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 Ημέρα δράσης για την Υγεία την Πέμπτη
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 236.25 cm² Κυκλοφορία:
:

1
11-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημέρα δράσης για την Υγεία την Πέμπτη
ο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καλεί τεστ για όλο τον πληθυσμό 2.Οργάνωση
σωματεία και τους εργαζόμενους σε τώρα της επιδημιολογικής επιτήρησης και
τρεις κινητοποιήσεις την Πέμπτη ως ουσιαστικής ιχνιλάτησης στους χώρους ερ
«Ημέρα δράσης για την Υγεία του λαού»:γασίας με ευθύνη του κράτους.

Τ

• 12:00μμ στην Περιφέρεια Ηπείρου,
παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΟΔΥ.
• 13:30 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
διαμαρτυρία γονιών και εκπαιδευτικών. ·
18:30 πικετοφορία από το Εργατικό Κέ
ντρο για τα μέτρα προστασίας της υγεία
στου λαού.
«Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνη
σης στην αντιμετώπιση της πανδημίας συ
νεχίζεται. Καθημερινά οι νεκροί είναι δε
κάδες και χιλιάδες τα νέα κρούσματα που
φανερώνουν ότι η εξάπλωση είναι πλέον
ανεξέλεγκτη. Η κυβέρνηση αντί να πάρει
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας
του λαού επιμένει στη λογική της ατομι
κής ευθύνης. Επιμένει να ρίχνει το βάρος
της ευθύνης και το κόστος της αντιμετώ
πισης στις πλάτες των εργαζομένων, διολισθαίνοντας στη λογική της «ανοσίας της
αγέλης», αναφέρεται στο κάλεσμα.
Στα αιτήματα περιλαμβάνονται:
«Μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Με έλεγχο των μέτρων προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζο
μένων καθώς και με οργάνωση προληπτι
κών ελέγχων στα μεγάλα εργοστάσια και
τις επιχειρήσεις με ευθύνη του ΕΟΔΥ και
του ΣΕΠΕ.
• Με εξασφάλιση αδειών ειδικού σκο
πού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θε
τικοί, νοσούν, σε όσους βρίσκονται σε κα
ραντίνα και σε όσους πρέπει να επιτηρούν
μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, με το κόστος
να επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτος και
την εργοδοσία.
• Με μέτρα για τακτικά και ασφαλή δρο
μολόγια στις αστικές συγκοινωνίες, στα
μέσα μεταφοράς προσωπικού των εται
ρειών και γενικά στις μεταφορές με αυ
στηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτο
κόλλων ·Με πάταξη της εργοδοτικής αυ
θαιρεσίας, απαγόρευση των αναστολών
συμβάσεων και των απολύσεων. Καμία πε
ριστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με

πρόσχημα τον κορωνοϊό.
3.Ενίσχυση του προγράμματος μαζικού
εμβολιασμού, ειδικά σε προσφυγικούς κα
ταυλισμούς και στους μετανάστες εργάτες
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πλατιά και
οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση του
λαού με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς,
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, κοινωνι
κές ομάδες "υψηλού κινδύνου". 4.Κρατική
χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος υγείας, των νο
σοκομείων και της Πρωτοβάθμιας φροντί
δας Υγείας, για προσλήψεις μόνιμου υγει
ονομικού και λοιπού προσωπικού, για νέες
ΜΕΘ, για επαναλειτουργία των νοσοκο
μείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια
5. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της
Υγείας, με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και τα
διαγνωστικά
6. Μέτρα για την έναρξη των σχολείων.
Τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αί
θουσες, να αραιώσουν οι μαθητές στις τά
ξεις, να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στα
σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευ
τικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις
ανάγκες».
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 Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των μεταναστών εργατών
γης στον Κάμπο
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 911.7 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σε συνεργασία του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνηςμε την 6η ΥΠΕ

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των
μεταναστών εργατών γης στον Κάμπο
ε στόχο την περαιτέρω θωράκιση του πληθυσμού από την
πανδημία ξεκίνησε χθες ο εμβο
λιασμός μεταναστών εργατών γης στην
περιοχή της Νέας Μανωλάδας, στο πλαί
σιο της συνεργασίας του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με τη διοίκηση της 6ης
ΥΠΕ.

Μ

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου
Χθες έγιναν πάνω από 85 εμβολιασμοί
στο Κοινοτικό Γραφείο της Νέας Μανολάδας και τις επόμενες ημέρες θα συνεχι
στούν, προκειμένου να αποτραπεί η
διασπορά του ιού στον πληθυσμό των με
ταναστών που εργάζονται στις αγροτικές
καλλιέργειες του Κάμπου.
Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης, δήλωσε πως ο εμβολιασμός των
εργατών γης έρχεται να προστεθεί στο
ήδη ευρύ φάσμα εμβολιασμού που υλο
ποιείται με στόχο να χτίσει τείχος ανο
σίας.
«Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εμβο
λιασμού, σε χωριά, σε πλατείες, οπουδή
ποτε μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με
κόσμο που ακόμα παραμένει ανεμβολίαστος, για να τους εμβολιάσουμε. Σήμερα
(ο. ο. χθες) έγινε μία κίνηση ακόμα παρα
πάνω όπως είναι αυτή που αφορά τους
εργάτες γης στην περιοχή της Νέας Μανολάδας και ευρύτερα. Το κινητό συνερ

«Άγγιξαν» τις 30.000 ία
κρούσματα χθες σύμ
φωνα με την ανακοίνωση
του ΕΟΔΥ

340 νέα
κρούσματα
στην Ηλεία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
ΕΟΔΥ. τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι
ωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 27.766 , εκ των οποίων 340 εντο
πίστηκαν στην Ηλεία.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με C0VID-19
είναι 85, ενώ ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 654 (57.6% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
536 (ημερήσια μεταβολή -15.19%). 0
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέ
ρου είναι 570 ασθενείς.
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γείο μας έχει ήδη εμβολιάσει 84 εργάτες
γης και έχει γίνει ένα σχετικό πρόγραμμα,
με βάση το οποίο οι άνθρωποι αυτοί θα
κατανεμηθούν σε γκρουπ και την επόμενη
εβδομάδα θα υπάρξει εμβολιασμός επι
πλέον 80 εργατών γης. Σε συνεργασία με
τον Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γ.
Λέντζα και με τους ανθρώπους που είναι
επικεφαλής των εργατών γης, θέλουμε να
καταφέρουμε να τους εμβολιάσουμε

όλους, γιατί και αυτοί είναι συνάνθρωποί
μας, οι οποίοι κινούνται μέσα στην ελλη
νική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαν
τικό να εμβολιαστούν κα να μην έχουμε
οποιοδήποτε πρόβλημα πουθενά», ανέ
φερε.
Ο κ. Λέντζας ανέφερε σε επίσημη ανακοί
νωσή τους πως ο δήμος δείχνει το κοι
νωνικό
του
πρόσωπο
με
τον
προγραμματισμό εμβολιασμού των κοι

νωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλληνης, όπως είναι οι εργά
τες γης.
«Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, δεί
χνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, σε
συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και τον ΕΟΔΥ,
πραγματοποιήσει εμβολιασμούς στις ευ
παθείς ομάδες του Δήμου μας, όπως είναι
οι εργάτες γης. Με τον τρόπο αυτό προ
ασπίζουμε την υγεία των Συνδημοτών μας
λαμβάνοντας ολα τα απαραίτητα μέτρα
πρόληψης», ανέφερε.

ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ στο "πόδι” στις 13 Γενάρη - Καλούν τους
συναδέλφους τους στις πύλες των Νοσοκομείων την Πέμπτη

Μαζικές κινητοποιήσεις από γιατρούς
και εργαζόμενους στα Νοσοκομεία
Η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Δημόσιων Εργα
ζομένων Νοσοκομείων και η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
καλούν τους υγειονομικούς να συμμετάσχουν
σε μαζικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη στις 13

Γενάρη στο υπουργείο Υγείας αλλά και στις
πύλες των Νοσοκομείων της χώρας.
Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί:
Δωρεάν Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, συνταγογράφηση τεστ κορωνοϊού, δωρεάν τεστ

Ενίσχυση των Νοσοκομείων με προσωπικό.
Επιστροφή των συναδέλφων που βρίσκονται
σε αναστολής εργασίας.
Ανάκληση επικίνδυνων οδηγιών ΕΟΔΥ που
μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του προσω
πικού. Τακτικά προληπτικό τεστ στο Προσω
πικό. Ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα Υγείας.

Κινητοποιήσεις και
από την ΟΕΝΓΕ στις πύλες
των Νοσοκομείων
γ! j

Αϊ\/,'Τ] f'jj

ΟΠΛΑ JO
j-Jj

ΪΓ BIO Ho ΜΙ

Η ΟΕΝΓΕ διαμαρτύρεται ότι εδώ και δύο χρό
νια οι δημόσιες μονάδες υγείας πληρώνουν
βαρύ τίμημα εξαιτίας της «καταστροφικής κυ
βερνητικής πολιτικής στη διαχείρισης της παν
δημίας. Τα νοσοκομεία και τα Κ.Υ είναι στο
κόκκινο, με το προσωπικό αποδεκατισμένο,
κάτω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας και
εφημέρευσης, με υγειονομικούς εξουθενω
μένους από τις αλλεπάλληλες εφημερίες και
τις απανωτές Βάρδιες, χωρίς ρεπό.
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 Κενά αφήνουν οι απουσίες εργαζομένων
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 485.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1
11-01-2022
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κενά αφήνουν οι απουσίες εργαζομένων
Περίπου 50 υγειονομικοί έχουν νοσήσει στο ΠΓΝΙ και έρχονται να προστεθούν σε όσους
είναι σε αναστολή και όσους υπέβαΠαν αίτηση για συνταξιοδότηση
θεται και ένας μεγάλος αριθμός εργαζόμενων
που νοσεί.
Ο αριθμός αυτός στο ΠΓΝΙ, σύμφωνα με τον
Γ. Φλούδα, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμε
νων, είναι πλέον 50 υγειονομικοί, ενώ τα κενά
δύνατο και σε πρακτικό επίπεδο πλέον,
γίνονται μεγαλύτερα εάν προστεθούν και με
είναι να καλυφθούν τα κενά που υπάρ
ρικές ακόμη δεκάδες εργαζόμενοι, που υπέ
χουν σε θέσεις υγειονομικού προσωπι
βαλαν αίτηση αποχώρησης για συνταξιοδόκού στο ΠΓΝΙ, αφού στις 80 περίπου απουσίες
τηση στο τέλος του 2021.
εργαζομένων που είναι ανεμβολίαστοι και
«Είναι ένας αριθμός, που δεν καλύπτεται από
έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής, προστί
το υπάρχον προσωπικό, πολύ δε περισσότερο

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α

που ο αριθμός εκείνων που νοσούν, αναμένε
ται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα», ανέφερε
ο κ. Φλούδας.

Αντίδραση στο
ενδεχόμενο απόλυσης
Οι δηλώσεις του υπ. Υγείας Θαν. Πλεύρη την
Κυριακή, όπου για πρώτη φορά έκανε γνωστό,
πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο κα
ταγγελίας των συμβάσεων (άρα απόλυσης)
των υγειονομικών που δε θα έχουν εμβολια
στεί μέχρι την 1η Μαρτίου, άνοιξαν ένα νέο
χορό αντιδράσεων, με τον κ. Φλούδα να κάνει
λόγο για μία «σκληρή γραμμή», που δεν πρέ
πει να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, «θεω
ρούμε, ότι υπάρχει και θέμα συνταγματικότη
τας, με το σκεπτικό, πως οι υγειονομικοί και η
μεταχείρισή τους από τη διοίκηση, δεν είναι
ισότιμη για όλους. Θα έπρεπε να έχει γίνει υπο
χρεωτικός ο εμβολιασμός και σε όλους τους
υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το δη
μόσιο και να μην υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Προ
φανώς, δε μπορούμε να το αποδεχθούμε,
αλλά ευχόμαστε να επικρατήσει η λογική»,
πρόσθεσε ο κ. Φλούδας.

Διαχειρίσιμη η κατάσταση
με τις νοσηλείες
Στο ΠΓΝΙ, η πίεση στις ΜΕΛ και στις δύο ΜΕΘ
- covid, δεν είναι τόση μεγάλη, όση θα περί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μενε τουλάχιστον κάποιος με βάση τους τερά
στιους αριθμούς κρουσμάτων στην κοινότητα.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην τελευταία εφη
μερία του νοσοκομείου, προσήλθαν για εξέ
ταση στα εξωτερικά 120 άτομα, θετικοί στον
ιό, εκ των οποίων μόλις επτά χρειάστηκε να νο
σηλευτούν.
Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στον
χώρο των ΤΕΠ, όπου συνωστίζονται θετικοί
στον ιό ασθενείς και άλλοι πολίτες που προ
σέρχονται για άλλες παθήσεις.
Τέλος, το πρωί της Δευτέρας παρουσία του
υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Νικόπουλου πραγ
ματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΠΓΝΙ, για τον
τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η νέα οδη
γία - σύσταση του υπ. Υγείας για δύο rapid test
την εβδομάδα για το σύνολο των υγειονομι
κών στα νοσοκομεία.
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Αγωνία για τα κενά στο προσωπικό του ΠΠΝΙ
Περίπου 130 υγειονομικοί απουσιάζουν από το νοσοκομείο, είτε επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί,
είτε επειδή νοσούν - 884 νέα κρούσματα χθες στην Ήπειρο, στα Γιάννενα τα 464 ■ Δεν υπάρχει
σύσταση χορήγησης τρίτης δόσης εμβολίου σε άτομα κάτω των 18 ετών
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες, Δευ
τέρα, 27.766 νέα κρούσματα έπειτα
από 130.443 τεστ. Παράλληλα, αύ
ξηση είχαμε σε νεκρούς και διασωληνωμένους. Συγκεκριμένα, 85 ασθε
νείς έχασαν τη ζωή τους και 654 νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι.
Αναλυτικά, τα νέα εργαστηριακά επι
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 27.766, εκ των οποίων 85 εντοπί
στηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει
σόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμά
των ανέρχεται σε 1.535.382 (ημερήσια
μεταβολή +1.8%), εκ των οποίων
49.9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιω
μένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημε
ρών, 610 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.727 είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID19 είναι 85, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
21.479 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκεί
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 654
(57.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη. Το 80.6% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύο
νται διασωληνωμένοι, 545 (83.33%) εί
ναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια
σμένοι και 109 (16.67%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της παν
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
3.828 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί
ναι 536 (ημερήσια μεταβολή -15.19%).
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταη
μέρου είναι 570 ασθενείς. Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 36 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύ
ρος 0.2 έως 106 έτη).
Στην Ήπειρο, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
χθες Δευτέρα 884 νέες μολύνσεις. Συ
γκεκριμένα στην Π.Ε. Ιωαννίνων εντο
πίστηκαν 464 νέα κρούσματα, στην
Π.Ε. Άρτας 178, στην Π.Ε. Πρέβεζας
138 και στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, είχαμε
χθες 104 νέα κρούσματα.

Το υγειονομικό
προσωπικό
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με χθεσινό
ρεπορτάζ του loanninaTV, αδύνατο και
σε πρακτικό επίπεδο πλέον, είναι να
καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε
θέσεις υγειονομικού προσωπικού στο
ΠΓΝΙ, αφού στις 80 περίπου απουσίες
εργαζομένων που είναι ανεμβολίαστοι
και έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστο
λής, προστίθεται και ένας μεγάλος
αριθμός εργαζόμενων που νοσεί.
Ο αριθμός αυτός στο ΠΓΝΙ, σύμ
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φωνα με τον Γ. Φλούδα, πρόεδρο του
Συλλόγου Εργαζόμενων, είναι πλέον
50 υγειονομικοί, ενώ τα κενά γίνονται
μεγαλύτερα εάν προστεθούν και μερι
κές ακόμη δεκάδες εργαζόμενοι, που
υπέβαλλαν αίτηση αποχώρησης για
συνταξιοδότηση στο τέλος του 2021.
«Είναι ένας αριθμός, που δεν καλύ
πτεται από το υπάρχον προσωπικό,
πολύ δε περισσότερο που ο αριθμός
εκείνων που νοσούν, αναμένεται να αυ
ξηθεί το επόμενο διάστημα», ανέφερε
ο κ. Φλούδας.
Οι δηλώσεις του υπ. Υγείας Θαν.
Πλεύρη την Κυριακή, όπου για πρώτη
φορά έκανε γνωστό, πως η κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο καταγγελίας
των συμβάσεων (άρα απόλυσης) των
υγειονομικών που δε θα έχουν εμβο
λιαστεί μέχρι την 1η Μαρτίου, άνοιξαν
ένα νέο χορό αντιδράσεων, με τον κ.
Φλούδα να κάνει λόγο για μία «σκληρή
γραμμή», που δεν πρέπει να υιοθετηθεί
από την κυβέρνηση.
«Θεωρούμε, ότι υπάρχει και θέμα
συνταγματικότητας, με το σκεπτικό,
πως οι υγειονομικοί και η μεταχείρισή
τους από τη διοίκηση, δεν είναι ισότιμη
για όλους. Θα έπρεπε να έχει γίνει υπο
χρεωτικός ο εμβολιασμός και σε όλους
τους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται
από το δημόσιο και να μην υπάρχουν
οι εξαιρέσεις. Προφανώς, δε μπο
ρούμε να το αποδεχθούμε, αλλά ευχό
μαστε να επικρατήσει η λογική», πρόσθεσε ο κ. Φλούδας.

Για τις νοσηλείες
Από την άλλη, στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο, η πίεση στις ΜΕΛ και στις
δύο ΜΕΘ - covid, δεν είναι τόση με
γάλη, όση θα περίμενε τουλάχιστον κά
ποιος με βάση τους τεράστιους αριθ
μούς κρουσμάτων στην κοινότητα. Εί

ναι χαρακτηριστικό, ότι στην τελευταία
εφημερία του νοσοκομείου, προσήλθαν για εξέταση στα εξωτερικά 120
άτομα, θετικοί στον ιό, εκ των οποίων
μόλις επτά χρειάστηκε να νοσηλευ
τούν.
Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως
στον χώρο των ΤΕΠ, όπου συνωστίζο
νται θετικοί στον ιό ασθενείς και άλλοι
πολίτες που προσέρχονται για άλλες
παθήσεις.
Το πρωί της Δευτέρας παρουσία του
υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Νικόπουλου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
ΠΓΝΙ, για τον τρόπο με τον οποίο θα
εφαρμοστεί η νέα οδηγία - σύσταση
του υπ. Υγείας για δύο rapid test την
εβδομάδα για το σύνολο των υγειονο
μικών στα νοσοκομεία.

