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 Ο κορωνοϊός «πιέζει» και τα Κέντρα Υγείας
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
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Σελ.:
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Επιφάνεια 312.1 cm²
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο κορωνοϊός
«πιέζει» και τα
Κέντρα Υγείας
Η πρωτοβάθμια δομή της Χαλανδρίτσας σηκώνει
καθημερινά μεγάλο «βάρος» της πανδημίας
τα περιφερειακά Κέντρα Υγείας έχει με
Μάλιστα, απ' αυτούς το 80% βρίσκεται θετικό στον
ταφερθεί η... πίεση που δέχεται το τε
κορωνοϊό με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ενλευταίο χρονικό διάστημα το σύστημα
δοοικογενειακή διασπορά και παρακολουθείυγείας από την «έκρηξη» των περιστατικών
ται από τους ιατρούς.
κορωνοϊού. Αρκετοί Πατρινοί που εμφανίζουν
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ...
ύποπτα συμπτώματα ή θέλουν να υποβληθούν
«Είναι απίστευτη η πίεση που δεχόμαστε τις
σε τεστ κορωνοϊού προκειμένου να αποφύ
τελευταίες ημέρες. Καθημερινά έρχονται πο
γουν τον συνωστισμό και τις ουρές στα Νοσο
λίτες
όχι μόνο από την περιοχή υγειονομικής
κομεία δεν διστάζουν να διανύσουν αρκετά χι
μας ευθύνης, αλλά και από όλη την Πάτρα για
λιόμετρα για να μεταβούν στα περιφερειακά
να υποβληθούν σε τεστ. Δεν είμαστε όμως ένα
Κέντρα Υγείας, όπως αυτό της Χαλανδρίτσας.
απλό κλιμάκιο που διενεργούμε τεστ, αφού
Ωστόσο, αυτή η τακτική έχει προκαλέσει «ασφυ
οφείλουμε να εξετάσουμε όλους τους πολίτες
ξία» στις περιφερειακές δομές, οι οποίες δεν
που προσέρχονται με ύποπτα συμπτώματα για
διαθέτουν τα μέσα (προσωπικό και ιατρικό
να
μπορέσουμε να τους παράσχουμε ιατρικές
υλικό) για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν
στις αυξημένες ανάγκες που δημιούργησε η
επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην
Αχαΐα. Μάλιστα, εξαιτίας αυτών των ελλείψεων
σχεδόν καθημερινά δημιουργούνται προστρι
βές μεταξύ προσωπικού και πολιτών, οι οποίοι
ναι μεν θέλουν να εξεταστούν και να υποβλη
θούν σε τεστ, όμως αγνοούν τις περιορισμέ
νες δυνατότητες των περιφερειακών δομών
πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι χαρακτηριστικό
πως στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. τις τε
λευταίες δέκα ημέρες, σχεδόν καθημερινά δέ
χεται 50-60 πολίτες με συμπτώματα κορωνοϊού, οι οποίοι δεν υποβάλλονται απλώς σε
rapid ή μοριακά τεστ, αλλά εξετάζονται και από
ιατρικό προσωπικό που εξαιτίας του περιορι
σμένου αριθμού του έχει φθάσει στα όριά του...

Σ

Πατρινοί για να
αποφύγουν τις ουρές
των νοσοκομείων για
εξέταση και τεστ
μεταβαίνουν στα
περιφερειακά Κέντρα
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Το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας δέχεται καθημερινά τουλάχιστον
50-60 ασθενείς με συμπτώματα κορωνοϊού

οδηγίες και βοήθεια. Δυστυχώς, όμως οι δυ
νατότητάς μας είναι περιορισμένες... Καθημε
ρινά καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπά
θειες για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, την ώρα
που έρχονται και άλλα περιστατικά εκτός από
κορωνοϊό. Βλέπουμε έκτακτα περιστατικά, τα
κτικά ιατρεία, ενώ μην ξεχνάμε πως στο Κέν
τρο Υγείας λειτουργεί διπλή εμβολιαστική
γραμμή και την ίδια ώρα. κάθε εβδομάδα υπάρ
χει προγραμματισμός κατ' οίκον εμβολιασμών.
Λειτουργούμε σε πρωτοφανείς συνθήκες, χω
ρίς προσωπικό και μέσα. Είναι χαρακτηριστικό
πως προχθές μας τελείωσαν τα per τεστ και
αναζητούσαμε από τις άλλες δομές για να μπο
ρέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των δειγ
ματοληπτικών ελέγχων. Ζητάμε την κατανόηση
και τη συμπαράσταση του κόσμου, προκειμέ
νου να μην δημιουργούνται εντάσεις, ενώ για
ακόμη μία φορά απευθύνουμε έκκληση να τη
ρούνται τα μέτρα προστασίας και να επιδει
κνύεται η απαιτούμενη προσοχή. Δεν είναι δυ
νατόν κάθε μέρα να διενεργούνται τεστ στα ίδια
άτομα, επειδή δεν προσέχουν. Αυτό αποβαί
νει και σε βάρος των συμπολιτών τους», δήλωσε
στη «Γ» ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Γρή
γορης Αλόκριος.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Να σημειωθεί, πως από την ομάδα του Κέν-

0 Διευθυντής του Κ.Υ.. Γρηγόρης Αλόκριος μιλά γιο τις δυ
σκολίες διαχείρισης της κατάστασης

