιατρικού

και την 5η ΥΠΕ ότι δεν έκαναν αποδεκτές τις προτάσεις

προσωπικού από την αρχή της πανδημίας», πρόσθεσε ο

υγειονομικού προσωπικού του Νοσοκομείου, κατηγόρη

βουλευτής Μαγνησίας, δίνοντας έμφαση στον αγώνα για

σε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο για την αποτελεσμα-

τρών και νοσηλευτών και κλείνοντας είπε: «Είναι κρίμα

τική αντιμετώπιση της πανδημίας και συνέχισε λέγοντας:

από τις κακές επιλογές της κυβέρνησης, ο κόσμος να μην

«Μόνο όταν ο υπεύθυνος γιατρός κλινι κών COVID έστειλε

εμπιστεύεται και να φοβάται να επισκεφθεί τη μοναδική

σχετική επιστολή εκπέμποντας οριστικά σήμα κινδύνου

δευτεροβάθμια δομή που υπάρχει στη Μαγνησία».
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 ) Συλλαλητήριο για την υγεία στον Βόλο Σύσκεψη
της κινητοποίησης με πρωτοβουλία οργανώσεων
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 180.24 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

) Συλλαλητήριο
για την υγεία στον Βόλο

σπιστο τον λαό για την υγεία και τη ζωή
του» και ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ, επίταξη
του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση
των επιχειρηματιών, μαζικές προσλήψεις

Σύσκεψη
για τον προγραμματισμό
της κινητοποίησης
με πρωτοβουλία
των συνταξιουχικών
οργανώσεων

μόνιμου προσωπικού στις μονάδες υγείας
- πρόνοιας και μονιμοποίηση όλων των
επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
Οι συνταξιουχικές οργανώσεις αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας, κά
νουν μνεία στις ελλείψεις ιατρικού και νο
σηλευτικού προσωπικού στις κλινικές

Πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια

πρώτης γραμμής και στο Τμήμα Επειγόν

των σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου

των Περιστατικών και διεκδικούν ολοκλη

τομέα, των ΕΒΕ, των αγροτικών, φοιτητι

ρωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, δωρε

κών, πολιτιστικών συλλόγων και άλλων μα

άν επαναλαμβανόμενα προληπτικά τεστ

ζικών φορέων της περιοχής μας, τηρών

για τον κορονοϊό σε όλουςχωρίς εξαίρεση

τας όλα τα μέτρα προστασίας, να πάρουν

κα ι μέτρα σε χώρους μεγάλης διασποράς,

μέρος στη σημερινή σύσκεψη, στο Εργα

όπως σχολεία, σχολές, μέσα μαζικής με

τικό Κέντρο Βόλου, στις 6 το απόγευμα για

ταφοράς και τόπους δουλειάς.

να συζητηθεί η διοργάνωση του συλλαλη

Τέλος, ζητούν να καταργηθεί το μέτρο

τηρίου για την υγεία απευθύνουν οι συντα-

της αναστολής εργασίας στην υγεία και

ξιουχικές οργανώσεις της Μαγνησίας.

την πρόνοια, να χρηματοδοτηθούν από

Οπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τον κρατικό προϋπολογισμό όλες οι δημό

«δημόσιο σύστημα υγείας στενάζει για άλ

σιες μονάδες κατά προτεραιότητα, με όσα

λη μία φορά κάτω από την επέλαση της

χρήματα απαιτούνται για τη στελέχωση,

πανδημίας, εξαιτίας της κυβερνητικής πο

εξοπλισμό και ανάπτυξή τους και να ενι-

λιτικής που έχει αφήσει αποσαθρωμένες

σχυθεί με μόνιμες προσλήψεις και υποδο

τις δημόσιες μονάδες υγείας και ανυπερά

μές και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
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 Συνάντηση με την ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
5

Επιφάνεια 31.85 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση με
την ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα συνα
ντηθεί αύριο Πέμπτη
στις 12.30 το μεση
μέρι με αντιπροσω
πεία της Πανελλήνι
ας Ομοσπονδίας Ερ
γαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων (ΠΟΕ
ΔΗΝ).
Η συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί
στην έδρα της ΚΕ
του Κόμματος, στον
Περισσό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μπόνους
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

2

Επιφάνεια 65.75 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μπόνους
Τα ίδια με τους συνταξιούχους συμβαί
νουν πάνω - κάτω και με τους υγειονο
μικούς. Χιλιάδες είναι οι απλήρωτες ε
φημερίες τους, που φτάνουν μέχρι και
στο εξάμηνο. Λεκάδες χιλιάδες είναι ε
πίσης τα χρωστούμενα από τη μη εφαρ
μογή της απόφασης του ΣτΕ, με την ο
ποία έπρεπε να είχε επανέλθει ο μισθός
τους στα επίπεδα του 2018, να είχαν α
ποδοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός. Παρ’
όλα αυτά, η κυβέρνηση τους πετάει έ
να ξεροκόμματο, δίνοντάς του μάλιστα
τον τίτλο «μπόνους», λες και απευθύνε
ται σε τίποτα ...«νικητές» τηλεπαιχνι
διού. Η κοροϊδία βέβαια επαναλαμβάνε
ται, αφού και πέρσι είχε μοιράσει τέτοιο
«μπόνους», το οποίο λίγους μήνες μετά
οι υγειονομικοί αναγκάστηκαν σχεδόν να
το επιστρέφουν στο κράτος μέσω της
Εφορίας. Από όπου και να το πιάσει κα
νείς, η κοροϊδία πάει σύννεφο, κάνοντας
«φύλλο και φτερό» κάθε ισχυρισμό για
«πακέτα παροχών» και «μέτρα ανακού
φισης», που αναμασούν από προχτές η
κυβέρνηση και τα επιτελεία της.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο υγειονορικός Μεσαίωνας κυρια αιτια για το ρεκορ
θανατων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1913.4 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
41

Ο υγειονορικό$ Μεσαίωναε κΟ
■ Μόνη υπεύθυνη η κυβέρνηση για την υποστελέχωση
του ΕΣΥ, ns αναστολέε συμβάσεων, ns διασωληνώσειε
σε απλέε κλίνεε και τιε ψευτο-ΜΕΘ χωρΐε αδειοδότηση

έχουν έναν υποτυπώδη εξοπλισμό και δεν
ροβληματισμός και διάχυτη
ανησυχία επικρατούν τις τε
διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό. «Η
λευταίες ώρες στην επιστημο
αναλογία ασθενών - γιατρών είναι συντρινική κοινότητα της χώρας. Αι
πηκή» δήλωσε χαρακτηρισπκά.
τία είναι ο αυξημένος αριθμός
Πάτρα
θανάτων, οι οποίοι τη Δευτέρα έσπασαν το
φράγμα των 100, χθες έφτασαν τους
«Η91
διασωλήνωση
και
ασθενών εκτός Μονάδων
κάπως έτσι η χώρα έφτασε να θρηνεί 1.527
Ενταηκής θεραπείας σημαίνει υπονοσηανθρώπους μόνο μέσα σης πρώτες 23 ημέ
λεία ασθενούς και πιθανό θάνατο» επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος των
ρες του Νοεμβρίου. Και αν οι απώλειες αν
νοσοκομειακών γιατρών της Πάτρας Δημήθρώπων σε απόλυτο αριθμό ανησυχούν, οι
τρης Ζιαζιάς, ο οποίος υπηρετεί στο Νοσο
συγκρίσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη πραγ
ματικά σοκάρουν.
κομείο «Αγιος Ανδρέας». Οπως αποκάλυψε,
Χώρες της δυτικής Ευρώπης με πολ
μάλιστα, με νόμο που πέρασε πρόσφατα η
λαπλάσιο πληθυσμό από τον ελληνικό εμ
κυβέρνηση, οι διακομιδές βαρέως πασχόφανίζουν αναλογικά πολύ μικρότερο αριθ
ντων μπορεί πλέον να γίνονται και από ει
μό θανάτων από κορονοϊό. Ενδεικτικό εί
δικευόμενους γιατρούς, αρκεί να έχουν έξι
μήνες προϋπηρεσία!
ναι πως η Γαλλία των 60.000.000 πολιτών
«Μιλάμε για μια εγκληματική απόφαση,
είχε τη Δευτέρα 10 θανάτους, το Ηνωμέ
να διακομίζεις ασθενείς χωρίς την απαινο Βασίλειο την ίδια ημέρα κατέγραψε 45,
τούμενη εμπειρία. Είναι σαν να παίζεις τη
η Ιταλία 70, η Ολλανδία 29, η Γερμανία
ζωή του ασθενή κορόνα γράμματα» εξήγη
των 80.000.000 307 και τέλος η Αυστρία,
σε από την πλευρά του ο Θανάσης Τσάπας.
η οποία μπήκε και σε καθολικό lockdown,
είχε 27 θανάτους.
«Ψευιομονάδεβ»
Οι συγκρίσεις δεν μπορούν παρά να
Αποκαλυπυκός για το π συμβαίνει στα δη
δημιουργούν πολλαπλά ερωτήματα. Γιατί
μόσια νοσοκομεία ήταν και ο διευθυντής
η Ελλάδα των 10.000.000 ανθρώπων, που
του ΕΣΥ της Λάρισας Λά
έχει πολύ ηπιότερο χειμώ
μπρος Καραγεώργος. «Για
να από ης υπόλοιπες χώ
να πεις ότι έχεις μια ΜΕΘ,
ρες, εμφανίζει τόσο υψη
«Η διασωλήνωση
σημαίνει ότι έχεις ένα
λούς αριθμούς θανάτων;
ασθενών εκτός ΜΕΘ
προσωπικό το οποίο έχει
Η απάντηση στο πα
σημαίνει
υπονοσηλεία
εκπαιδευτεί πάνω σε πο
ραπάνω ερώτημα δεν εί
λύ
συγκεκριμένες αρμο
ναι εύκολη και σίγουρα
και πιθανό θάνατο»
διότητες για μεγάλο δι
για να απαντηθεί χρειάζε
άστημα. Αυτές οι δήθεν
ται να εξεταστεί μια σειρά
κλίνες που επικαλείται η κυβέρνηση, αυ
μεταβλητών που σχετίζονται με τον πληθυ
τές οι ψευτομονάδες, γίνονται για να κα
σμό, το ποσοστό εμβολιασμού και άλλους
μώνονται πως κάτι κάνουν, αλλά το αποτέ
παράγοντες. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε
λεσμα είναι μηδενικό»!
πλέον να ισχυριστούμε με σιγουριά -και
που μαρτυρούν και οι ίδιοι οι υγειονομι
Ελλιπείβ υποδομέε
κοί της πρώτης γραμμής- είναι όη ο αυξη
Κόλαφος κατά της κυβέρνησης ήταν και
μένος αριθμός θνητότητας σχετίζεται άμεσα
ο εντατικολόγος του Νοσοκομείου Αττι
με ης παρεχόμενες υπηρεσίες που μπορεί
κόν Δημήτρης Ρίζος, ο οποίος μίλησε για
να προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«υγειονομικό Μεσαίωνα» στα δημόσια νο
Η «κυριακάτικη δημοκρατία» παρου
σοκομεία, κάνοντας γνωστό πως στις ΜΕΘ
σίασε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το
υπάρχουν προβλήματα, όχι μόνον από την
πώς δημιουργήθηκαν οι κατά γενική πλέ
έλλειψη προσωπικού, αλλά και από άπο
ον ομολογία... αυτοσχέδιες ΜΕΘ του Κυ
ψη υποδομών. «Φλερτάρουμε με πενταψήριάκου Μητσοτάκη. Το υπουργείο Υγεί
φιο αριθμό κρουσμάτων και με τριψήφιους
ας έσπευσε να διαψεύσει το αποκαλυττηκό
αριθμούς θανάτων σε καθημερινή βάση...»
ρεπορτάζ όμως οι υγειονομικοί της πρώτης
υποστήριξε από την πλευρά του ο διευθυ
γραμμής από όλα τα νοσοκομεία της Ελ
ντής των ΜΕΘ του «Παπανικολάου» Νίκος
λάδας το επιβεβαιώνουν πλέον με ανοιχτό
Καπραβέλος, εκφράζοντας τον φόβο πως
τρόπο: η υποστελέχωση σε προσωπικό και
οδηγούμαστε σε μια νέα τραγωδία.
υποδομές στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές.
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται πως τα χει
Θεσσαλονίκη
ρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτό διαφαίνεται από την ιδιαίτερα ανησυχητική
0 εντατικολόγος Θανάσης Τσάπας από το
πρόβλεψη του ειδικού στα μαθηματικά μο
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσα
ντέλα καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο
λονίκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοοποίος εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου
ντρα24» πως 18 ασθενείς έχουν διασωληοι θάνατοι θα φτάσουν φέτος τους 4.000!
νωθεί σε απλούς θαλάμους νοσηλείας, που