Η χθεσινή ενημέρωση
Εξάλλου, η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους πα
ρουσίασαν χθες όλα τα τελευταία δε
δομένα για την πορεία των εμβολια
σμών στην Ελλάδα.
Η Μαρία Θεοδωρίδου είπε στην το
ποθέτησή της: «Το ενδιαφέρον επικε
ντρώνεται στο άνοιγμα των σχολείων.
Η πανδημία είχε καταστροφικές συνέ
πειες για την εκπαίδευση. Τα παιδιά και
οι γονείς ανταποκρίθηκαν πρόθυμα
στον εμβολιασμό, η συμμετοχή είναι
πολύ ικανοποιητική. Σε άτομα κάτω
των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση χο
ρήγησης τρίτης δόσης. Χορηγείται
μόνο σε περιπτώσεις ανασοκαταστο
λής. Ερωτήματα υπάρχουν για παιδιά
που έχουν λοίμωξη χωρίς ή με λίγα συ
μπτώματα κι έχουν προγραμματίσει εμ
βολιασμούς. Συστήνεται χορήγηση
μιας δόσης μετά από τρεις μήνες. Αν

έχει γίνει πρώτη δόση και ακολουθήσει
νόσηση, δεν χρειάζεται επιπλέον
δόση».
Και συνέχισε: «Είχε επισημανθεί ο
σπάνιος και υπαρκτός κίνδυνος της νό
σου MISC, που εμφανίζεται δυο εβδο
μάδες μετά τη νόσο με τον SARS. Δυο
δόσεις εμβολίου της Pfizer προστατεύ
ουν σε ποσοστό 91% από το σύνδρομο
αυτό, σύμφωνα με μελέτη στις ΗΠΑ.
Άλλη μελέτη έδειξε αυξημένο διαβήτη
σε άτομα κάτω των 18, τριάντα μέρες
μετά τη νόσηση. Γ ια την τέταρτη δόση,
η ειδική επιτροπή στο Ηνωμένο Βασί
λειο κατέληξε στη δήλωση πως το πρό
γραμμα με την τρίτη δόση προσφέρει
πολύ καλή προστασία. Επιπλέον, η
εξάπλωση της Omicron είναι ταχεία και
πιθανά νέα μέτρα δεν θα επηρεάσουν.
Η χορήγηση τέταρτης δόσης θα απα
σχολήσει στο μέλλον».
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους από την

πλευρά του, είπε: «Ξεπεράσαμε τα 18,1
εκατ. εμβολιασμούς. Πάνω από 7,15
εκατ. ή 68,1 % του γενικού πληθυσμού,
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό.
Γ ια την αναμνηστική δόση, έχουν γίνει
3,97 εκατ. εμβολιασμοί στους δικαιού
χους. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να
έχουν κάνει τρίτη δόση επτά μήνες
μετά τη δεύτερη δόση και τρεις μήνες
μετά την πρώτη, στο μονοδοσικό εμ
βόλιο. Έχουν προθεσμία ως τις 31 Ια
νουάριου. Γ ια τα παιδιατρικά εμβόλια,
έχουν εμβολιαστεί 37.000 παιδιά,
υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Την
Παρασκευή δόθηκαν 40.000 περισσό
τερα ραντεβού. Παράλληλα, έχουν
κλειστεί περισσότερα από 150.000 ρα
ντεβού πρώτης δόσης για τους άνω
των 60. Από σήμερα, όσοι έχουν εμβο
λιαστεί σε χώρα της ΕΕ, θα μπορούν
να ανεβάσουν το πιστοποιητικό τους
στην πλατφόρμα anagnorisi. emvolio.gov.gr. Οι άνω των 60 που δεν έχουν
εμβολιαστεί, έχουν προθεσμία ως τις
16 Ιανουάριου και μετά θα ξεκινήσει η
βεβαίωση προστίμων».
Σε ερώτηση για την εμφάνιση της
γρίπης, η κ. Θεοδωρίδου είπε: «Δεν
έχουμε ενδείξεις για επιδημία γρίπης
ως τώρα. Υπάρχουν σποραδικά κρού
σματα, έχουν αυξηθεί μεν, αλλά δεν
φοβόμαστε. Για τους συνδυασμούς με
τον κορωνοϊό, τη flurona, αφορά σε μια
περίπτωση, της εγκύου από το Ισραήλ.
Για τον συνδυασμό Delta και Omicron
πάντα υπάρχει όταν κυκλοφορούν και
οι δυο ιοί, αλλά δεν έχουμε ακόμα ση
μαντικές καταγραφές. Πάντως θα
υπάρξουν. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρ
χουν διασωληνωμένοι με Omicron,
σύμφωνα με στοιχεία από τους για
τρούς στα νοσοκομεία. Ας μη γινόμα
στε Κασσάνδρες με την Omicron και
την τέταρτη δόση, έχει ήπια κλινική
προβολή. Όσα ακούσαμε από την
αρχή, επαληθεύονται τώρα».
Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας
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Ημέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία με τρεις παρεμβάσεις
ειρά αγωνιστικών παρεμβάσεων προγραμματίζει το Εργα
τικό Κέντρο Ιωαννίνων την Πέμπτη 13 Ιανουάριου, ημέρα
πανελλαδικής δράσης για την υγεία.
Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στον
ΕΟΔΥ, στον χώρο έξω από το διοικητήριο της περιφέρειας
Ηπείρου, και στις 1.30 θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυ
ρία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στηρίζοντας τη διαμαρτυρία
των γονιών και των εκπαιδευτικών. Τέλος, στις 6.30 το απόγευ
μα θα γίνει πικετοφορία με αίτημα να ληφθουν μέτρα προστασί
ας της υγεία του λαού. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο στηρίζει
τις δράσεις των υγειονομικών στα νοσοκομεία της πόλης.
«Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση
της πανδημίας συνεχίζεται. Καθημερινά οι νεκροί είναι δεκά
δες και χιλιάδες τα νέα κρούσματα, που φανερώνουν ότι η εξάπλωση είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, επιμένει στη
λογική της ατομικής ευθύνης. Επιμένει να ρίχνει το βάρος της
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ευθύνης και το κόστος της αντιμετώπισης στις πλάτες των ερ
γαζομένων, διολισθαίνοντας στη λογική της “ανοσίας της αγέ
λης”», τονίζεται σε ανακοίνωση.
Το Εργατικό Κέντρο ζητά μαζικά και επαναλαμβανόμενα δω
ρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό, οργάνωση της επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ιχνηλάτησης στους χώρους ερ
γασίας με ευθύνη του κράτους, έλεγχο των μέτρων προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και ορ
γάνωση προληπτικών ελέγχων στα μεγάλα εργοστάσια και τις
επιχειρήσεις με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του ΣΕΠΕ, εξασφάλιση
αδειών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θετι
κοί, νοσούν, σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα και σε όσους
πρέπει να επιτηρούν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους, με το κό
στος να επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτος και την εργοδοσία,
μέτρα για τακτικά και ασφαλή δρομολόγια στις αστικές συγκοι
νωνίες, στα μέσα μεταφοράς προσωπικού των εταιρειών και
γενικά στις μεταφορές με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών

πρωτοκόλλων, πάταξη της εργοδοπκής αυθαιρεσίας, απαγό
ρευση των αναστολών συμβάσεων και των απολύσεων. Καμία
περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορωνοϊό, ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού, ει
δικά σε προσφυγικούς καταυλισμούς και στους μετανάστες ερ
γάτες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πλατιά και οργανωμένη
επιστημονική ενημέρωση του λαού με επίκεντρο τους χώρους
δουλειάς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, κοινωνικές ομάδες
«υψηλού κινδύνου».
Επίσης, ζητά κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενί
σχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων και
της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, για προσλήψεις μόνιμου
υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, για νέες ΜΕΘ, για επα
ναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα τελευταία χρό
νια, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, με προτεραιότη
τα στις ΜΕΘ και τα διαγνωστικά και μέτρα για την έναρξη των
σχολείων.
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Καμπανάκι
από ΠΟΕΔΗΝ
για Ομικρον
Λάθος αντίληψη ότι έχουμε
να κάνουμε με ήπια νόσηση
Καμπανάκι κινδύνου για σημάδια χαλά
ρωσης απέναντι στον κορονοϊό κρούει η
ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας ότι είναι λάθος η αντί
ληψη πως, επειδή έχουμε να κάνουμε με
ήπια νόσηση λόγω της Ομικρον, ξεμπερ
δεύουμε με την πανδημία. Ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέ
ρει χαρακτηριστικά πως, «με βάση τις ανα
κοινώσεις του υπουργείου Υγείας, οι ΜΕΘ
δενπιέζονται. Με το πληροφοριακό σύστη
μα του υπουργείου Υγείας λειτουργούν
692 κλίνες ΜΕΘ κορονοϊού - καλυμμένες
είναι οι 613, κενές οι 79.
Είναι λάθος αντίληψη ότι έχουμε να κά
νουμε με ήπια νόσηση λόγω της μετάλλα
ξης Ομικρον, ότι ξεμπερδεύουμε με τον κορονοϊό. Οδηγεί σε χαλάρωση και μη τήρη
ση των μέτρων προστασίας. Δεν μπορεί να
λέγεται μια τέτοια άποψη με γεμάτα τα νο
σοκομεία, κοσμοσυρροή στα ΤΕΠ κορονοϊού, υπερδιπλάσιες εισαγωγές και δεκά
δες διασωληνωμένους ασθενείς με κορονοίό εκτός ΜΕΘ», υποστηρίζει ο κ. Γιαννά
κος. «Σήμερα (χθες), μας έγιναν καταγγε
λίες για διασωληνωμένους ασθενείς με
κορονοϊό εκτός ΜΕΘ και δεν το πιστεύαμε
με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργεί
ου. Ερευνήσετε την κατάσταση με τους
διασωληνωμένους ασθενείς. Δεκάδες
βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Πολλοί εξ αυτών
επί ημέρες», προσθέτει και παραθέτει την
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με τους
διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Eντονες ανπδράσεις για τη μετατροπή του Παίδων
Πεντελης σε εμβολιαστικό κέντρο
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 373.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1

11-01-2022
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στιγμιότυπο από '
τη διαμαρτυρία
των εργαζομένων,
στο προαύλιο του
Νοσοκομείου
Παίδων Πεντέλης

Evtoves ανπδράσειβ για
τη μετατροπή του Παίδων
Πεντεδηε σε εμβοδιαστικό κέντρο
Είμαστε η χώρα των παγκόσμιων πρωτοτυ

μερα» είπε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι έχει

πιών! Πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρα

δοθεί παράταση για τη μετατροπή σε εμβο-

κτηρίσει κάποιος την απόφαση της κυβέρ

λιασηκό κέντρο, χωρίς όμως σαφείς οδη

νησης να κλείσει για έναν μήνα το Νοσο

γίες. «Σήμερα το πρωί δόθηκε εντολή να

κομείο Παίδων Πεντέλης, ενώ ταυτόχρο

λειτουργήσει κανονικά το νοσοκομείο ως

να ανοίγει τα σχολεία και μόλις στο πρώτο

το μεσημέρι της Τρίτης. Δεν έχουμε καμιά
γραπτή ειδοποίηση, παρά μόνο προφορι

κουδούνι εντοπίστηκαν 15.000 κρούσματα;
Η απόφαση να σταματήσουν για έναν
μήνα οι εφημερίες στο Νοσοκομείο Παί

κές εντολές» δήλωσε.
Από την πλευρά της, η διευθύντρια Ια

δων Πεντέλης, ηροκειμένου να μετατρα-

τρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Σταυ

na σε εμβολκχτπκό κέντρο κατά του κορο-

ρούλα Κωσταρίδου σημείωσε ότι ο λόγος
που σταματούν οι εφημε

νοϊού για παιδιά, έχθ προκαλέσει έντονες αντι

ρίες είναι ότι προέκυψε ανάγκη για δημι

δράσεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες, παρό
λο που οι αρχικές εντο

ουργία επιπλέον εμ-

λές τόνιζαν πως αυτή η

Ωστόσο, αντί να τις δη

απόφαση θα τεθεί σε
ισχύ από χθες, υπήρ
ξε οδηγία να μη βγει
το νοσοκομείο από τις
εφημερίες έως την Τρί
τη. Ωστόσο, σύμφωνα
με τον πρόεδρο των
εργαζομένων του νο
σοκομείου, δεν υπάρ
χει καμιά γραπτή εντο

μιουργήσουν αναλογι
κά σε όλα τα νοσοκο
μεία, υπήρξε απόφαση
να ανοίξουν όλες στην

βολιασπκών γραμμών.

η απόφαση
να σταματήσουν
νια έναν μήνα
οι εφημερίε$

λή για τις αλλαγές, πα
ρά μόνο προφορικές

Κυριακή σε 24ωρη βά
ση και κάθε μέρα ως το
μεσημέρι, και αυτό γνω
ρίζουν όλες οι οικογένειες

οδηγίες.
Μιλώντας στο Open, ο πρόεδρος των

που εξυπηρετούνται από αυτό. Εμείς δεν

εργαζομένων σημείωσε ότι από την Παρα

μπορούμε να αρνηθούμε τις υπηρεσίες

σκευή το μεσημέρι δόθηκε εντολή για προ
σωρινή αναστολή του νοσοκομείου. «Κλεί

μας στους ασθενείς. Επίσης, δεν έχει συ
ζητηθεί με το ιατρικό προσωπικό κάτι για
εμβολιασμό των παιδιών, δεν υπήρχε κα

νει, δηλαδή, το νοσοκομείο και μέχρι νεωτέρας θα δουλεύουν τα ιατρεία για τα
υπόλοιπα ραντεβού. Αυτό ξέραμε ως σή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πεντέλη και να σταμα
τήσουν οι εφημερίες.
«Το νοσοκομείο
εφημερεύει Δευτέρα,
Πέμπτη και δεύτερη

μιά συνεννόηση» δήλωσε η κυρία Κωστα
ρίδου.
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 ΧΑΡΟΠΑΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10-11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 875.95 cm² Κυκλοφορία:
:

11-01-2022
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει
την επέλαση της πανδημίας και της παραλλα
γής Ομικρον με ευχολόγια για «το τέλος της
πανδημίας που έρχεται», τα νοσοκομεία στε
νάζουν από την ασφυκτική πίεση που δημι
ουργούν η έκρηξη των εισαγωγών, αλλά και
η απουσία των 2.000 υγειονομικών που έχουν
νοσήσει με κορονοϊό.
Οι αριθμοί πραγματικά σοκάρουν και αποδεικνύουν πως η πίεση στα νοσοκομεία συνεχώς
αυξάνεται, δοκιμάζοντας τις αντοχές wv υγει
ονομικών, οι οποίοι εδώ και καιρό βρίσκονται
στα όρια του «burnout».
Ενδεικτικό είναι πως, από την παραμονή
των Χριστουγέννων έως σήμερα, η ημερήσια
αύξηση των εισαγωγών έχει εκτοξευτεί από τις
320 στις 640. Η αύξηση αυτή έχειπροκαλέσειτεράστια πίεση στα Τμήματα Επειγόντων Περι
στατικών των δημόσιων νοσοκομείων της χώ
ρας, αλλά και στα μεγάλα νοσοκομειακά ιδρύ
ματα της Αττικής. Την εικόνα που επικρατεί στο
«Σωτηρία», ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία
της Αθήνας, περιέγραψε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο γιατρός του νοσοκομείου Αγγελος
Ζούγλος.
«Μόλις τελείωσα (προς το παρόν) από την
πρωινή εργασία της πρώτης εφημερίας του 2022
και η εικόνα είναι απογοητευτική: γεμάτες όλες
οι κλίνες του “Σωτηρία”, με πολλούς ασθενείς
δυστυχώς σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Πάνω από 200 οικογένειες θα ξημερώσουν πά
νω από τα τηλέφωνα, μην τυχόν και χτυπήσει
το αναθεματισμένο με τα άσχημα μαντάτα. Εί
κοσι δύο ασθενείς “νοσηλεύονται” στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών (οι μισοί από 08/01),

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ιι Γιατροί περιγράφουν moves... Αφρικήε
οε «Σωτηρία» και Γενικό Κρατικό Νίκαιαε
jfr >
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7ι ΥπόΜτάρρεύση μονάδεε από το «μπουμ^εισαγωνών
_______
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 ΧΑΡΟΠΑΛΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

10-11

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

κομεια!
περιδένοντας να αδειάσει κάποιο κρεβάτι στο
νοσοκομείο. Επιστρέφουμε πάλι στη συνταγή
του Μαρτίου του 2021, όπου ολόκληρα Γενι
κά Νοσοκομεία, όπως το Σισμανόγλειο, αδειά
ζουν εκτάκτως από τους ασθενείς λοιπών νο
σηροτήτων, ώστε να γίνουν αμιγώς “κοβιντάδικα”» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
προσθέτοντας στο υστερόγραφο: «Να προσέχε
τε τον εαυτό σας από εδώ και πέρα, γιατί να εί
στε σίγουροι ότι το κράτος, όπως είναι σήμερα,
δεν θα το κάνει».
Την ίδια ώρα, με μια εικόνα απόταΤΕΠ του
Γενικού Κρατικού Νίκαιας, ο γενικός γραμμα
τέας της ΟΕΝΓΕ έκανε λόγο για τραγική κατά
σταση που διαμορφώνεται στο νοσοκομείο από
την αύξηση των κρουσμάτων.
«Νοσοκομείο Νίκαιας, 10/01/22,1130 π,μ.,
3φ ώρες μετά τη λήξη της γενικής εφημερίας πα
ραμένουν στο ΤΕΠ 20 ασθενείς πάσχοντες από
Covid-19 , εκ των οποίων ο ένας διασωληνωμένος, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια για
να νοσηλευθούν (έγιναν άλλες 26 νέες εισαγω
γές ασθενών #COVID19)» ανέφερε ο κ. Παπανικολάου.
ι
Η τραγική εικόνα που εντοπίζεται στα πε
ρισσότερα νοσοκομεία της χώρας κάνει πολ
λούς υγειονομικούς να δηλώνουν παραίτηση,
μην αντέχοντας να δουλεύουν κάτω από τέ
τοιες συνθήκες.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο
Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», από τους 18 ειδικευό
μενους γιατρούς που μπήκαν στο νοσοκομείο το
2020, πάνω από τους μίσους έχουν δηλώσει πα
ραίτηση, αναζητώντας την τύχη τους στο εξω
τερικό.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Πλήγμα από τη
μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 679.72 cm² Κυκλοφορία:
:

1

11-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πλήγμα από τη μετατροπή του
σε εμβολιαστικό κέντρο
Σφοδρές αντιδράσεις για την αναστολή της γενικής εφημερίας
σε ένα από τα μόλις τρία παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής
σκεψης της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μ.
Γκάγκα, παρουσιάστηκε ως κοσμογονία το ότι «έ
να mega εμβολιαστικό κέντρο εγκαθίσταται σε
νοσηλευτική δομή και λειτουργεί παράλληλα με
αυτή», παρά τα γνωστά αποτελέσματα και τους κιν

τις εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνή
σεων για το ρημαδιό στη δημόσια Πρωτοβάθ
μια Φροντίδα Υγείας, που παραμένει, έρχεται
να προστεθεί και η απόφαση της κυβέρνησης

Σ

για αναστολή της γενικής εφημερίας και των τα
κτικών ιατρείων του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέ
λης, ενός από τα μόλις τρία παιδιατρικά νοσοκο
μεία που λειτουργούν στην Αττική! Σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα ΠΦΥ, Μ. Θεμιστοκλέους, από τη
Δευτέρα 17 Γενάρη το νοσοκομείο μετατρέπεται
σε εμβολιαστικό κέντρο, καθώς θα προστεθούν άλ
λες 10 εμβολιαστικές γραμμές στις 4 που ήδη λει
τουργούσαν, δημιουργώντας ντόμινο δυσμενών ε
ξελίξεων τόσο στις οικογένειες της Βορειοανατολι
κής Αττικής και της Εύβοιας, που απευθύνονταν ε
κεί, όσο και στα άλλα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία
(«Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριάκού»), που καλού
νται να σηκώσουν πολλαπλάσιο βάρος περιστατι
κών ενώ είναι ήδη υποστελεχωμένα.
Οι εργαζόμενοι του Παίδων Πεντέλης προχώ
ρησαν χτες το πρωί οε παράσταση διαμαρτυρίας
ενάντια στην απόφαση αυτή του υπουργείου Υγείας, ενώ την
Πέμπτη 13 Γενάρη προχωρούν σε στάση εργασίας, 12 μ. με 3
μ.μ., και κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας.
Τη στήριξή της στην κινητοποίηση εξέφρασε η Ομάδα Γυ
ναικών Μελισσίων Πεντέλης, επισημαίνοντας ότι η απόφα
ση της κυβέρνησης οδηγεί σε υποβάθμιση της συνολικής λει
τουργίας του νοσοκομείου εν μέσω πανδημίας και σε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως σε παιδιά. «Αντί να κα
λύψει τις μεγάλες ανάγκες του εμβολιαστικού προγράμματος
προχωρώντας σε απαραίτητες προσλήψεις σε ιατρονοσηλευ
τικό προσωπικό, προχωρά εν μία νυκτί στο κλείσιμο ενός παι
διατρικού νοσοκομείου που εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια και Α
νατολική Αττική αλλά και τους όμορους νομούς (π.χ. Εύβοιας),
όντας ένα από τα τρία αποκλειστικά παιδιατρικά νοσοκομεία
της Αττικής», τονίζει η Ομάδα Γυναικών Μελισσίων, ενώ την
κυβερνητική απόφαση καταγγέλλει και ο Σύλλογος Γυναικών
Χαλανδρίου (μέλος της ΟΓΕ). Στην κινητοποίηση συμμετείχαν
επίσης αντιπροσωπεία από το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, που έ
χει εκδώσει και καταδικαστική ανακοίνωση, και η «Λαϊκή Συ

σπείρωση» Πεντέλης.

ΟΕΝΓΕ: Ακρως επικίνδυνη και πολλαπλά
απαράδεκτη η απόφαση της κυβέρνησης
Για τη μετατροπή του Παίδων Πεντέλης σε εμβολιαστικό κέ
ντρο η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά
δας (ΟΕΝΓΕ) υπογραμμίζει ότι «η κυβερνητική αυτή ενέργεια

είναι άκρως επικίνδυνη και πολλαπλά απαράδεκτη:
• Το Παίδων Πεντέλης είναι ένα από τα μόνο τρία δημόσια νο
σοκομεία Παίδων της Αττικής. Εξυπηρετεί έναν μεγάλο πληθυ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δύνους που ενέχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα η υπουργός
ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο θα συνεχίσει να λει
τουργεί απρόσκοπτα, την ίδια στιγμή που αφαιρείται από τις εφημερίες, ενώ απέφυγε να αναφερθεί
στις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού που μαστίζουν
και αυτό το νοσοκομείο, με την εντατικοποίηση να
είναι ήδη στο «κόκκινο» και σχεδόν το 40% των ορ
γανικών θέσεων να παραμένουν κενές.