τρου Υγείας Χαλανδρίτσας και των περιφερει
ακών ιατρείων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό
και οι κατ' οίκον εμβολιασμοί. «Μέχρι σήμερα
έχουμε ολοκληρώσει 200 κατ’ οίκον εμβολια
σμούς με τα σκευάσματα της Phizer και της
Johnson που στην περιοχή μας δεν είναι εύ
κολη υπόθεση, καθώς οι αποστάσεις είναι με
γάλες. Ωστόσο, εγκαίρως προγραμματίσαμε
τους κατ’ οίκον εμβολιασμούς, καθώς κινηθή
καμε μεθοδικά και οργανωμένα. Επικοινωνή
σαμε με τον κόσμο από τις αρχές και έτσι κα
ταφέραμε να εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό,
ώστε σήμερα που είναι υποχρεωτικός ο εμ
βολιασμός στις ηλικίες άνω των 60 ετών να
βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο», τό
νισε ο κ. Αλόκριος.
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 Νοσοκομείο Ρέθυμνου κατά Πολάκη
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Νοσοκομείο Ρέθυμνου
κατά Πολάκη
Απάντηση στις καταγγελίες του βουλευτή Χανίων
Παύλου Πολάκη αναφορικά με την εξυπηρέτηση
της μητέρας του στη δομή, δίνει με ανακοίνωσή
του το Νοσοκομείο Ρέθυμνου.
Ο κ. Πολάκης την Παρασκευή υποστήριξε ότι η
μητέρα του είχε πάει στο Νοσοκομείο για PCR τεστ
αλλά της απάντηση πως σύμφωνα με εγκύκλιο
Πλεύρη «μόνο όσοι είναι για εισαγωγή θα κάνουν
μοριακό τεστ στα νοσοκομείο! Οι άλλοι πρέπει να
πάνε να κάνουν στα ιδιωτικά κέντρα. Μόνο που
τα ιδιωτικά κέντρα έκλεισαν στις 2 το μεσημέρι».
Το νοσοκομείο με ανακοίνωση την οποία υπο
γράφει ο διοικητής Ελευθέριος Μαρκάκης, υπο
στηρίζει ότι η μητέρα του Χανιώτη βουλευτή «
προσήλθε στις 11:20 το πρωί στα ΤΕΠ του Γενι
κού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τα εξεταστήρια
ήταν κατειλημμένα από βαριά πάσχοντες ασθενείς,
για αρκετή ώρα. Στις 2 το μεσημέρι κλήθηκε για
εξέταση και δεν προσήλθε. Η νοσηλεύτρια των
επειγόντων επικοινώνησε τηλεφωνικά στο τηλέ
φωνο που έδωσαν , ενημέρωσε ότι μπορεί η ασθε
νής να προσέλθει για εξετάσεις και ο κύριος που
απάντησε εκ μέρους της είπε ότι θα την πάει στο
σπίτι επειδή είχε κουραστεί και ότι θα την φέρει
ξανά το απόγευμα. Ενημερώθηκαν από την νοσηλεύτρια ότι από τη στιγμή αποχώρησης από το
ΤΕΠ, η σειρά περιστατικού δεν διατηρείται και
αργότερα η αναμονή μπορεί να είναι μεγάλη . Δεν
υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία με την ασθενή».
Στις 5 το απόγευμα ενημερώθηκε η Διοίκηση του
Νοσοκομείου τηλεφωνικά ότι η μητέρα του κύριου
Πολάκη βρίσκεται στο χώρο των επειγόντων κα
τόπιν κλήσης του κου Πολάκη. Σύμφωνα με τον
Διοικητική, «ενημερώθηκε ο ιατρός του ΤΕΠ
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ασθενής όπως
κάθε πολίτης. Η ασθενής αναζητήθηκε από το προ
σωπικό καθώς ανέμενε σε χώρο εκτός του Νο
σοκομείου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης βρέθηκε
σε καλή γενική κατάσταση, ενώ η ίδια στη συ
νέχεια εξήλθε οικειοθελώς από το Νοσοκομείο. Η
μητέρα του κύριου Πολάκη αντιμετωπίστηκε
όπως κάθε πολίτης και ακολουθήθηκε πιστά το
υγειονομικό πρωτόκολλο».
Ο Διοικητής σημειώνει καυστικά πως «εάν ο κ.
Πολάκης επιθυμεί η οικογένειά του να έχει δια
φορετική αντιμετώπιση σε βάρος των υπόλοιπων
ασθενών, λυπόμαστε αλλά δεν ακολουθούνται τέ
τοιες πρακτικές από τα δημόσια νοσοκομεία της
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης».
Επισημαίνεται δε ότι «ουδέποτε υπήρξε απα
γόρευση από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την
διεξαγωγή test PCR σε ασθενή του νοσοκομείου
Ρεθύμνου. Διευκρινίζεται δε, ότι η αναφορά
στην διενέργεια per τεστ αποκλειστικά σε ασθε
νείς που χρήζουν νοσηλείας, αφορά στους θετι
κούς με rapid τεστ ασθενείς όπως συντάχτηκε και
υπεγράφη από την Ιατρική Υπηρεσία και την Δι
οίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νο
σοκομείου εξυπηρετούνται όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς που χρήζουν εξέτασης και αντιμε
τώπισης και η λήψη RAPID, PCR ή RAPID PCR
test βρίσκεται στην κρίση του ιατρού ανάλογα με
την κλινική εικόνα που παρουσιάζει ο ασθενής,
ακολουθώντας πιστά τα επιστημονικά πρωτό
κολλα. Τυχόν παραπομπή ασθενούς από μέρους
του Νοσοκομείου σε ιδιωτική δομή ουδέποτε έγι
νε με απόφαση ή έγκριση της Διοίκησης του Νο
σοκομείου».
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 Στο «κόκκινο» τα νοσοκομεία
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Στο «κόκκιυο» τα υοσοκομεία
■ Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής και στην Κρήτη καλούνται να βγάλουν βάρδιες και εφημερίες με λιγότερο
προσωπικό λόγω αναρρωτικών αναστολών
Αλλάζουντα όσα γνωρίζαμε για την ισχύ
των πιστοποιητικών εμβολιασμού, κα
θώς, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας θάνος
Πλεύρη, από την 1 η Φεβρουάριου η ισχύς
τους για όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις
του εμβολίου (ή μία για το μονοδοσικό της
Johnson &Johnson) θα λήγει στους επτά
μήνες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέ
τοιο δε θα ισχύει για το ευρωπαϊκό πιστο
ποιητικό, καθώς θα χρησιμοποιείται κανο
νικά για ταξίδια στην Ευρώπη.

I

κ. Πλεύρηςτόνισε ότι περίπου 500.000 άτο
μα δεν έχουν κάνει ακόμα την τρίτη δόση,

Ο

ενώ αναφερόμενος στα σενάρια περί επέ
κτασης υποχρεωτικότητας εμβολιασμού
στους άνω των 50, τόνισε πως «δεν υπάρχει αυτή
τη στιγμή οποιαδήποτε απόφαση για επέκταση της

υποχρεωτικότητας».
Ταυτόχρονα, σήμερα Δευτέρα αναμένεται να α
νοίξουν άλλα 40.000 ραντεβού για τον εμβολιασμό
παιδιών 5 έως 11 ετών, σύμφωνα με όσα αποκάλυ
ψε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με τον ίδιο σε
ερώτηση αν θα γίνει τρίτη δόση για τους κάτω των
18 ετών να σημειώνει πως αυτό θα γίνει μόνο για ό
σους ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες με νοσή
ματα και δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό.
Μιλώντας σχετικά με την πορεία του προγράμμα
τος εμβολιασμού, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως πά
με πολύ καλά, συμπληρώνοντας ότι «τον Δεκέμβρι
ο έγιναν 3,3 εκατ. εμβολιασμοί και στον ίδιο ρυθμό
κινείται και ο Ιανουάριος. Στην Ε.Ε. άλλες χώρες α
κολούθησαν τις δικές μας αποφάσεις, όπως το τρί
μηνο στο μεσοδιάστημα με την ενισχυτική δόση.
Στους άνω των 60, το 90% έχει κάνει την αναμνη
στική δόση».
Χθες πάντως, λόγω του ότιτο σαββατοκύριακο γί
νονται λιγότεροι έλεγχοι, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συ
νολικά 18.592 νέα κρούσματα κορωνοϊού σε όλη
τη χώρα, από τα οποία τα 1.360 εντοπίζονται στην
Κρήτη. Πιο αναλυτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου εντοπίζονται 634 νέες μολύνσεις, στην
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 110, στην Περι
φερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 252 και στην Περιφε
ρειακή Ενότητα Χανίων 364. Παράλληλα, το τελευ
ταίο 24ωρο κατεγράφησαν 66 θάνατοι και 642 διασωληνωμένοι. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο ελέγ
χθηκαν 230.237 διαγνωστικά τεστ και rapid tests.

Εξαντλούν τις εφημερίες
Τεράστιο φο ρτίο ση κώνει πλέον στις "πλάτες" του
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομεί
ων της Κρήτης, καθώς στη δύσκολη φάση της παν
δημίας οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής καλού
νται να βγάλουν βάρδιες και εφημερίες με λιγότε
ρο προσωπικό λόγω αναρρωτικών αναστολών.
Αυτή τη στιγμή, τα νοσοκομεία της Κρήτης βρίσκονταιστο "κόκκινο", καθώςπέρααπότουςεκατοντάδες ασθενείς που εξυπηρετούν εν μέσω πανδημί
ας, "πλήγμα" έχουν δεχτεί και οι εργαζόμενοι που
νοσούν και έχουν μπει σε καραντίνα. Μόνο στα τέσ
σερα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού
100 εργαζόμενοι απουσιάζουν και μαζί με τις ανα
στολές στις οποίες έχει τεθεί το προσωπικό, η πίε
ση που ασκείται είναι μεγάλη.
Εφημερίες με πολύωρη αναμονή, εξάντληση και
κούραση για το προσωπικό αποτελούν πλέον την
καθημερινότητα στα νοσοκομεία, καθώς η υπερμεταδοτικότητατης'Όμικρον" δυσκόλεψε τις συν-
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Στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηρακλείου
εντοπίζονται 63Η νέες μολύνσεις
στην Περιφερειακή Ενότητα
ΛασιθίουΙΙΟ, στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνου252 και στην
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 36Η
θήκες και αύξησε τις ανάγκες. Σύμφωνα μετά στοι
χεία, στο Νοσοκομείο Χανίων αναρρωτικές λόγω
COVID έχουν πάρει 37 άτομα (5 γιατροί, 16 νοσηλευτέςκαι 16λοιπό προσωπικό), στο ΠΑΓΝΗ 30 για
τροί και λοιπό προσωπικό, στο Νοσοκομείο Ρεθύ
μνου 18 (5 γιατροί, 13 νοσηλευτές και λοιπό προ
σωπικό), στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου 15, ενώ ε
πίσης 25 άτομα βρίσκονται σε αναστολή.