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το πρωτοσέλιδο της «κύριο
μοχρατίας» y«« Τί5 αυτοα7
του Κυριάκον Μητσστακη

Απελπιστική κατάσταση στα Νοσοκομε
ΔΕΝ ΕΧΕΙ τέλος η πίεση που δέχονται τα νο
σοκομεία της χώρας, τη στιγμή που το τέταρτο
κύμα της πανδημίας δείχνει τα «δόνπα» του και
καθημερινά αυξάνονται σε τρομακηκό βαθμό
τα κρούσματα του ιού, οι θάνατοι, αλλά και οι
διασωληνωμένοι ασθενείς.
Το αδιαχώρητο επικρατεί τις τελευταίες
ημέρες στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της
Πάτρας, όπου συσσωρεύονται δεκάδες ασθε
νείς με κορονοϊό που πρέπει να νοσηλευτούν,
όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια. Ετσι,
η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος απο
φάσισε να ανοίξει ακόμα μία κλινική που θα
εξυπηρετεί αποκλειστικά περιστατικά Covid.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε ανοίξει ο
δεύτερος όροφος της νέας πτέρυγας του «Αγιος
Ανδρέας», που έχει διαμορφωθεί για τον ίδιο
σκοπό, όμως προφανώς γέμισε πολύ γρήγορα!
Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο την περα

σμένη Κυριακή εισήχθησαν για νοσηλεία 23
άνθρωποι με Covid-19! Τη Δευτέρα, 61 ασθε
νείς βρίσκονταν στις κλινικές κορονοϊού και
εννέα διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.
Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Πα
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου άνοι
ξε και τέθηκε σε χρήση η έκτη κλινική κορονοϊού. Τη Δευτέρα, στις κλινικές κορονοϊού νο
σηλεύονταν 88 ασθενείς, ενώ 13 παραμένουν
διασωληνωμένοι σης ΜΕΘ και ένα βρέφος δύο
μηνών στη ΜΕΘ Παίδων.
Τρόμο προκαλεί η είδηση ότι στο Νοσοκο
μείο Κιλκίς παλεύουν με τον φονικό ιό τέσσε
ρις άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι, περιμένοντας τη σειρά τους για να αδειάσει ένα
κρεβάτι στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας, αλ
λά δεν υπάρχει ούτε για δείγμα! Σύμφωνα με
πληροφορίες, προς το παρόν παραμένουν σε
μονάδα ανάνηψης που δημιουργήθηκε στη
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 Ο υγειονορικός Μεσαίωνας κυρια αιτια για το ρεκορ θανατων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

18-19

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

24-11-2021

ρια αιτία για το ρεκόρ θανάτων
Δεν δέχονται οι γιατροί
τη σύσταση Γκάγκο για
μείωση χειρουργείων 80%

;ί α Ildipas, Ιωαννΐνων, Θεσσαλονΐκηθ
μονάδα Covid, η οποία στεγάζεται στην τρίτη
πτέρυγα του νοσοκομείου.
Την απόφαση να κάνει προετοιμασία ώστε
να τεθεί σε λειτουργία η τέταρτη Μονάδα Ειδι
κών Λομώξεων έλαβε σε συνεδρίασή του το διοικηπκό συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νο
σοκομείου Ιωαννίνων. Η μονάδα θα αποτελέσει σωτηρία για την περιοχή, που δέχεται τεράσυα πίεση λόγω της έκρηξης της πανδημίας
και των αυξημένων αναγκών για νοσηλεία.

Σε απόγνωση το ΕΚΑΒ
Οι τρεις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων που εί
ναι ήδη σε λειτουργία στο Πανεπιστημιακό Νο
σοκομείο είναι δυναμικότητας 64 κλινών, ενώ
με τη λειτουργία της τέταρτης θα προστεθούν
άλλες 20 κλίνες. Οι νοσηλείες ξεπερνούν σή
μερα τις 40, ενώ άλλοι 22 ασθενείς νοσηλεύο
νται στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο δι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αθέτει 24 κλίνες και, υπό προϋποθέσεις, μπο
ρεί να τις αυξήσει σε 30.
Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, εκτός από πς μει
ωμένες αντοχές του ιατρικού και νοσηλευπκού
προσωπικού στα νοσοκομεία, στα όριά τους
έχουν φθάσει και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ
εξαιυας της μείωσης που έχει γίνει στο προ
σωπικό και στα οχήματα παρά την έξαρση των
κρουσμάτων.
«Το 85%-90% των περιστατικών είναι
κρούσματα Covid. Στέλνουμε ασθενοφόρα σε
περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπου ση
μειώνεται σοβαρή έλλειψη. Οι αντοχές μας και
το προσωπικό μας είναι μειωμένα. Στη Θεσσα
λονίκη κυκλοφορούν πέντε ασθενοφόρα λιγότερα, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε καθυ
στερήσεις στα περιστατικά» ανέφερε ο πρόε
δρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Πρόδρομος
Δεβέλογλου.

Η ΔΡΑΜΑΠΚΗ αύξηση ίων εισαγωγών και των διασωλη
νώσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη γιατρών και νοση
λευτών, οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να μετατρέψει για ακόμα έναν χειμώνα τα δημόσια νοσηλευυκά
ιδρύματα σε «νοσοκομεία μίας νόσου». Οι γιατροί του ΕΣΥ
αντέδρασαν οργισμένα στη δημοσιοποίηση, το βράδυ της
Δευτέρας, του εσωτερικού εγγράφου της αναπληρώτριας
υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα που ζητεί τον περιορισμό
των τακπκών χειρουργείων έως 80%, ανάλογα με πς συν
θήκες ανά νοσοκομείο, με απόφαση του δι
οικητή του οικείου νοσοκομείου και του δι
οικητή της οικείας ΥΠΕ.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος
Παπαντκολάου κατήγγειλε αυτή την απόφα
ση, έκανε λόγο για ύποπτες δωροληψίες με
ταξύ της κυβέρνησης και των μεγάλων κλινικαρχών, και προειδοποίησε πως η εφαρμογή
αυτής της απόφασης θα είναι καταστροφική
για την υγεία χιλιάδων πολιτών.
«Οσοι υλοποιήσουν αυτή την εντολή είναι
ύποπτοι χρηματισμού από πς μεγάλες ιδιωπκές κλινικές» είπε ο Πάνος Παπανικολάου, εξη
γώντας πως η απόφαση της υπουργού μπο
ρεί να αναφέρει όπ το ίδιο θα ισχύσει και στα
ιδιωηκά νοσοκομεία, αλλά κάπ τέτοιο δεν θα
ισχύσει.
«Κάπ ανπ'στοιχο έλεγαν και πέρυσι, όμως
στην πράξη δεν ίσχυσε τίποτα. Είναι γνωστό
πως οι ασθενείς έτρεχαν σε ιδιώτες να κάνουν
επεμβάσεις και αυτοί τους ξεζούμιζαν οικονομι
κά υπερκοστολογώντας». Εντονη, όμως, ήταν και
η ανήδραση της «γαλάζιας» συνδτκαλίστριας και
προέδρου της ΕΙΝΑΠ Ματίνας Παγώνη, η οποία
διεμήνυσε πως δεν πρόκεπαι να κάνουν δεκτό το
αίτημα της υπουργού.
«Αν ετοιμάζουν το έγγραφο να φτάσει στο νοσοκο
μείο, τους ενημερώνουμε όπ δεν θα το δεχτούμε» είπε
χαρακιηρισπκά.
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ έκανε σαφές πως οι νοσοκο
μειακοί γιατροί θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια να πραγ
ματοποιηθούν τα χειρουργεία και να μην «ξαναγυρίσουμε πίσω, όπως πριν από έναν χρόνο», αναλαμβανόμενοι
«την αγωνία του καθενός που είναι non Covid να θέλει να
χειρουργηθεί, να λύσει το πρόβλημά του».
Σε μία έμμεση βολή προς την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας και ειδικά προς την αναπληρώτρια υπουργό Μίνα
Γκάγκα που έχει υπογράψει την εντολή, τόνισε όπ «δεν
θα το δεχθούμε, έχουμε ξεκάθαρη θέση σε αυτό το θέ
μα», δηλώνοντας την επιθυμία των συναδέλφων της να
βρεθούν «στη μάχη και για τους Covid και για τους non
Covid ασθενείς».
Μάλιστα, η Ματίνα Παγώνη τόνισε όπ «οι διασωληνωμένοι είναι πάρα πολλοί» και απηύθυνε έκκληση προς
το υπουργείο Υγείας να σταματήσουν οι ιδιωηκές κλι
νικές να είναι στο απυρόβλητο και να ενταχθούν πλή
ρως σε εφημερίες, με επείγοντα περισταηκά και διαχείρι
ση Covid-19 ασθενών.
Για το ζήτημα της μετατροπής των νοσοκομείων του
ΕΣΥ σε νοσοκομεία μίας νόσου μίλησε και ο διευθυντής
του ΕΣΥ Λάρισας Λάμπρος Καραγεώργος, επισημαίνοντας πως η απόφαση θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντι
κή άνοδο των θανάτων από πς λοιπές νοσηλείες.

Μοιράζουν
pnovous αλλά
σιονΕΟΔΥδεν
πληρώνουν!
ΤΗΝ ΩΡΑ που ο πρωθυπουρ
γός ανακοίνωνε στη Βουλή το
«φιλοδώρημα» του μισού μι
σθού προς τους υγειονομι
κούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, προκαλώντας την οργή
της ΟΕΝΓΕ και της Π0ΕΔΗΝ, ο
πρόεδρος του Ε0ΔΥ θεοκλής
Ζαούτης ενημέρωνε μέσω mail
τους υγειονομικούς του οργα
νισμού πως η μισθοδοσία του
Οκτωβρίου δεν... μπορεί να
καταβληθεί, επειδή δεν έχει
εκδοθεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση που την προβλέπει!
Μάλιστα, σε αυτή την
πραγματικά προκλητική και
εξοργισπκή ειδοποίηση προς
τους υγειονομικούς του ορ
γανισμού, ο κ. Ζαούτης δεν
αναφέρει καν τους λόγους για
τους οποίους έχει καθυστερή
σει τόσο πολύ η υπογραφή αυ
τής της ΚΥΑ. Επίσης, παραδέ
χεται πως δεν ξέρει γιατί δεν
πληρώνονται οι εργαζόμενοι
του οργανισμού που διευθύ
νει και -ακόμη χειρότερα- πως
δεν ξέρει πότε θα πληρωθούν!

Xojpis σύμβαση
Οπως μας κατήγγειλαν εργα
ζόμενοι στον Ε0ΔΥ, οι συμβασιούχοι προσφέρουν εδώ και
δύο μήνες πς υπηρεσίες τους
χωρίς να έχει υπογράφει από
φαση για την επέκταση των
συμβάσεώντους.
«Εχουμε προφορική δέ
σμευση ότι οι συμβάσεις μας
θα παραταθούν ως τον Νο
έμβριο του 2022, αλλά ακό
μα δεν έχουμε καμιά επίση
μη σύμβαση στα χέρια μας»
αποκάλυψε ένας εργαζόμε
νος, ο οποίος για ευνόητους
λόγους θέλησε να διατηρήσει
την ανωνυμία του. Πρόσθεσε, μάλιστα, όπ τα προβλήμα
τα δεν σταματούν εκεί, καθώς
οι υγειονομικοί του Ε0ΔΥ δεν
έχουν πληρωθεί τις υπερω
ρίες τους από τον περασμένο
Ιούνιο. Το εντυπωσιακό είναι
πως αυτό το μπάχαλο συμβαί
νει εν μέσω του σφοδρότερου
κύματος της πανδημίας, επι
βεβαιώνοντας πως η κυβέρ
νηση έχει παραλύσει και αδυ
νατεί πλέον να εγγυηθεί την
εύρυθμη λειτουργία του Συ
στήματος Υγείας.
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 Οριακή η κατάσταση στο παιδιατρικό
«Καραμανδάνειο»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 176.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-11-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οριακή η κατάσταση στο παιδιατρικό «Καραμανδάνειο»
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ η Γενική Συνέλευση των γιατρών
του Καραμανδανείου, του μοναδικού αμιγώς
παιδιατρικού νοσοκομείου στη Δυτική Ελλάδα,
μιλάει για «οριακή κατάσταση, με ελλείψεις που
συνεχώς αυξάνονται, σε ένα νοσοκομείο αποψιλωμένο από προσωπικό» και προσθέτει πως «σε
λίγο καιρό, αν δεν υπάρξει σοβαρή ενίσχυση, η
υπολειτουργία και το κλείσιμο του νοσοκομείου
θα είναι αναπόφευκτα».
«Η πτέρυγα Covid δημιουργήθπκε με συνοπτι
κές διαδικασίες και πολλές ελλείψεις, στις αρχές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