Η ΔΗΠΑΚ

σμό (Βόρεια Αττική, Ανατολική Αττική, Εύβοια, Βοιωτία κ.λπ.),
που τώρα στερείται τη νοσοκομειακή παιδιατρική περίθαλψη.
• Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεΰρης απεμπολεί πανηγυρικά τις
ίδιες τις δικές του δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, την 1/11/2021
είχε δηλώσει επίσημα προς την ΟΕΝΓΕ ότι δήθεν έως το τέ
λος του 2021 θα είχαν απομακρυνθεί όλα τα εμβολιαστικό κέ
ντρα από τα νοσοκομεία και θα λειτουργούσαν μόνο σε εξωνοσοκομειακές δομές.
• Εδώ και πάνω από ένα έτος η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί την πλή
ρη απεμπλοκή των νοσοκομείων από το εμβολιαστικό έργο,
το οποίο θα πρέπει να επιτελείται από δημόσιες δομές Υγεί
ας στο πλαίσιο της ΠΦΥ, με έξτρα προσωπικό. Η επιφόρτιση
των νοσοκομείων με το εμβολιαστικό έργο, εκτός από τη δη
μιουργία μεγάλων προβλημάτων στη λειτουργία τμημάτων και
κλινικών, με δεδομένες τις ελλείψεις προσωπικού και υποδο
μών, είναι επικίνδυνη για τους προσερχόμενους προς εμβολι
ασμό (ενηλίκους ή παιδιά), λόγω υψηλού ιικού φορτίου μέσα
στα νοσοκομεία.
• Τα ΚΥ και τα Παιδιατρικά Τμήματα γενικών νοσοκομείων εί
ναι αποψιλωμένα από παιδίατρους και τώρα δίνεται η χαριστι
κή βολή, με την αναστολή λειτουργίας ολόκληρων νοσοκομεί
ων Παίδων.
• Οι μόνοι ωφελημένοι από τη συνειδητή διαχρονική υποβάθμιση και συρρίκνωση της δημόσιας παιδιατρικής περίθαλψης,
με θύματα μικρά παιδιά, είναι οι ιδιώτες κλινικάρχες στους ο
ποίους σπρώχνονται οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες».
Η Ομοσπονδία απαιτεί να παρθεί πίσω η απαράδεκτη απόφα
ση και εκφράζει τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των
γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων του Παίδων Πεντέλης.
Να σημειωθεί ότι χτες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια επί

«Η απόφαση να διακοπεί η λειτουργία των παι
διατρικών κλινικών, για τη μετατροπή τους σε κέ
ντρο εμβολιασμού, σημαίνει τεράστια υποβάθμιση του Παίδων Πεντέλης, επιδείνωση της ήδη ε
πιβαρυμένης κατάστασης των νοσοκομείων μας,
αύξηση της αναμονής των ΤΕΠ, παιδιά με χρόνια νοσήματα
που πρέπει να αλλάξουν ξαφνικά νοσοκομείο, ειδικευόμε
νους γιατρούς που θα είναι στον αέρα η εκπαίδευσή τους,
προσωπικό νοσοκομείου που θα μετακινηθεί για να καλύψει
τρύπες». Τα παραπάνω καταγγέλλει η ΔΗΠΑΚ Ιατρών Νοσοκο
μείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριάκού».
Σημειώνει πως οι εργαζόμενοι στα παιδιατρικά νοσοκομεία
έρχονται «καθημερινά αντιμέτωποι με εκατοντάδες περι

στατικά στα Επείγοντα, με την προσέλευση τους τελευταί
ους μήνες να έχει εκτοξευθεί και την αναμονή να φτάνει αρ
κετές φορές έως και τις 8 ώρες. Η υποστελέχωση των νο
σοκομείων μας από προσωπικό όλων των ειδικοτήτων μάς ο
δηγεί σε τεράστια εξάντληση, που εντάθηκε εν μέσω πανδη
μίας. Ταυτόχρονα, η υποβάθμιση και υποστελέχωση της Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον παιδιατρικό ασθενή οδη
γεί μερικές φορές στα Επείγοντα των νοσοκομείων περιστα
τικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από την Πρωτο
βάθμια Φροντίδα Υγείας.
Παράλληλα με τον τεράστιο όγκο περιστατικών που αντιμε
τωπίζουμε από όλη την Ελλάδα, ήρθε να προστεθεί ο απαραί
τητος εμβολιασμός του πληθυσμού, αρχικά των ενηλίκων και
στην συνέχεια των παιδιών, κάτι για το οποίο πάλι βάλαμε πλά
τη, με συνεχείς βάρδιες στα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκο
μείων μας. Απαιτούμε άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της
Υγείας και υποχρεωτική ένταξη του συνόλου των ιδιωτών για
τρών στο σχέδιο του εμβολιασμού, με παρακολούθηση των τυ
χόν παρενεργειών, και ταυτόχρονα να στελεχωθεί η ΠΦΥ με το
απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία των εμβολιαστικών
κέντρων, και όχι με ανακύκλωση προσωπικού από τα τραγικά
υποστελεχωμένα και υπερφορτωμένα νοσοκομεία».
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΌΛΓΑ» Σοβαρά προβλήματα
από την υποστελέχωση με αυταρχισμό απαντά η
διοίκηση
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 306.71 cm² Κυκλοφορία:
:

1

11-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΑΌΛΓΑ»

Σοβαρά προβλήματα από την υποστελέχωση 3
με αυταρχισμό απαντά η διοίκηση
Κινητοποίηση αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην πύλη του νοσοκομείου
αι στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα» που ε
όμενων ιατρών και την άρνηση της διοίκη
ξυπηρετεί τους κατοίκους 4 δήμων, συ
σης να ικανοποιήσει τα αγωνιώδη αιτήματά
νεχίζεται η πολιτική μετακινήσεων για
τους, για βελτίωση των συνθηκών δουλειάς
τρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε άλ και εφημέρευσης. Η λειτουργία πλέον της
λα νοσοκομεία, συνεχίζεται η υποβάθμιση
κλινικής κρίνεται επισφαλής για ασθενείς
με κίνδυνο κατάρρευσης των παθολογικών
και προσωπικό».
κλινικών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Καταγγέλλουν επίσης την «αυταρχική
νοσοκομείου και η Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ συμπεριφορά της διοίκησης και τον μηχα
νισμό πειθαρχικών διώξεων, ποινών, στέ
μετά και την πετυχημένη μαζική ΓΣ που έ
γινε τις προηγούμενες μέρες - καταγγέλλει
ρηση μισθού που έχει στηθεί στο νοσοκο
«το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης της
μείο, με πιο πρόσφατη την ΕΔΕ που διέ
Β’ Παθολογικής κλινικής μετά την εξώθη
ταξε εις βάρος της διευθύντριας Οφθαλση σε παραίτηση του συνόλου των ειδικευ
μολογικής κλινικής επειδή επέμενε να χει-

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρουργηθεί εκτάκτως άστεγος που θα έχα
νε την όρασή του».
Και αναδεικνύουν τη συνέχιση της πολιτι
κής των μετακινήσεων προσωπικού σε άλ
λα νοσοκομεία, όπως ακτινολόγο στην Παμ
μακάριστο, εντατικολόγο στο ΚΑΤ, νοσηλεύτρια της ΜΕΘ στον «Ευαγγελισμό», καθώς
και την μετακινούμενη εδώ και 1,5 χρόνο
νοσηλεύτρια στο «Σωτηρία».
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση ο Σύλλο

γος Εργαζομένων του νοσοκομείου προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας, στην πύ
λη του νοσοκομείου αύριο Τετάρτη, στη

1 μ.μ. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο
Σύλλογος Γυναικών Ν. Ιωνίας, υπογραμμίζο
ντας μεταξύ άλλων ότι «το σύστημα Υγείας
γίνεται φύλλο και φτερό, από τις πολιτικές
που άφησαν σε μεγάλο βαθμό απροστάτευ
το τον λαό, όχι μόνο απέναντι στην πανδη
μία, αλλά σε όλες σχεδόν τις ανάγκες του.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση
της πανδημίας είναι εγκληματικές, είτε αυ
τές αφορούν την πρόληψη, την ιχνηλάτηση, την επιδημιολογική επιτήρηση, την εμβολιαστική εκστρατεία, μα κυρίως την ενί
σχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας».
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 Δολοφόνοι νοσοκομείων
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 187.83 cm² Κυκλοφορία:
:

11-01-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΗΤΑΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ του 2013 όταν
δήμαρχος μιας πόλης την αρμοδιό
ο υστερικός τηλεπωλητής νανογιτητα να ασχολείται με τα νοσοκομεία
λέκων, που παρίστανε τον υπουργό
που λειτουργούν σε άλλες πόλεις, σε
Υγείας στην κυβέρνηση Σαμαροβεάλλους νομούς; 2) Πώς παρεμβαίνει ο
νιζέλων, τσίριζε: «Μη μου παίρνει τη
δήμαρχος στον σχεδίασμά ενός νέου
δόξα η τρόικα. Τις απολύσεις των για
νοσοκομείου, ορίζει αριθμό κλινών,
τρών τις κάνω επειδή το θέλω εγώ».
ειδικότητες και αριθμό γιατρών; 3)
Δεν ήταν ο πρώ
Ποιος, τέλος, πλή
τος. Είχε προηγηρωσε για αυτήν τη
θεί ο μεγάλος του
«μελέτη»;
«αδελφός» ΑνδρέΕίναι βέβαιο ότι
ας Λοβέρδος, που
ετοιμάζουν κι άλλες
με τον πομπώδη
μελέτες, για άλλες
► Του ΠΑΝΟΥ ΜΠΟΖΟΥ
τίτλο «Αναδιάτα
περιφέρειες. Ανήμε
ξη των μονάδων
ρα των Θεοφάνιων
υγείας» έσβησε
(6 Ιανουάριου) πα
σε μια νύχτα πά
ρουσιάζεται απόφα
νω από 50 νοσοκομεία, κατάργησε
ση του ομογάλακτου του Αδώνιδος,
οργανισμούς, μείωσε δραματικά ορ
Πλεύρη, με την οποία κλείνουν το
γανικές θέσεις γιατρών και προϋπο
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέ
λογισμούς.
λης, το νοσοκομείο ολόκληρης της
Τίποτα δεν τους σταματά. Εχουν
Βόρειας Αττικής! Χιλιάδες νεκροί και
αποφασίσει τη διάλυση του ΕΣΥ και
μολυσμένοι, εκατοντάδες στις ΜΕΘ
την παράδοση της Δημόσιας Υγείας
και στους διαδρόμους, ολόκληρος
στους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες.
ο λαός τρομαγμένος και αφημένος
Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά
στην τύχη του προσπαθεί να διασω
«μελέτη σκοπιμότητας», μελέτη-λαθεί με «ατομική ευθύνη». Οι αρμόδιοι
γός για τα νοσοκομεία της Δυτικής
και υπεύθυνοι, ως σύγχρονοι μαυρα
Μακεδονίας, την οποία παρήγγειλε
γορίτες, διαλύουν τα πάντα, παίζουν
-λέει- ο δήμαρχος Κοζάνης! Αμέσως
με τις ζωές μας, κερδοσκοπούν ασύγεννιούνται τα ερωτήματα: 1) Εχει ο
στολα φωνάζοντας «βάστα Covid»...

Δολοφόνοι
νοσοκομείων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΛΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΕΙ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-18

Επιφάνεια 3215.13
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

Κυκλοφορία:

5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜίΤιΤιΤϊΤ
ΤΟ ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
του πρωθυπουργού, ομολογία
αποτυχίας του ΕΟΔΥ
ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ 4.784 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
αναπληρωτών για να καλυφθούν
τα κενά, που όλο θα αυξάνονται
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ και παραστάσεις
διαμαρτυρίας για το επισφαλές avor
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ,
αναδίπλωση του υπ. Υγείας
για το Παίδων Πεντέλης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ^
ΜΕΛΕΤΕΣ:
διαβήτης τύπου 1
και σύνδρομο ΜIS-C
απειλούν τα παιδιά
που νοσούν
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 ΑΛΛΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΕΙ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,16-18

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΑΝ ΩΣ «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 6.900 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Προσπάθησαν να βαφτίσουν
Αναμένεται προσεχώς όχι ο αριθμός των απάντων εκπαιδευτικών
θα μεγαλώσει, αφού τα σχολεία με ευθύνη της κυβέρνησης έχουν
μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού · Το υπουργείο
Παιδείας ανακοίνωσε 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
οι περισσότεροι εξ αυτών όμως με συμβάσεις μόλις τρίμηνης διάρκειας
• Η έμμεση παραδοχή ότι έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας δεν
υπάρχει ικανό δίκτυο ελέγχων - ανίχνευσης - απομόνωσης κρουσμάτων
μετατρέπεται από το κυβερνητικό αφήγημα σε «πλεονέκτημα ανοίγματος
των σχολείων» παρά την ενδεχόμενη μαζική διασπορά
► Του ΚΟΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΑΟΥ

ερισσότεροι από
6.900 εκπαιδευτι
κοί δεν προσήλθαν
χθες στα σχολεία,
τουλάχιστον 4.450
εξ αυτών νοσούν
στο σπίτι τους, ενώ
μειωμένη ήταν η
παρουσία πολλών
παιδιών ειδικά στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση κατά την πρώτη μέρα
του επισφαλούς ανοίγματος των
σχολικών μονάδων, ωστόσο η κυ
βέρνηση επιχαίρει για την επιτυχία
των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων,
κατά τους οποίους εντοπίστηκαν
15.547 κρούσματα εκπαιδευτικών
και μαθητών (περίπου 12.000 θε
τικοί μαθητές με τα σελφ τεστ της
Κυριακής). Η έμμεση παραδοχή ότι
έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας
δεν υπάρχει ικανό δίκτυο ελέγχων
- ανίχνευσης - απομόνωσης κρου

σμάτων (test - trace - isolate) μετατρέπεται από το κυβερνητικό αφή
γημα σε «πλεονέκτημα ανοίγματος
των σχολείων» παρά την ενδεχόμε
νη μαζική διασπορά.
Η κυβέρνηση αναγκάστη
κε ωστόσο χθες να αναδιπλωθεί
ακριβώς εξαιτίας των χιλιάδων
νοσούντων εκπαιδευτικών. Ενώ το
πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
εξήγγειλε 850 νέες προσλήψεις, το
απόγευμα το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε 4.784 προσλήψεις ανα
πληρωτών εκπαιδευτικών, οι περισ
σότεροι εξ αυτών όμως -3.576- με
συμβάσεις μόλις τρίμηνης διάρ
κειας και οι 1.208 αναπληρωτές
(γενικής εκπαίδευσης, μαθητείας,
ψυχολόγοι/κοινωνικοί λειτουργοί)
με συμβάσεις ώς τη λήξη του σχο
λικού έτους. Οι προσλαμβανόμενοι
οφείλουν να παρουσιαστούν και να
αναλάβουν υπηρεσία από την Πα
ρασκευή 14 Ιανουάριου έως και τη
Δευτέρα 17 Ιανουάριου 2022.

«Την πρώτη μέρα μαθημάτων,
χάρη στο σύστημα των μαζικών
τεστ, εντοπίστηκαν πάνω από 15.000
κρούσματα κορονοϊού τα οποία, δια
φορετικά, θα κυκλοφορούσαν στην
κοινότητα μεταδίδοντας πολύ πιο
εύκολα τον ιό [..] Είναι σίγουρο ότι
τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν
κάποια προβλήματα. Ομως θα είναι
μικρότερα από το κέρδος που θα έχει
η κοινωνία, οι γονείς και, κυρίως, τα
παιδιά μας. Με το σαφές αλλά και
ευέλικτο σχέδιο της Πολιτείας, τη
συμπαράσταση των εκπαιδευτικών
και την κατανόηση όλων, σήμερα κά
νουμε ένα βήμα μπροστά. Τα ανοιχτά
σχολεία μπορούν να γίνουν προάγγελος και της ανουαής κοινωνίας» ανέ
φερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή
του. Πρόκειται δίχως άλλο για παρα
δοχή της παταγώδους αποτυχίας του
ΕΟΔΥ, καθώς δεν δουλεύει η ανηλάτηση και ο έλεγχός του όπως θα
έπρεπε. Εάν κυκλοφορούν εκεί έξω
15.000 θετικοί (σ.σ. που βέβαια είναι

πολύ περισσότεροι) και ο ΕΟΔΥ ανα
μένει να ανοίξουν τα σχολεία (που η
δουλειά τους δεν είναι η ιχνηλάτηση
ούτε η διανομή self test) για να το
διαπιστώσει, κάτι πάει αρκετά λάθος.
Φυσικά το επιχείρημα του πρω
θυπουργού είναι έωλο για πολλούς
λόγους. Αν το άνοιγμα των σχολεί
ων ήταν ουσιαστικά μια «ευκαιρία»
για την πολιτεία να απομονώσει τα
κρούσματα, τότε γιατί τα Πανεπιστή
μια ξεκίνησαν χθες χωρίς κανένα
τεστ; Εκτός αν η Πολιτεία έχει όντως
δώσει τελικά μια ευκαιρία στον ιό
να μεταδίδεται πιο εύκολα στην
κοινότητα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και
για το άνοιγμα των φροντιστηρίων
ήδη από την προηγούμενη εβδομά
δα χωρίς ουσιαστικά μέτρα, όπως

καταγγέλλει το Κλαδικό Σωματείο
Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκ
παίδευση (ΣΕΦΚ). «Πιθανόν αν δεν
γίνονταν οι έλεγχοι κάποιοι να μην
ήξεραν ότι νοσούν. Ομως αυτό δεν
αναιρεί το γεγονός πως θα μπορού
σε παράλληλα να υπάρχει τουλάχι
στον μίας εβδομάδας παράταση του
ανοίγματος και να υπάρχει ο ίδιος
έλεγχος με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ»
δηλώνει στην «Εφ,Συν.» ο πρόεδρος
της ΟΛΜΕ, Θόδωρος Τσούχλος.
«Τα πρόσωπα αυτά τα οποία
βρέθηκαν θετικά θα κυκλοφορού
σαν χωρίς να έχουν ιδέα ότι είναι
φορείς της νόσου και ενδεχομένως
θα προκαλούσαν ΙΟπλάσιο αριθμό
κρουσμάτων» επιχειρηματολόγησε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οι-

////////////////////////////////////////////////////^^^

Μετ’ εμποδίων η επανέναρξη των μαθημάτων στη Θεσσαλονίκη
► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΣΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ των επίσημων Αρχών
να βαφτίσουν «ομαλότητα» την έντονη αγωνία
γονέων και μαθητών, τα πολλαπλά προβλήμα
τα με τα τεστ, την αποχή ή κατάληψη συγκρο
τημάτων από μαθητές και τα πρώτα κρούσμα
τα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς ξεκίνησαν τα
μαθήματα στα σχολεία της Θεσσαλονίκης μετά
την εορταστική ανάπαυλα. Κι όμως τίποτα δεν
ήταν κανονικό.
Επισήμως στον Δήμο Θεσσαλονίκης βρέθη
καν 20 μαθητές Δημοτικού θετικοί στα σελφ
τεστ και 6 εκπαιδευτικοί, ενώ σε ό,τι αφορά
τα ΕΠΑΛ, Λύκεια και Γυμνάσια του κεντρικού
δήμου, βρέθηκαν θετικοί 100 μαθητές και 18
εκπαιδευτικοί.
Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Θανάσης
Κοκονάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων
και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, «δεν
ήταν αληθής ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι
χθες το πρωί υπήρχαν σελφ τεστ στα σχολεία,
τη στιγμή που σε συγκρότημα με 300 μαθητές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

είχαν διατεθεί μόλις 30 τεστ». Παράλληλα ο κ.
Κοκονάς επιβεβαιώνει τη μεγάλη αγωνία των
γονέων από την εμφάνιση οποιουδήποτε πρώ
του κρούσματος σε σχολείο, ενώ καταγγέλλει
πως λειτούργησαν σχολεία στη Θεσσαλονίκη
χωρίς προσωπικό καθαριότητας, είτε γιατί δεν
έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους είτε γιατί
το προσωπικό είναι σε καραντίνα και δεν έχει
υπάρξει πρόβλεψη για αντικατάστασή τους.
Είναι χαρακτηριστικό, εξάλλου, το αίτημα
που έστειλε προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο
Σύλλογος καθηγητών του 8ου ΕΠΑΛ (παλιός
«Ευκλείδης») στο οποίο γνωστοποιούνται βαν
δαλισμοί στο κτιριακό συγκρότημα: «Οι κατα
στροφές ήταν εκτεταμένες, όπως επίσης σας
έχουμε ενημερώσει, και κάποιες από αυτές δεν
έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα (αμφιθέ
ατρο, υλικοτεχνική υποδομή)». Οι καθηγητές
ζητούν 24ωρη φύλαξη, αναφέρονται σε καθαριστή, τον Κ.Γ., ο οποίος «εκτελούσε και χρέη
φύλακα, όπου μέχρι τον Οκτώβρη, ενώ είχε τρί
ωρη σύμβαση, έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο και
κάλυπτε το σχολείο μέχρι το τελευταίο διάλειμ

μα»! Κόντρα σε αυτά, λοιπόν, «με δυσάρεστη
έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο σχολείο μας δεν
ήρθε ποτέ συνεργείο καθαρισμού του δήμου.
Το σχολικό μας συγκρότημα καθαρίστηκε με
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των καθαρι
στριών και των φυλάκων που υπάρχουν, ενώ
μάλιστα η μία καθαρίστρια, κατά τις μέρες που
το σχολείο έμεινε κλειστό, της ανατέθηκε να
καθαρίσει και ένα νηπιαγωγείο λόγω απουσίας

καθαρίστριας. Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο
σε συνθήκες πανδημίας το τεράστιο σε μέγεθος
σχολικό συγκρότημα “Ευκλείδης” να διαθέτει
τόσο λίγες καθαρίστριες».
Δύο συμβολικές κινητοποιήσεις σε μεγάλα
σχολικά συγκροτήματα του πολεοδομικού συ
γκροτήματος ολοκλήρωσαν τη χθεσινή ημέρα.
Η πρώτη ήταν η αποχή στο 1 ο Γενικό Λύκειο
Ευόσμου, με τους μαθητές να ζητούν επιστρο
φή της τηλεκπαίδευσης και υγειονομικά μέτρα,
ενώ υπό κατάληψη βρέθηκε το 5ο ΓΕΛ Θεσσα
λονίκης, σχολείο το οποίο στεγάζεται σε kibo
μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής. Εξω από
το σχολείο αναρτήθηκε πανό που έγραφε το
μήνυμα «Η υγεία εκπνέει, ανοίγουν τα σχολεία,
καμιά συμμετοχή σ’ αυτή την κοροϊδία», ενώ
σε ανακοίνωσή τους οι μαθητές ρωτούσαν «Οι
συμβάσεις με γνωστές εταιρείες που κάλυπταν
την τηλεκπαίδευση τελείωσαν;» και ζητούσαν
«άμεση αναθεώρηση των υγειονομικών μέ
τρων στους σχολικούς χώρους και πιθανό προ
σωρινό κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων
της χώρας μέχρι να μειωθούν τα κρούσματα».
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πλεονέκτημα την αποτυχία
Mov06popos μοιάζει η ανοσία αγέΑικ
«Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ επιβεβαίωσε ένα πράγμα: ότι