σουν πρόστιμο. Τα πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής: Ηράκλειο 9 πρό
στιμα σε πεζούς, Χανιά 2 πρόστιμα σε πεζούς, Ρέ
θυμνο 9 πρόστιμα σε πεζούς καιΛασίθι 2 πρόστιμα
σε πεζούς για μη χρήση μάσκας.

Συνεχείς οι εισαγωγές
ΤρειςείναιοιελεύθερεςκλίνεςστηνΚλινική COVID
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, α
φού οι εισαγωγές ασθενών είναι συνεχείς. Ωστό
σο, το νοσοκομείο είναι σε ετοιμότητα να ανοίξει
άλλες 50 κλίνες, 20 σε πρώτη φάση και στη συνέχει
α άλλες 30, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Τις σχετι
κές δηλώσεις έκανε στην ΕΡΤ ο δ ιευθυντής της Κλι
νικής COVID του νοσοκομείου και καθηγητής Πα
θολογίας των Λοιμώξεων Διαμαντής Κοφτερίδης,
ο οποίος είπε ότι το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει
όποιες ανάγκες προκύψουν, με τελικό σχέδιο που
θα πέσει στο τραπέζι την αξιοποίηση ενός ολόκλη
ρου ορόφου για περιστατικά COVID. Εξάλλου, το

"Λουκέτο” σε οίκο ανοχής

σενάριο της ενίσχυσης των κλινικών COVID φαίνε
ται να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, αφού ή

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της Α-

δη στο Νοσοκομείο Χανίων έχουν μείνει κενές μό
λις 2 κλίνες.

στυνομίαςγιατηντήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. ΠροχθέςΣάββατο 8 Ιανουάριου πραγμα

Σύμφωνα με πληροφορίεςτης ΕΡΤΧανίων, έχει ή
δη αποφασιστεί η διακομιδή από τα Χανιά στο Βε-

τοποιήθηκαν συνολικά 2.464 αστυνομικοί έλεγχοι,
ενώ αρκετές ήταν οι παραβάσεις που διαπιστώθη-

νιζέλειο των επόμενων ασθενών που θα πρέπει να

καντόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε πεζούς. Συγκε
κριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 σε οίκο ανο

κάνουν εισαγωγή, εφόσον και οι τελευταίες δύο
κλίνες πληρωθούν.

χής στα Χανιά και "λουκέτο" 15 ημερών, καθώς πε
λάτης δεν είχε το απαραίτητο πιστοποιητικό. Ο ί

Τα δεδομένα της “Όμικρον"

διος θα καταβάλει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
Παράλληλα, το Σάββατο επιβλήθηκε πρόστιμο

Σχετικά με τις νοσηλείες στο Πανεπιστημιακό Νο

5.000 ευρώ και σε καφετέρια στο Ηράκλειο, κα
θώς δεν είχε την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, όμωςλειτουργούσε κανονικά. Ο υπεύθυνοςσυνελήφθη, ενώ και δύο πελάτες που βρέθηκανεντόςτου
καταστήματος χωρίς τα πιστοποιητικά θα πληρώ

σοκομείο, ο κ. Κοφτερίδης ανέφερε ότι οι περισσό
τερες αφορούν ανεμβολίαστους συμπολίτες μας,
ενώ υπάρχουν μερικές νοσηλείες εμβολιασμένων
με τις δύο δόσεις.
«Είναι εξαιρετικά σπάνιο ναχρειαστεί να νοσηλευ
τεί κάποιος που έχει κάνει και τις τρεις δόσεις του

ΜΕ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Θετικός
στονκορωνοϊό
ο Αλέξπς Τσίπρας
θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο αρχηγόςτπς αξι
ωματικής αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανα
κοίνωσε ο ίδιος μέσω του λογαριασμού του στο Twitter,
«σε προληπτικό μοριακό έλεγχο βρέθηκα χθες βράδυ
θετικός. Ευτυχώς η Μπέττυ και τα παιδιά είναι αρνητι
κοί. Έχω μέχρι στιγμής ήπια συμπτώματα και ελπίζω να
είμαι σύντομα υγιής».
0 πρωθυπουργός ευχήθηκε περαστικά στον Αλ. Τσίπρα μέσω Twitter, τονίζοντας τα εξής: «Εύχομαι περα
στικά στον Αλέξη Τσίπρα! Έχοντας κάνει και την ανα
μνηστική δόση του εμβολίου, είμαι σίγουρος ότι όλα θα
πάνε καλά», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. σε ανάρτησή του στο Twitter.

εμβολίου», λέει ο διευθυντήςτης Κλινικής COVID. Ο
κ. Κοφτερίδης εκτίμησε, επίσης, ότι μπορεί να χρει
αστεί να γίνει 4η δόση, όμως προέβλεψε ότι το επι
κρατέστερο σενάριο είναι να μετατραπεί η πανδη
μία σε ενδημικό φαινόμενο και να χρειάζεται να επαναλαμβάνουμεμιααναμνηστική δόση κάθεχρόνο.
«Η "Όμικρον" είναι εξαιρετικά μεταδοτική, όμως
είναι πολύ λιγότερο νοσογόνος», συμπλήρωσε. Τέ
λος, ο κ. Κοφτερίδης ξεκαθάρισε ότι τα εμβόλια εί
ναι απόλυτα ασφαλή για τα παιδιά, ενώ η τρίτη δό
ση είναι ασφαλής και για εφήβους άνω των 16 ε
τών.
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 Evτονες αντιδράσεις στην μετατροπή του Παίδων
Πεντέλης σε εμβολιαστικό κέντρο
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 309.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

10-01-2022
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

EvToves αντιδράσειβ
στην μετατροπή του
Παίδων Πεντέλη σε
εμβολιαστικό κέντρο
IΣΕΛ. 7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Evτονες αντιδράσεις στην μετατροπή του Παίδων Πεντέλης σε
εμβολιαστικό κέντρο
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-01-2022

Evtoves αντιδράσειβ στην μετατροπή του Παίδων Πεντέλη σε εμβολιαστικό κέντρο
ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις προκαλεί η από
φαση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί
mega εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά
στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπως
ανακοίνωσε σχετικά ο γενικός γραμματέ
ας του υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμι
στοκλέους.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, κάνει
λόγο για «εγκληματική απόφαση ανα
στολής της λειτουργίας του Νοσοκομεί
ου Παίδων Πεντέλης, λόγω μετατροπής
του σε εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά,
σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργα
ζόμενοι στο Νοσοκομείο και φαίνεται να
επιβεβαιώνει η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ».
Ο κ. Σκουρλέτης επισημαίνει ότι το
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ένα από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα τρία, μόνο, δημόσια νοσοκομεία παί
δων, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιών,
όχι μόνο από την Αττική, αλλά και από
γειτονικούς νομούς, ενώ εδώ και έναν
χρόνο συμμετέχει ενεργά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα (παιδιών και ενηλί
κων) με τέσσερα εμβολιασπκά κέντρα
στο Νοσοκομείο και ένα στο Σισμανόγλειο, με ταυτόχρονη απρόσκοπτη λει
τουργία της παιδιατρικής κλινικής, της
κλινικής COVID-19 και του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών.
Και σημειώνει χαρακτηριστικά:
«Ποιος ο λόγος μετατροπής του Νοσο
κομείου αποκλειστικά σε εμβολιαστικό κέντρο με αναστολή λειτουργίας του;
Μετατροπή της τριτοβάθμιας σε πρωτο
βάθμια φροντίδα υγείας, μόνο η κυβέρ

ft

Για «εγκΒηματική
απόφαση” κάνει λόγο
ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας
ότι ωθούνται οι γονείς
αναγκαστικά σε
ιδιωτικές δομές