του πρώτου κύματος, για νοσηλεία υπόπτων πε
ριστατικών σε κοινούς θαλάμους. Σήμερα βρι
σκόμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες επικίνδυνες
τόσο για την υγεία των μικρών μας ασθενών όσο
και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι περιορι
σμένα. Ο χώρος νοσηλείας είναι ακατάλληλος
παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Παιδιατρικού
Τμήματος.
Δεν υπάρχει κάλυψη από παιδολοιμωξιολόγο, παιδοκαρδιολόγο, ειδικότητες απαραίτητες

στο πλαίσιο νόσησης από Covid», προσθέτουν.
Το νοσοκομείο αγόγγυστα προσπαθεί να εξυ
πηρετήσει τους μικρούς ασθενείς της περιοχής,
με εφπμέρευση πέραν των ορίων, με αναστολή
αδειών, την ώρα που «η πολιτεία και το υπουρ
γείο Υγείας όχι απλά δεν το ενίσχυσαν με προσω
πικό και χρηματοδότηση, αλλά αφήνουν τα τμή
ματα ένα ένα να καταρρέουν, σαν να πρόκειται
για νοσοκομείο β' διαλογής. Εάν δεν πορθούν
κατεπείγοντα μέτρα ενίσχυσης, η πορεία είναι
προδιαγεγραμμένη».
ΝΤΑ.Β.
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 17 απωλειες εκτος ΜΕΘ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 197.12 cm² Κυκλοφορία:
:

24-11-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

17 anuMteies
ckxos ΜΕΘ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ γραμμή οι κραυγές
αγωνίες δεν σταματούν. Ανθρωποι
καταλήγουν διασωλπνωμένοι εκτός
ΜΕΘ, με ηχηρά τα παραδείγματα δυο
50χρονων στο νοσοκομείο του Βό
λου, μεταξύ 17 συνανθρώπων μας
που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό
μέσα σε ένα τετραήμερο ενώ νοση
λεύονταν διασωλπνωμένοι σε απλές
κλινικές. Στο νοσοκομείο της Νίκαι
ας 8 ασθενείς νοσηλεύονται εκτός
ΜΕΘ, με την εφημερία της Δευτέρας
να γεμίζει και ασθενείς να στέλνονται
σπίτια τους, σε μία χώρα χωρίς Πρω
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας που να
μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημέ
νες ανάγκες της υγειονομικής κρίσης.
Ούτε τα μηνύματα από το Εθνικό Δί
κτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων είναι
ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται
εκτόξέυση του ιικού φορτίου σε 6 πε
ριοχές: Ηράκλειο (+433%), Κέρκυρα
(+271%), Χανιά (+157%), Αγιο Νι
κόλαο (+95%), Ρέθυμνο (+86%) και
Αλεξανδρούπολη (+37%).
Την ίδια ώρα η λοιπή νοσηρό
τητα είναι αφημένη στη μοίρα της
με τη «σφραγίδα» της κυβέρνησης,
που μειώνει τα τακτικά χειρουργεία
των νοσοκομείων της χώρας έως και
80%, απόφαση που το μεγαλύτερο
πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομει
ακών γιατρών της χώρας, η ΕΙΝΑΠ,
χαρακτηρίζει «απαράδεκτη». «Στις
συναντήσεις μας με τον κ. Πλεύρη,
ήδη από αρκετές εβδομάδες, είχαμε
προειδοποιήσει ότι αυτό είναι απαρά
δεκτο και δεν θα το δεχτούμε!» επιση
μαίνει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας - Πειραιά σε ανακοίνωσή της.
«Η παραμέληση των λοιπών παθή
σεων αυξάνει τους γενικούς δείκτες
βαριάς νοσηρότητας και θνησιμότη
τας, ενώ οι ασθενείς αναγκάζονται να
προσφεύγουν στις ιδιωτικές κλινικές
κάθε φορά που κλείνουν τα χειρουρ
γεία του ΕΣΥ», γράφει η ΕΙΝΑΠ και
ζητάει μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και επίταξη του ιδιωτι
κού τομέα, ξεκαθαρίζοντας πως «τα
νοσοκομεία δεν πρέπει και δεν μπο
ρούν να μετατραπούν σε νοσοκομεία
μίας νόσου!»
ΝΤΑ.Β.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ημερα Δρασης για την ενίσχυση του ΕΣΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

'

%//////

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 261.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-11-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

* % rMWA

-

ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ενώνουν, σήμερα, σωμα
τεία εργαζομένων σε νοσοκομεία και εργατι
κά σωματεία, συμμετέχοντας στην Παναττική
Ημέρα Δράσης για την ενίσχυση του ΕΣΥ
Σωματεία εργαζομένων στο Θριάσιο και
στο Αττικόν και φορείς της Δυτικής Αθήνας
διοργανώνουν κινητοποίηση, σήμερα το με
σημέρι στη 1 μ.μ., στις πύλες της 2ης ΥΠΕ,
απαιτώντας τη στελέχωση και την επαναλει
τουργία του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής
Αττικής «Αγία Βαρβάρα», ενώ αργότερα το
απόγευμα (6 μ.μ.) θα πραγματοποιηθούν κι
νητοποιήσεις και σε ιδιωτικές μονάδες υγεί
ας: στο «Μετροπόλιταν» του Πειραιά και του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παναπικη Ημερα Δρασικ για την ενίσχυση του ΕΣΥ
Σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία και συνδικαλιστικοί φορείς διεκδικούν
μεταξύ άλλων την άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, επείγουσες
προσλήψεις και τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

Χολαργού, στην «Ευρωκλινική» στους Αμπε
λοκήπους, στο «Υγεία» και στο «Μητέρα» στο
Μαρούσι.
Τα σωματεία διεκδικούν την άμεση επίταξη
των ιδιωτικών δομών υγείας, επείγουσες προ
σλήψεις και τη μονιμοποίηση όλων των συμ

βασιούχων στις δημόσιες μονάδες Υγείας και
Πρόνοιας, τη στελέχωση και επαναλειτουρ
γία κλειστών νοσοκομείων και την ανάκληση
των αναστολών εργασίας των εργαζομένων.
Απαιτούν, ακόμη, άμεσα και δωρεάν μέτρα
προστασίας σε χώρους εργασίας, στα ΜΜΜ

και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενίσχυση
του προγράμματος εμβολιασμού.
Στις κινητοποιήσεις καλούν, μεταξύ άλλων,
τα Σωματείο Εργαζομένων των νοσοκομείων
«Ευαγγελισμός» και ΚΑΤ, η ΕΛΜΕ Πειραιά, το
Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδο
χείων ν. Αττικής, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά,
ναυτεργατικά Σωματεία, το Συνδικάτο Ηλε
κτρολόγων Ν. Αττικής και η Ενωση Λογιστών
Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).
ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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 Δημήτρης Κουτσούμπας
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
9

Επιφάνεια 82.54 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

***

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί σήμερα την Πάτρα
και θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Πατρέων
Κώστα Πελετίδη (11.00, δημαρχείο), το Δι
οικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου
Πάτρας (12.00, στα γραφεία τους), την Επι
τροπή Πυρόπληκτων και το Δ.Σ. της Κοινότη
τας Ιουλίου (13.00, στα γραφεία της Κοινό
τητας). Στις 18.30 θα μιλήσει στην εκδήλωση
παρουσίασης του καλέσματος αγωνιστικής
συμπόρευσης με το ΚΚΕ στο κλειστό γήπεδο
«Δημήτρης Τόφαλος». Και αύριο, στις 12.30,
ο Δ. Κουτσούμπας θα συναντηθεί με αντι
προσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), στην έδρα του κόμματος στον Περισσό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
12-13

Επιφάνεια 2008.68
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

mm
Αριθμοί που σοκάρουν!
8.100 νέα κρούσματα,
91 νεκροί και
597 διασωβανωμένοι
Ακόμα 91 νεκρούς άφησε χθες πίσω του ο κορονοίός, μετατρέποντας τον Νοέμβριο σε «μαύρο» μήνα. Το σύνολο
των θανάτων στις 23 ημέρες έφτασε τα 1527, προκαλώντας σοκ και εντείνοντας την ανησυχία, καθώς την ίδια
ώρα τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τα 8.000, οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 597 και οι εισαγωγές τις 409. Η κυ
βέρνηση μπορεί να ξορκίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη λή
ψη νέων μέτρων, όμως πλέον με αυτή την κατάσταση κα
νείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι δεν θα υπάρξουν.
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως τα νέα επιβεβαιωμέ
να κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευ
ταίες 24 ώρες είναι 8.100. Ετσι, ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 894.555 (ημερήσια μεταβολή
+0,9%), εκ των οποίων το 50,6% είναι άνδρες. Συνολικά,
έγιναν 643.683 τεστ (25.586 μοριακά και 618.097 rapid), με
τον δείκτη θετικότητας να διαμορφώνεται στο 1,26%.
Οι 91 νέοι θάνατοι ασθενών από Covid-19 ανεβάζουν
το σύνολο των θυμάτων από την έναρξη της επιδημίας σε
17517. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 597 (60,8% άνδρες) και η διάμεση
ηλικία τους είναι τα 65 έτη. Μεταξύ των ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι οι 492 (82,41%) είναι ανεμβολίαστοιή μερικώς εμβολιασμένοι και οι 105 (1759%) εί
ναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ μόλις 3.464 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών με Covid-19 στα νοσο
κομεία της επικράτειας είναι 409 (ημερήσια μεταβολή
+4,6%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
432 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα
38 έτη (εύρος από 02 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι τα 78 έτη (εύρος από 0,2 έως 106 έτη).
Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμά
των, στην Αττική εντοπίστηκαν 2.114 νέες μολύνσεις και
στη Θεσσαλονίκη 1.472. «Βράζει» ξανά η χώρα: Λάρισα
320 κρούσματα, Μαγνησία 222, Πέλλα 157, Πιερία 110,
Σέρρες 157,Τρίκαλα 115.

Ξεφεύγει
η διασπορά
σεγηροκομεία
και φυϋακεε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν έχει τέλοςη πίεαη π»υ δέχονται τα νοσο
κομεία της χώρας, τη στιγμή που το τέταρ
το κύμα της πανδημίας δείχνειτα δόντια του
και καθημερινά αυξάνονται σε τρομακτικό
βαθμό τα κρούσματα του ιού, οι θάνατοι,
αλλά και οι διασωληνωμένοι ασθενείς.
Το αδιαχώρητο επικρατεί τις τελευταίες μέ
ρες στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της
Πάτρας, όπου συσσωρεύονται δεκάδες
ασθενείς με κορονοιό που πρέπει να νοσηλευ
τούν, όμως δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβά
τια. Ετσι, η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύ
ματος αποφάσισε να ανοίξει ακόμα μία κλινι
κή,που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά περιστα
τικά Covid. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχε
ανοίξει ο δεύτερος όροφος της νέας πτέρυ
γας του «Αγιος Ανδρέας», που έχει διαμορ
φωθεί για τον ίδιο σκοπό, όμως προφανώς
γέμισε πολύ γρήγορα! Είναι χαρακτηριστικό
πως μόνο την περασμένη Κυριακή εισήχθησαν για νοσηλεία 23 άνθρωποι με Covid-19!
Τη Δευτέρα 61 ασθενείς βρίσκονταν στις κλι
νικές κορονόιού και εννέα διασωληνωμένοι
στις ΜΕΘ.
Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,όπου
άνοιξε καιτέθηκε σε χρήση η έκτη κλινική κορονοϊού. Τη Δευτέρα στις κλινικές κορονοϊού νοσηλεύονταν 88 ασθενείς, ενώ 13 παρα
μένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ και ένα
βρέφος δύο μηνών στη ΜΕΘ Παίδων.
Τρόμο προκαλεί η είδηση ότι στο Νοσο
κομείο του Κιλκίς παλεύουν με τον φονικό ιό
τέσσερις άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι, περιμένοντας τη σειρά τους για να αδειά
σει ένα κρεβάτι στη Μονάδα Εντατικής Θε
ραπείας, αλλά δεν υπάρχει ούτε για δείγμα!
Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το παρόν
παραμένουν σε μονάδα ανάνηψης που δη μι-

«Εκρηξη» κορονόιού παρατηρήθηκε μέοα σε μία εβδο
μάδα στο γηροκομείο της Πάτρας, στο οποίο την προ

τη Δευτέρα εντοπίστηκαν επιπλέον 13 και την Κυρια

σε ο κορονοϊός στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου τη Δευ

κή άλλα οκτώ, κι έτσι τα θετικά κρούσματα έφτασαν τα

τέρα άφησε την τελευταία του πνοή ένας 28χρονος με

ηγούμενη εβδομάδα είχαν εντοπιστεί μόλις επτά θετι
κές περιπτώσεις και η διοίκηση είχε λάβει τα απαραί

60! Τα 58 εντοπίζονται σε κρατούμενους των φυλακών
και τα άλλα δύο σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Πη

τητα μέτρα για να μην υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά.