κονόμου. Και αυτό βέβαια είναι λά
θος, καθώς ο βαθμός επιπολασμού
της νόσου είναι περίπου 2,5 με
πτωχική πορεία (2 θετικοί κολλουν
5 κατά μέσον όρο). Θυμίζουμε, δε,
πως η δήλωση ενός σελφ τεστ δεν
αποτελεί αξιόπιστο δείκτη επιδημιολογικής επιτήρησης καθώς
δεν αποκλείονται οι περιπτώσεις
ψευδών δηλώσεων. Εξάλλου τις
τελευταίες μέρες -προ του ανοίγ
ματος- αυξανόταν δυσανάλογα ο
αριθμός των θετικών κρουσμάτων
στις ηλικίες 0-17 χρόνων. Ενδεικτι
κό των περίεργων αποτελεσμάτων
είναι και το γεγονός πως βάσει των
θετικών σελφ τεστ στα σχολεία η
θετικότητα μετά βίας φτάνει το 1%,
ενώ ο ΕΟΔΥ χθες το απόγευμα έδι

έπειτα από δυο χρόνια τραγικής διαχείρισης και πατα
γώδους αποτυχίας, με τη χώρα να καταρρίπτει κάθε αρ
νητικό ευρωπαϊκό ρεκόρ σε κρούσματα και θανάτους,
επιλέγει την ανοσία αγέλης και όποιος επιβιώσει» ανα

άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς τό
σο για την προστασία των παιδιών που νοσούν όσο και
για τον περιορισμό της διασποράς.
Συνάντηση είχε χθες ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με το Δ.Σ. της Ανώτατης Συνομοσπονδίας

φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για εικόνα απορρύθμισης στα σχολεία
έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης,
σχολιάζοντας πως η κυβέρνηση πανηγυρίζει «ότι με τα
self test βρέθηκαν 16.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί
θετικοί σε Covid! Το γεγονός ότι βρέθηκαν τώρα τόσες
χιλιάδες θετικά κρούσματα επιβεβαιώνει ότι ο ΕΟΔΥ
δεν κάνει ιχνηλάτηση (έχει πέσει στο 1 % των κρουσμά
των) και δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας μεταφέρουν
χωρίς να το γνωρίζουν τον ιό στην κοινωνία». Από την
πλευρά του ο Νόσος Ηλιόπουλος ζήτησε τη χορήγηση

Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), υπογραμμίζο
ντας: «Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία σημαίνει πρώτα
από όλα αραίωση των μαθητών, κατάργηση των συγ
χωνεύσεων, προσλήψεις μαζικά εκπαιδευτικών, δα
σκάλων, καθηγητών, νηπιαγωγών. Σημαίνει βοηθητικό
προσωπικό πολύ περισσότερο με νέες προσλήψεις και
στην καθαριότητα και για τη νοσηλεία κ.λπ. Και βεβαί
ως σημαίνει μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα
τεστ για παιδιά, καθηγητές και δασκάλους με ευθύνη
του ΕΟΔΥ».

νε 12,53% θετικότητα σε rapid τεστ.
Εν τω μεταξύ χθες το πρωί σε
πολλές περιοχές της χώρας παρα
τηρήθηκε το σύνδρομο του σχεδόν
άδειου σχολείου, ειδικά στα Δημο
τικά όπου υπήρξε μειωμένη προσέ
λευση της τάξης του 20-30% εξαιτίας του φόβου πολλών γονιών να
στείλουν τα παιδιά τους. Η υπουρ
γός Παιδείας ανέφερε ότι μέχρι χθες
το απόγευμα δεν υπήρχαν τμήματα
που να είχαν αναστείλει τη λειτουρ
γία τους.
Παράλληλα, υπό κατάληψη βρί
σκονται σχολεία στην Αθήνα, στον
Πειραιά (περίπου 10), τη Θεσσαλο
νίκη, την Αιτωλοακαρνανία, την Πά
τρα και την Κρήτη (πολλά στο Ηρά
κλειο) αλλά και σε άλλες περιφέρειες

της χώρας, ενώ σε αρκετά οι μαθητές
κάνουν αποχή από το μάθημα διαμαρτυρόμενοι. Ζητούν την αλλαγή
του ορίου του 50%+1 για το κλείσιμο
ενός τμήματος, τη δωρεάν παροχή
μάσκας από το κράτος για όλους
τους μαθητές, μικρότερο αριθμό μα
θητών ανά αίθουσα παράλληλα με
τον διορισμό περισσότερων καθη
γητών. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το
νέο πρωτόκολλο, όλος ο μαθητικός
και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα
έκανε χθες το απόγευμα το δεύτερο
τεστ για την προσέλευση σήμερα
στο σχολείο και την Πέμπτη το τρί
το. Σε περίπτωση θετικού σελφ τεστ,
οφείλει ο γονιός να πάει σε δημόσια
δομή (όπου οι ουρές είναι ατελείω
τες) με το θετικό αποτέλεσμα ώστε

να διενεργηθεί rapid στον μαθητή.
Τις επόμενες μέρες ο αριθμός
των απάντων εκπαιδευτικών θα
μεγαλώσει, αφού τα σχολεία με
ευθύνη της κυβέρνησης έχουν μεταχραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης
του κορονοϊού, ανέφεραν σε συνέ
ντευξη Τύπου χθες οι εκπρόσωποι
δώδεκα Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
ΕΛΜΕ. Οπως υπογράμμισαν, τα
χιλιάδες έκτακτα κενά έρχονται να
προστεθούν στα πάνω από 5.500
λειτουργικά κενά στην Πρωτοβάθ
μια Εκπαίδευση και στα περισσότε
ρα από 3.500 χιλιάδες στη Δευτερο
βάθμια, που δεν καλύπτονται από
τις χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρ
νησης για τις προσλήψεις.

Στάοη εργασίας και
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το υπουργείο Παιδείας

ΟΛΜΕ: 15 μαθητές ανά τμήμα
και δωρεάν τεστ για όλους
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο υπουργείο
Παιδείας με αίτημα τη λειτουργία των σχολείων με
πραγματικά μέτρα προστασίας πραγματοποίησαν
χθες εκπαιδευτικοί έπειτα από στάση εργασίας που
προκήρυξε η ΟΛΜΕ. Ανάμεσα στα αιτήματα της
εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται η μείωση των
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μαθητών ανά τάξη σε 15 άτομα, το πάγωμα στις
συγχωνεύσεις των τμημάτων, τα δωρεάν rapid και
self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και
οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαρι
ότητα των σχολείων.
Το σύνθημα που ακούστηκε περισσότερο ήταν το

«Πάρτε μέτρα για την πανδημία, 15 μαθητές σε όλα
τα σχολεία». Οπως τόνισε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ,
Θόδωρος Τσούχλος, π ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για το
επισφαλές 50%+1 που απαιτείται για το κλείσιμο
σχολικών τμημάτων, ενώ χρειάζεται να ληφθεί ει
δική μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες. Μιλώντας στην «Εφ,Συν.» ο
Γιάννης Μαρίνης, μέλος του Δ.Σ. της Γ ΕΛΜΕ Δυτι
κής Αθήνας, τόνισε ότι η κινητοποίηση έγινε εξαιτίας
των ανύπαρκτων ουσιαστικά μέτρων της κυβέρνη
σης για το άνοιγμα των σχολείων. «Δεν αρκεί το
επιπλέον ένα self test Η κυβέρνηση θα πρέπει να
σπάσει-αραιώσειτα σχολικά τμήματα, για να μπορέ
σουν να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Εάν δεν αλλά
ξουν τα πρωτόκολλα, θα κλείσουν πολλά τμήματα».
Σε ερώτησή μας για τα πάνω από 15.000 κρού
σματα που λέει το υπουργείο Παιδείας ότι εντο
πίστηκαν, ο κ. Μαρίνης ζητά ιχνηλάτηση από τον
ΕΟΔΥ και όχι τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Ανησυχία
tns ΠΝ0 για
τα ποΑΑά
κρούσματα
στα πΑοία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ του
κινδύνου για τα πολλά
κρούσματα κορονοϊού που
καταγράφονται το τελευταίο
δεκαήμερο στα πλοία
της ακτοπλοΐας κρούει η
διοίκηση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας
(ΠΝΟ) και ζητά την άμεση
παρέμβαση του υπουργείου
Ναυτιλίας και όλων των
αρμοδίων, προκειμένου να
λπφθούν και να τηρηθούν
τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας.
Η Ομοσπονδία σε
ανακοίνωσή της καταγράφει
την εύλογη ανησυχία
που προκαλείται στον
χώρο της ναυτεργασίας
και, όπως κάνει γνωστό,
ήδη μέσω του Ειδικού
Τμήματος Επιθεώρησης,
Παρακολούθησης και
Ελέγχου έχει έρθει σε
επικοινωνία με τις λιμενικές
αρχές και την Υπηρεσία
Υγειονομικού (Υ.Υ.) του
Λιμενικού Σώματος,
ζητώντας την άμεση λήψη
όλων των απαραίτητων
και ενδεικνυόμενων
μέτρων και την εφαρμογή
των επιβαλλόμενων
υγειονομικών πρωτοκόλλων
για να προστατευτούν
αποτελεσματικά τόσο τα
μέλη του πληρώματος όσο
και οι επιβαίνοντες κάθε
πλοίου.
«Η κρισιμότητα της
όλης κατάστασης και
των περιστάσεων δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο
εφησυχασμού και
ολιγωρίας» επισημαίνει η
ΠΝΟ και δηλώνει ότι θα
παρακολουθεί τη λήψη
και εφαρμογή όλων των
αναγκαίων μέτρων και θα
πράττει ανάλογα με τις
ενδεικνυόμενες σε κάθε
περίπτωση παρεμβάσεις.

ΧΡ.ΠΑΠ.

Μ.-Α.Κ.
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► Tns ΕΥΑΙΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ην ανάγκη εμβολια
σμού των παιδιών
από 5 έως 11 ετών
τόνισε η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτρο
πής Εμβολιασμών,
ggggggl
Μαρία Θεοδωρίδου,
κατά τη χθεσινή ενη
μέρωση. Με πολλές μακροσκοπικές
επιπτώσεις του κορονοϊου να είναι
ακόμη άγνωστες, ολοένα και περισ
σότερες μελέτες που ερευνούν την
εμφάνιση σοβαρών επιπτώσεων
στην υγεία των παιδιών εξαιτίας
του κορονοϊού φτάνουν στο φως.
Σπάνιος αλλά υπαρκτός είναι
ο κίνδυνος νόσησης σε παιδιά με
το πολυσυστηματικό φλεγμονώ
δες σύνδρομο, γνωστό ως MIS-C,
όπως επισήμανε η κ. Θεοδωρίδου.
Το σύνδρομο, που εμφανίζεται
δύο με έξι βδομάδες μετά την ήπια
ή ολιγοσυμπτωματική νόσηση με
κορονοϊό, μπορεί να αποτραπεί με
δύο δόσεις εμβολίου που προστα
τεύουν κατά 91% από την ασθένεια,
σύμφωνα με το ECDC. Πρόκειται για
νόσο που χαρακτηρίζεται από συ
μπτώματα φλεγμονής και βλάβη σε
ζωτικά όργανα, όπως σοβαρή μυο
καρδίτιδα και οξεία νεφρική βλάβη,
με περιστατικά να έχουν διαγνωστεί
και στη χώρα μας.
Εντύπωση προκάλεσε ακόμη η
αναφορά της για πρόκληση διαβή
τη τύπου 1 σε παιδιά κάτω των 18
ετών εξαιτίας νόσησης από Covid.
«Η λοίμωξη είναι γνωστό ότι προκαλεί παράγοντα αυξημένου κινδύ
νου για διαβήτη, αλλά φαίνεται ότι
δρομολογεί και τη διάγνωση νέων
περιπτώσεων. (...) Πρέπει να υπάρχει
μια ευαισθητοποίηση από γονείς,
γιατρούς και παιδιά, όταν εμφανί
ζονται συμπτώματα τα οποία σχε
τίζονται με τον διαβήτη τύπου 1»,
υπογράμμισε η κ. Θεοδωρίδου.
Μέχρι σήμερα περίπου 37.000
παιδιά έχουν εμβολιαστεί. Αν και
δεν υπάρχει ανάγκη χορήγησης
τρίτης δόσης, εξαίρεση αποτελούν
τα παιδιά με πρόβλημα ανοσοκατα-
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Εκστρατεία πειθούς για
τον εμβολιασμό στα παιδιά
Αναδίπλωση για ίο Παίδων
Πεντέλης: θα συνεχίσει τη
λειτουργία του παράλληλα με
τους εμβολιασμούς · Αλλοι 85
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ
οι διασωληνωμένοι φτάνουν τους
654, με δεκάδες να νοσηλεύονται
εκτός ΜΕΘ · Ηθετικότητα
υπολογίζεται σε 21,28%
στολής λόγω χρόνιου νοσήματος ή
φαρμάκων, για τα οποία συστήνεται η ενίσχυση της προστασίας τους
με αναμνηστική δόση. Οσα παιδιά
έχουν κάνει μία δόση εμβολίου και
έπειτα νόσησαν δεν χρειάζεται να
κάνουν δεύτερη, ενώ σε παιδιά που
νόσησαν πριν εμβολιαστούν συστήνεται η χορήγηση μίας δόσης έπειτα
από τρεις μήνες.
Ερωτηθείς σχετικά με τη μετα
τροπή του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
σε mega εμβολιαστικό κέντρο, ο κ.
Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε πως
το νοσοκομείο θα λειτουργήσει κα

νονικά μέχρι την επόμενη Δευτέρα,
ενώ λίγο αργότερα η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, υπό
τη γενική κατακραυγή για την ακα
τανόητη απόφαση, αναγκαζόταν σε
ολική αναδίπλωση ανακοινώνοντας
ότι το παιδιατρικό νοσοκομείο «θα
εξακολουθήσει να λειτουργεί πλή
ρως, να δέχεται τακτικά περιστατι
κά για νοσηλείες, χειρουργεία και
τακτικά ιατρεία» παράλληλα με την
εξυπηρέτηση των επειγόντων περι
στατικών και τη λειτουργία του ως
εμβολιαστικού κέντρου..
Οι εργαζόμενοι του Παίδων

Πεντέλης τάσσονται σύσσωμοι
ενάντια στη διακοπή της τακτικής
λειτουργίας του νοσοκομείου. Σε
ανακοίνωσή τους τονίζουν πως το
νοσηλευτικό ίδρυμα ήδη λειτουρ
γεί και ως εμβολιαστικό κέντρο με
τέσσερις γραμμές, εμβολιάζοντας
περισσότερα από 400 παιδιά καθη
μερινά. «Επιπλέον υποστηρίζουμε
από οκταμήνου με προσωπικό και
το εμβολιαστικό κέντρο του Σισμανογλείου Νοσοκομείου», επισημαί
νουν, ενώ υπογραμμίζουν πως ένα
πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο με
κλινική Covid και ΜΕΘ «υποβιβάζε

Οι νεφροπαθεί$ ζητούν δωρεάν rapid και μοριακά τεστ
ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ συνταγογράφηση των rapid tests ή
μοριακών ελέγχων σε νεφροπαθείς ασθενείς ζητά
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών από το
υπουργείο Υγείας. Οι νεφροπαθείς που υποβάλλο
νται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους κάθε φορά που
επισκέπτονται δομές υγείας -ακόμη και τρεις φορές
την εβδομάδα για να επισκεφθούν μονάδα αιμοκά
θαρσης- επιβαρύνονται οι ίδιοι με το δυσβάστακτο

κόστος των τεστ. Η ΠΟΝ καλεί το υπουργείο Υγείας
«να εφαρμόσει άμεσα τη δωρεάν συνταγογράφηση
των rapid tests ή PCR των νεφροπαθών μέσω του
ΕΟΠΠΥ, μέτρο το οποίο εφαρμόζεται και ισχύει σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες», ενώ ζητά και οι μάσκες
υψηλής προστασίας να διατίθενται σε λογικό ανα
γκαίο αριθμό από τα ιδιωτικά φαρμακεία με βάση
τον ΑΜΚΑ του νεφροπαθούς.

ται σε ένα σχεδόν επαρχιακό κέντρο
υγείας ή ακόμη χειρότερα σε επίπε
δο παλαιού ΙΚΑ».
Η εκτός ελέγχου κατάσταση στα
νοσοκομεία της χώρας μεταφρά
ζεται και πάλι σε δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ
-πολλοί εξ αυτών για μέρες- και
υπερδιπλάσιες εισαγωγές στα ΤΕΠ.
Χαρακτηριστικά, όπως καταγγέλλει
η ΠΟΕΔΗΝ, μέχρι χθες, στο Κρατι
κό της Νίκαιας υπήρχαν 8 διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό εκτός
ΜΕΘ, 10 στον «Ερυθρό Σταυρό», 4
διασωληνωμένοι στο «Θριάσιο», 3
στο «Γεννηματάς» και 3 στο «Σισμανόγλειο».
Από χθες το «Σισμανόγλειο» νο
σοκομείο μετατράπηκε για άλλη μια
φορά σε νοσοκομείο αποκλειστικά
για Covid περιστατικά, ενώ, σύμφω
να με τον κ. Πλεύρη, το Στρατιωτικό
Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ θα καλύπτει τα
μη Covid περιστατικά, όπως και το
Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομεί
ου των «Αγίων Αναργύρων», οδηγώ
ντας περιστατικά υπόλοιπης νοση
ρότητας σε ακύρωση. Η απόφαση
που αναγκάζει ακόμη ένα νοσηλευ
τικό ίδρυμα να μετατραπεί σε μονοθεματικό προκάλεσε τη σφοδρή
αντίδραση της ΟΕΝΓΕ, που έκανε
λόγο για εμπαιγμό, αφού μόλις πριν
από δύο μήνες ο υπουργός Υγείας
απέρριπτε τη δημιουργία μονοθεματικών νοσοκομείων.
ΧΘες εντοπίστηκαν 27.766 νέα
κρούσματα έπειτα από τη δι• ενέργεια 130.443 τεστ, με τη
θετικότητα να υπολογίζεται σε
21,28%. Αλλοι 85 άνθρωποι έχα
σαν τη ζωή τους, ενώ οι ασθενείς
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι φτάνουν τους 654.