νηση της ΝΔ θα μπορούσε να σκεφτεί
εν μέσω πανδημίας».
Υποστηρίζει πως η κυβέρνηση ετοι
μάζεται να κάνει τώρα το ίδιο ακριβώς
και με τα παιδιά που χρειάζονται ιατρι
κή φροντίδα και περίθαλψη, «ωθώντας
τους γονείς αναγκαστικά σε ιδιωτικές
δομές, από τις οποίες μάλιστα είναι πλή
ρης η ευρύτερη περιοχή, συμπληρώνο
ντας πως «για το συγκεκριμένο νοσο
κομείο, είναι νωπές οι μνήμες της επο
χής που ήταν και πάλι στο στόχαστρο».
Ο Πάνος Σκουρλέτης τονίζει πως
το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης οφεί
λει να παραμείνει σε πλήρη λειτουρ
γία και να ενισχυθεί με το απαραίτητο
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προ
σωπικό, προκειμένου να συνεχίσει να

παρέχει το υψηλό επίπεδο φροντίδας
που παρέχει στα παιδιά.
Και το Κίνημα Αλλαγής αντέδρα
σε έντονα στην απόφαση της κυβέρνη
σης, με τον υπεύθυνο του τομέα Υγεί
ας, Ανδρέα Πουλά, να επισημαίνει ότι,
«χωρίς λογική και χωρίς καμία διαβούλευση, η κυβέρνηση, μόλις λίγες ημέ
ρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, αποφά
σισε να κλείσει το ένα από τα τρία παι
διατρικά Νοσοκομεία της Αττικής, το
Παίδων Πεντέλης, και να το μετατρέψει
σε εμβολιαστικό κέντρο για τα παιδιά».
Ο τομεάρχης Υγείας του ΚΙΝΑΛ
κατηγορεί την κυβέρνηση, υποστηρί
ζοντας πως «αφήνει υγειονομικά ακά
λυπτη μία μεγάλη γεωγραφική περιο
χή της Αττικής».
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 Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα υποχρεωτικό
εμβολιασμό και για τous άνω των 50 ετών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα υποχρεωτικό
εμβολιασμό και για tous άνω των 50 ετών
0ι σχεδιασμοί, όμως, της κυβέρνησης φαί
ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ να αλλάξει την ατζέντα και να ξενεται πως δεν θα σταματούν στην επέκταση της
φιίγει από τις δικές της ευθύνες για το γεγονός
υποχρεωτικότητας, αλλά θα επεκτείνονται και
πως ακόμα μία φορά η χώρα βρέθηκε απροετοί
στους ανεμβολίαστους πολίτες, οι οποίοι ακόμα
μαστη μπροστά στην υπερμεταδοτική Ομικρον, η
κυβέρνηση επαναφέρει το ζήτημα της επέκτασης
μία φορά μετατρέπονται σε «σάκο του μποξ» για
την κυβέρνηση.
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.
Μετά τον Στέλιο Πέτσα που έθεσε τηω προ
Εισηγήσειβ
ηγούμενη εβδομάδα την ανάγκη επέκτασης της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους άνω
Οπως έκανε χθες γνωστό ο θάνος Πλεύρης, η
των 50, χθες στο συγκεκριμένο ζήτημα επανήλθε
κυβέρνηση έχει λάβει εισηγήσεις να μην μπο
ρούν οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν ούτε στους
τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο
νόμου όσο και ο υπουργός Υγείας θάνος Πλεύρης.
εξωτερικούς χώρους της εστίασης. Παράλληλα,
Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός
ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι από την 1η Φε
εκπρόσωπος τόνισε πως η υποχρεωτικότητα του
βρουάριου τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα λή
εμβολιασμού για τους πολίτες 60
γουν επτά μήνες από τη χορήγη
ετών και άνω απέδωσε, συμπλη
ση της τελευταίας δόσης, ωστό
«Σάκος του μποξ»
ρώνοντας πως καταλυτικό ρόλο
σο δεν επηρεάζεται η ισχύς του
στη θωράκιση από τη βαριά νόοι ανεμβολίαστοι,
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, το
σηση είχε η τρίτη δόση.
οποίο θα μπορεί να χρησιμο
τους κλείνουν και τους
«Αν χρειαστεί να επεκταθεί η
ποιείται για ταξίδια στην Ευρώ
εξωτερικούς χώρους
υποχρεωτικότητα, θα το κάνου
πη. Οπως είπε, εξάλλου, περίπου
με» υπογράμμισε ο Γιάννης Οι
500.000 άτομα δεν έχουν κάνει
της εστίασης
κονόμου, αναφερόμενος στην
ακόμα την τρίτη δόση. Τα λεγά
επέκταση της υποχρεωτικότητας
μενα του Θάνου Πλεύρη επιβε
του εμβολιασμού για τους άνω των 50 ετών.
βαίωσε και ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος είπε
Την ίδια ώρα, από τα παράθυρα άλλου τη
πως «εάν κάποιος έχει κάνει και τις δύο δόοεις
λεοπτικού σταθμού, ο υπουργός Υγείας Θάνος
του εμβολίου αλλά όχι την αναμνηστική δόση
Πλεύρης στο ίδιο μήκος κύματος εξηγούσε πως
και έχει παρέλθει το επτάμηνο, τότε δεν θα έχει
υπάρχουν εισηγήσεις για επέκταση του υποχρε
τα προνόμια των εμβολιασμένων».
ωτικού εμβολιασμού με θέσπιση μικρότερου ηλιΥπενθυμίζεται ότι, εάν οι ανεμβολίαστοι άνω
κιακού ορίου από το ισχύον για τους πολίτες 60
των 60 ετών δεν κλείσουν το ραντεβού τους μέχρι
ετών και άνω. Τα παραπάνω δεν μπορούν πα
τις 16 Ιανουάριου του 2022, τότε θα τους επιβάλ
ρά να είναι προάγγελος σημαντικών εξελίξεων,
λεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα, με
καθώς φαίνεται πως μέσα στην εβδομάδα αυτή
το μέτρο να ξεκινά από τις 16 Ιανουάριου. Το οι
και αν τα κρούσματα συνεχίσουννα προκαλούν...
κονομικό πέναλτι θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ
ίλιγγο είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανακοινώ
και τα έσοδα αυτά θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο
σεις με νέα μέτρα.
για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Γονατίζει» σε κάθε εφημερία το ΑΧΕΠΑ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 155.66 cm² Κυκλοφορία:
:

1
10-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Γονατίζει»
σεκάθε
εφημερία
το ΑΧΕΠΑ
ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ακόμη
μία εφημερία νοσοκομείου
στη Θεσσαλονίκη, που περ
νά δύσκολες στιγμές με την
πανδημία και τη μετάλλαξη
Ομικρον, αφού ολοκληρώ
θηκε χθες το πρωί η εφη
μερία του ΑΧΕΠΑ, με 140
προσελεύσεις ασθενών κορονοϊού, εκ των οποίων οι
95 διαγνώστηκαν θετικοί
και οι 40 έγιναν εισαγωγή.
Από τους παραπάνω διασωληνώθηκε ο ένας και οι
υπόλοιποι νοσηλεύονται σε
απλές κλίνες Covid-19, ενώ
υπήρχε ένα πεντάωρο κα
τά το οποίο γινόταν πραγ
ματική «μάχη» με mv προ
σέλευση ασθενών στο νο
σοκομείο.