γές αναφέρουν ότι η κατάσταση στο κατάστημα κρά
τησης είναι δύσκολη, ενώ το προσωπικό του ιατρείου
δεν επαρκεί.

Ομως, οι έλεγχοι που έγιναν τη Δευτέρα στους φιλο
ξενούμενους και το προσωπικό αποκάλυψαν άλλα 23
κρούσματα, σημαίνοντος συναγερμό στις υγειονομι
κές Αρχές. Το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να με
τέφερε τον ιό κάποιος συγγενής ηλικιωμένου που ήρ
θε για επίσκεψη.
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι Φυ
λακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όπου τις προηγού
μενες μέρες είχαν καταγραφεί 40 κρούσματα. Ομως,

Τρία παιδιά και ένα βρέφος νοσηλεύονται με κορονοϊό στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσα
λονίκη. Πρόκειται για ένα αγοράκι μόλις 15 ημερών,
δύο κορίτσια 10 και 12 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε
απλές κλίνες Covid, και ένα αγόρι 15 ετών. Το μωρά
κι και τα δύο κορίτσια αναμένεται σύντομα να πάρουν
εξιτήριο. Ακόμη μία οικογενειακή τραγωδία προκάλε-

υποκείμενο νόσημα. Στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου
νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ο πατέρας του άτυ
χου νεαρού!
Τέλος, ακόμα ένας θάνατος καταγράφηκε τη Δευ
τέρα στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας, θύμα ήταν ένας
84χρονος που νοσηλευόταν στην Κλινική Covid και ο
θάνατός του ήταν ο 22ος που καταγράφεται στο νοσο
κομείο από τις αρχές Νοεμβρίου! Στο μεταξύ, μετά τις
πέντε εισαγωγές που έγιναν και τα δύο εξιτήρια που δό
θηκαν τη Δευτέρα, στην Κλινική Covid του νοσοκομεί
ου νοσηλεύονται 63 ασθενείς, ενώ άλλοι έξι παραμέ
νουν διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ Covid.
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ΕΣΥ τέϋο$!
Στα όριά tous το ιατρικό
και νοσηλευτικό
προσωπικό και
οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ
στη Θεσσαλονίκη

Η δραματική αύξηση των εισαγωγών και
των διασωληνώσεων, σε συνδυασμό με την
έλλειψη γιατρών και νοσηλευτών, οδήγησε
την κυβέρνηση στην απόφαση να μετατρέ
ψει για έναν ακόμα χειμώνα τα δημόσια νο
σηλευτικά ιδρύματα σε «νοσοκομεία μίας
νόσου».

ουργηθηκε στη μονάδα Covid,η οποία στεγά
ζεται στην τρίτη πτέρυγα του νοσοκομείου.
Την απόφαση να κάνει προετοιμασία
ώστε να τεθεί σε λειτουργία η τέταρτη Μο
νάδα Ειδικών Λομώξεων έλαβε σε συνεδρί
αση του το διοικητικό συμβούλιο του Πανε
πιστημιακού Νοσοκομείου Ιαχχννίνων. Η μο
νάδα Οα απστελέσει σωτηρία για την περιοχή,
που δέχεται τεράστια πίεση λόγω της έκρη
ξης της πανδημίας και των αυξημένων ανα
γκών για νοσηλεία.

Οι τρεις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων που
είναι ήδη σε λειτουργία στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 64 κλινών,
ενώ με τη λειτουργία της τέταρτης θα προ
στεθούν άλλες 20 κλίνες. Οι νοσηλείες ξεπερ
νούν σήμερα τις 40, ενώ άλλοι 22 ασθενείς νο
σηλεύονται στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»,
το οποίο διαθέτει 24 κλίνες και υπό προϋπο
θέσεις μπορεί να τις αύξησα σε 30.
Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τις
μειωμένες αντοχές του ιατρικού και νοση
λευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, στα
όριά τους έχουν φτάσει και οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ εξαετίας της μείωσης που έχει γί
νει στο προσωπικό και στα οχήματα, παρά
την έξαρση των κρουσμάτων.
«Το 85%-90% των περιστατικών είναι
κρούσματα Covid. Στέλνουμε ασθενοφό
ρα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας,
όπου σημειώνεται σοβαρή έλλειψη. Οι αντο
χές μας και το προσωπικό μας είναι μειωμένα.
Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν πέντε ασθε
νοφόρα λιγότερα, με αποτέλεσμα να παρατη
ρούμε καθυστερήσεις στα περιστατικά» ανέ
φερε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ
Πρόδρομος Δεβέλογλου.

Φτπνε$ δικαιοΑογίεβ!
0 ΕΟΑΥ καθυστερεί
τη ρισθοδοσία
γιατί η... ΚΥΑ
δεν έχει εκδοθεί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την ώρα που ο πρωθυπουργός
ανακοίνωνε στη Βουλή το «φιλο
δώρημα» του μισού μισθού προς
τους υγειονομικούς του Εθνικού
Συστήματος Υγείας ηροκαλώντας
την οργή της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ θεοκλής Ζαούτης ενημέρωνε μέ
σω e-mail τους υγειονομικούς
του οργανισμού πως η μισθοδο
σία του Οκτωβρίου δεν... μπορεί
να καταβληθεί επειδή δεν έχει εκ
δοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφα
ση που την προβλέπει!

ΝΑΠ Ματίνας Παγώνη, η οποία διεμήνυσε πως
δεν πρόκειται να κάνουν δεκτό το αίτημα της
υπουργού.
«Αν ετοιμάζουν το έγγραφο να φτάσει στο
νοσοκομείο, τους ενημερώνουμε ότι δεν θα το
δεχτούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Οι γιατροί του ΕΣΥ αντέδρασαν οργισμένα στη

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ έκανε σαφές πως οι

δημοσιοποίηση, το βράδυ της Δευτέρας, του
εσωτερικού εγγράφου της αναπληρώτριας

νοσοκομειακοί γιατροί θα κάνουν μεγάλη προ
σπάθεια να πραγματοποιηθούν τα χειρουργεία

υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, που ζητάει τον

και να μην «ξαναγυρίσουμε πίσω, όπως πριν

περιορισμό των τακτικών χειρουργείων ως και
80%, ανάλογα μετιςσυνθήκεςανά νοσοκομείο,

Καθυστερήσει

λάζιας» συνδικαλίστριας και προέδρου της ΕΙ-

έναν χρόνο», αντιλαμβανόμενοι «την αγωνία

με απόφαση του διοικητή του οικείου νοσοκομεί

του καθενός που είναι non Covid, να θέλει να
χειρουργηθεί, να λύσει το πρόβλημά του».

ου και του διοικητή της οικείας ΥΠΕ.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος

υπουργείου Υγείας και ειδικά προς την αναπλη-

Παπανικολάου κατήγγειλε αυπτ την απόφαση,

ρώτρια υπουργό Μίνα Γκάγκα, που έχει υπογρά

έκανε λόγο για ύποπτες δωροληψίες μεταξύ της
κυβέρνησης και των μεγάλων κλινικαρχών και

έχουμε ξεκάθαρη θέση σε αυτό το θέμα», δη

Σε μία έμμεση βολή προς την ηγεσία του

ψει την εντολή, τόνισε πως «δεν θα το δεχθούμε,
λώνοντας την επιθυ
μία των συναδέλ

προειδοποίησε πως
η εφαρμογή αυτής
της απόφασης θα

φων της να βρε

είναι καταστροφι

θούν «στη μάχη και

κή για την υγεία χι
λιάδων πολιτών.

για τους Covid και

«Οσοι υλοποκ
ήσουν αυτή την
εντολή είναι ύπο
πτοι χρηματισμού
από τις μεγάλες ιδι
ωτικές κλινικές» εί
πε ο Πάνος Παπανικολάου, εξηγώ
ντας πως η απόφα
ση της υπουργού

Opyioucvcs
QVTiSpQoeis από tous
νοσοκομειακοί^
viaTpoiis στη μείωση
των τακτικών
χειρουργείων ωε και 80%

μπορεί να αναφέ
ρει ότι το ίδιο θα ισχύσει και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κάτι τέτοιο
δεν θα εφαρμοστεί.
«Κάπ ανπ'στοιχο έλεγαν και πέρυσι, όμως
στην πράξη δεν ίσχυσε τίποτα. Είναι γνωστό

για τους non Covid
ασθενείς».
Μάλιστα, η Ma
ma Παγώνη τόνισε
ότι «οι διασωληνωμένοι είναι πάρα
πολλοί» και απηύθυνε έκκληση προς
το υπουργείο Υγεί
ας να σταματήσουν
οι ιδιωτικές κλινικές
να είναι στο απυρό

βλητο και να εντα
χθούν πλήρως σε εφημερίες, με επείγοντα πε
ριστατικά και διαχείριση Covid-19 ασθενών.
Γα το ζήτημα της μετατροπής των νοσοκο

πως οι ασθενείς έτρεχαν σε ιδιώτες να κάνουν

μείων του ΕΣΥ σε νοσοκομεία μίας νόσου μίλη
σε και ο διευθυντής του ΕΣΥ Λάρισας Λάμπρος

επεμβάσεις και αυτοί τους ξεζούμιζαν οικονομι
κά υπερκοστολογώντας».

Καραγεώργος, επισημαίνοντας πως η απόφαση
θα έχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο των

Εντονη, όμως, ήταν και η αντίδραση της «γα

Μάλιστα, σε αυτή την πραγ
ματικά προκλητική και εξοργιστι
κή ειδοποίηση προς τους υγειο
νομικούς του οργανισμού, ο κ.
Ζαούτης δεν αναφέρει καν τους
λόγους για τους οποίους έχει κα
θυστερήσει τόσο πολύ η υπογρα
φή αυτής της ΚΥΑ. Μάλιστα, πα
ραδέχεται πως δεν ξέρει γιατί δεν
πληρώνονται οι εργαζόμενοι του
οργανισμού που διευθύνει και
-ακόμη χειρότερα- πως δεν ξέρει
πότε θα πληρωθούν!
Οπως μας κατήγγειλαν εργα

θανάτων από τις λοιπές νοσηλείες.

ζόμενοι στον ΕΟΔΥ, οι συμβασιούχοι προσφέρουν εδώ και δύο
μήνες τις υπηρεσίες τους χωρίς
να έχει υπογράφει απόφαση για
την επέκταση των συμβάσεών
τους.
«Εχουμε προφορική δέσμευ
ση ότι οι συμβάσεις μας θα παραταθούν έως τον Νοέμβριο του
2022, αλλά ακόμα δεν έχουμε
καμία επίσημη σύμβαση στα χέ
ρια μας» αποκάλυψε ένας εργα
ζόμενος, ο οποίος για ευνόητους
λόγους θέλησε να διατηρήσει την

ανωνυμία του. Πρόσθεσε, μάλι
στα, ότι τα προβλήματα δεν στα
ματούν εκεί, καθώς οι υγειονομι
κοί του ΕΟΔΥ δεν έχουν πληρω
θεί τις υπερωρίες τους από τον
περασμένο Ιούνιο.
Το εντυπωσιακό είναι πως αυ
τό το μπάχαλο συμβαίνει εν μέσω
του σφοδρότερου κύματος της
πανδημίας, επιβεβαιώνοντας πως
η κυβέρνηση έχει παραλύσει και
αδυνατεί πλέον να εγγυηθεί την
εύρυθμη λειτουργία του συστήμα
τος υγείας.
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ΠΟΥ: Πρόβλεψη-σοκ για 700.000 επιπλέον νεκρούε στην Ευρώπη έωε την άνοιξη
0 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασετην

θρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid στην περι

Ευρώπη Χανς Κλούγκε καικάλεσενα υιοθετηθεί μια προ

ανησυχία του για την επίδραση της επιδημίας της Covid-

φέρεια αυτή. Σύμφωνα μετον ΠΟΥ, η αύξησητωνκρου

σέγγιση «εμβόλιο συν», η οποία να συνδέειτον εμβολια

19 στην Ευρώπη, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε

σμάτων εξηγείται από τον συνδυασμό της επικράτησης της

σμό, τη χρήση μάσκας, τα μέτρα υγιεινής και την κοινωνική

700.000 επιπλέον νεκρούς στην ήπειρο, αυξάνοντας σε

πολύ μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, της ανεπαρκούς εμ-

αποστασιοποίηση.