Ϊ
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 ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

1,11

Επιφάνεια 1138.79
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

Κυκλοφορία:

1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Συγκέντρωση την Πέμπτη στις 5 μ.μ.
στο υπουργείο Υγείας και παρεμβάσεις
σε δημόσια νοσοκομεία
ΣΕΛ. 11

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ασθενείς σε φορεία επειδή
δεν τους δέχεται ο ιδιωτικός τομέας!
77 ασθενείς παραμένουν στα ΤΕΠ αντί να διακομιστούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία /
Συγκέντρωση σήμερα από το ΕΚ Πειραιά και σωματεία / ΚΚΕ: «Αέρας κοπανιστός» η «συμβολή»
του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση της πανδημίας, που διαφημίζει η κυβέρνηση
>

Επικίνδυνη αναστολή εφημεριών - τακτικών ιατρείων και στο Παίδων Πεντέλης
ΣΕΛ. 11

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

1
Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Παίρνουν στα χέρια τους την υπεράσπιση
της ζωής και της υγείας του λαού
Συγκέντρωση την Πέμπτη στις 5 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας και παρεμβάσεις σε δημόσια νοσοκομεία
α επιτακτικά τους αιτήματα για την προστασία

δικάτα: Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Νομού Ατ

της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζο
μένων μέσα στις συνθήκες ραγδαίας εξάπλω-

τικής, Οικοδόμων Αθήνας, Επισιτισμού - Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, Εμποροϋπαλλήλων Α
θήνας, Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Ατ
σης της πανδημίας θέτουν στο επίκεντρο συν
δικάτα από κάθε κλάδο, σωματεία υγειονομικών καιτικής, Φαρμάκου - Καλλυντικών Αττικής, Γάλακτος φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με τη συΤροφίμων - Ποτών Αττικής, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Α
θήνας, Τύπου - Χάρτου, Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ατ
γκέντρωση που οργανώνουν την Πέμπτη 13 Γενά
τικής, Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών
ρη στις 5 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο
Επιχειρήσεων Αττικής, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕτης κινητοποίησης τα σωματεία θα δώσουν συνέ
ΕΜΑΓΕΝ, Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Νομού
ντευξη Τύπου.
Αττικής. Επίσης, πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτικών
Στην κινητοποίηση στο υπουργείο καλεί το Ερ
και πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιων νοσοκομείων.
γατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ε
Στη συγκέντρωση των σωματείων στο υπουργείο
νώ την ίδια μέρα στις 11 π.μ. θα προχωρήσει σε πα
Υγείας καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.
ραστάσεις διαμαρτυρίας σε υγειονομικές δομές της
Ανατολικής Αττικής.
Τα σωματεία απαιτούν μαζικά και επαναλαμβανό
τ
μενα δωρεάν τεστ για όλο τον πληθυσμό, οργάνωση
της επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικής ιΣυγκέντρωση - παράσταση διαμαρτυρίας διοργαχνηλάτησης στους χώρους εργασίας με ευθύνη του
νώνουν την Πέμπτη 13 Γενάρη στις 6.30 μ.μ. στο υ
κράτους, με έλεγχο των μέτρων προστασίας, καθώς
πουργείο Μακεδονίας - Θράκης τα εργατικά σω
και με οργάνωση προληπτικών ελέγχων σε μεγάλες
ματεία της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας τον αγώνα
βιομηχανικές ζώνες και επιχειρήσεις, με ευθύνη του
για την προστασία της υγείας του λαού.
ΕΟΔΥ και του ΣΕΠΕ. Εξασφάλιση αδειών ειδικού
Το κάλεσμα απευθύνουν τα Σωματεία: Οικοδό
σκοπού, με το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά
μων, Εμποροϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Εμφι
το κράτος και την εργοδοσία. Μέτρα για τακτικά και
αλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας, ΣΕΤΕΠΕ, Ιδι
ασφαλή δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες και
ωτικών Υπαλλήλων, Εργαζομένων ΟΤΑ και Τροφί
στα μέσα μεταφοράς προσωπικού των εταιρειών, με
μων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.
πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, απαγόρευ
Σε συμμετοχή στην κινητοποίηση καλούν η Ομο
ση των αναστολών συμβάσεων και των απολύσεων.
σπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας,
Επίσης, ενίσχυση του προγράμματος μαζικού εμ
η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς του ερ
βολιασμού, ειδικά σε προσφυγικούς καταυλισμούς
γατικού - λαϊκού κινήματος.
και στους μετανάστες εργάτες, χωρίς όρους και προ
ϋποθέσεις, πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ε
νημέρωση του λαού με επίκεντρο τους χώρους δου
Στη Λαμία θα πραγματοποιηθούν εξορμήσεις σε
λειάς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, κοινωνικές
χώρους δουλειάς, ενώ την Πέμπτη 13 Γενάρη στις
ομάδες «υψηλού κινδύνου». Κρατική χρηματοδότη
6.30 μ.μ. το Εργατικό Κέντρο καλεί σε πικετοφορία.
ση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήμα
Στη Χαλκίδα, σωματεία θα πραγματοποιήσουν πα
τος Υγείας. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγεί
ρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς όπως οι ιχθυοκαλ
ας, με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και τα διαγνωστι
κά. Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
λιέργειες του ομίλου «Avramar» και η «Μιμικός», α
Μέχρι στιγμής το κάλεσμα υπογράφουν τα Συν
παιτώντας μέτρα προστασίας με ευθύνη της εργο

Τ

Σ η Θεσσαλονίκη

Στη Στερεά Ελλάδα

δοσίας, ενώ σωματεία της περιοχής προγραμματί
ζουν συγκέντρωση την Παρασκευή 14 Γενάρη στις
7 μ.μ. στην πλατεία Ταχυδρομείου.
Στη Βοιωτία, τα δύο Σωματεία Εργαζομένων στα
νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς, σε συνεργασία
με την Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Βοιωτίας, το
Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς και σωματεία της πε
ριοχής, σχεδιάζουν αγωνιστική κινητοποίηση, απαι
τώντας την άμεση ενίσχυση των δύο νοσοκομείων
και να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για ενδεχόμε
νη συγχώνευσή τους.

των λίγων», σημειώνει στο κάλεσμά της η ΟΕΝΓΕ,
επισημαίνοντας για τα κυβερνητικά μέτρα: «Ανακύ
κλωση των ίδιων και των ίδιων μέτρων, με τα γνω
στά τραγικά αποτελέσματα, παράλληλα με την επι

τάχυνση της υλοποίησης του σχεδίου τους για το
"νέο ΕΣΥ". Ενα "νέο ΕΣΥ" στηριγμένο στα συντρίμ
μια του ιδιωτικοποιημένου και εμπορευματοποιη
μένου ΕΣΥ που οικοδόμησαν όλες οι προηγούμενες

Στη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας καλεί και
η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
(ΟΕΝΓΕ), ενώ οργανώνει, επίσης την Πέμπτη, μέ

κυβερνήσεις και το οποίο θα είναι φτιαγμένο από τα
ίδια σαθρά υλικά της οικονομικής ανταποδοτικότητας, της αυτοχρηματοδότησης, της επέκτασης της
επιχειρηματικότητας.
Η υπεράσπιση της υγείας και της ζωής μας βρί
σκεται στα χέρια μας, είναι δική μας υπόθεση. Οι
αγώνες μας, η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση
και δράση, η δική μας ασπίδα προστασίας απένα
ντι στη βάρβαρη πολιτική τους».

ρα πανελλαδικής δράσης για τα νοσοκομεία και
καλεί τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών σε όλη
τη χώρα να προχωρήσουν από κοινού με τα σωμα
τεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία, τα συνδι

Συγκεντρώσεις mi
πρωτοβουλίες σε οΑη τη χωρά

Μέρα δράσης στα νοσοκομεία

κάτα και τους μαζικούς φορείς σε πολύμορφες κι
νητοποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων. Στη μέ
ρα δράσης και στη συγκέντρωση στο υπουργείο κα
λεί και η ΠΟΕΔΗΝ.
Στην κατεύθυνση αυτή, σύλλογοι υγειονομικών

μαζί με σωματεία και φορείς θα πραγματοποιή
σουν αγωνιστικές παρεμβάσεις στα δημόσια νο
σοκομεία, απαιτώντας την ουσιαστική θωράκισή
τους για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Μεταξύ άλ
λων προγραμματίζονται τα εξής: Το Σωματείο Ερ
γαζομένων Νοσοκομείου «θριάσιο» πραγματοποι
εί συγκέντρωση στη 1 μ.μ. στην είσοδο του νοσο
κομείου, μαζί με σωματεία και φορείς της Δυτικής
Αττικής. Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου
«Μεταξά» καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 8
π.μ. στο προαύλιο. Το Σωματείο Εργαζομένων ΚΑΤ
οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 μ.μ. στη
διοίκηση. Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομεί
ου «Ευαγγελισμού» στις 8 π.μ. στα ΤΕΠ.
«Ανοσία της αγέλης για τον λαό και για τα κέρδη

Στο ίδιο πλαίσιο, συγκεντρώσεις πραγματοποιού
νται την Πέμπτη 13 Γενάρη από σωματεία - φορείς
- Εργατικά Κέντρα:
- Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο καλεί στις 6.30
μ.μ. στα γραφεία του (Κολοκοτρώνη 20).
- Στα Γιάννενα, το Εργατικό Κέντρο καλεί στις
12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου και σε παράσταση
διαμαρτυρίας στον ΕΟΔΥ, στη 1.30 μ.μ. στη Διεύ
θυνση Εκπαίδευσης στη διαμαρτυρία των γονιών
και των εκπαιδευτικών, και στις 6.30 μ.μ. σε πικε
τοφορία από το Εργατικό Κέντρο.
- Στην Καρδίτσα, στις 11 π.μ. παράσταση διαμάρτυρίας στην είσοδο του Κέντρου Υγείας.
- Στο Ηράκλειο, στη 1 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ.
- Στη Λευκάδα, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Α
γίου Μηνά.
- Στη Ζάκυνθο, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συ
γκέντρωση στις 7 μ.μ στην Περιφερειακή Ενότητα
(παλιά νομαρχία).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Νοσηλεύονται στα φορεία γιατί τους απορρίπτει ο ιδιωτικός τομέας!
• Αποκαλυπτική καταγγελία για 17 ασθενείς που παραμένουν στα ΤΕΠ

αντί να διακομιστούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία
• Συγκέντρωση σήμερα στο Νοσοκομείο από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και σωματεία
ε μια καταγγελία - κόλαφο από το Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαι
ας κατέρρευσε για άλλη μια φορά χτες το αφήγημα της κυβέρ
νησης περί «συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα», μέσα από το ο
ποίο επιχειρεί να απαντήσει στο δίκαιο αίτημα της επίταξης των ιδιω
τικών κλινικών άνευ όρων και προϋποθέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, χτες τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας ήταν
φρακαρισμένα από ασθενείς, ανάμεσά στους οποίους ήταν και ένας διασωληνωμένος, και οι οι οποίοι νοσηλεύονταν εκεί καθώς δεν υπήρχαν
άλλες διαθέσιμες κλίνες στο Νοσοκομείο. Οπως καταγγέλλει η Μ. Α-

Μ

γρογιάννη, παθολόγος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και γε
νική γραμματέας της ΕΙΝΑΠ, πρόκειται για νοσούντες που δεν είχαν
γίνει δεκτοί στον ιδιωτικό τομέα διότι ήταν «βαριά ασθενείς»! Ολα αυτά
όταν μόλις χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλω
νε ότι «οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα διαθέτουν στο ΕΣΥ α
πό το 10% έως το 15% των απλών κλινών τους για νοσηλείες COVID»
και ότι έτσι εξασφαλίζονται τάχα επιπλέον 300 - 400 κλίνες COVID.
Αναλυτικά η καταγγελία που έκανε χτες η Μ. Αγρογιάννη:
«Στο κλείσιμο της γενικής εφημερίας του Κρατικού Νίκαιας σήμερα
(σ.σ. χτες), 17 ασθενείς, ανάμεσά τους και ένας διασωληνωμένος, παρέμειναν στα ΤΕΠ λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών για να νοσηλευτούν.
Με βάση την οδηγία του υπουργείου Υγείας, οι ασθενείς δηλώθη
καν στην ειδική πλατφόρμα του ΟΔΙΚ, προκειμένου να διακομιστούν
στις κλίνες του ιδιωτικού τομέα.

Οπως πληροφορηθήκαμε, όμως, στις ιδιωτικές κλινικές υπάρχουν
και αυτήν τη φορά "κριτήρια εισαγωγής"! Δεν μπορούν να διακο
μιστούν ασθενείς με συμπτώματα πολύ σοβαρής νόσου, χειρουρ
γικοί ασθενείς, ασθενείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση κ.λπ. Δη
λαδή για άλλη μια φορά η "τεράστια συμβολή" του ιδιωτικού τομέα
περιορίζεται όχι μόνο σε μετρημένες κλίνες έναντι αδρής αμοιβής,
αλλά και σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα μόνο!
Και σαν να μην έφτανε αυτό, π τελευταία ενημέρωση που έγινε το
μεσημέρι από τη 2η ΥΠΕ είναι ότι δεν πρόκειται να διακομιστεί κανένας
ασθενής σήμερα. Αρα ή θα πρέπει να βρεθούν κρεβάτια να νοσηλευ
τούν ή θα παραμείνουν (άγνωστο για πόσο) σε φορεία στα Επείγοντα.
Η κατάσταση είναι οριακή και επικίνδυνη για τους ασθενείς! Πρέ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πει τώρα να σταματήσει η κοροϊδία της κυβέρνησης! Να προχωρή
σει σε πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του, ά
νευ όρων και χωρίς καμία αποζημίωση!».
Υπενθυμίζεται ότι η κατάπτυστη συμφωνία κυβέρνησης και κλινικαρχών
προβλέπει τη διάθεση 300 απλών κλινών με διπλάσια αποζημίωση από
τον ΕΟΠΥΥ, ενώ δίνει το δικαίωμα διαλογής ασθενών στους κλινικάρχες, αποκλείοντας χιλιάδες ασθενείς που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια ει
σαγωγής, όπως έγκυες, νεφροπαθείς και με σοβαρά συμπτώματα COVID.
Οπως αναφέρεται στο εξαιρετικά επείγον έγγραφο (7/1/2022) του υπουρ
γείου Υγείας προς τους διοικητές της 1ης και 2ης ΥΠΕ, τα κριτήρια νοση
λείας ασθενών COVID προς τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές προβλέ
πουν ότι «μπορούν να διακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενείς (...) χω

ρίς την παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων πολύ σοβαρής νόσου, που
μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική υποστήριξη ανα
πνοής. Εξαιρούνται επίσης ασθενείς που χρήζουν άμεσης αντιμετώπι-

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Αέρας κοπανιστός» η «συμβολή»
του ιδιωτικού τομέα
στη διαχείριση της πανδημίας
Σε σχόλιό του για την ψευδεπίγραφη «συμβολή» του ιδιωτι
κού τομέα Υγείας και την ανάγκη επίταξης, το Γραφείο Τύπου

της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:
«Για μια ακόμη φορά η "συμβολή" του ιδιωτικού τομέα στη
διαχείριση της πανδημίας - και πάντα με το αζημίωτο - αποδεικνύεται "αέρας κοπανιστός". Οχι μόνο μπαίνουν "κριτήρια
εισαγωγής", που ουσιαστικά αφορούν μόνο ασθενείς με ήπια
συμπτώματα, αλλά και σήμερα (σ.σ. χτες) - υποτίθεται πρώτη
μέρα εφαρμογής του μέτρου - περιστατικά παραμένουν “παρκαρισμένα" στα Τμήματα Επειγόντων, σε φορεία και σε ράντζα,
χωρίς κανένα από αυτά να διακομίζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Αντί να στήρίξει το δημόσιο σύστημα Υγείας και να επιτάξει πραγ
ματικά τον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση θέτει νοσοκομεία εκτός
μάχης, π.χ. Παίδων Πεντέλης, ή τα μετατρέπει σε μιας νόσου, α
φήνοντας στο έλεος τις αυξημένες ανάγκες για COVID, αλλά και
για μη COVID περιστατικά, η περίθαλψη των οποίων είτε αναβάλ
λεται επ’ αόριστον είτε εναπόκειται στην τσέπη των ασθενών».

σης από άλλη ειδικότητα, όπως χειρουργικοί ασθενείς, ασθενείς με ο
ξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυοι, ασθενείς σε τεχνητό νεφρό κ.λπ.».

Συγκέντρωση σήμερα
στο Νοσοκομείο Νίκαιας
Με αφορμή την παραπάνω άθλια κατάσταση, σε συγκέντρωση σή
μερα στις 11 ίο πρωί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας καλούν το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σωματεία της πειραιώτικης περιφέρει
ας και φορείς της Νίκαιας.
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Ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε
ποντάρει στο αυξημένο
τέστινγκ και στην ενίσχυση
των εμβολιασμών.
Η φωτογραφία, από
την επίσκεψή του, tis
γιορτέβ, στην Παιδόπολη
Ayios Ανδρέαβ, η οποία
φιλοξενεί παιδιά που έχουν
κακοποιηθεί

«Κάν’ 10 0IIG)S
ο Μακρόν»
Εισηγήσεις για πιο σκληρή γραμμή απέναντι
στους ανεμβολίαστους επεξεργάζεται ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά προς το παρόν δεν τις προκρίνει

«ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ». Ο Πρωθυ
πουργός έχει επιλέξει να προτάσσει
τις αποφάσεις περιορισμού και απα
γορεύσεων ως «πράξη δικαιοσύνης»
προς τους περισσότερους και ειδικά
στην τρέχουσα εβδομάδα δεν αναμέ
νονται καινούργια δραστικά μέτρα,
αλλά η παράταση των ισχυόντων με
τπθανές σημειακές αλλαγές. Ομως στο
τραπέζι παραμένουν (και) σκληρές
επιλογές που, όπως επιβεβαιώνουν
κυβερνητικά στελέχη, συζητούνται
εντατικά τόσο ενδοκυβερνητικά όσο
και στο πλαίσιο της Επιτροπής Επι
στημόνων. Το σίγουρο είναι ότι ο χρό
νος μετρά αντίστροφα για την επιβολή
των πρώτων προστίμων στους 60+
οι οποίοι δεν θα προγραμματίσουν
εμβολιασμό μέχρι τις 16 Ιανουάριου απόφαση από την οποία το Μαξίμου
δεν θα υπαναχωρήσει. Λίγο περισ
σότερος χρόνος, μέχρι το τέλος του
Μαρτίου συγκεκριμένα, δίνεται στους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς, για
τους οποίους θα πρέπει να θεωρείται
ειλημμένη η κυβερνητική απόφαση
να δουν οριστικά την πόρτα της εξό
δου από τις δομές υγείας και όχι να
παραταθεί εκ νέου το υφιστάμενο
καθεστώς αναστολής εργασίας.
Υπό συζήτηση αλλά δίχως να προ
διαγράφονται εξελίξεις αυτή την
εβδομάδα παραμένουν άλλες δύο
παράμετροι. Πρώτον, η επέκταση
του μέτρου υποχρεωτικότητας εμβολι
ασμού με ηλικιακά (στους 50-59 ετών)
και όχι επαγγελματικά κριτήρια, κατά
το μοντέλο των εκατοντάδων χιλιά
δων 60άρηδων. Δεύτερον, ο πλήρης
αποκλεισμός των ανεμβολίαστών,
όποτε και αν χρειαστεί, από χώρους
εστίασης και διασκέδασης, όπου μέ
χρι στιγμής έχουν πρόσβαση έστω
και μόνο στα τραπεζάκια έξω και με
αρνητικό εργαστηριακό τεστ.

χεία από τους ειδικούς, στοχευμένα
μπλόκα και υποχρεωτικότητες στα
ωρίς «εκπτώσεις» προς τους
χνάρια άλλων Ευρωπαίων.
ανεμβολίαστους και δίχως
Ανάμεσα σε αυτούς ο ιταλός πρω
δεύτερες σκέψεις για περαιτέ
θυπουργός Μάριο Ντράγκι που
ρω αποφάσεις «απομόνωσής» τους,
πρώτος είχε σηκώσει τη δύσκολη
όπως η οριστική έξοδος αντιεμβοσυζήτηση περί υποχρεωτικότητας
λιαστών από το ΕΣΥ ή το μηνιαίο
εμβολιασμού και ο γάλλος πρόεδρος
πρόστιμο για όσους άνω των 60 ετών
Εμανουέλ Μακρόν που εσχάτως
επιμένουν στην άρνηση της «Ελευ
«έτρεξε» σε... μετωπική απέναντι
θερίας», μελετά το Μαξίμου σχέδια
στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και
αντιμετώπισης της Ομικρον ενόσω
με τον οποίο επίκειται, παρεμπιπτό
η Δέλτα εξακολουθεί να πιέζει τα
ντως, συνάντηση του Μητσοτάκη
νοσοκομεία.
εντός του Φεβρουάριου επί γαλλικού
Εισηγήσεις για πιο σκληρή στάση
εδάφους, με κύριο αντικείμενο πά
με δραστικές κινήσεις, που πάντως
ντως όχι τις πανδημικές εξελίξεις ή
δεν θα επηρεάζουν το πλειοψηφικό
τους εμβολιασμούς αλλά μια διεθνή
μέτωπο των εμβολιασμένων ούτε
περιβαλλοντική διάσκεψη.
την κοινωνικοοικονομική δραστη
ριότητα, φτάνουν στο πρωθυπουργικό γραφείο και συζητήσεις για
νέα μέτρα - μπλόκο στους μη εμβο
λιασμένους εξελίσσονται τόσο στην
κυβέρνηση όσο και στους ειδικούς.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επικοινωνιακά και σε επίπεδο ρη
τορικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Η
πολιτική απεχθάνεται τα ημίμετρα, πρωτίατωε γιατί σχεδόν ποτέ δεν
ποντάρει στο αυξημένο τέστινγκ και
οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα και στο τέλοε ms μέραε αφήνουν κάθε
στην ενίσχυση των εμβολιασμών και
πλευρά δυσαρεστημένη - και εκείνη που εκ πρώτηε όψηε ήταν ευνοη
δεν προκρίνει τα... γαλλικά απένα
μένη και την άλλη που όδευε στην απομόνωση, δαχτυλοδεικτούμενη.
ντι στους αντιεμβολιαστές (μετριοΚάπωε έτσι παίζεται επί μήνεε το παιχνίδι με τουε εμβολιασμένουε και
παθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα
τουε ανεμβολίαστουε - που η κυβέρνηση στοχοποιεί, χωρίε ωστόσο οι
πληρώνουν το μάρμαρο οι πολλοί),
κινήσειε τηε να συνοδεύονται και από εκείνα τα μέτρα που πραγματικά
παρότι κυβερνώντες ή επιστήμο
νες έχουν ανοίξει κατά καιρούς με
θα τραβούν μια διαχωριστική γραμμή, με το εμβόλιο ανάμεσα. Αν οι
τις δηλώσεις τους μέτωπο ευθείας
προσδοκίεε διαψευστούν και το πέμπτο κύμα με την Ομικρον δεν κοπάσει
σύγκρουσης α λα Μακρόν.
γρήγορα, οι επιλογέε δεν είναι πολλέε: Η κυβέρνηση θα πρέπει να καΠρακτικά πάντως το Μαξίμου έχει
ταλήξει σε καθαρέε αποφάσειε, εάν θέλει και ένα καθαρό αποτέλεσμα.
οδηγηθεί και συνεχίζει να ζυγίζει,
ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ειση
ΑΙΟΝΥΣΗΖ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΖ
γήσεις και τα αναθεωρημένα στοι