Ανησυχία
0 αριθμός προσελεύσε
ων ασθενών στην εφημε
ρία του ΑΧΕΠΑ ήταν τόσο
μεγάλος, που ο διευθυντής
της Α’ Προπαιδευτικής
Κλινικής του νοσοκομεί
ου Χρήστος Σαββόπουλος δήλωσε την ανησυχία
του για την αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα
της Θεσσαλονίκης, γεγο
νός το οποίο θα αποτυπω
θεί στην εφημερία της επό
μενης εβδομάδας.
Ο καθηγητής Παθολο
γίας του ΑΠΘ μίλησε για
τον κορονοιό, αλλά και την
κατάσταση που επικρατεί
με ιη μετάλλαξη Ομικρον
και, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Δεν έχουμε πλήρη γνώ
ση των όσων γίνονται με τη
νέα μετάλλαξη Ομικρον, εί
ναι mo ήπιας νόσησης και
γι’ αυτό βλέπουμε να είναι
περισσότερα τα περισταηκά στα επείγοντα και όχι
στους θαλάμους, γι’ αυτό
και εκεί έχει ασκηθεί η με
γαλύτερη mean. Απαραίτη
τα θα πρέπει όσοι νοσούν
και με δύο δόσεις να εμβο
λιαστούν και με την τρίτη
δόση, καθώς η νόσηση εί
ναι ίση με μία δόση εμβο
λίου. Οι γιατροί βλέπουν τα
δεδομένα και εκτιμούν εκ
νέου την κατάσταση».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΑΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,24-25

Επιφάνεια 2291.89
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

10-01-2022

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ϊ-Λ&Ζ

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ με τα

Q ΜΕ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

200.000 σελφ τεστ
και συγχρωτισμό μαθητών
της τελευταίας στιγμής:
θα αναπληρώνονται οι
διανέμονται στις
νοσούντες εκπαιδευτικοί
σχολικές μονάδες πριν
0 ΠΥΡΑ ΑΠΟ
από το μάθημα, αλλά
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
γίνονται και δηλώνονται
και αντιπολίτευση, στάση
έξω από αυτές!
εργασίας από την ΟΛΜΕ

ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΜΑ
ΤΡΙΤΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΗ ΣΕ
ΘΑΝΑΤΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

11
,11

:1
-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 24-25,48
*-***?· *
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ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΝ ME SELF TESTS ΤΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200.000 ΜΑΘ1

Μπάχαλο με τα τεστ, στον χορό βά
«Λύσεκ» με
ανηφάσεκ
► Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΣΤΟ PLAN Β του υπουργείου Παι
δείας σε περίπτωση απουσίας εκπαι
δευτικών λόγω νόσησης αναφέρθη
κε (ΣΚΑΪ) η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, μιλώντας για διάθεση
εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκ
παίδευσης ή αναμόρφωση ωραρί
ου. Πρόκειται για λύση άνευ περι
εχομένου καθώς στη συντριπτική
τους πλειονότητα οι Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης είναι αποψιλωμένες
από εκπαιδευτικό προσωπικό και οι
ελάχιστοι εκπαιδευτικοί μόλις που
καλύπτουν ένα μέρος των κενών από
διοικητικό προσωπικό.
Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμμα
τέας του υπουργείου Παιδείας σε
τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές
Εκπαίδευσης είπε ότι τα τυχόν προ
βλήματα πρέπει να καλυφθούν με
τον ίδιο τρόπο που καλύπτονταν και
πριν από τις γιορτές, αναφερόμενος
σε συνδιδασκαλίες, αν το σύνολο των
μαθητών δεν υπερβαίνει τους 25.
Αλλά τα εκπαιδευτικά σωματεία
απαντούν πως είτε δεν καλύπτονταν
τα κενά γιατί δεν υπήρχαν εκπαιδευ
τικοί είτε πιέζονταν αυθαίρετα εκπαι
δευτικοί να κάνουν «παιδοφύλαξη»
με επιβάρυνση του εκπαιδευτικού
τους ωραρίου.
Στο θέμα της συνδιδασκαλίας
υπήρξε αντίδραση από εκπαιδευ
τικούς φορείς που σημειώνουν ότι
από τη μια υπάρχει σύσταση να απο
χωρούν από διαφορετικές εισόδους
οι μαθητές για να μην προκαλείται
συγχρωτισμός και από την άλλη προτείνεται να μπουν στην ίδια τάξη για
συνδιδασκαλία προκαλώντας συγ
χρωτισμό!
Στο υπουργείο Παιδείας κολλάει,
στο σχολείο δεν κολλάει!
Να σου και τα θαύματα: Την ίδια
ώρα που στις σχολικές αίθουσες συ
νωστίζονται σε 40 τ.μ. 25,26 και 27
άτομα το υπουργείο Παιδείας στην
ιστοσελίδα του ορίζει: «Για την επί
τευξη της αποφυγής συνωστισμού,
η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται
κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλει
στικά, κατόπιν προγραμματισμένων
ραντεβού με τις αντίστοιχες αρμόδιες
υπηρεσίες τηρουμένων πάντα των
μέτρων προστασίας και της αναλο
γίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με
υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα
και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν
τηρούνται οι απαιτούμενες αποστά
σεις».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το άνοιγμα ίων σχολείων γίνεται ένα επικίνδυνο πείραμα
• Διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών και γονέων για τπν αδυναμία
προμήθειας self tests λόγω έλλειψπς στα φαρμακεία από το Σάββατο
με αποκλειστική ευθύνπ τπς πολιτείας · Πάνω από 11.000 παιδιά και
έφπβοι δεν θα πάνε στο σχολείο σήμερα, καθώς διαγνώστπκαν θετικοί
► Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

νευ προηγουμένου
επιτελικό αλαλούμ
με τις προμήθειες
των αυτοδιαγνωσιικών τεστ για τα
σχολεία που ανοί
γουν σήμερα επισφαλώς με χιλιά
δες ήδη κρούσματα
στη μαθητική και εκπαιδευτική
κοινότητα μετά τις γιορτές. Πάνω
από 11.000 παιδιά και έφηβοι δεν
θα πάνε στο σχολείο σήμερα, κα
θώς διαγνώστπκαν θετικοί στον
κορονοϊό μέσα στο Σαββατοκύ
ριακο.
Παράλληλα οι ουρές των φαρ
μακείων από σήμερα στις 7 το
πρωί μεταφέρονται στα σχολεία!
Μετά τις διαμαρτυρίες εκατοντά
δων εκπαιδευτικών και γονέων
για την αδυναμία προμήθειας
self tests λόγω έλλειψης στα
φαρμακεία από το Σάββατο με
αποκλειστική ευθύνη της πο
λιτείας, τα υπουργεία Παιδείας
και Υγείας εξέδωσαν χθες κοινή
ανακοίνωση, σύμφωνα με την
οποία οι διευθυντές και οι καθη
γητές των σχολείων οφείλουν να
προμηθεύσουν με self tests τους
τουλάχιστον 200.000 μαθητές και
εκπαιδευτικούς που δεν κατάφεραν να τα βρουν.
Σήμερα πρωί πρωί όσοι γο
νείς δεν βρήκαν τα τεστ για τα
παιδιά τους, θα πρέπει να πάνε
αξημέρωτα στη σχολική μονά
δα, οπού θα προμηθευτούν την
πεντάδα των δωρεάν τεστ από
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Στη
συνέχεια θα έχουν τις εξής επι
λογές: ή θα επιστρέψουν σπίτι
τους (...αν δεν πρέπει να πάνε
στη δουλειά τους), θα διενεργή
σουν τα τεστ και σε περίπτωση
αρνητικού αποτελέσματος θα
αφήσουν τα παιδιά να πάνε στο
σχολείο, ή θα τα κάνουν, επί τό
που, εκτός όμως της σχολικής
μονάδας, και αφού περιμένουν
μέσα στην παγωνιά ή τη βροχή
στο πεζοδρόμιο, θα τα δηλώσουν
(πού θα γίνεται η δήλωση δεν
ήταν σαφές μέχρι χθες το βράδυ)
για να μπουν στο μάθημα. Στην
περίπτωση κρούσματος κανείς

δεν ξέρει ποιος θα το διαχειρι
στεί αυτό.
«Η κυβέρνηση του επιτελικού
μπάχαλου του κ. Μητσοτάκη
απέδειξε ότι μπορεί και χειρό
τερα [...] Πέραν του οργανωτικού
τραγέλαφου, κάποιοι μπορεί να
είναι θετικοί, έχοντας ήδη χρησι
μοποιήσει μέσα μεταφοράς, έχο
ντας μπει στο σχολείο, έχοντας
έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά.
Και όσοι βγουν θετικοί θα γυρί
σουν σπίτι με το επόμενο λεωφο
ρείο, διασπείροντας περαιτέρω
τον ιό; Αλλη μία συνταγή επιδημιολογικής αποτυχίας», ανέφερε
σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Χθες, μετά τον σάλο που προέκυψε και με τους γονείς να ανα
ζητούν επίμονα απαντήσεις, ο
γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Παιδείας Α. Κόπτσης επι
κοινώνησε με τους διευθυντές
Εκπαίδευσης της χώρας, για να
βρίσκονται σε ετοιμότητα να ενη
μερώσουν τους διευθυντές των
σχολείων, ώστε σήμερα το πρωί
οι τελευταίοι να βρίσκονται στις
θέσεις τους στα σχολεία, για να
λειτουργήσουν ως... διανομείς
των τεστ. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι την αποκλειστική ευθύνη
διενέργειας των τεστ φέρουν οι