2,2 εκατομμύρια τον συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι

βολιαστικής κάλυψης και της χαλάρωσης των μέτρων κατά

την άνοιξη.

της Covid-19.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η χρήση μάσκας μειώνει κατά 53%
την επίπτωση της ασθένειας. Μια γενίκευση της χρήσης

«Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει αυξημένη ή

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ, οι θάνατοι που συν

της μέχρι 95% θα μπορούσε να επιτρέψει να αποφευχθούν

ακραία πίεση στις νοσοκομειακές κλίνες σε 25 χώρες και

δέονται με την Covid έχουν υπερδιπλασιασθεί από τα τέλη

περισσότεροι από 160.000 θάνατοι από σήμερα μέχρι την

αυξημένη ή ακραία πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπεί

Σεπτεμβρίου, περνώντας απότους 2.100 την ημέρα στους

1 η Μαρτίου. Εξάλλου «είναι όλο και περισσότερο προφανές

ας σε 49 από τις 53 χώρες μέχρι την 1η Μαρτίου 2022. Οι

4.200 την ημέρα.

ότι η προστασία που προκαλείται από τον εμβολιασμό κατά

θάνατοι αναμένεται να φθάσουν συνολικά πάνω από 2,2

«Η κατάσταση, που συνδέεται με την Covid-19 σε όλη την

των μολύνσεων και τις ήπιες μορφές της νόσου μειώνε

εκατομμύρια μέχρι την επόμενη άνοιξη, με βάση τις σημε

Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, είναι πολύ σοβαρή. Αντιμε

ται», αναφέρει ο ΠΟΥ. Ο οργανισμός συνιστά, κατά συνέ

ρινές τάσεις», εξηγεί ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

τωπίζουμε έναν χειμώνα γεμάτο προκλήσεις», υπογράμμι

πεια, μια αναμνηστική δόση για τους πιο ευάλωτους, περι-

σε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ αρμόδιος για την

λα μ β ανομ ένων των ανοσο κατεσταλμ ένων.

Αυτήν τη στιγμή, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Και πριν από το «αγροτικό» κλινική άσκηση στα
νοσοκομεία
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 255.72 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Και πριν από ίο
«αγροπκό» κλινική
άσκηση σια νοσοκομεία
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του
Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλί
ου (ΚΕΣΥ) η θεσμοθέτηση μεταπτυ
χιακής κλινικής άσκησης (foundation
year) σε νοσοκομεία, ως προαπαιτούμενογιανα προχωρήσουνοι απόφοι
τοι Ιατρικής στο «αγροτικό» τους. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνειεξάμηνη
συνεχή απασχόληση των νέων ιατρών
σε μια κλινική του γενικού παθολογι
κού και χειρουργικού τομέα και στα
εξωτερικά ιατρεία. Το πρόγραμμα βα
σικής κλινικής εκπαίδευσης απευθύ
νεται σε απόφοιτους των Ιατρικών
Σχολών με στόχο την απόκτηση δεξιο
τήτων απαραίτητων για την άσκηση
της Ιατρικής σε Πρωτοβάθμιο (αγροτι
κό ιατρείο / κέντρο υγείας) ή Δευτερο
βάθμιο Επίπεδο (νοσοκομείο). Πρό
κειται για έμμισθο πρόγραμμα και περιλαμβάνειτετράμηνη συνεχή απα
σχόληση σε κλινικές, εξωτερικά ια
τρεία ή ιατρείο επειγόντων του παθο
λογικού τομέα και δίμηνη εκπαίδευση
στα αντίστοιχα τμήματα του χειρουργι
κού τομέα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του,
ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα
να αναγνωρίσει έξι μήνες άσκησης σε
οποιαδήποτε ειδικότητα ακολουθή
σει. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΚΕ
ΣΥ, οι στόχοι του Προγράμματος Βασι
κής Κλινικής Εκπαίδευσης είναι η
εδραίωση γνώσεων από την προπτυ
χιακή εκπαίδευση μέσω πρακτικής
εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες
αλλά υπό επίβλεψη, και η ανάπτυξη
των χαρακτηριστικών που διαφορο
ποιούνταν φοιτητή Ιατρικής από τον
εργαζόμενο ιατρό, δηλαδή αυτονομία,
υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα,
επαγγελματική συμπεριφορά. Η εκ
παίδευση υλοποιείται σε όλα τα επίπε
δα φροντίδας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νο
σοκομείων και Κλινικών σε δύο φά
σεις. Η πρώτη πραγματοποιείται σε
νοσοκομεία του ΕΣΥ και η δεύτερη σε
αγροτικά ιατρεία / κέντρα υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 82.46 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πρωτοβάθμια
Φροντίδα
Υγείας
«Πρέπει να είμαστε πάντα
ταπεινοί και συνετοί» είναι
η συμβουλή που δίνει ο
Σαλβαδόρ Ίλα, πρώην
υπουργός Υγείας της
Ισπανίας, μίας από τις
χώρες της Ε.Ε.όπουτο
ποσοστό εμβολιασμένων
ξεπερνά το 80%. Μιλώντας
στο Playbook του Politico
για το θέμα των
αποκλίσεων, υπογράμμισε
ότι είχε να κάνει πολύ με
την εμπιστοσύνη του
κοινού στο κράτος και στα
εμβόλια, ενώ επισήμανε ότι
τα στοιχεία του εσωτερικού
υπουργείου Υγείας έδειξαν
ότι «οι περιοχές με
ισχυρότερη Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας» είχαν
υψηλότερα ποσοστά
εμβολιασμού και πιο
αποτελεσματική απόκριση
στην Covid, πιθανώς επειδή
οι γιατροί και τα τοπικά
Κέντρα Υγείας ήταν σε
θέση να επικοινωνήσουν
απευθείας με κάθε ασθενή.
Το μήνυμα είναι σαφές.
Χρ.Β.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόβουν πάλι τα χειρουργεία
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-13

Επιφάνεια 2222.83
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οργή από τους γιατρούς |
Σε απόγνωση οι ασθενείς

Κόβουν πάλι
τα χειρουργεία
Μετατρέπουν το ΕΣΥ σε σύστημα
μίας νόσου. Περικόπτονται
έως και 80% οι προγραμματισμένες
επεμβάσεις στα νοσοκομεία
Εντονες αντιδράσεις για την
απόφαση. Κινδυνεύουν άρρωστοι
Χρυσές δουλειές για τις ιδιωτικές
κλινικές την ώρα που I
το ΕΣΥ καταρρέει
Μειώνουν τις δαπάνες για
τη δημόσια Υγεία κατά 820 εκατ.
ευρώ στον νέο προϋπολογισμό
σελίδες 12-13,19

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόβουν πάλι τα χειρουργεία
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Covid-19 επί δεξιά

Πηγή:

1

Οργή για το μονοθεματικό ΕΣΥ,
ενίσχυση από την κυβέρνηση
Του
ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τη δυσαρέσκειά
της εξέφρασε η
Παγώνη για την
αναβολή ίων
χειρουργείων με
εντολή Γκάγκα,
σημειώνοντας
μάλιστα ότι δεν
υπήρξε καμία τέτοια
εισήγηση από την
επιτροπή των
εμπειρογνωμόνων.
Παράλληλα,
προκαλεί
προβληματισμό
η επιλογή της
κυβέρνησης να
μετατρέψει τον
κεντρικό φορέα
προμηθειών
σε εταιρεία
ιδιωτικού δικαίου

ντονες είναι οι αντιδρά
σεις για την επιστολή της
Μίνας Γκάγκα προς τους

Ε

βαριάς νοσηρότητας και θνησιμό
τητας, ενώ ανοίγει τον δρόμο προς
τις ιδιωτικές κλινικές. Τέλος, η ΕΙ-

αυτό το διάστημα που έχουμε πάρα
πολλά περιστατικά, ώστε να έχουν
όλοι καλή περίθαλψη», επισημαί-

εβδομάδες με τον Θάνο Πλεύρη,

ΝΑΠ ζητάει μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και επίταξη

νοντας ότι «δεν μένει πίσω κανένα
σοβαρό περιστατικό, δεν μένει πίσω

είχε προειδοποιήσει ότι αυτό είναι

του ιδιωτικού τομέα και άμεση από

καμία χημειοθεραπεία».
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμ

φέρει σε ανακοίνωσή του ότι, σε συ
νάντηση που είχε πριν από αρκετές

διοικητές των ΥΠΕ με τη ν

απαράδεκτο και δεν θα γίνει δεκτό.
οποία δίνει τη δυνατότητα να περι«Η πλήρης λειτουργία των χει

συρση του εγγράφου.

κοπούν τα προγραμματισμένα
χει
ρουργείων
είναι απαραίτητη ώστε

Εξηγήσεις από Γκάγκα

ρουργεία έως και 80%. Η οδηγία
της αναπληρώτριας υπουργού

να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ιατρι
κές ανάγκες των ασθενών που

Επιχειρώντας να κατευνάσει τις
αντιδράσεις, η Μίνα Γκάγκα δήλω

Υγείας ανοίγει την κερκόπορτα για
τη μετατροπή του ΕΣΥ σε σύστημα
μίας νόσου για ακόμα μια φορά

έχουν επανειλημμένως αναβληθεί

σε ότι «απλώς δίνουμε την άδεια

προκαλώντας μεγάλες αναμονές»
τονίζει η ΕΙΝΑΠ και προσθέτει ότι
η παραμέληση των λοιπών παθή

στις διοικήσεις, εφόσον έχουν πολύ
μεγάλο φόρτο λόγω της πανδημίας,
να μειώσουν -εάν μπορούν- τα χει

σεων αυξάνει τους γενικούς δείκτες

ρουργεία τους όσο χρειαστεί γι’

μέσα στην πανδημία.
Μιλώντας στον Αθήνα 9,84, η
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα
Παγώνη εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, τονίζοντας ότι αν χρει
αστεί, θα έρθουν σε αντιπαράθεση
με το υπουργείο Υγείας. «Τα χει
ρουργεία δεν μπορούν να πάνε
πίσω και είναι κάθετη η απάντησή
μας. Η επιτροπή των επιστημόνων
δεν έχει εισηγηθεί τέτοιο πράγμα,
δεν είναι δυνατόν να έχει εισηγηθεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε ποιος
την πήρε αυτή την απόφαση. Καλό
είναι να ρωτούν όσους βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή για να τους
μεταφέρουν την πραγματική κατά
σταση. Υπάρχει κόσμος πολύς στα
νοσοκομεία, τα κρούσματα είναι
υψηλά και μας προβληματίζουν οι
αριθμοί των διασωληνωμένων και
των θανάτων».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιατρών Νο
σοκομείων Αθήνας-Πειραιά ανα

μα, εξήγησε ότι «μπορούμε να πάμε
είκοσι ή τριάντα ημέρες αργότερα
ένα τακτικό χειρουργείο, ανάλογα
με τις ανάγκες κάθε νοσοκομείου,
ώστε σε αυτό το διάστημα να έχουν
καλή περίθαλψη όλοι οι άλλοι
ασθενείς», ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα
σταματήσει ένα χειρουργείο για
όγκο ή για τροχαίο.

Στο ίδιο έργο θεατής
το υπουργείο Υγείας
Καμία διάθεση να αλλάξει την τα
κτική της στην καταπολέμηση της
πανδημίας δεν δείχνει η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με
πληροφορίες της ΑΥΓΗΣ, στη χθε
σινή συνάντηση που είχαν οι Θ.
Πλεύρης, Μ. Γκάγκα και Θ. Ζαούτης με εκπροσώπους της αντιπολί
τευσης έγινε σαφές ότι υπάρχει
απουσία ενός συνολικού σχεδίου.
Η δέσμευση κλινών από τον ιδιω
τικό τομέα είναι περιορισμένη, κα
θώς, ύστερα από ερώτηση του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα
Ξανθού, ο Θ. Πλεύρης απάντησε ότι
έχουν δεσμευτεί 450 κλίνες (250
στη Μακεδονία και 200 στη Θεσσα-
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 Κόβουν πάλι τα χειρουργεία
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,12-13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Εκτός ημερήσιων
ανακοινώσεων
186 θάνατοι
Σύστημα έχει κάνει ο ΕΟΔΥ την
απόκρυψη των νέων θανάτων, αφού
από τον Ιούνιο έχουν ανακοινωθεί
186 λιγότεροι θάνατοι από αυτούς
που έχουν καταγραφεί

24-11-2021

Προβλέψεις για μαύρα
Χριστούγεννα
Με επιπλέον 4.000 νεκρούς αναμένεται να συμπληρωθεί
ο τραγικός απολογισμός της πανδημίας σύμφωνα
με τις προβλέψεις του ΑΠΘ

Αίσθηση προκάλεσε ιη Δευτέρα η διάσταση στους
ημερήσιους θανάτους που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ και στον
συνολικό αριθμό των απωλειών, καθώς παρατηρήθηκε μία
απόκλιση 7 θυμάτων. Αργά το βράδυ ο ΕΟΔΥ διόρθωσε το
λάθος του, διευκρινίζοντας ότι υπήρξε καθυστερημένη
ενσωμάτωση των συγκεκριμένων θανάτων.