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΤΕΛΟΔΗΜΟΥ

Χ

Η άλλη όψη
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Το παράδειγμα:
npos μίμηση ή αποφυγή;
ια πολλούς και διάφορους, ιστορικούς, κοινωνικούς, πο
λιτισμικούς και άλλους λόγους - η ανάλυσή τους δεν είναι
της παρούσης - η Γαλλία αποτελούσε ανέκαθεν για την
Ελλάδα ένα χρήσιμο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, παράδειγμα.
Το ακολούθησε άλλωστε και στα δυο τελευταία δύσκολα χρόνια
της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση μιμήθηκε επανειλημμένα
τη γαλλική εφαρμόζοντας μέτρα που η τελευταία έκρινε αναγκαία
στον ασύμμετρο πόλεμό της εναντίον του αόρατου κορωνοϊού.
Δεν ήταν, εξάλλου, τυχαίο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιο
θέτησε αμέσως την πολεμική ορολογία με την οποία πρώτος ο
Μακρόν προϊδέασε τους συμπατριώτες του για την κατάσταση
στην οποία θα περιερχόταν η χώρα του υφιστάμενη τις κατά
κύματα επιθέσεις του Covid-19. Τούτου δοθέντος, τίποτα ίσως
να μην μπορούσε να φανεί λογικότερο από τη συμβουλή που θα
προέτρεπε τον έλληνα Πρωθυπουργό να κάνει αυτό που μόλις
πριν από λίγες ημέρες έκανε-ο γάλλος πρόεδρος επιτιθέμενος
και δη με «αγοραία φρασεολογία» κατά των ανεμβολίαστων
συμπολιτών του. Μάλιστα ο πρωθυπουργός του το έφθασε στα
άκρα. Δεν δίστασε να απειλήσει εμμέσως πλην σαφώς τους αρνούμενους τον εμβολιασμό με έκπτωση από τη
ΓΜΟΜΙ Ι
γαλλική ιθαγένεια. Η ανευθυνότητά τους, είπε,
■ *""*”**
τους καθιστά ανάξιους να φέρουν τον τίτλο του
ελεύθερου γάλλου πολίτη.
Εντούτοις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας υπάρ
χουν εν προκειμένω κάποιες ουσιώδεις διαφο
ρές. Είναι τέτοιες που καθιστούν αυτόχρημα το
στρατήγημα Μακρόν, παράδειγμα προς αποφυγή.
Διαφορά πρώτη: Η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω
προεκλογικής περιόδου η οποία επιπροσθέτως
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
εξελίσσεται σε πολιτικό θρίλερ. Καμιά σχέση με
ΣΕΦΕΡΤΖΗ
την Ελλάδα, που έχει εισέλθει σε μια απλώς προ
εκλογική χρονιά και μάλιστα χωρίς κάποιο ιδιαί
τερο πολιτικό σασπένς, προσώρας τουλάχιστον.
Διαφορά δεύτερη: Στη Γαλλία οι ανεμβολίαστοι αποτελούν
μια απειροελάχιστη μειοψηφία. Εχει ήδη ξεσηκώσει εναντίον
της την κοινωνική πλειοψηφία. Με την τελευταία να διαμαρτύ
ρεται με το δίκιο της επειδή με τη στάση τους οι ανεμβολίαστοι
συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, στον
κορεσμό του συστήματος δημόσιας υγείας, στην εξουθένωση
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και στον αποκλεισμό επει
γόντων μη Covid περιστατικών από τη νοσοκομειακή περίθαλψη
που δικαιούνται. Δεν είναι ακόμη ακριβώς η κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα.
Διαφορά τρίτη: Ο Μακρόν έχει βρεθεί στον κλοιό μιας εκ
δεξιών και εξ ευωνύμων αμφίπλευρης αντιπολίτευσης. Για να
τον διασπάσει είναι υποχρεωμένος να πάρει υπολογισμένα
ρίσκα και να ανοίξει μέτωπα προκαλώντας πολιτική πόλωση.
Ειδάλλως ίσως δυσκολευτεί να συσπειρώσει τους πολυπληθέ
στερους αλλά χαλαρότερους ψηφοφόρους του. Και μπορεί να
δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να ενισχύσει την εκπρόσωπο
της ευρωσκεπτικιστικής Ακροδεξιάς που προτιμά ασυζητητί να
έχει αντίπαλο στον δεύτερο γύρο των εκλογών του προσεχούς
Απριλίου. Ούτε αυτή είναι περίπτωση που προσιδιάζει στο ελ
ληνικό πολιτικό σκηνικό.

Γ

κόμα όμως και έτσι το γαλλικό παράδειγμα μπορεί να
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον έλληνα Πρωθυπουργό. Η
«νεκροψία της στιγμής» έδειξε στη Γαλλία ότι ο πρόεδρός
της δεν είχε υπολογίσει σωστά το ρίσκο που ανέλαβε δηλώνοντας
ότι «θέλει να τη σπάσει» στους ανεμβολίαστους συμπατριώτες
του και, βέβαια, και στους πολιτικούς υπερασπιστές τους.
Η αποστροφή του προκάλεσε τον τέλειο διχασμό της κοινής
γνώμης. Αλλά κάθε άλλο παρά διαμόρφωσε έναν ευνοϊκότερο
για τον Μακρόν συσχετισμό. Το 57% των συμμετεχόντων στη
σφυγμομέτρηση των αντιδράσεων της γαλλικής κοινής γνώμης
δήλωσαν «σοκαρισμένοι» με την προσβλητική επιθετικότητα
του προέδρου τους. Πράγμα που δεν αποκλείεται να εγκυμονεί
για τον Μακρόν τον κίνδυνο να βρεθεί στον δεύτερο γύρα των
εκλογών αντιμέτωπος με ένα ενιαίο αντι-Μακρόν μέτωπο.
Δεν μοιάζει να έχει τη διάθεση ο έλληνας Πρωθυπουργός να
μπει σε ανάλογες περιπέτειες και μάλιστα χωρίς να έχει κανέναν
ανοιχτό λογαριασμό με τα ως επί το πλείστον ηλικιωμένα θύματα
της αντιεμβολιαστικής τερατολογίας.

Α

Ο Γιώργοε Σεφερτζήε είναι επικοινωνιολόγοε, πολιτικόε αναλυτήε
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Αυτάπτης μάρτυρας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

Πιο σφιχιοί
περιορισμοί σε

Επιστροφή με
χαρά και... αγωνία

λιανεμπόριο και
σουπερμάρκετ:
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Aum η «πρώτη» ημέρα σιο σχολείο
δεν έμοιαζε καθόλου με ns προηγούμενες
επιστροφή στο σχολείο
στις 23/12/2021 με 5.000 κρούσμα
συνήθως ξυπνά σε εκπαι
τα και ανοίξαμε στις 10/1/2022 με
δευτικούς και παιδιά συ
40.000 κρούσματα. Η μόνη διαφο
ναισθήματα χαράς! Αισιοδοξίας!
ρά, ένα self test περισσότερο για
Οχι όμως και η σημερινή «πρώτη»
την πρώτη εβδομάδα.
ημέρα στο σχολείο, που δεν έμοια
Η διευθύντρια από τις 7.00 εί
ζε καθόλου με τις προηγούμενες.
ναι στη θέση της προκειμένου
Αφού μας έφυγε η αγω
να φροντίσει ώστε όλα
νία για το αν ανοίξουν
τα παιδιά να έχουν κά
ή όχι τα σχολεία, αφού
νει τουλάχιστον self test
προμηθευτήκαμε, όσοι
πριν ξεκινήσει το μάθη
προλάβαμε, τα self tests
μα. Το ίδιο ισχύει και για
και κάναμε τους απαραί
τους εκπαιδευτικούς. Οχι
τητους ελέγχους, φορέ
όλους! Κάποιοι νοσούν
σαμε τις μάσκες υψηλής
και δεν έχουν έρθει στο
προστασίας και πήγαμε
σχολείο. Ομως δυστυχώς
ΤΟΥ
στο σχολείο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
δεν έχουν ακόμη αντικαΠΑΠΑΑν και ήδη έχουν πε
τασταθεί. Δεν μπορώ να
ΔΟΠΟΥΛΟΥ
ράσει δύο χρόνια που
περιγράφω το χάος που
ζούμε με την Covid και
δημιουργείται σε τέτοιες
τις μεταλλάξεις του, είναι ίσως η
περιπτώσεις. Να είναι ολόκληρα
πρώτη φορά που διαπιστώνω αυ
τμήματα χωρίς δάσκαλο και να μην
τόν τον μεγάλο φόβο, τόσο από
υπάρχει αντικαταστάτης για να
τους εκπαιδευτικούς όσο και από
καλύψει το κενό.
Οι μαθητές μόλις περνούν την
τα παιδιά... όσα ήρθαν στο σχο
πόρτα του σχολείου αντί να αφήλείο. Γιατί, όπως διαπιστώθηκε,
απούσιαζαν και αρκετοί μαθητές
σουν την τσάντα στο πλάι και να
ξεκινήσουν το τρέξιμο, όπως θα
σήμερα, όχι απαραίτητα επειδή
έκαναν υπό κανονικές συνθήκες,
νοσούν, αλλά γιατί ανησυχούν οι
γονείς τους μήπως κολλήσουν.
μπαίνουν αμέσως στις τάξεις τους,
Ο εμβολιασμός στην ηλικία των
γιατί δεν πρέπει να έρθουν σε επα
μαθητών του Δημοτικού δεν έχει
φή με τους υπόλοιπους μαθητές
ξεκινήσει δυναμικά. Και τα παιδιά
του σχολείου! Εχουν να δουν τους
είναι εντελώς απροφύλαχτα.
συμμαθητές τους 15 μέρες, όμως
δεν μπορούν να τους χαιρετίσουν
Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα δεν άλ
λαξαν καθόλου! Αν και κλείσαμε
όπως πρέπει! Ούτε λόγος βέβαια

Η

(Λ

να χαιρετίσουν φίλους που τυχόν
έχουν σε άλλες τάξεις και άλλα
τμήματα!
Η τάξη είναι μισογεμάτη, με
ανοιχτά παράθυρα, σύμφωνα πάντα
με τις οδηγίες. Στα μάτια τους βλέ
πεις χαρά ανακατεμένη με αγωνία.
Χαρά γιατί επέστρεψαν στον
φυσικό τους χώρο παρ' όλες τις
δυσκολίες.
Αγωνία για το τι θα γίνει από
εδώ και πέρα. Στα αφτιά τους ο
κορωνοϊός φαντάζει τεράστιος και
δύσκολος αντίπαλος!
Μετά τις απαραίτητες και καθιε
ρωμένες ευχές σιωπή... Κανείς δεν
συνέχιζε τη συζήτηση!
Δεν είχαν άλλωστε να πουν και
πολλά. Οι περισσότεροι έμειναν
στο σπίτι με τους γονείς, χωρίς
παππούδες και γιαγιάδες, γιατί
«κύριε, πρέπει να τους προσέχου
με».
Αντί η κουβέντα να επικεντρωθεί
στα κάλαντα, στις βόλτες, στη μα
γεία των γιορτών, απαριθμούσαμε
κρούσματα. Ο θείος μου, η νονά
μου, ο γείτονάς μας και πολλοί
ακόμα. Βιάστηκα να ξεκινήσει το
μάθημα. Ηταν ίσως ο μόνος τρόπος
να ξεφύγουμε από όλα αυτά! Πα
ράδοξο; Σίγουρα όχι σε όλο αυτό
που βιώνουμε.
Ο Τηλέμαχοε Παπαδόπουλοε είναι δάσκαλοε
του 31ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

15.547 κρούσματα
σεμαθηΐέ5και
εκπαιδευτικού?
Me τα 15.547 κρούσματα
που εντοπίστηκαν μεταξύ μαθη
τών και εκπαιδευτικών να μην
έχουν ακόμη συμπεριληφθεί,
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθεε
27.766 νέεε μολύνσειε. Από
αυτέε, οι 9.971 εντοπίστηκαν
στην Απική και οι 2.741 στη
Θεσσαλονίκη, ενώ ο δείκτηε
θετικότηταε σκαρφάλωσε στο
21 %. Προβληματισμό, εντούτοιε, ηροκαλεί και η αύξηση
των διασωληνωμένων ασθενών
που έφτασαν του 654, παρότι
καταγράφτηκαν επιπλέον 84
θάνατοι, ενώ οι νέεε εισαγωγέε
σε νοσοκομεία τηε εηικράτειαε
ανήλθαν σε 536.
Τα καλά νέα, πάντωε, σύμφω
να με τον γενικό γραμματέα
ΠρωτοΒάθμιαε Υγείαε Μάριο
θμειστοκλέουε, είναι ηωε το
81 % του ενήλικου πληθυσμού
έχει λάβει τουλάχιστον μία
δόση εμβολίου, με τη ζήτηση
να παραμένει υψηλή για την
αναμνηστική δόση.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αναμένεται να προσληφθούν 4.784 αναπληρωτές
αρκετοί (περισσότεροι από 2.000),
με τον αριθμό τους να αναμένεται να
μέρες... Σεπτεμβρίου θύμιζε
αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.
Για τα παραπάνω, έχει δοθεί προς
η επιστροφή των μαθητών
στα θρανία, με μάσκες, απο
τις περιφέρειες εκπαίδευσης προ
στάσεις και τεστ. Σε μια νέα τιτάνια
φορική εντολή από το υπουργείο
Παιδείας για «εκ των ενόντων» κά
προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί η
σχολική καθημερινότητα, τα σχολεία
λυψη των κενών, ενώ αναμένεται να
άνοιξαν χθες, εν μέσω αυξημένων
προσληφθούν 4.784 «αναπληρωτές...
κρουσμάτων, ενώ ελέγχθηκε ένα με
Covid» οι 3.576 με τρίμηνες συμβά
γάλο κομμάτι του πληθυσμού, καθώς
σεις και οι 1.208 (γεν. εκπαίδευσης,
self tests έκαναν 1,6 εκατ. μαθητές
μαθητείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
και εκπαιδευτικοί και προέκυψαν
λειτουργοί) με συμβάσεις ώς τη λή
περίπου 15.500 κρούσματα. Οι εκ
ξη σχολικού έτους. Με βάση το νέο
παιδευτικοί που νοσούν είναι ήδη
πρωτόκολλο, εξάλλου, ο μαθητικός
ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
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και εκπαιδευτικός πληθυσμός έκανε
χθες το απόγευμα δεύτερο τεστ για
την προσέλευσή του σήμερα στο
σχολείο, και την Πέμπτη θα κάνει
τρίτο.
Στα πανεπιστήμια τα μαθήματα θα
συνεχιστούν διά ζώσης, με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο να ζητάει
χωρίς καθυστέρηση επικαιροποίηση
των πρωτοκόλλων ασφαλείας από τα
συναρμόδια υπουργεία. «Η διά ζώσης
διεξαγωγή των εξετάσεων που έχει
προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις
17/1 σε μερικές σχολές και στις 24/1
σε άλλες, στον βαθμό που θα είναι

κατά περίπτωση εφικτή, θα συνο
δεύεται από τα ισχύοντα υγειονομικά
μέτρα (πιστοποιητικά εμβολιασμού,
μάσκες κ,λπ.). Για όσους φοιτητές κα
ταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους, θα
ληφθεί μέριμνα ώστε να εξεταστούν
με τον πλέον πρόσφορο τρόπο». Από
την άλλη, η Σύγκλητος του Παντείου «εκφράζει ισχυρές επιφυλάξεις
ως προς τη σκοπιμότητα να γίνουν
όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις
διά ζώσης, καθώς υπό τις παρούσες
συνθήκες η επιστροφή στις αίθουσες
μπορεί να αποβεί παιδαγωγικά και
υγειονομικά καταστροφική».

ε την παράταση των
υφιστάμενων μέτρων
- και ενδεχόμενες
σημειολογικές κινήσεις που θα
δίνουν ανάσες χαλάρωσης στους
εμβολιασμένους -, καθώς επίσης
και την εισαγωγή πιο σφιχτών
περιορισμών στο λιανεμπόριο
και τα σουπερμάρκετ αναμέ
νεται να κλείσει η εβδομάδα.
Οι αποφάσεις αναμένεται να
κλειδώσουν κατά την αυριανή
συνεδρίαση των μελών της επι
τροπής εμπειρογνωμόνων, με πς
σχετικές ανακοινώσεις να προ
γραμματίζονται έως την Πέμπτη.
Αλλωστε, κυβέρνηση και ειδι
κοί συμφωνούν πως η χώρα έχει
εισέλθει σε μία δύσκολη ετηδημιολογικά περίοδο, δεδομένου ότι
πολιορκείται παράλληλα από δύο
στελέχη (Δέλτα και Ομικρον) που
απειλούν με περαιτέρω πίεση το
ΕΣΥ. Ενδεικτικά αναφέρεται όπ
έως χθες οι νοσηλευόμενοι με
Covid-19 είχαν ξεπεράσει τους
5.000, με τα νοσοκομεία να με
τρούν κάθε ημέρα εκατοντάδες
εισαγωγές (ακόμη και περισσό
τερες από 600 ορισμένα 24ωρα).

Μ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ. Υπό το δεδομέ
να αυτά και με γνώμονα ότι η
επαναλειτουργία των σχολείων
ενδεχομένως να αποτελέσει έναν
επιπλέον επιβαρυντικό παράγο
ντα, η παράταση των υφιστάμε
νων μέτρων για (τουλάχιστον)
μία εβδομάδα θεωρείται επιβε
βλημένη. Ετσι, στον κλάδο της
εστίασης και της διασκέδασης,
οι περιορισμοί που θέλουν οι συ
γκεκριμένοι χώροι να κλείνουν
τα μεσάνυχτα με τους πελάτες να
είναι αυστηρά καθήμενοι, όπως
όλα δείχνουν, θα παραμείνουν.
Παρ’ όλα αυτά, εξετάζεται το εν
δεχόμενο να επανέλθει η μου
σική - χωρίς «εκπτώσεις» στα
παραπάνω μέτρα που θα ευνο
ούσαν τυχόν μεταδόσεις -, ώστε
οι εμβολιασμένοι να αρχίσουν
να παίρνουν μία πρώτη γεύση
επιστροφής στην κανονικότητα.
Αντιθέτως, τεχνικά ζητήματα,
όπως η επιβολή μετρικών απο
στάσεων στο λιανεμπόριο, ήδη
εξετάζονται σε μία προσπάθεια
να μπει επιπλέον φρένο στη φρε
νήρη μεταδοτικότητα της Ομικρον ενώ δεν προκύπτει πως
θα υπάρξουν αλλαγές ούτε στη
σύσταση για χρήση μάσκας υψη
λής προστασίας (FFP2/KN95) ή
διπλής στα σουπερμάρκετ, στα
μέσα μεταφοράς και όπου υπάρ
χει συνωστισμός.
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Διαξιφισμοί
Apvmes: Το δίλημμα ίου kooious νοσηλείας
ανακυκλώνεται στον δημόσιο διάλογο
είναι εάν θα έπρεπε οι ανεμβολίαστοι
να συμμετέχουν κατά ένα ποσοστό στη
ο πεδίο των διλημμάτων διευρύ
δαπάνη νοσηλείας τους.
νεται εν μέσω πανδημίας, καθώς
Οι υποστηρικτές της πρότασης αυτής,
παρά τη δημιουργία εμβολίων
επιμένουν πως μετά από δύο χρόνια
έναντι της λοίμωξης Covid-19 οι αρ
υγειονομικής κρίσης, εντατικής επιστη
νητές παραμένουν η κύρια «δεξαμενή»
μονικής ενημέρωσης για τα οφέλη των
που τροφοδοτεί τα νοσοκομεία με βαριά
εμβολίων αλλά και αύξησης της «μαύρης
ασθενείς, με αποτέλεσμα να λυγίζουν τα
λίστας»
που μετρά στη χώρα μας χιλιάδες
συστήματα υγείας. Κάπως έτσι, ένα από
νεκρούς, δεν υπάρχει περιθώριο για
τα ερωτήματα που προβληματίζει - προς
«συγχωροχάρτια».
το παρόν σε θεωρητικό επίπεδο - και

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
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Η δημόσια υγεία είναι
υπόθεση ιου κράτους

Ομως, μία τέτοια κίνηση θα σηματοδο
τούσε μεγάλη ανατροπή στον «πυρήνα»
του ΕΣΥ που σηματοδοτεί την καθολική
ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική φρο
ντίδα, υπογραμμίζουν οι πολέμιοι. Και
επιμένουν ότι η πανδημία είναι θέμα
δημόσιας υγείας που θα αντιμετωπιστεί
μόνον μέσω της πειθούς και της ισόημης
πρόσβασης στα ιατρικά αγαθά.
Αφορμή για το σημερινό debate στάθη
κε και το παράδειγμα της Σιγκαπούρης,
εκτενείς αναφορά στο οποίο γίνεται στο

χθεσινό άρθρο του Andreas Utermann
στους «Financial Times»: «Ενας τρόπος
να σπρωχτούν οι ανεμβολίαστοι προς το
τσίμπημα είναι να απαιτηθεί από τους
κατ’ επιλογήν ανεμβολίαστους να πλη
ρώνουν για την ιατρική φροντίδα που
λαμβάνουν, πολιτική που υιοθέτησε η
Σιγκαπούρη τον περασμένο χρόνο».
Επί του ζητήματος επιχειρηματολο
γούν ο πρώην υπουργός Στέφανος Μό
νος και ο καθηγητής Οικονομικών της
Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος.