γονείς ενώ, όπως διευκρίνισε ο κ.
Κόπτσης, «κανένας μαθητής δεν
θα μπαίνει στο σχολείο χωρίς αρ
νητικό σελφ τεστ».
Κυβερνητικές πηγές χθες
επιχείρησαν να καθησυχάσουν
αναφέροντας πως έχει ολοκλη
ρωθεί ο εφοδιασμός των σχολι
κών διευθύνσεων σε όλη τη χώρα
με επιπρόσθετα self tests από το
κρατικό απόθεμα, εκτιμώντας ότι
«υπάρχει πενταπλάσιο απόθεμα
σε κάθε σχολική μονάδα από τον
αριθμό των δικαιούχων που δεν
έλαβαν τεστ. Δηλαδή πάνω από 1
εκατ. τεστ στις σχολικές μονάδες
της χώρας έναντι 200.000 (12%)
μαθητών και εκπαιδευτικών που
φαίνεται ότι δεν τα έχουν λάβει».
Ωστόσο μέχρι αργά χθες το βράδυ
πολλές ήταν οι περιπτώσεις σχο
λικών μονάδων στη χώρα στις
οποίες δεν είχε γίνει η παραλαβή
των εν λόγω τεστ, τα οποία -σημειωτέον- έχουν μικρότερη ευαι
σθησία στην ανίχνευση της επικρατούσας μετάλλαξης Ομικρον,
ειδικά όταν υπάρχει χαμηλό ιικό
φορτίο.
Με την κατάσταση.να δείχνει
εκτός ελέγχου, επιστρατεύτηκαν
επικουρικά και οι δήμοι για να
βγάλουν τα κάστανα από τη φω

τιά, παρότι η ΚΕΔΕ διευκρίνισε
πως δεν έχει σχετική αρμοδιό
τητα. Ωστόσο ενημέρωσε ηλε
κτρονικά τις σχολικές επιτροπές
το απόγευμα του Σαββάτου ότι οι
δήμοι προχωρούν σε αγορά πρό
σθετων τεστ για κάθε σχολική
μονάδα.
«Πριν από λίγο μού ζητήθηκε
τηλεφωνικά και με e-mail αύριο
7 π.μ. να πάω να πάρω 20 self
tests, να τσεκάρω το edupass, να
τα μοιράσω με υπεύθυνες δηλώ-

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

1.154 εισαγωγές σε νοσοκομε
► Τηs ΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΗΣ Ομικρον κινείται η πανδημία με
τα κρούσματα να ανέρχονται πλέον σε ανήκουστα
μέχρι πρότινος επίπεδα, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται τρίτη σε κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυ
σμού στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Οπως αναφέρει το iatronet.gr, σύμφωνα με
τα στοιχεία των τελευταίων επτά ημερών (πηγή:
Worldometer), η Ελλάδα (23.246 ανά εκατομμύριο)
βρίσκεται μόλις πίσω από την Ιρλανδία (με 28.287
νέες μολύνσεις) και τη Γαλλία (23.494). Ακολου
θούν η Δανία (21.633), η Πορτογαλία (18.533) και η
Ισπανία (16.608). Το Ηνωμένο Βασίλειο των χιλιά
δων κρουσμάτων καθημερινά βρίσκεται πολύ πα
ρακάτω από την Ελλάδα στην κατάταξη (18.293).
Οι αρνητικές πρωτιές όμως δεν σταματούν

εδώ. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην έκτη θέση
σε θανάτους ασθενών στην Ε.Ε. Την εβδομάδα
2-8 Ιανουάριου 2022, η χώρα κατέγραψε 46 θα
νάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, πίσω από
τη Βουλγαρία (75 θάνατοι), την Κροατία (66), την
Πολωνία (63), την Ουγγαρία (62) και τη Σλοβακία
(48). Το τρομακτικό συμπέρασμα πίσω από τους
αριθμούς είναι πως χώρες με τις οποίες η Ελλάδα
συγκρίνεται ως προς τον αριθμό των κρουσμά
των, έχουν πολύ λιγότερους θανάτους, όπως η
Γαλλία, με την οποία, αν και έχουμε αναλογικά
τα ίδια κρούσματα, έχει μόλις 22 θανάτους ανά
εκατομμύριο ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπα
νία καταγράφονται μόλις 11 και 10 θάνατοι ανά
εκατομμύριο αντίστοιχα.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο εντοπίστηκαν στη
χώρα μας συνολικά 56.268 νέα κρούσματα. Το

9

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΑΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,24-25

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

10-01-2022

ΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ Κ ΑΤΑΦΕ PAN ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ

ιζουν δήμους και εκπαιδευτικούς
■ Κλειστά θα μείνουν τα Δημοτικά και τα Νηπι
αγωγεία στον Πόρο σήμερα με απόφαση του δη
μάρχου Γιάννη Δημητριάδη αργά χθες το βράδυ,
λόγω έλλειψης self tests στα φαρμακεία Πόρου
και Γαλατά. Ο δήμαρχος καταγγέλλει ότι η διάθεση

Το Παίδων ΠεντέΑικ μετατρέπεται
σε εμβοΑιαστικό κέντρο

τεστ στα σχολεία μέσω σχολικών επιτροπών δεν
έχει καθοριστεί από τα αρμόδια υπουργεία και ότι
ο υπεύθυνος της φαρμακαποθήκης δεν έχει ενημε
ρωθεί για δωρεάν διάθεση των τεστ στους δήμους

► Tns ΕΥΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ εν αιθρία ήρθε η
απόφαση μετατροπής του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης σε
mega εμβολιαστικό κέντρο. Ενώ το
σημερινό άνοιγμα των σχολείων συ
μπίπτει με τους υψηλότερους αριθ
μούς κρουσμάτων ανάμεσα σε παιδιά
καθημερινά από την έναρξη της παν
δημίας, η απόφαση με την υπογραφή
του υπουργείου Υγείας αναγκάζει ένα

φαση έτσι ώστε να μην οδηγηθούν
γονείς και παιδιά στον ιδιωτικό τομέα:
«Θα βλέπουμε έκτακτα περιστατικά;

από τα μόλις τρία τριτοβάθμια νοση
λευτικά ιδρύματα της Αττικής για παι

Θα στέλνουμε τα παιδιά και τους γο
νείς τους κακήν κακώς στα άλλα δύο

διά σε κλείσιμο και εξωθεί χιλιάδες
γονείς στον ιδιωτικό τομέα.
Μόλις την ημέρα των Θεοφάνιων
και χωρίς καμία προειδοποίηση, οι ερ
γαζόμενοι του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία; Βιώνουμε τις τελευταίες μέρες την από
λυτη αποδιοργάνωση χωρίς κανένα

ενημερώθηκαν πως το νοσοκομείο
αναστέλλει τη λειτουργία του, υπο
βαθμίζοντας το Παίδων Πεντέλης σε

σεις στα παιδιά, να τα κάνουν και
να τα δηλώσουν οι γονείς από
τον δρόμο για να μπουν μέσα.
Συνεχίζουν να μας δουλεύουν»,
έγραφε χθες το μεσημέρι εκπαι
δευτικός σε ανάρτησή του. Οι δε
διευθυντές σχολικών μονάδων
θεωρούν πως η κυβέρνηση τους
αντιμετωπίζει σαν παιδιά για
όλες τις δουλειές, μεταθέτοντας
τις ευθύνες στην περίπτωση που
κάτι -όπως είναι πιθανό- πάει λά
θος. Οσο για τους γονείς, πολλοί

φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά
τους να πάνε στο σχολείο και θα
προτιμήσουν να τα κρατήσουν
στο σπίτι, όσοι βέβαια μπορούν.
«Αραγε αξίζει τον κόπο (και το
τεράστιο ρίσκο με τον συνωστι
σμό) το άνοιγμα των σχολείων
στην παρούσα φάση με δεκάδες
χιλιάδες κρούσματα καθημερινά,
όταν μάλιστα η πολιτεία επιδει
κνύει ερασιτεχνισμό και έλλειψη
σοβαρού σχεδιασμού; Και αλή
θεια, τι θα κάνουν οι εκπαιδευ-

τικοί που δεν θα βρουν self test
αύριο (σ.σ. σήμερα); Θα προβούν
σε ψευδή δήλωση αρνητικού
τεστ για να μπουν στις τάξεις;»,
αναρωτιέται ευλόγως η ΟΙΕΛΕ.
• Με στάση εργασίας 12.0014.00 και συγκέντρωση διαμαρ
τυρίας στις 13.50 μμ στο ΥΠΑΙΘ
απαντά η ΟΛΜΕ σήμερα στο
«επιτελικό μπάχαλο, την αναλ
γησία και την ανικανότητα του
υπουργείου Παιδείας» όπως ανα
φέρει στο κάλεσμά της

[ ΘΑΝΑΤΟΥΣ

ία το Σαββατοκύριακο
Σάββατο, συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 37.676
νέα κρούσματα, ενώ χθες 18.594. Οι ασθενείς που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι φτάνουν τους 642,
ενώ μέσα σε δύο μέρες 131 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους: 65 το Σάββατο και 66 την Κυριακή. Οι

εισαγωγές στα νοσοκομεία άγγιξαν τις 1.154. Μόνο
χθες η θετικότητα άγγιξε το 8,08% έπειτα από τη
διενέργεια 230.237 τεστ. Στη δίνη της πανδημίας
βρίσκονται Αττική και Θεσσαλονίκη με 21.562 και
6.210 κρούσματα αντίστοιχα.

Πιστοποιητικό εμβολιασμού με ημερομηνία rlnins
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΘΕΣ η ΚΥΑ σύμ
φωνα με την οποία το πιστο
ποιητικό εμβολιασμού λήγει για
όσους έχει παρέλθει το επτάμηνο από τη δεύτερη δόση. Από την
1 η Φεβρουάριου ανεμβολίαστοι
θα θεωρούνται όσοι έχουν συ
μπληρώσει επτά μήνες από τον

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εμβολιασμό τους και δεν έχουν
κάνει την ενισχυτική δόση. Σύμ
φωνα με τον κ. Πλεύρη, περίπου
500.000 πολίτες δικαιούνται,
αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη την
τρίτη δόση. Η λήξη του πιστοποι
ητικού θα ισχύσει για όλους τους
ενήλικες οι οποίοι δεν θα έχουν

εμβολιαστεί μέχρι τότε και έτσι
δεν θα έχουν δυνατότητα εισό
δου σε εμπορικά καταστήματα
και χώρους εστίασης. Η πρόσβα
σή τους στο ευρωπαϊκό πιστοποι
ητικό εμβολιασμού ισχύει για εν
νιά μήνες, αλλά μόνο για ταξίδια
στο εξωτερικό.

και απ’ όλη τη χώρα, από τους νομούς
Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φω
κίδας, ακόμη και παιδιά από τον Πει
ραιά.
«Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Ολοι οι γιατροί είμαστε κάθετοι σε
αυτή την απόφαση», συνεχίζει ο κ.
Παπατζίμας κάνοντας έκκληση προς
το υπουργείο να ανακαλέσει την από

πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Από σήμερα και για τουλάχιστον ένα
μήνα διακόπτονται οι εφημερίες και
η τακτική λειτουργία του
νοσοκομείου, στερώντας
γ.|; ν;
από παιδιά-ασθενείς ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα που
εφημερεύει καθημερινά
για παιδιατρικά περιστα
τικά. Είναι το ένα από τα

σχέδιο. Δεν μας ρώτησαν ποτέ, πήραν
την απόφαση για εμάς, χωρίς εμάς».
Για «απίστευτη και ακατανόητη»
απόφαση κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ ζη
τώντας τη συνέχιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας του νοσοκομείου και των
εφημεριών. «Το προσωπικό προτιμάει
να γίνει λάστιχο, να πέφτει κάτω από
την κούραση παρά να
κλείσει το νοσοκομείο.

Από σήμερα και για
τουλάχιστον ένα
μήνα διακόπτονται
οι εφημερίες και η
τακτική λειτουργία
του νοσοκομείου,
στερώντας από
παιδιά-ασθενείς ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα
που εφημερεύει
καθημερινά για
παιδιατρικά
περιστατικά

Και πότε; Τώρα που ανοί
γουν τα σχολεία και θα
πρέπει να υπάρχει ετοι
μότητα στα παιδιατρικά
νοσοκομεία και τις παιδι
ατρικές κλινικές των νο
σοκομείων για ενδεχόμε

μόλις τρία αποκλειστικά
παιδιατρικά νοσοκομεία
της Αττικής μαζί με τα
Παίδων «Αγία Σοφία» και
«Αγλαΐα Κυριάκού» και
πρότυπο αποκεντρωμέ
νου νοσοκομείου.
Οπως λέει στην «Εφ.
Συν.» ο Κωνσταντίνος
Παπατζίμας, διευθυντής
της Παιδιατρικής Κλινι
κής του νοσοκομείου, στη
δομή νοσηλεύονται σήμερα 50 παιδιά,
εκ των οποίων τα 10 νοσούν με κορονοϊό, ενώ μέχρι σήμερα 200-300
παιδιά περνούσαν καθημερινά το κα
τώφλι των εξωτερικών ιατρείων. «Χι
λιάδες παιδιά έρχονται κάθε μήνα στο
νοσοκομείο. Στο αποκορύφωμα της
κρίσης του κορονοϊού και ενώ άλλες
νόσοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τα
παιδιά κλείνουν ένα νοσοκομείο. Την
ίδια στιγμή που ανοίγουν τα σχολεία,
καταργούν μια τριτοβάθμια δομή και
μας υποβιβάζουν σε εμβολιαστικό Κέ
ντρο» σημειώνει.

νη διασπορά του ιού και
ενδεχόμενη αύξηση των
νοσηλειών παιδιών».
Στον απόηχο της από
φασης, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με επικεφαλής
τους Κώστα Αρβανίτη,
Χρήστο Σπίρτζη, Κώστα
Ζαχαριάδη πραγματο
ποίησε το πρωί του Σαβ
βάτου αυτοψία στο νοσοκομείο. «Η
απόφαση δεν αποτελεί παρά τον πιο
πρόσφατο κρίκο σε μια μακρά αλυσί
δα πολυετών προσπαθειών λειτουργι
κής υποβάθμισης του συγκεκριμένου
νοσοκομείου», τονίζουν σε ανακοίνω
σή τους. «Μια παράλογη προσπάθεια
που εξελίσσεται από τη δεκαετία του
’90 ακόμη, παρά που χάρη στις εργώ
δεις προσπάθειες των εργαζομένων
του έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη
και τη στήριξη όχι μόνο των κατοίκων
των γύρω δήμων αλλά και της ευρύ
τερης περιοχής, ένα νοσοκομείο που

Προσθέτει ότι η τριτοβάθμια δομή
αποφορτίζει τα άλλα δύο Νοσοκο
μεία Παίδων παρέχοντας περίθαλψη
σε παιδιά της ευρύτερης περιφέρειας

καλύπτει ανάγκες νοσηλείας παιδιών
από όλη τη χώρα. Κι αυτό παρά τις σο
βαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοση
λευτικό προσωπικό».
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 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,18,47

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 923.43 cm² Κυκλοφορία:
:

10-01-2022
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΟΜΙΚΡΟΝ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
• Εξαφανίζονται από τα ράφια των φαρμακείων παυσίπονα και
αντιπυρετικά · Τελευταία ευκαιρία για 350.000 ανεμβολίαστου5
άνω των 60 ετών · Μεγάλο τεστ η επιστροφή στα σχολεία από
σήμερα · Ποιοι θα θεωρούνται εμβολιασμένοι με βάση τη νέα ΚΥΑ
Σ. 5,18. 47