καμία
λία), ενώ αν κριθεί αναγκαίο, θα
προχωρήσουν και σε συμφωνία για
250 κρεβάτια στην Αθήνα.
Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν
φαίνεται να βάζει νερό στο κρασί
της για την επιστροφή των υγειο
νομικών που βρίσκονται σε ανα
στολή, όντας εγκλωβισμένη στη
σκληρή στάση που κράτησε το
προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο,
άγνωστος παραμένει ο αριθμός
των ανεμβολίαστων υγειονομικών
στον ιδιωτικό τομέα, με την επι
στράτευση ανεμβολίαστων για
τρών στη Θεσσαλονίκη να αποδεικνύει την έλλειψη ελέγχων.
Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης ενημέ
ρωσε ότι πριν από τις γιορτές θα τε
θεί σε δημόσια διαβούλευση το νο
μοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ και την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι μεμονωμένο γεγονός και δεν αφορά
μόνο μία ημέρα. Από τις 12 Ιουνίου έχει επιβεβαιωθεί ότι
εκτός ημερήσιας έκθεσης του ΕΟΔΥ έχουν μείνει 186
θάνατοι! Αυτός ο αριθμός προκύπτει από την αφαίρεση των
συνολικών θανάτων με αυτούς της προηγούμενης ημέρας
και τη σύγκριση με τον αριθμό που δίνει ως ημερήσιους
θανάτους ο ΕΟΔΥ. Για παράδειγμα, στις 12 Ιουνίου,
ανακοινώθηκαν 21 θάνατοι. Ωστόσο, με την αφαίρεση
προέκυψε ότι οι απώλειες ήταν 24.
Από τότε συνολικά σε 55 ημέρες έχουμε λανθασμένο
αριθμό ημερήσιων θανάτων στις εκθέσεις του ΕΟΔΥ. Ο
μεγαλύτερος αριθμός που δεν έχει ενσωματωθεί είναι οι 14
νεκροί στις 14 Σεπτεμβρίου - όταν ανακοινώθηκαν 31, αλλά
στο σύνολο προστέθηκαν 45. Στις 31 Αυγούστου εκτός
έκθεσης έμειναν 13 συμπολίτες μας που κατέληξαν. Στις 24
Αυγούστου, 12 θάνατοι. Στις 28 Ιουνίου, στις 10 Σεπτεμβρίου
και στις 3 Νοεμβρίου, 10 νεκροί δεν μπήκαν στην ημερήσια
αναφορά. Τις υπόλοιπες μέρες ο αριθμός είναι μονοψήφιος.
Ακόμα και χθες, μετά τον σάλο για το λάθος της Δευτέρας, ο
ΕΩΔΥ ανακοίνωσε 91 θανάτους, ενώ στο σύνολο
προστέθηκαν 92 απώλειες.

Η εξήγηση ίου ΕΟΔΥ
Σε διευκρινιστική ενημέρωση στις 11 Νοεμβρίου ο ΕΟΔΥ
αποδίδει τις αριθμητικές διαφορές στα κρούσματα και στους
θανάτους στην καθυστερημένη δήλωση στο εθνικό μητρώο
ασθενών με Covid-19. Επίσης, ο ημερήσιος αριθμός
κρουσμάτων επικαιροποιείται συνεχώς ανεξάρτητα από τον
αριθμό των νέων, λόγω των καινούργιων στοιχείων που
προκύπτουν. Ανάλογα ισχύει και όταν υπάρχουν καθυστε
ρημένες δηλώσεις θανάτων στο Εθνικό Μητρώο Covid-19,
επισημαίνει ο Οργανισμός. Τυχόν διαφορές αφορούν
επικαιροποιημένα στοιχεία και όχι διαφορετικές εκτιμήσεις.

Εμμονή με τον ιδιωτικό τομέα

Βούτυρο στο ψωμί των αρνητών

Χθες κατατέθηκε στη Βουλή το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγεί
ας για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), το

Τα συγκεκριμένα λάθη μπορεί να είναι είτε, όπως εξηγεί ο
ΕΟΔΥ, από νέα στοιχεία και καθυστερημένες δηλώσεις είτε
από ανεπάρκεια λειτουργίας του Οργανισμού. Σε κάθε
περίπτωση, έχει δοθεί ένα επιπλέον πάτημα στους αρνητές
του κορωνοϊού και του εμβολίου. Εξάλλου, καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανδημίας υπάρχει αμφισβήτηση γιατην
εγκυρότητα των δεδομένων. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο
ΕΟΔΥ προβαίνει σε λάθη και θολώνει την εικόνα της
πανδημίας, ηθελημένα ή όχι, δίνει την ευκαιρία σε τέτοιες
φωνές να βρουν στήριγμα και επιχειρήματα.

οποίο προβλέπει ότι από Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μετατρέπεται σε Ιδιωτικού. Η Κεντρική
Αρχή που είναι υπεύθυνη για τις
προμήθειες στον χώρο της Υγείας
μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρ
νησης, στο πλαίσιο ενός συνολικό
τερου σχεδίου που δίνει γη και
ύδωρ στους ιδιώτες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανιώνης Ραυτόπουλος

Της

από το καλοκαίρι.Έγιναν πολλά λάθη. Δεν

ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

λέμε να βάλουμε μυαλό» τόνισε και ξεκα
θάρισε ότι και οι εμβολιασμένοι κινδυνεύ

ουν. «Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε χαμηλό
εσσαλονίκη: Χριστούγεννα με
τείχος ανοσίας. Στις 50 εισαγωγές, οι 1 Ο
πολύ θανατικό γύρω μας προ
Ι 1 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και οι εμ
βλέπουν οι ειδικοί επιστήμο
βολιασμένοι κολλάνε και μεταδίδουν. Η
νες που τρέχουν τα μοντέλα
εικόνα ότι είναι άτρωτοι είναι λάθος. Πρέ
πρόγνωσης για την εξέλιξη της υγειονο
πει ναμε
επανέλθου ν οι μάσκες παντού» είπε
μικής κρίσης στη χώρα μας. Σύμφωνα
χαρακτηριστικά. Όπως παρατήρησε, «ο
αυτά, οι νεκροί από επιπλοκές του νέου

Θ

κορωνοϊού θα προσεγγίσουν τις 21.000
και άρα έως το τέλος του χρόνου θα έχου
με επιπλέον 4.000 θανάτους και τις ΜΕΘ
ασφυκτικά γεμάτες.
«Θα είναι ένα κλίμα δύσκολο τα Χρι
στούγεννα», δήλωσε χθες ο καθηγητής
Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δη
μοσθένης Σαρηγιάννης και δεν απέκλει
σε να δούμε έως και 12 0 νεκρούς την ημέ
ρα. Κατά τον ίδιο, εάν τηρηθούν τα ισχύοντα μέτρα έως το τέλος του 2021 θα ση
μειωθούν άλλοι 4.000 θάνατοι από επιπλοκέςτης Covid-19, φτάνοντας συνολι
κά από την έναρξη της πανδημία στους
20.700 νεκρούς. Κατά τον ίδιο, θα έχου
με κορύφωση των θανάτων γύρω στις 17
Δεκεμβρίου, ενώ απαντώντας στην ερώ
τηση για το εάν θα πρέπει να ληφθούν κά
ποια οριζόντια μέτρα υποστήριξε ότι κάτι
τέτοιο θα βοηθούσε ως προς τη μείωση
των θανάτων, αφού «θα κοπούν μαχαίρι
οι επαφές, χωρίς όμως να γλιτώσεις πολ
λά κρούσματα άμεσα». Σημείωσε επίσης
ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρχει ση
μαντική επιβάρυνση στην επιδημιολογική εικόνα της Αττικής.

Καπραβέλος: Οι εμβολιασμένοι δεν
είναι άτρωτοι
Από την πλευρά του, ο διευθυντής της
Α' ΜΕΘτου «Παπανικολάου» Νίκος Κα
πραβέλος για μια ακόμη φορά επισήμανε
ότι «οδηγούμαστε σε τραγωδία» και άσκη
σε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρι
σμούς της. «Είδαμε το κακό να έρχεται

εμβολιασμός έφερε χαλάρωση και αυτό
φέρνει νέα κρούσματα» και εξέφρασε τον
φόβο ότι «φλερτάρουμε με πενταψήφιο
αριθμό κρουσμάτων και τριψήφιο θανά
των». Ο κ. Καπραβέλος εμφανίστηκε σχε
δόν βέβαιος ότι θα έχουμε επιπλέον πε
ριοριστικά μέτρα, διότι «δεν προλαβαί
νουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας», ενώ
σημείωσε και ότι από τους 64 νεκρούς που
είχαν τοντελευταίο μήνα στο «Παπανικολάου», το 85% ήταν ανεμβολίαστοι και οι
υπόλοιποι ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμε
να νοσήματα που δεν είχαν προλάβει να
κάνουν την 3η δόση.

Οφθαλμίατροι και ψυχίατροι
στις κοβιντοκλινικές
Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης συ
νεχίζεται το θρίλερ με τις εφημερίες και
τις υπερπλήρεις ΜΕΘ, τους όλο και περισσότερους/ες διασωληνωμένους/ες σε
ΜΑΦ, απλούς θαλάμους και χειρουργεία
και τις δεκάδες νέες εισαγωγές καθημε
ρινά. Παράλληλα, οι νοσοκομειακοί για
τροί κατήγγειλαν ότι οφθαλμίατροι και
ψυχίατροι καλούνται να κάνουν εφημε
ρίες σε κοβιντοκλινικές, όπως είχε γίνει
και πέρυσι τον Νοέμβριο. Μάλιστα σε ένα
νοσοκομείο έστειλαν εξώδικο στη διοί
κηση ζητώντας το «εντέλλεσθαι», προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωποι με
μηνύσεις από ασθενείς ή συγγενείς τους
επειδή δεν είναι στο γνωστικό τους αντι
κείμενο οι πνευμονολογικές ή άλλες πα
θήσεις που προκαλεί ο κορωνοϊός.
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 Μονονοσικό ΕΣΥ...
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 228.03 cm² Κυκλοφορία:
:

24-11-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΤΑΣΕΙΣ
Του Παντελή Μπουκαλα