Συμμετοχή στη δαπάνη
όσων δεν εμβολιάζονται

καν. Δύο επιστήμονες όμως, οι κ.κ. Λύτρας
τις 3 Νοεμβρίου έγραψα στο «Liberal»
γραμματοσύνη, δυσκολία πρόσβασης
αβεβαιότητα βαραίνει σε ολόκλη
και Τσιόδρας, μελέτησαν και κατέληξαν στο
ένα σύντομο άρθρο με τίτλο «Τα πάντα
στις υπηρεσίες υγείας και ως εκ τούτων
ρο τον πλανήτη εξαιτίας της πανσυμπέρασμα ότι υπάρχει αυξημένη θνητό
στη
ζωή
έχουν
ένα
κόστος».
Αφορμή
μεγαλύτερη
ευαλωτότητα.
δημικής κρίσης και του υψηλού
για το άρθρο ήταν η επιχειρηματολογία του
τητα στην επαρχία που οφείλεται σε υπερ
Συνεπώς, η σχετική πρόταση πλήττει
κόστους που προκαλείται στην κοινωνία
υπουργού κ. Πέτσα που είπε ότι είναι σωστό
φόρτωση του Συστήματος Υγείας. Δεδομένου
ευθέως το κριτήριο της (κοινωνικής) ισό
και την οικονομία. Για την αντιμετώπιση
να πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι τα rapid tests
ότι το 85% όσων νοσούν από COVID-19 στα
τητας και της (ιατρικής) αποτελεσματι
αυτής της κατάστασης προτείνεται πρό
κότατος και αναιρεί τη βιοπολιτική φύση
μια και τα πάντα στη ζωή έχουν ένα κόστος.
νοσοκομεία είναι ανεμβολίαστοι είναι εύκολο
σφατα από διάφορες πλευρές το «υπό
Το
να
πληρώνει
κανείς
το
rapid
test
από
να
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο
δειγμα της Σιγκαπούρης» που προβλέπει
του κράτους προστασίας και πρόληψης.
την καταβολή της δαπάνης νοσηλείας για
Εξάλλου μια τέτοια προσέγγιση έχει
την τσέπη του είναι ένα επιπλέον κίνητρο
περιορισμός των ανεμβολίαστων θα αύξανε
για να κάνει το εμβόλιο. Ετσι πίστευαν ο κ.
τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών και θα
τους μη εμβολιασμένους.
απροσδιόριστα όρια δεδομένου ότι άλλες
συμπεριφορές (κάπνισμα, παχυσαρκία
Πέτσας και η κυβέρνηση. Οι ανεμβολίαστοι
Είναι εμφανές ότι η πρόταση αυτή
έσωζε ζωές. Οι κ.κ. Λύτρας και Τσιόδρας
δεν συγκινήθηκαν.
συνιστά ανατροπή
και πολλές άλλες), μπορεί να ενοχοποι
είχαν εκτιμήσει ότι 1.500 συμπατριώτες μας
Τον Δεκέμβριο η κυβέρ
δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν το ΕΣΥ δεν
της αρχής της καθο
ηθούν με ανάλογη αιτιολογία και να
λικής ασφάλισης και
ενταχθούν στην ίδια διαδικασία απονηση ανακοίνωσε ότι ο εμ
ήταν υπερφορτωμένο από ανεμβολίαστους.
βολιασμός των άνω των 60
του κράτους πρόνοιας
ασφάλισης. Υπό το πρίσμα αυτό είναι
Αν το να πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι ένα
προφανές ότι επιχειρείται η μετάθεση της
όπως έχει διαμορφω
είναι υποχρεωτικός και ότι
ποσοστό του κόστους νοσηλείας τους θα
κρατικής ευθύνης στα άτομα, πράγμα που
οι παραβάτες θα πρέπει να
θεί στη μεταπολεμική
αποδειχθεί επαρκές κίνητρο - υπόμνηση συνιστά πλήγμα στην καθολική ασφά
πληρώνουν πρόστιμο 100
περίοδο.
εμβολιασμού δεν το γνωρίζω. Το ποσοστό
λιση και το κράτος πρόνοιας. Η ανοσία
ευρώ κάθε μήνα, μετά τις
Είναι γνωστό ότι
μπορεί να είναι χαμηλό, θα είναι όμως υπό
σημαντικό πρόβλημα
στην κοινότητα συνιστά ένα παγκόσμιο
16 Ιανουάριου 2022.
μνηση στον ασθενή και την οικογένεια του
ΤΟΥ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
αποτελεί επίσης η εμ
δημόσιο αγαθό, η επίτευξη του οποίου
Μολονότι η κυβέρνηση
ότι συμμετέχει στη δαπάνη που η άρνησή
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΟφάνιση του «συνδρό
αποτελεί ευθύνη του κράτους με όρους
διαθέτει τα στοιχεία, έχει
του να εμβολιαστεί προκάλεσε. Δαπάνη που
ΜΑΝΟΥ
ΠΟΥΛΟΥ
μου του λαθρεπιβάτη»
αποφασίσει ότι δεν πρέπει
δημόσιας υγείας.
δεν μετριέται σε ευρώ αλλά σε ζωές, όπως
σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που
να ενημερώσει και εμάς, την κοινή γνώμη.
έδειξε η μελέτη των δύο καθηγητών.
δεν συμμετέχουν στα προγράμματα εμ
το πλαίσιο αυτό, μπορεί να είναι
Πόσοι είναι σήμερα, 11 Ιανουάριου 2022,
βολιασμού με την προσδοκία ότι μπορεί
δεκτές πολιτικές όπως η «ώθη
οι ανεμβολίαστοι στην Ελλάδα; Είναι περισ
ι' αυτό θα ήταν νομίζω σκόπιμο να
ση» των πολιτών στην υιοθέτηση
να επωφεληθούν από τη συμμετοχή των
σότεροι από 250.000; Πόσοι; Θα επιβάλει η
αρχίσει να χρεώνεται η νοσηλεία των
καλών επιλογών υγείας και η εισαγωγή κυβέρνηση 250.000 πρόστιμα των 100 ευρώ
ανεμβολίαστων, αρχικά με χαμηλό πο
άλλων για την εγκατάσταση της ανοσίας
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
σοστό της δαπάνης (π.χ. 1%), που θα βαίνει
της αγέλης. Αλλά και η ισχυρή παρουσία
όπως ορίζει ο νόμος;
«μεταφυσικών» αρνητών και «πολιτικών»
κατά περίπτωση.
Σε άρθρο μου στο «Liberal» στις 3.11.2021
αυξανόμενο ανάλογα με την αποτελεσματικερδοσκόπων που συντηρεί και διευρύνει
Η πρόταση για την επιβάρυνση των
αναρωτήθηκα μήπως θα ήταν λογικό και
κότητα του μέτρου.
Στο Facebook και στο Twitter όπου είχα
ανεμβολίαστων είναι ένα «αντιπαράδειγαποτελεσματικό να ζητείται από ανεμβολία
τα φαινόμενα αυτά με την προσπάθεια
πρόκλησης «βιοπολιτικής αντίστασης».
μα» που αποτελεί δείγμα κοινωνικής πα
στους που τυχόν νοσούν και καταλαμβάνουν
τολμήσει να αναρωτηθώ μήπως θα έπρεπε
λινδρόμησης και ακυρώνει την αρχή της
νοσοκομειακές κλίνες ή κλίνες σε Μονάδες
να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να χρεώνεται
Για τον έλεγχο του φαινομένου αυτού
αλληλεγγύης διαμέσου των συστημάτων
Εντατικής Θεραπείας να συμμετέχουν με ένα
η νοσηλεία των ανεμβολίαστων δέχθηκα
χρησιμοποιείται ακόμη ορθώς το δίπολο
αναδιανομής, ενώ πλήττει τα δικαιώματα
ποσοστό στη δαπάνη νοσηλείας τους. Στη
δεκάδες αρνητικά σχόλια με μια ποικιλία
«bonus-malus» με σκοπό την ενθάρρυνση
λογική του κ. Πέτσα ότι τα πάντα στη ζωή
επιχειρημάτων. Παραθέτω ένα εξαιρετικά
πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και αγνοεί
του πληθυσμού για τη συμμόρφωση στα
έχουν ένα κόστος.
δημοφιλές αν κρίνω από το πόσες φορές
τις διαστάσεις της βιοηθικής.
εμβολιαστικά προγράμματα που περι
επανελήφθη μαζί με τα ορθογραφικά του:
Προφανώς η διέξοδος βρίσκεται στην
Μία εβδομάδα αργότερα η κυβέρνηση της
λαμβάνει και οικονομικές διαστάσεις.
Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι θα πάψει να κα
Ε.Ρ.: «Εχετε διαβάσει το Σύνταγμα? Γνω
άλλη πλευρά, δηλαδή στην ενδυνάμωση
Ομως το «υπόδειγμα της Σιγκαπούρης»
ρίζεται ποια είναι τα δικαιώματα του Ελλη
λύπτει τις δαπάνες νοσηλείας από COVID-19
βασίζεται στη λανθασμένη υπόθεση ότι
της δημόσιας υγείας σε ένα καλύτερο
των ανεμβολίαστων.
να πολίτη? Του ασφαλισμένου πολίτη? Τον
κράτος αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και
οι ανεμβολίαστοι πρόκειται να πειθα
Τον περασμένο Απρίλιο έγραψα στα «ΝΕΑ»,
πολίτη που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες?
ναγκαστούν και να πειθαρχήσουν στις
ισότητας όπως θέλει η ευρωπαϊκή πα
ράδοση και το κοινωνικό κεκτημένο στη
για πρώτη φορά, με την παρατήρηση πως
Ντροπή είστε και μεγάλος άνθρωπος θ έπρε
οδηγίες των δημοσίων αρχών.
πε να είστε ποιο προσεκτικός σε αυτά που
στην Ελλάδα πεθαίνουν σημαντικά περισσό
Στα σχετικά ευρήματα που είναι δι
χώρα μας.
τεροι απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη
γράφεται... Γιατί γράφεται μ@@@@@».
αθέσιμα φαίνεται ότι οι ανεμβολίαστοι
(ανά εκατομμύριο κατοίκους) από COVID-19.
έχουν χαμηλό εισόδημα, περιορισμένη
Ο Hawns Κυριόηουλοε είναι ομότιμοε καθηγητήε
Ο Στέφανοε Mcivos είναι πρώην υπουργόε
Οικονομικών ms Υγείαε (ΕΣΔΥ, ΠαΔΑ)
εκπαίδευση, ελάχιστη υγειονομική εγΖητούσα εξηγήσεις που όμως δεν μου δόθη
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 Ο αγώνας σήμερα για συλλογική υγεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 287.59 cm² Κυκλοφορία:
:

1
11-01-2022
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο αγώνας σήμερα
για συλλογική υγεία
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ν κρίνει κανείε μόνο από
την πολιτική αντιπαράθε
ση όπωε διεξάγεται στιε
ειδήσειε και στα κοινωνικά
κτυα, η αντιμετώπιση τηε πανδημίαε δεν είναι ένα πολύπλο
κο πρόβλημα που αφορά κάθε
πτυχή τηε ατομικήε και συλλογικήε μαε ύπαρξηε στον πλανή
τη, δεν είναι μάχη στην οποία
εμπλέκονται ατομικέε πράξειε
με αποφάσειε τηε πολιτείαε και
διεθνών οργανισμών, πάνω σε
ρευστό και απρόβλεπτο πεδίο.
Η δημόσια συζήτηση περιορί
ζεται στον απλοϊκό διαχωρισμό
που καθηλώνει την πολιτική σε
αυτή τη χώρα: η δική μαε πλευ
ρά τα κάνει όλα σωστά και η δι
κή σαε όλα λάθοε.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποτιμάται η προσπάθεια που γίνεται
απ’ όλουε που συμβάλλουν στη
μάχη κατά τηε πανδημίαε - από
τουε ανθρώπουε στην πρόληψη
έωε αυτούε που προσπαθούν να
σώσουν ζωέε στιε μονάδεε εντατικήε θεραπείαε. Χιλιάδεε άν
θρωποι πασχίζουν καθημερινά
για την εισαγωγή, συντήρηση,
μετακίνηση, διανομή και χορή
γηση εμβολίων που είναι εξαι
ρετικά ευαίσθητα, που απαιτούν
ειδική μεταχείριση και πολύπλο
κα logtetto, ώστε να μη χαθούν
πολύτιμεε δόσειε. Εωε προχθέε,
είχαν χορηγηθεί 17.847.989 δόσειε εμβολίων. Οποιοε έχει δει
την προσπάθεια από κοντά γνω
ρίζει την αγωνία των υπευθύνων
των εμβολιαστικών κέντρων να
λειτουργούν όλα άψογα - να
βρίσκονται οι σωστοί άνθρω
ποι στιε θέσειε τουε, τα εμβό
λια να διακινούνται με τρόπο
ασφαλή, να μην περισσεύουν
δόσειε. Ολα αυτά επιχειρούνται
στην κινούμενη άμμο τηε καθημερινότηταε σε καιρό πανδη
μίαε, με γιατρούε, νοσηλευτέε
και διοικητικό προσωπικό να
αντιμετωπίζουν τιε δικέε τουε
δυσκολίεε, είτε οι ίδιοι είτε οι
οικείοι τουε. Από την οργάνωση
και στελέχωση κάθε βάρδιαε έωε
την καταγραφή του καθημερι

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νού αποτελέσματοε σε πίνακεε,
πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν
πολλέε ώρεε και καταβάλλουν
πολύ κόπο στην εξυπηρέτηση
του κοινού στόχου. Για σχεδόν
δύο χρόνια τώρα, χιλιάδεε άν
δί
θρωποι αναλαμβάνουν ευθύνεε,
υπερβαίνουν τα όρια του καθήκοντοε και τηε αντοχήε τουε για
να προστατεύσουν τον πληθυ
σμό από την COVID-19 και να
θεραπεύσουν όσουε νοσήσουν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν προβλήματα στην εκ
στρατεία, ότι δεν υπήρξαν λάθη
ή χώροε για βελτίωση. Ομωε, η
παιδαριώδηε πολιτική αντιπαρά
θεση και οι ανταλλαγέε ύβρεων
στο Διαδίκτυο εμποδίζουν την
ψύχραιμη διαχείριση του ζητήματοε. Σχέδια καταστρώνονται
υπό μεγάλη πίεση σε πραγμα
τικό χρόνο(καθώε η πανδημία

Η αγωνία τόσων ανθρώ
πων για το συλλογικό
καλό υπονομεύεται
από την επιμονή άλλων
να απαξιώσουν την
προσπάθεια, να επιδιώ
ξουν τη δικαίωσή τους
μέσα από την ήττα.
απλώνεται αλλά η κοινωνία πρέ
πει να λειτουργεί), με τουε υπεύθυνουε να γνωρίζουν πωε ό,τι
και αν κάνουν, μερίδα του πολι
τικού κόσμου θα χλευάσει τον
σχεδίασμά και θα επικρίνει την
εκτέλεσή του. Σε αυτό το κλίμα,
η παραδοχή και καλόβουληε κριτικήε ισοδυναμεί με πολιτική ήτ
τα, ενώ η σύγχυση ενθαρρύνει
τουε αρνητέε εμβολιασμού και
άλλων μέτρων. Η αγωνία τόσων
ανθρώπων για το συλλογικό καλό
υπονομεύεται από την επιμονή
άλλων να απαξιώσουν την προ
σπάθεια, να επιδιώξουν τη δι
καίωσή τουε μέσα από την ήττα.
Ετσι, η μάχη κατά του κορωνοϊού εξελίσσεται και σε μάχη για
τη συλλογική ψυχική μαε υγεία.
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 Επίταξη υπηρεσιών γιατρών και επιπλέον 300
κλίνες COVID
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 416.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1

11-01-2022
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επίταξη υπηρεσιών
γιατρών και επιπλέον
300 κλίνες COVID
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο
του υπουργείου Υγείαε για την
αντιμετώπιση ms αυξημένα
ζήτησηε για unnpEoiss περίθαλψηε ασθενών με COVID-19
στο ΕΣΥ. Ετσι χθεε ξεκίνησε η
επίδοση των φύλλων πορεία5
omus γιατρούβ ms Μακεδονίas και ins ©pcncns, οι unnpsoi£s
των οποίων επιτάσσονται για να
συνδράμουν στο έργο των για
τρών των δημόσιων νοσοκομεί
ων. Υπενθυμίζεται ότι η επίταξη
των υπηρεσιών ξεκινάει αύριο
και θα διαρκέσει ένα μήνα. Πα
ράλληλα άρχισε χθεε η διαδικα
σία διακομιδήε των ασθενών
που νοσηλεύονται στο Σισμανόγλειο npos άλλα νοσοκομεία
ms Αττικήβ, προκειμένου αυτό
να εξυπηρετεί αποκλειστικά πε
ριστατικά COVID-19. Η διαδικα
σία αναμένεται να ολοκληρωθεί
την προσεχή Παρασκευή. Tis
εφήμερα του Σισμανογλείου
θα καλύψουν το ΝΙΜΤΣ και το
ογκολογικό νοσοκομείο «Αγιοι
Ανάργυροι». Από χθεβ om δυ
νάμει του ΕΣΥ ms Αττικήε
έχουν προστεθεί 300 κλίνε5 μαζί με το προσωπικό tous- από
tis ιδιωτικέε κλινικέε για τη νο
σηλεία ασθενών με COVID-19,
ενώ εντόε ms εβδομάδαε 180
κλίνεε -γενικέ3- σε νοσοκομεία
ms Ins ΥγειονομικήΞ Περιφέ
ρει^ Αττική3 θα μετατραπούν
σε κλίνεε COVID.
Η πρόεδρο3 ms Evaions Ια
τρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιάν, συντονίστρια διευ
θύντρια ms Γ' Παθολογικήε
IOvivikiis του νοσοκομείου Γεννηματάε, Ματίνα Παγώνη, μιλώνταε στην «Κ» σημείωσε ότι
πλέον παρατηρείται μια αύξηση
στην κάλυψη των απλών κλι
νών COVID των νοσοκομείων
ms Arcums που υπολογίζεται
στο 45%. «Αντίθετα, σταθερ05
παραμένει ο αριθμόε των διασωληνωμένων ασθενών. Αλλω
στε στίΞ ΜΕΘ βλέπουμε μόνο
ασθενείε που έχουν προσβλη
θεί από το στέλεχοε “Δέλτα”»,
επισημαίνει. Αναφορικά με ns
απουσίεε υγειονομικών λόγω
voonons, η κ. Παγώνη εκτιμά
ει ότι ο αριθμό5 mus παραμένει
σταθερ05, αφού τη στιγμή που
κάποιοι μπαίνουν σε καραντίνα
λόγω voonons, άλλοι επιστρέ
φουν από αυτήν. Η ίδια, ωστό
σο, δηλώνει κάθετα αντίθετη

με τη μείωση ms καραντίναε
ons πέντε ημέρε5 αντί δέκα που
ίσχυε έωε πρόσφατα. «Το πε
νταήμερο δεν αρκεί, κάθε άρpaioms βιώνει διαφορετικά τη
νόσηση. Επιστρέφουν καταβε
βλημένοι και μάλιστα κάποιοι
συνεχίζουν να έχουν συμπτώ
ματα», τονίζει η κ. Παγώνη.
Εν τω μεταξύ, εκτό5 εφημε
ριών αναμένεται να βγει και το
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλη,
προκειμένου να μετατραπεί tis
επόμενεε ημέρεβ σε εμβολιαστικό κέντρο. Η απόφαση αυτή
του υπουργείου έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση για
τρών και λοιπών εργαζομένων.
Onus επισημαίνει η κ. Παγώνη,

Εκτός εφημεριών
αναμένεται να βγει και
το Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης, προκειμένου
να μετατραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο.
«το Παίδων Πεντέλη έχει πολύ
αξιόλογο προσωπικό και εξυπη
ρετεί πολλέ5 περιοχέε ms ΑττιK0s, την Εύβοια και τη Στερεά
Ελλάδα. Εφόσον βγει από τιε
εφημερίεε, θα αυξηθεί πολύ η
πίεση στα άλλα δύο παιδιατρικά
νοσοκομεία, το “Αγλαΐα Κυριά
κού” και το “Αγία Σοφία”». Qs
«άκρωε επικίνδυνη και πολλα
πλά απαράδεκτη» χαρακτηρί
ζει και η Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά0os τη συγκεκριμένη κίνηση,
ενώ και η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο
για ακατανόητη και απερίσκε
πτη απόφαση, σημειώνονταε
nois «την ώρα που ανοίγουν τα
σχολεία και κανεΪ3 δεν γνωρίζει
τη διασπορά του ιού εντό5 των
σχολικών μονάδων, βγάζουν
από την εφημερία το παιδιατρι
κό νοσοκομείο Πεντέληε». Ση
μειώνεται ότι μεθαύριο Πέμπτη
γιατροί και εργαζόμενοι στα δη
μόσια νοσοκομεία θα πραγμα
τοποιήσουν συγκέντρωση διαpapmpias ons 5 μ.μ. έξω από το
υπουργείο Υγεία3, με αιτήματα
μεταξύ άλλων την ενίσχυση των
νοσοκομείων με προσωπικό αλ
λά και την απεμπλοκή mus από
τον εμβολιασμό, καθώε και την
εξασφάλιση δωρεάν διαγνωστι
κών τεστ.