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1
1,18,47

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-01-2022

Εξαφανίζονται
από ία φαρμακεία
παυσίπονα και
αντιβιώσεις
Σοβαρές ελλείψεις
σε σκευάσματα
«πρώτης γραμμής»
όπως τα ανπγριπικά,
με αποτέλεσμα
την ταλαιπωρία
των ασθενών εν μέσω
της κορύφωσης
της μετάλλαξης
Ομικρον

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

προβλήματος είναι και η αυξημένη
ζήτηση από εξωνοσοκομειακούς
ραγικές ελλείψεις σε αντιβιο
ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, που
τικά, κορτιζόνη, ειστινεόμενα
αναζητούν θεραπεία αναρρώνοντας
και αντιπυρετικά φάρμακα
στο σπίτι. Και όλα αυτά ενώ οι νο
παρατηρούνται στα φαρμακεία της
σοκομειακοί γιατροί απευθύνουν
χώρας, με αποτέλεσμα την ταλαι
έκκληση στους γιατρούς της Πρω
πωρία των ασθενών οι οποίοι επι
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, να μη
δίδονται σε... σαφάρι αναζήτησής
συμβάλλουν άσκοπα στην εξελισ
τους. Και ενώ η ηγεσία του υπουρ
σόμενη και ιδιαίτερα επικίνδυνη
γείου Υγείας διαβεβαιώνει ότι η
«κρυφή» επιδημία που αφορά στη
τροφοδοσία θα ομαλοποιηθεί τις
χορήγηση αντιβιοτικών και κορτι
επόμενες ημέρες, οι εκπρόσωποι
ζόνης. Αλλωστε, σύμφωνα και με τις
του κλάδου προειδοποιούν πως
αναθεωρημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ
τα άδεια ράφια των φαρμακείων
σχετικά με την εξωνοσοκομειακή
ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους
αντιμετώπιση ασθενών που έχουν
εν μέσω πανδημίας.
μολυνθεί από τον πανδημικό ιό, η
Οπως περιγράφει στα «ΝΕΑ»
θεραπευτική παρέμβαση πρέπει
ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
να περιορίζεται αρχικά στη λήψη
Συλλόγου Αττικής Κωνσταντίνος
αντιπυρετικών, όπως, μάλιστα,
υπογραμμίζεται η χρήση αντιβιοτι
Λουράντος, οι σοβαρότερες ελλεί
ψεις εντοπίζονται σε σκευάσματα
κών ενδείκνυται αυστηρά και μόνον
σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου
«πρώτης γραμμής». Ο ίδιος, δε, εκτι
υπάρχουν κλινικές, απεικονιστιμά ότι μία από τις τρεις αιτίες του

Τ

κές ή εργαστηριακές ενδείξεις για
συλλοίμωξη με βακτηριακή πνευ
μονία. Παρ’ όλα αυτά, η δραστική
ουσία αζιθρομυκίνη (αντιβιοτικό)
αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα
αυξημένης ζήτησης με αποτέλε
σμα την έλλειψή της, παρότι μια
νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνιας καταλήγει σε απογο-

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
ιου Φαρμακευπκού
Συλλόγου Aimms Κων.
Λουράντο μία από ns rpeis
anies ίου προβλήμαιθ5 είναι
και η αυξημένη ζήιηση από
εξωνοσοκομειακοϋ$ ασθενεί$
με λοίμωξη Covid-19,
που αναζητούν θεραπεία
avappcovovras στο σπίτι

ητευτικά συμπεράσματα σχετικά
με την αποτελεσματικότητά της
σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19.
Επιπρόσθετα, όμως, ο πρόεδρος
του Φαρμακευτικού Συλλόγου απο
δίδει τις ελλείψεις στις «χαμηλές
τιμές των φαρμάκων που ισχύουν
στη χώρα μας με αποτέλεσμα να
ευνοούνται οι παράλληλες εξαγω
γές, οι οποίες είναι μεν νόμιμες όχι
όμως ηθικές - ιδίως σε κρίσιμες πε
ριόδους όπως είναι η εξελισσόμενη
πανδημία. Γι’ αυτό και ζητάμε την
παρέμβαση του ΕΟΦ ώστε να λυθεί
το ζήτημα. Παράλληλα το πρόβλημα
εντάθηκε και λόγω των εορτών,
καθώς οι εταιρείες κλείνουν για
τρεις εβδομάδες με ό,τι αυτό συνε
πάγεται. Πλέον, όμως εξαντλούνται
και τα γενόσημα».
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΗ. Σε
κάθε περίπτωση, ο υπουργός Υγεί
ας Θάνος Πλεύρης διαβεβαίωσε και
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 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,18,47

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-01-2022

SOOC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Πηγή:

1

Αντιμέτωποι με
διοικητικό πρόστιμο
θα βρεθούν οι
ανεμβολίαστοι
πολίτεε άνω των
60 ετών μετά tis 16
Ιανουάριου

χθες (ΑΝΤΙ) πως η κατάσταση θα
ομαλοποιηθεί άμεσα, υπογραμμί
ζοντας πως δεν συντρέχει λόγος
ανησυχίας σε ό,τι αφορά την επάρ
κεια φαρμάκων: «Το αν υπήρξαν
στις γιορτές, όπως πληροφορήθηκα
μέσω του Πανελλήνιου Φαρμακευ
τικού Συλλόγου, αφορά στο κομμάτι
της τροφοδοσίας για τις φαρμακα
ποθήκες και αυτό δεν σχετίζεται με
ελλείψεις φαρμάκων. Αρα η χώρα
δεν έχει κανένα πρόβλημα στην
επάρκεια φαρμάκων».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Να έρθουν πίσω οι ανεμβολίασιοι υγειονομικοί
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 67.97 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-01-2022

Κυκλοφορία:

6090

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Να έρθουν
πίσω οι
ανεμβολίασιοι
υγειονομικοί
ΗΈνωση Στρατιωτικών Ηπεί
ρου με ανακοίνωσή ms ζητά
την άμεση επιστροφή των
ανεμβολίαστων υγειονομι
κών συναδέλφων τουε που
βρίσκονται σε αναστολή εργασίαε. Παράλληλα ζητά να κά
νουν δωρεάν οι στρατιωτικοί
τα rapid test είτε cms μονάδε5
του ΕΟΔΥ είτε στιε δομέε υγεία5των Ε.Δ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνω
ση αναφέρεται μεταξύ άλ
λων:
«Η Ένωση Στρατιωτικών
Ηπείρου με την από 2 Σεπ 21
ανακοίνωσή μαε τάχτηκε ρητά
κατά τηε επιβολήε υποχρεωτι
κού εμβολιασμού στο προσω
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων
.Εν μέσω ραγδαίαε αύξησηΒ
των κρουσμάτων covid -19
που αφορούν το σύνολο του
προσωπικούίεμβολιασμένουε
και μη), ζητάμε την άμεση επι
στροφή του υγειονομικού
προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων που έχει τεθεί
σε αναστολή εργασίαε με συ
νέπεια προβλήματα στην πα
ροχή περίθαλψηε στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων και
ns οικογένειέε τουε, καθώε
και την οικονομική εξαθλίω
ση των συναδέλφων μαε που
έχουν τεθεί σε αναστολή και
των οικογενειών τουε.
Να τονίσουμε εδώ ότι δια
φωνούμε με την υποχρέωση
πληρωμήε αντιτίμου για τη δι
ενέργεια Rapid Test που απο
τελεί πληγή για tis οικογένειεε των συναδέλφων που ήδη
εφαρμόζεται στο μόνιμο προ
σωπικό των Ενόπλων Δυνά
μεων αποκλείονταε από τουε
συναδέλφουε μα5 τη δυνατό
τητα διενέργειαε αυτών στιε
κινητέε μονάδεε του ΕΟΔΥ και
ns δομέε υγείαε των Ενόπλων
Δυνάμεων μέτρο που πρέπει
να εφαρμοστεί χωρίε αντί
τιμο στο σύνολο μόνιμο και
οπλίτεε θητείαε προσωπικό».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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