Μονονοσικό
ΕΣΥ...
εν είναι, λέει, εντολή. Είναι «παροχή
άδειαε». Κάτι σαν «ισχυρή σύσταση».
Και επειδή όλοι ζούμε στον πραγμα
τικό κόσμο (ή σχεδόν όλοι, αφού αρκετοί
απολαμβάνουν τη φαντασίωση ότι άρχουν
σε μια πραγματωμένη ουτοπία με το όνομα
Νέα Ελλάε), εύκολα καταλαβαίνουμε σε τι
μεταφράζει έναε κατώτεροε την «ισχυρή σύ
σταση» που του απευθύνει έναε ανώτεροε.
Σε εντολή. Σε προσταγή. Υπερβολή; Υπερ
βολή θα ήταν να περιμένουμε ότι έναε διοικητήε δημόσιου νοσοκομείου, διορισμένοε
από την κυβέρνηση όχι για την αξιοσύνη
και την καλή σχέση του με τα πράγματα αλ
λά λόγω των κομματικών ενσήμων του, θα
σηκώσει λάβαρο ανταρσίαε κατά του υπουρ
γείου Υγείαε. Το οποίο «του δίνει την άδεια
να αναβάλει τα τακτικά χειρουργεία», λόγω
τηε πανδημικήε έξαρσηε. Κι αν την «άδεια»
την έδινε ο υπουργόε κ. Πλεύρηε, θα λέγαμε
δικηγόροε είναι, τόσα ξέρει - τόσα κάνει, αε
το πάρει το ποτάμι, το ίδιο κοβιντοπόταμο
που μαε πήρε σβάρνα όλουε.
Ομωε την «άδεια αναβολήε χειρουργεί
ων» την έδωσε η αναπληρώτρια υπουργόε
κ. Γκάγκα. Που σαν γιατρίνα, και μάλιστα με
νοσοκομειακή εμπειρία, γνωρίζει τα πράγ
ματα από τα μέσα. Γνωρίζει δηλαδή ότι το
αγαθό τηε υγείαε δεν είναι κάτι που επιδέ
χεται αναβοώ. Οποια ία αν είναι η πάθηση,
η αντιμετώπισή τηε πρέπει να είναι άμεση,
όχι σε τρειε ή έξι μήνεε. Γνωρίζει ότι δεν απο
φασίζει κανείε να πάει στο χειρουργείο με
την ίδια χαλαρότητα που αποφασίζει να πάει
στο εξοχικό του και για τουε ίδιουε τερπνούε
λόγουε. Γνωρίζει ότι ήδη έχειε χάσει καιρό
ώσπου να βρειε έναν καλούτσικο αριθμό
προτεραιότηταε στα δημόσια νοσοκομεία,
ήδη έχειε πάει από αναβολή σε αναβολή,
με τη βαλιτσούλα σου έτοιμη. Και γνωρίζει
επίσηε ότι, αν και είμεθα πλέον πολίτεε τηε
ευφρόσυνηε Ουτοπίαε, προε το παρόν δεν
έχουν όλοι τη δυνατότητα να ρίξουν μπαϊλντισμένοι ή φοβισμένοι μαύρη πέτρα στο
δημόσιο και να πάνε να χειρουργηθούν σε
ιδιωτική κλινική. Οπου, το ξέρουμε δα, θα
καταλάβουν επιτέλουε τι σημαίνει η φράση
«ο κούκοε, αηδόνι».
Η εκ νέου υποβάθμιση του ΕΣΥ σε μονο
νοσικό σύστημα, αποκλειστικά στρατευμένο
στην αντιμετώπιση τηε κόβιντ, δείχνει, με
έναν περίεργο τρόπο είναι η αλήθεια, πόσο
αληθεύουν οι πρωθυπουργικοί και υπουργι
κοί ισχυρισμοί που επιμένουν ότι και εξαι
ρετικά θωρακισμένο είναι και επαρκέστατα
στελεχωμένο και πλουσιοπάροχα ενισχύθηκε: 40 δισ.! Οι κλίνεε ΜΕΘ που λείπουν, το
οξυγόνο που λείπει, οι γιατροί που λείπουν,
δεν έχουν φωνή να μιλήσουν. Αφού λείπουν.

Δ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόκκινος συναγερμός στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 285.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-11-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: Οι θάνατοι από COVID-19
στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν
τα 2,2 εκατομμύρια
έως τον Μάρτιο
Ιελ. 10

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόκκινος συναγερμός στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,10

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
24-11-2021

Ο συναγερμός για την εξέλιξη
ins πανδημίας στην Ευρώπη
ηχεί πιο δυνατά από ποτέ, με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείas να προειδοποιεί ότι οι θάνα
τοι από COVID-19 στη Γηραιό
Ηπειρο θα ξεπεράσουν τα 2,2
εκατομμύρια έως τον Μάρτιο.
Ο δρ Xavs Κλούγκε, περιφερει
ακός επικεφαλής του διεθνούς
οργανισμού για την Ευρώπη,
τόνισε ότι η COVID έχει εξελι
χθεί σε πρώτη αιτία θανάτου
στη Γηραιό Ηπειρο και επανέ
λαβε ότι οι κυβερνήσετε οφεί
λουν να εφαρμόσουν στρατη
γικές που δεν θα περιορίζονται
στα εμβόλια και τις αναμνηστι
κές δόσεις, αλλά θα επιβάλουν
μέτρα όπως η χρήση μάσκας, η
κοινωνική αποστασιοποίηση, ο
καλός εξαερισμός και το πλύσι
μο των χεριών.
Πράγματι, ο κορωνοϊός έχει
προκαλέσει για μία ακόμη φορά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο κορωνοϊός πρώτη
αιτία θανάτου στην Ε.Ε.,
με πάνω από 2,2 εκατ.
νεκρούς έως τον Μάρτιο.
απόλυτο x0os στις ευρωπαϊκές
νοσοκομειακές υποδομές. Η Ολ
λανδία, που βλέπει τις ημερή
σιες λοιμώξεις να αυξάνονται,
παρά το μερικό lockdown, ανα
γκάζεται να διακομίζει ασθενείς
σε νοσοκομεία της Γερμανίας,
καθώς τα δικά της δεν επαρ
κούν πλέον. Την ίδια στιγμή,
το Κέντρο Ελέγχου και Πρό
ληψης Νοσημάτων (CDC) των
ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδη
γία για τη Γερμανία και τη Δα
νία εξαιτίας της πανδημίας. Η
Σλοβακία οδεύει προς την επι
βολή νέου lockdown διάρκειας
τριών ή τεσσάρων εβδομάδων,

καθώς στα νοσοκομεία ασκεί
ται αφόρητη πίεση. Ο πρωθυ
πουργός, Εντουαρντ Χέγκερ,
δήλωσε χθες ότι είναι άμεση η
ανάγκη λήψης μέτρων. Εξαρση
της πανδημίας σημειώνεται και
στο Ισραήλ.
Ο επικεφαλής της
A3traZeneca, Πασκάλ Σορίο,
αποδίδει την καλή επιδημιολογική κατάσταση της Βρετανίας
-και κυρίως τις μειωμένες νο
σηλείες- στην ευρεία χορήγηση
του εμβολίου της φαρμακοβιο
μηχανίας, ιδιαίτερα στους πιο
ηλικιωμένους και εκτιμά ότι τα
χειρότερα πέρασαν.
Τέλος, θετικός στον κορωνοϊό
διαγνώστηκε ο Γάλλος πρωθυ
πουργός Ζαν Καστέξ, με ήπια
ωστόσο συμπτώματα. Σε καρα
ντίνα, όμως, τέθηκε και ο Βέλ
γος ομόλογός του, Αλεξάντερ
ντε Κρο, που είχε συναντηθεί
μαζί του τη Δευτέρα.

EPA/STEPHANIE LECOCQ

Κόκκινος συναγερμός στα νοσοκομεία

Ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει
για μία ακόμη φορά απόλυτο χάος
στις ευρωπαϊκές νοσοκομειακές
υποδομές. Ολλανδοί ασθενείς με
C0VID-19 μεταφέρθηκαν στη Γερμα
νία, λόγω έλλειψης κλινών.
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 «Μαξιλαροπόλεμος» στο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Επιφάνεια 855.4 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-11-2021

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
σας ευχαριστήσει εγγράφως. Η
Θεσσαλονίκη έχει έναν μαύρο
ιστό σαν κατακάθι, αλλά έχει
και πολλούς κόκκινους φάρους
που αναβοσβήνουν. Σ’ αυτούς
ελπίζουμε». Αυτό με τους «κόκ
κινους φάρους» δεν έπρεπε να
το πει!

Η ανακοίνωση

«Μαξιλαροπόλεμος» στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Η διοίκηση ίου νοσοκομείου κήρυξε πόλεμο σε μια γιατρό που ζήτησε από τους πολίτες να
συνδράμουν για να μην κοιμούνται οι ασθενείς με τα μπουφάν για προσκεφάλι τους · Η αναφορά
σε «κόκκινους φάρους» που ερέθισε τους υπεύθυνους · Η άμεση διάψευση(!) της έλλειψης
μαξιλαριών και η αφωνία για τις καταγγελίες περί εγκλημάτων, οποθεραπειών και διασωληνωμένων
σε χώρους ανάνηψης
► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

τραβοκοιμήθηκαν» -καθ’ υπόδειξιν άραγε;- κάποιοι στη
διοίκηση του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
και θεώρησαν καλό σχεδόν να
κηρύξουν πόλεμο σε γιατρό, η
οποία προέβη σε... έγκλημα
καθοσιώσεως, να ζητήσει με
ανάρτησή της σε κοινωνικό
μέσο δικτύωσης να προσφέ
ρουν οι πολίτες μαξιλάρια για
την κλινική Covid. Τρεις αρά
δες όλες κι όλες έγραψε η εντατικολόγος Χριστίνα Κυδώνα
προχθές το βράδυ και, λες και
ένας αόρατος επιτηρητής κα
θόταν πάνω από το πληκτρο
λόγιό της, η διοίκηση έβγαλε
αχάραγα ανακοίνωση για να

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πει ότι διαψεύδει τις δηλώσεις
της.
Χθες το πρωί και ενώ το
Ιπποκράτειο ξεκινούσε άλλη
μια ζόρικη εφημερία, οι ερ
γαζόμενοι στους διαδρόμους
του νοσοκομείου είχαν μετα
τρέψει σε σύνθημα-παρασύνθημα τον διάλογο «Εσύ έχεις
μαξιλάρια στην κλινική σου;»
- «Ούτε κι εγώ έχω μαξιλάρια».
Και δυστυχώς δεν πρόκειται
για έναν ανώδυνο, παιγνιώδη
«μαξιλαροπόλεμο» δηλώσεων.
Είναι λοιπόν εντυπωσιακό ότι
η διοίκηση του νοσοκομείου
που δεν είχε δώσει μέχρι τώρα
ιδιαίτερα δικαιώματα -σπάνιο
δε αυτό στις μέρες μας- για τέ
τοιες συμπεριφορές, αίφνης
αντέδρασε με ευθιξία ανάλο

γη λες και είχε βρει βελόνι στο
μαξιλάρι της.
«Χρειαζόμαστε μαξιλάρια
για τους ασθενείς μας στις πτέ
ρυγες Covid. Βρείτε τα, αγορά
στε τα και φέρτε τα στην πύλη
του Ιπποκρατείου. Θα χαρούμε
πολύ και θα σας ευχαριστή
σουμε δεόντως!». Αυτό έγραψε
η κ. Κυδώνα -από την πρώτη
μέρα μέχρι σήμερα ανελλιπώς
στις κορονοκλινικές του ΑΧΕ
ΠΑ και του Ιπποκράτειου- και
ήταν τέτοια η ανταπόκριση
του κόσμου που έκανε και δι
ευκρινιστική ανάρτηση για τις
προδιαγραφές του ιματισμού
που απαιτούνται σημειώνο
ντας πως «μπορεί κάποιος να
πει πως αυτό (το πρόβλημα)
δεν θα το λύσει η αλληλεγ

γύη του κόσμου και ότι είναι
υποχρέωση της Πολιτείας.
Συμφωνώ απόλυτα. Κάποια
στιγμή όμως πρέπει να λυθεί.
Και μέχρι η Πολιτεία να ιεραρ
χήσει τις προτεραιότητές της,
οι ασθενείς δεν μπορούν να
έχουν για προσκεφάλι τους τα
διπλωμένα τους μπουφάν».
Λογικό και προφανές ή όχι;
Δεν είπε τίποτα καινούργιο η
κ. Κυδώνα· όσοι έχουν νοση
λευτεί ή νοσηλεύσει οικείους
στα νοσοκομεία της χώρας τα
τελευταία χρόνια γνωρίζουμε
καλά τι συμβαίνει. Η κ. Κυδώ
να κάλεσε όμως τους πολίτες
και όχι κανένα «χορηγό», γρά
φοντας επιπλέον πως «κάθε
δωρεά σας μπορεί να κατα
γραφεί και το νοσοκομείο να

Γι’ αυτό και κινητοποιήθη
κε όλος ο μηχανισμός, όπως
προκύπτει από την ανακοί
νωση του νοσοκομείου: «Η
Διοίκηση του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, η Διευθύντρια της Νο
σηλευτικής Υπηρεσίας και ο
Προϊστάμενος της επιστασί
ας και ιματισμού διαψεύδουν
κατηγορηματικά τις δηλώσεις
γιατρού του Νοσοκομείου περί
έλλειψης μαξιλαριών σε κλίνες.
Προκαλούν έκπληξη αυτές οι
“εκκλήσεις” και δεν γνωρίζου
με τι εξυπηρετούν, ιδιαίτερα σε
μια χρονική περίοδο κατά την
οποία το Σύστημα Υγείας δο
κιμάζεται, μα παραμένει όρθιο
και αντέχει με τη συνδρομή
όλων των εργαζομένων, ώστε
να εξυπηρετήσει τους εκατο
ντάδες συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από την πανδη
μία του Covid-19». Η διοίκηση
εν ολίγοις έπαθε... έκπληξη και
προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το σχέδιο που είναι σε
εξέλιξη και έχει κωδικό «έκ
κληση» ή «κόκκινοι φάροι»!
Κλήθηκαν δηλαδή διευθυ
ντές και τμηματάρχες μες στα
μαύρα σκοτάδια να απαντή
σουν, στοιχεία πάντως δεν
έδωσαν κι όπως έλεγαν σήμε
ρα εργαζόμενοι στο νοσοκο
μείο «με το ζόρι κρατιόμαστε
μην αρχίσουμε να τραβάμε
φωτογραφίες, γιατί τότε θα
αρχίσουν να στέλνουν φωτο
γραφίες της κατάστασης και
από άλλα νοσοκομεία της χώ
ρας και ο “μαξιλαροπόλεμος”
θα λάβει άλλες διαστάσεις».
Και να σκεφτεί κανείς πως
τις ίδιες ώρες σχεδόν ήταν σε
εξέλιξη στο Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης η συγκέντρω
ση - συζήτηση που είχε καλέσει η Ενωση Νοσοκομεια
κών Ιατρών Θεσσαλονίκης
με σωματεία και φορείς για το
αυριανό συλλαλητήριο στη δι
άρκεια της οποίας έγινε λόγος
για «εγκλήματα», «οποθερα
πείες» «διασωληνωμένους σε
χώρους ανάνηψης». Δεν είναι
εντυπωσιακό ότι κανένας δεν
θίχτηκε από αυτές τις αναφο
ρές, αντιθέτως κάνουν σαματά
για τα -απαραίτητα- προσκεφάλια όσων δεινοπαθούν στις
κορονοκλινικές;
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 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ε. Α ...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 336.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΕΒΑΛΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΣΤΟ 2020

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ τα άλλαξε όλα. Οπως φαίνεται από
τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat για τις δα
πάνες περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης που
κάνουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., δηλαδή για παρο
χές ασθένειας και πρόληψης, αυξήθηκαν θεαμα
τικά μεταξύ 2019 και 2020 ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Το ίδιο άλλωστε συνέβη με τις συνολικές δαπάνες
κοινωνικής προστασίας. Η Γερμανία και η Γαλ
λία είχαν πέρσι τις υψηλότερες δαπάνες υγείας,
με 11,2% και 10% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ τις
χαμηλότερες έκαναν η Εσθονία και η Πολωνία
(5,1 % και 4,8% αντίστοιχα). Η τελευταία μάλιστα
ήταν π μόνη χώρα που μείωσε τις δαπάνες για
παροχές περίθαλψης στη διάρκεια της πανδημίας
(κατά 0,3%). Η Κύπρος ήταν η χώρα με τη μεγα
λύτερη μεταβολή: αύξηση της συνολικής δαπάνης
κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες (συνολικά 6,8%
του ΑΕΠ). Αντίστοιχες αξιοσημείωτες αυξήσεις
καταγράφηκαν και στο σύνολο των κρατικών
δαπανών κοινωνικής προστασίας (δηλαδή επι
δόματα αναπηρίας, γήρατος, παιδιού, στέγασης,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοινωνικού αποκλεισμού, ανεργίας κ,ά.). Τις με
γαλύτερες αυξήσεις στις κοινωνικές δαπάνες από
το 2019 στο 2020 κατέγραψαν π Μάλτα (+28%),
η Ιρλανδία (+21%) και η Κύπρος (+18%). Τα με
γαλύτερα ποσοστά ΑΕΠ σε κοινωνικές δαπάνες
είχαν η Γαλλία (35,7%), η Αυστρία (33,8%), η Ιτα
λία (33,4%) και η Γερμανία (32,3%), ενώ π Ιρλαν
δία φαίνεται ότι διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό,
μόλις 15,3% του ΑΕΠ, σε κοινωνικές δαπάνες.
Παρατηρείτε την απουσία της Ελλάδας από
τα στοιχεία; Σωστά παρατηρείτε. Τα στοιχεία
της Eurostat αντλούνται από το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοι
νωνικής Προστασίας (ESSPROS), στο οποίο οι
χώρες της Ε.Ε. υποβάλλουν δεδομένα σε εθε
λοντική βάση. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις
7 χώρες της Ε.Ε. που προφανώς δεν θέλουν
να συγκρίνονται για το επίπεδο κοινωνικών
δαπανών τους. Το γιατί ας το απαντήσουν τα
συναρμόδια υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Οι
κονομικών). Εχουν κάτι να κρύψουν;
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 Οι φτωχοί είναι αχάριστοι
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
32

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 262.62 cm² Κυκλοφορία:
:

24-11-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ii la καρι

Tou

ΘΑΝΑΣΗ
KAPTEPOY

Οι φτωχοί
είναι αχάριστοι
ι φτωχοί είναι αχάριστοι. Αυτή η
αλήθεια, που διακινούν πάσης φύσεως
μεγάλα αφεντικά και μικροί πολιτικοί,
αποδείχτηκε με τα 250 ευρώ που
έδωσε ο Μητσοτάκης σε μια κατηγορία συνταξιού
χων πείνας. Για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια,
παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΣΕΒ - Σκέρτσου, αυτή δεν υπάρχει. Κι αντί οι
απόμαχοι να απολαύσουν τους παράδες, έκαναν
τρεις παράδες τον αυτουργό της ευεργεσίας.
Διαβάζεις την ανακοίνωση
του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων
και μένεις κατάπληκτος με την αχαριστία.
Το έχετε ξεφτιλίσει είναι η υβριστική επωδός, που
δεν ταιριάζει σε ανθρώπους με άσπρα μαλλιά, όσο
μαύρη κι αν είναι η ζωή τους.

Ο

Οι φτωχοί είναι αχάριστοι.Όταν μάλιστα πρόκειται
για τους καλούς Σαμαρείτες του ΕΣΥ, που έχουν
αξιωθεί το χειροκρότημα της Μαρέβας, η αχαριστία
είναι δέκα φορές χειρότερη. Αυτό αποδεικνύει η
ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, που, αφού χαρακτηρίζει
άνθρακες τον θησαυρό του Μητσοτάκη, αναφέρει:
«Αντί λοιπόν να αυξηθούν οι μισθοί όλων, που είναι
εξευτελιστικοί, αντί να θεσμοθετηθεί υγειονομικό
επίδομα σε μόνιμη βάση και όχι σε έκτακτη μορφή,
χορηγούνται ως έκτακτο βοήθημα, όχι μόνιμο, 400600 ευρώ καθαρά, τα οποία βαπτίζονται 900 ευρώ».
Δηλαδή ζητούν και παραπάνω, και μόνιμα.
Σιγά - σιγά θα ζητήσουν και το σπίτι του Βολταίρου.
Ο φτωχοί είναι αχάριστοι. Αποδείχτηκε
με τις διαμαρτυρίες που προκάλεσε η πανηγυρική
εξαγγελία αύξησης του κατώτατου μισθού 2%. Δύο
τοις εκατό ολογράφως, για να γίνει
πιο χορταστικό. Μισό λεπτό τη μέρα, ένα ευρώ κάθε
δύο μέρες, δύο ευρώ κάθε τέσσερις μέρες, τους
φάνηκαν λίγα. Και αντί να δείξουν
την ευγνωμοσύνη τους, ξεσηκώθηκαν
άπαντες με ανακοινώσεις και μούντζες
εναντίον του ευεργέτη. Κι έφτασαν να ζητούν
να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση
για αύξηση διπλάσια από την ανάπτυξη. Δηλαδή για
αύξηση 12%. Να ξεπεράσει δηλαδή
ο Μητσοτάκης το 11% που τους έδωσε ο Τσίπρας.
Σιγά μη γραφτεί και στο ΚΚΕ!
Οι φτωχοί είναι αχάριστοι. Και ως εκ τούτου
αποτελούν εύφλεκτη ύλη κατά του καθεστώτος. Αν
μάλιστα επιβεβαιωθεί και η άλλη αλήθεια, ότι δεν
υπάρχει χειρότερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα,
θα πρέπει να προσέξει
ο Μητσοτάκης. Πολύ. Διότι, με τόσους
ευεργετηθέντες, δεν είναι καθόλου απίθανο
τα πράγματα να πάρουν άσχημη τροπή...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κόβουν 1,7 δισ. ευρώ από τις κοινωνικές δαπάνες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 521.76 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-11-2021
760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κόβουν 1,7 δια ευρώ
από τις κοινωνικές δαπάνες
Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανάπτυξη, όμως
ο προϋπολογισμός του 2022 δείχνει πως η ανάπτυξη αυτή δεν είναι
για όλους. Καταργήσατε το οκτάωρο, θεσπίσατε απλήρωτες υπερωρίες,
καταργήσατε την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν την υπερεργασία

Του

Παράλληλα στηλίτευσε την «εξαπάτηση» Μητσοτάκη

ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους οποίους δίνει μέ
ρισμα 250 ευρώ «αφού έχει κόψει τα 900 εκατ. ευρώ σε

κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους ρυθμούς
ανάπτυξης, όμως ο προϋπολογισμός του
2022 δείχνει ότι η ανάπτυξη αυτή δεν είναι
για όλους, ξεκαθάρισε η Έφη Αχτσιόγλου.

μόνιμη βάση» καταργώντας τη 13η σύνταξη που καθιέ

χρηματοδότηση για τις κοινωνικές παροχές» υπο
γράμμισε χαρακτηριστικά η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ
κατά την πρώτη συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό
στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.
Επισήμανε μάλιστα την πιο χαρακτηριστική για τις

μη από το τέλος όσον αφορά την επανάκαμψη της οικο

Η

ρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΈ. Αχτσιόγλου αναφέρθηκε και στις εκτιμήσεις για

την ανάπτυξη παρατηρώντας πως «δεν νομίζω ότι δι
«Για τι ανάπτυξη μιλάμε; Ποιους αφορά; Μιλάτε
για
καιολογούνται
πανηγυρισμοί», καθώς, σε σύγκριση με
ανάπτυξη, αλλά κόβετε 1,7 δισ. ευρώ από την κρατική
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είναι έβδο

προτεραιότητες της κυβέρνησης περικοπή: τη μείωση
των δαπανών Υγείας κατά 820 εκατ. ευρώ σε συνθήκες
όξυνσης της πανδημίας.
Επιπλέον αναφέρθηκε εκτενώς στις περικοπές της κυ
βέρνησης στις κοινωνικές παροχές, καθώς ο προϋπο
λογισμός του 2022 προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση
200 εκατ. ευρώ για την πρόνοια, μείωση 70 εκατ. ευρώ
για τις παροχές υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, μείωση των πα
ροχών για τα άτομα με αναπηρία κατά 53 εκατ. ευρώ, μεί
ωση των κονδυλίων για τη στήριξη των ανέργων κατά
150 εκατ. ευρώ.
«Μιλάτε για ανάπτυξη την ώρα που καταργήσατε το
οκτάωρο, που θεσπίσατε απλήρωτες υπερωρίες, που κα
ταργήσατε την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν

νομίας της από τη μεγάλη ύφεση που αντιμετώπισαν
όλες οι οικονομίες το 2020 λόγω της πανδημίας.

Η δέσμευση ίσχυε για «μια
φυσιολογική πορεία της οικονομίας»
Ο Χρήστος Σταϊκοόρας ισχυρίστηκε ότι η δέσμευση
για αύξηση του κατώτατου μισθού διπλάσια της ανά
πτυξης ίσχυε για «μια φυσιολογική πορεία της οικονο
μίας» και ότι δεν μπορεί να ζητείται μία τόσο σημαντι
κή αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από μια χρονιά
ύφεσης 9%. Ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι
«ο προϋπολογισμός του 2022 δεν έχει ούτε ένα μέτρο λι
τότητας. Τουναντίον. Έχει ακόμα μεγαλύτερες μειώ
σεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών».

την υπερεργασία, αυτή που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ» ση
μείωσε χαρακτηριστικά.

«Εξαπάτηση» Μηισοιάκη για
κατώταιο και χαμηλοσυνταξιούχους
Η Έ. Αχτσιόγλου αναφέρθηκε και στην ανάγκη για
αύξηση του κατώτατου μισθού υπογραμμίζοντας ότι,
παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις Μητσοτάκη για αύ
ξηση διπλάσια της ανάπτυξης, ο μέσος μισθός αναμένε
ται να αυξηθεί το 2022 μόλις κατά 1,1 % και τόνισε ότι μια
τόσο μικρή αύξηση των μισθών σε συνθήκες πληθωρι
σμού 3% σηματοδοτεί μείωση του πραγματικού εισοδή
ματος των εργαζομένων και όξυνση των ανισοτήτων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τη μείωση ίων δαπανών Υγείας κατά 820 εκατ. ευρώ σε
συνθήκες όξυνσης της πανδημίας επισήμανε η Εφη
Αχτσιόγλου στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση για τον
προϋπολογισμό
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