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία διακομιδής των ασθενών που νοσηλεύονται
στο Σισμανόγλειο προς άλλα νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου αυτό
να εξυπηρετεί αποκλειστικά περιστατικά C0VID-19.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 499.91 cm² Κυκλοφορία:
:

1

11-01-2022
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Tous παράτησαν να
πεθάνουν απ’ ίο
χτικιό στα ράντζα

ZQNTANOI
ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΝΙΚΑΙΑΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

11-01-2022

Πηγαίνετε, ρε ρεζίληδεε
του Μαξίμου, να δείτε στο
«Κρατικό» ms Νίκαιαε τι γίνεται
Όταν στα κανάλια δείχνουν
€ikov£s από λουξ νοσοκομεία
του εξωτερικού... στην
Ελλάδα, στο Γενικό Κρατικό ins
Ni'koios, η εικόνα είναι αυτή ms
φωτογραφία^..
Είναι τα περιστατικά που έχουν ξεμείνει το πρωί στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών θετικών κρουσμάτων
COVID από την προηγούμενη νύχτα,
επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβά
τια στιε πτέρυγεε COVID. Α, ρε μπαγάσα
Πλεύρη, πού είσαι να το δειε και μετά
να μαε πειε τι μέρα είναι σήμερα;
Και βέβαια δεν φταίει το νοσηλευτι
κό προσωπικό, που υπερβαίνει εαυτόν,
αλλά το κρατικό κ@λ@χανείο που σή
μερα το έχει και παίζουν ο Κούληε και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

η παρέα του. Χθεε το είχε ο Αλέξηε τηε
Μπέτυε με τα άλλα τα παιδιά και παλαιότερα ο Αντωνάκηε ο Καλαματιανόε.
Και το βασίλειο πάει σόι και οι τριτοκοσμικέε εικόνεε εννοείται ότι δεν αλ
λάζουν αν και στα αυτιά μαε βουίζουν
όλεε αυτέε οι περισπούδαστεε διαβεβαιώσειε των αρμοδίων και του κυ
βερνητικού εκπροσώπου, του Γιαννάκη του Οικονόμου και άλλων όπωε
του Σκέρτσου που είχε πει ότι δεν μαε
συμφέρει να φτιάξουμε ΜΕΘ στην Ελ
λάδα (δημόσια υγεία βάλτε στη λέξη
ΜΕΘ) γιατί με αυτή αντιστοιχίζεται ξε
νοδοχειακού επιπέδου...
Και δεν μαε συμφέρει, για να προ
εκτείνουμε τον Σκέρτσο, γιατί απαιτεί
λεφτά και προσπάθεια και εμείε ωε
κυβέρνηση δεν θέλουμε να δώσου
με λεφτά ούτε να κάνουμε προσπά
θεια να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Τα

λεφτά τα έχουμε για τουε φίλουε μαε
τουε επιχειρηματίεε και άλλουε που θα
μαε ψηφίσουν.... θα έλεγε ο Σκέρτσοε
αν ήταν ειλικρινήε και όχι έναε ψεύτηε
τηε εξουσίαε.
Εννοείται ότι σαε συμφέρει το ΕΣΥ
να είναι για «γουρούνια», όπωε και
σαε συμφέρει κύριε Σκέρτσο να γεμί
σει η Ελλάδα με τριτοκοσμικούε που
δεν θα έχουν απαιτήσειε και θα δου
λεύουν ολημερίε για εσάε και τα παι
διά σαε!
Και δίπλα σ' αυτό το ΕΣΥ που θα πη
γαίνουν και όσοιΈλληνεε πλεμπαίοι
μείνουν, να υπάρχει μια καλή ιδιωτική
υγεία για εσάε ε, Σκέρτσο;
Και να περνάτε ζάχαρη, ρε μάγκα, και
οι μαύροι να πεθαίνουνε σαν τώρα και
να πληρώνουν τα τεστ για να μην χρεο
κοπήσει και η χώρα, όπωε λέει κι εκείνοε ο κωλοτούμπαε υπουργόε σαε.
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 Στο «κόκκινο» νοσοκομεία και θετικότητα
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 952.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1
11-01-2022
390

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πανδημία

ΠΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΟΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ειδικό εμβόλιο για Όμικρον
από Pfizer και Moderna

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>6

27

 Στο «κόκκινο» νοσοκομεία και θετικότητα
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
11-01-2022

Στο «κόιαανο» νοσοκομεία και θεπκότηχα
«Κραυγή αγωνίας» η ανακοίνωση ιης ΟΕΝΓΈ - Χαλάρωση ίων μέτρων αναμένεται μετά τις 16 Ιανουάριου
έως την Κυριακή 16 Ιανουάριου
και σύμφωνα με τονΣΚΑΙ 100,3
είναι πολύ πιθανό να ξαναδούμε αύξηση της πληρότητας στα
γήπεδα, ώστε να μπορούν να
παρακολουθήσουν τους αγώ
νες περισσότερα από χίλια άτσ
μα (εμβολιασμένοι/νοσήσαντες)
και επαναφορά της μουσικής
στην εστίαση και τη διασκέδα
ση, αλλά με όλους τους πελά
τες καθιστούς και κλείσιμο των
καταστημάτων στις 12.00 το βρά
δυ.
Επίσημες αποφάσεις θα ληφθούν έπειτα από εισήγηση της
επιτροπής των εμπειρογνωμό
νων που συνεδριάζουν την Τε
τάρτη.

Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagelopoulou@naftemporiki.gr

ιο «κόκκινο» εργάζονται
τα νοσοκομεία ίου ΕΣΥ,
με αποδεκατισμένο προ
σωπικό, όταν πάνω από
ασθενείς με κορονοίό εισάγονται καθημερινά για νοσηλεία.
Την ίδια στιγμή συναγερμό χτυ
πά στους ειδικούς η συνεχώς
αυξανόμενη θεπκότητα, η οποία
χθες σκαρφάλωσε στο 21%.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση πε
ριμένει με αγωνία τη σημερινή
και την αυριανή σύσκεψη της
Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, με
την ελπίδα ότι θα εισηγηθεί χα
λάρωση των μέτρων, των οποί
ων η προθεσμία λήγει σας 16 Ια
νουάριου.
Σοβαρά προβλήματα αντι
μετωπίζουν τέσσερα από τα με
γαλύτερα νοσοκομεία της Αττι
κής: το Λαϊκό, το Αγία Όλγα, το
Σισμανόγλειο και το Παίδων
Πεντέλης, όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Για
τρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), λέγον
τας ότι είναι στα όρια της ασφα
λούς λειτου ργίας καθώς το π ρσ
σωπικό τους είναι αποδεκατισμένο και οι υγειονομικοί τους
κάνουν αλλεπάλληλες εφημε
ρίες και βάρδιες εξουθενωμέ
νοι.
Σε τεντωμένο σχοινί είναι η
όλη κατάσταση με το τρέχον κύ
μα της πανδημίας. Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ κα
τέγραψε χθες 27.766 κρούσμα
τα σε μόλις 130.443 τεστ, εισοξεύοντας και πάλι τη θετικότητα ατο 21% και ανεβάζοντας το
σύνολο των κρουσμάτων στο
1.535.382. Σύμφωνα μετά στοι
χεία του υπουργείου Παιδείας,

Σ

500

Στα όρια της ασφαλούς λειτουργίας βρίσκονται 4 από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας.
περίπου 16.000 κρούσματα αφσ
ρούν τον χώρο της εκπαίδευ
σης. Οι διασωληνωμένοι ανήλθαν σε 654, μικρή αύξηση από
προχθές, ενώ οι νέες εισαγωγές
στα νοσοκομεία είχαν μια μι
κρή μείωση, με 536 ασθενείς
να χρειάζονται νοσηλεία. Οι νέ
οι θάνατοι ανήλθαν σε 85, με
τον συνολικό αριθμό να φτάνει
τις 21.479.
Εμβολιασμοί
Στο μεταξύ, οι εμβολιασμοί πρσ

χωρούν με λίγο πιο γοργούς
ρυθμούς από πριν, όπως ανα
κοίνωσε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί
ας Μάριος Θεμιστοκλέους, με
το 81,7% του ενήλικου πληθυ
σμού να έχει κάνει τουλάχιστον
μία δόση και το 68,1% να έχει
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό.
Με την τρίτη δόση, από τα 5,8
εκατομμύρια Έλληνες που πρέ
πει να εμβολιαστούν έχει κάνει
το εμβόλιο το 68,2% και το 14,3%
έχει κλείσει ραντεβού, ενώ στους

άνω των 60 ετών έχουν λάβει
αναμνηστική δόση το 92,3% και
κάτω των 60 ετών το 78,2%. Στις
ηλικίες 5-11 ετών έχουν εμβο
λιαστεί 37.000 παιδιά και έχουν
κλείσει ραντεβού 73.000.
Επί του θέματος η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβο
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου δι
ευκρίνισε ότι για τα παιδιά και
τους εφήβους κάτω των 18 ετών
δεν υπάρχει σύσταση χορήγη
σης τρίτης δόσης, παρά μόνο
αν υπάρχει πρόβλημα ανοσο-

καταστολής και συμπλήρωσε
ότι στα παιδιά με επιβεβαιωμένη
λοίμωξη συστήνεται η χορή
γηση μίας μόνο δόσης έπειτα
από 3 μήνες.
Μέτρα χαλάρωσης
Σκέψεις για χαλάρωση των πε
ριορισμών σε μουσική, εστία
ση και γήπεδα κάνει η κυβέρ
νηση, η οποία περιμένει τη ση
μερινή προκαταρκτική σύσκε
ψη της Επιτροπής.
Τα υπάρχοντα μέτρα ισχύουν

Πιστοποιητικά άλλων χωρών
Σε λειτουργία τέθηκε χθες και
η πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμ
βολιασμών που έχουν πραγ
ματοποιηθεί στο εξωτερικό.
Έτσι, όσοι διαθέτουν Ευ ρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid
ή ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης
χώρας που έχει προσχωρήσει
στο σύστημα ψηφιακού πιστσ
ποιητικού Covid της Ε.Ε., έχουν
τη δυνατότητα να καταχωρούνται ως εμβολιασμένοι στο
Μητρώο Εμβολιασμών εξωτε
ρικού που τηρεί η ΗΔΙΚΑ.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσι
μη στα ελληνικά και στα αγγλι
κά και αφορά πολίτες που δια
μένουν στην Ελλάδα και ολο
κλήρωσαν τον εμβολιασμό τους
είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα που
έχει προσχωρήσει στο σύστη
μα ψηφιακού πιστοποιητικού
Covid της Ε.Ε. με βάση τις απσ
φάσεις ισοδυναμίας της Ε.Ε.
[SID.-14903600]

Ειδικά εμβόλια για τηνΌμικρον από Pfizer και Modema
Του Μωυσή Λίχση
m.litsis@naftemporiki.gr

▼ Ειδικά εμβόλια για την πα
ραλλαγή Όμικρον ετοιμάζουν
οι φαρμακοβιομηχανίες Pfizer
και Moderna, τα οποία θα είναι
σύντομα διαθέσιμα.
Σύμφωνα με δηλώσεις στο τη
λεοπτικό δίκτυο CNBC του διευθύνοντος συμβούλου της Pfi
zer, Άλμπερτ Μπουρλά, η αμε
ρικανική φαρμακοβιομηχανία
θα έχει έτοιμο τον Μάρτιο ειδι
κό εμβόλιο για την παραλλαγή
Όμικρον και μάλιστα -όπως εί
πε- έχει αρχίσει ήδη η παρα
γωγή των νέων δόσεων εμβολί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ου. «Το εμβόλιο θα είναι έτοιμο
τον Μάρτιο» τόνισε ο Μπουρλά.
«Ξεκινάμε ήδη την παραγωγή
ορισμένων από αυτές τις ποσό
τητες με ρίσκο».
Ο διευθύνων σύμβουλος της
Pfizer ανέφερε ακόμη πως το
εμβόλιο αυτό θα αφορά και τις
άλλες παραλλαγές οι οποίες κυ
κλοφορούν.
Διευκρίνισε ωστόσο πως δεν εί
ναι ακόμη ξεκάθαρο το αν χρει
άζεται ή όχι ένα εμβόλιο για την
Όμικρον ή πώς αυτό θα πρέπει
να χρησιμοποιείται, αλλά η εται
ρεία θα έχει ορισμένες δόσεις
έτοιμες επειδή κάποιες κυβερ
νήσεις θέλουν να είναι έτοιμο το

ταχύτερο δυνατό. Ειδικό εμβό
λιο για την Όμικρον υπόσχεται
πως θα έχει έτοιμο σύντομα και
η φαρμακοβιομηχανία Moder
na. Μιλώντας επίσης στο CNBC,
ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Στεφάν Μπανσέλ δή
λωσε πως η Moderna θα έχει
έτοιμη μια αναμνηστική δόση
που θα στοχεύει στην παραλ
λαγή Όμικρον το φθινόπωρο,
καθώς οι ανά το κόσμο κυβερ
νήσεις ετοιμάζονται για επίσιους
εμβολιασμούς κατά του ιού.
«Λάθος» η Deltacron
Στο μεταξύ, ερευνητές από όλο
τον κόσμο αποδίδουν την πρό

σφατη ανακάλυψη νέας πα
ραλλαγής του κορονοϊού στην
Κύπρο σε τεχνικό λάθος. Μια
νέα παραλλαγή ανακοινώθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα
από τον επικεφαλής του Τμή
ματος Βιολογικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κύπρου δρ.
Λεόντιο Κωστρίκκη.
Ο δρ Κωστρίκκης την περα
σμένη Παρασκευή είχε ανα
κοινώσει, βασιζόμενος σε 25
περιστατικά, μία νέα παραλ
λαγή του Covid-19, την οποία
ονόμασε Deltacron, καθώς συν
δυάζει στοιχεία των γνωστών
παραλλαγών Δέλτα και Όμι
κρον. Σύμφωνα με τον δρ. Κω

στρίκκη, από τους 25 ασθενείς
στους οποίους εντοπίστηκε η
νέα μετάλλαξη, οι 11 ήταν νσ
σηλευόμενοι, ενώ οι 14 περι
λαμβάνονται στον γενικό πλη
θυσμό.
«Σούπερ πάσο»
Παράλληλα συνεχίζεται ο «πό
λεμος» κατά των ανεμβολίαστων,
με την Ιταλία να θέτει από χθες
σε ισχύ το «σούπερ πάσο».
Το «σούπερ πάσο», που προ
ϋποθέτει τουλάχιστον δύο δόσειςτου εμβολίου, γίνεται υπσ
χρεωτικό για πρόσβαση σε ξε
νοδοχεία, αστικά μέσα μετα
φοράς, εκθέσεις και χιονοδρσ

μικά κέντρα. Όχι όμως και για
να καθίσει κάποιος σε εξωτερι
κούς χώρους καφέ και εστια
τορίων.
Οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν
να μπαίνουν στο εξής -με αρ
νητικό τεστ- μόνον σε τράπεζες,
ταχυδρομεία, σούπερ μάρκετ
και εμπορικά κέντρα.
Τέλος, ο διοικητής της κεντρι
κής τράπεζας του Ισραήλ Αμίρ
Γιαρόν δήλωσε πως η παραλ
λαγή Όμικρον, η οποία σαρώ
νει τη χώρα, θα κοστίσει στην
οικονομία περί τα δύο δισεκα
τομμύρια σέκελ (281,34 εκατ.
ευρώ) για κάθε είκοσι μέρες.
[S1D:14903458]
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 Τα θρανία της αγέλης
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,4-7

Επιφάνεια 3714.82
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τα θρανία της αγέλης
Ανοιξαν τα σχολεία χωρίς επάρκεια σε τεστ και με έλλειψη
στα φαρμακεία. Χιλιάδες μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας δεν μπόρεσαν να τα προμηθευτούν
Δεν άλλαξαν τον αντιεπιστημονικό κανόνα του 50%+1,
την ώρα που στην Ευρώπη τα τμήματα κλείνουν
όταν διαπιστωθούν 1 έως και 5 κρούσματα. Κανένα
μέτρο για μείωση του συνωστισμού στις τάξεις.
Εμπαιγμός με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών
Ομολογούν την αποτυχία της επιδημιολογικής
επιτήρησης βαπτίζοντας επιτυχία τον εντοπισμό
15.547 κρουσμάτων με τα ανεπαρκή τεστ
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.: Ο Μητσοτάκης επιλέγει την ανοσία
της αγέλης και όποιος επιβιώσει
Ασφυξία και τραγικές καταστάσεις στα νοσοκομεία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τα θρανία της αγέλης
ΑΥΓΗ

Covid-19 επί δεξιά

Πηγή:

Σελ.:

1
1,4-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

Αριστα στο
μάθημα
«Βλέποντας
και κάνοντας»

Του
ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟγ

15.547 που διαρρέει (τουλάχιστον μέχρι χθες
το βράδυ) η κυβέρνηση.

Το οξύμωρο είναι ότι νωρίτερα ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει μόλις 850
νέες προσλήψεις σταδιακά.

Την τακτική της
ανοσίας της
αγέλης εφαρμόζει
η κυβέρνηση στις
σχολικές τάξεις, με
τον Μητσοτάκη να
προϊδεάζει για τα
προβλήματα που
θα προκόψουν
τις ερχόμενες
εβδομάδες. Τον
κανόνα 50%+1
επανεξετάζει η
κυβέρνηση μετά τις
καταλήψεις και τις
αντιδράσεις της
εκπαιδευτικής
κοινότητας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

την τρανή επιβεβαίωση ότι έχει επιλέξει την τακτική της ανοσίας της αγέλης
προχώρησε ο πρωθυπουργός με
αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Ο

Σ

Ελλειψη self test
Η ανεπάρκεια άλλωστε των self test στα ράφια
των φαρμακείων αποτέλεσε άλλο ένα επεισόδιο

του εκτεταμένου επιτελικού μπάχαλου. Χθες οι
Κυριάκος Μητσοτάκης προϊδέασε -μέσω
πύλες των σχολείων άνοιξαν στις 7 το πρωί ώστε
Twitter- για τα προβλήματα που θα προκόψουν
να διατίθενται τα self test από τις διευθύνσεις των
τις ερχόμενες εβδομάδες από την επάνοδο στις
σχολικών μονάδων σε δικαιούχους γονείς μα
τάξεις θεωρώντας ότι «αυτά θα είναι μικρότερα
θητών και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το
από το κέρδος που θα έχει η κοινωνία, οι γονείς
τραγελαφικό αποτέλεσμα ήταν να διενεργούνται
και, κυρίως, τα παιδιά μας».
οι έλεγχοι στα πεζοδρόμια και τα προαύλια.
Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι «τα ανοι
χτά σχολεία μπορούν να γίνουν προάγγελος
και της ανοιχτής κοινωνίας» παρακάμπτοντας
τις καμπάνες που χτυπούν οι επιστήμονες για
το ανεπαρκές υγειονομικό πρωτόκολλο. Επι
χείρησε μάλιστα να κόψει και να ράψει στα μέ
τρα του γαλάζιου αφηγήματος τα χιλιάδες θε
τικά κρούσματα που εντοπίστηκαν υποστηρί
ζοντας πως χάρη στο σύστημα των μαζικών
τεστ αποφεύχθηκε το να κυκλοφορούν (σ.σ.: τα

Αναδίπλωση

Σε αυτό το φόντο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε να μιλήσει για «μεμονωμένες περιπτώσεις»,
προετοιμάζοντας ωστόσο την εκπαιδευτική κοινότη
τα για τα χειρότερα, καθώς ομολόγησε ότι η κυβέρ
νηση περιμένει αυξημένα κρούσματα και αρρυθμίες.
Στον απόηχο των 6.500 εκπαιδευτικών που εί
ναι σε καραντίνα η κυβέρνηση αναγκάστηκε χθες

κρούσματα) στην κοινότητα μεταδίδοντας

να οδηγηθεί σε αναδίπλωση στο σκέλος κάλυψης

πολύ πιο εύκολα τον ιό.
Σημειώνεται ωστόσο ότι το 12% της εκπαι
δευτικής κοινότητας δεν μπόρεσε να προμη

των κενών. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε

θευτεί δωρεάν self test με αποτέλεσμα να
εντείνονται οι ανησυχίες ότι τα πραγματικά

και 1.208 αναπληρωτών (γενικής εκπαίδευσης,

κρούσματα είναι πολύ περισσότερα από τα

συμβάσεις έως τη λήξη του σχολικού έτους.

Καταλήψεις και υποσχέσεις για
επανεξέταση του 50%+1
Σε αυτό το φόντο πολλά σχολεία της χώρας τε
λούν υπό κατάληψη με τους μαθητές να εκφράζουν
την αντίθεσή τους απέναντι στον τρόπο με τον οποίο
αποφασίστηκε να επαναλειτουργήσουν. Αντιδρούν
στα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς θεωρούν ότι
τα self test δεν αποτελούν ασφαλή τρόπο εντοπι
σμού του κορωνοϊού.Όσον αφορά το 50%+1 που
έχει θέσει η κυβέρνηση για όριο κλεισίματος ενός
τμήματος, θεωρούν ότι είναι αρκετά υψηλός ο αριθ
μός και θα υπάρξει μεγάλη διασπορά.
Εμφανώς θορυβημένη η κυβέρνηση από τις
αντιδράσεις στέλνει μηνύματα επανεξέτασης του
κανόνα 50%+1. «Το υπουργείο ενεργεί βάσει των
οδηγιών των ειδικών, αν δούμε ότι λόγω της
Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο
του 50%+1, θα αλλάξει» επεσήμανε χθες η υφυ
πουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, ενώ στο ίδιο
μήκος κύματος κινήθηκε η αναπληρώτρια
υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
3.576 εξ αυτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας,
μαθητείας, ψυχολόγοι / κοινωνικοί λειτουργοί) με

ΟΛΜΕ: Εισπράττουμε την απαξίωση
της υπουργού
Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κυ
ρία Κεραμέως δεν υιοθέτησε καμία από τις προ-
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■
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Το επιτελικό
κομφούζιο

1

Ελλειψη self test
στα φαρμακεία

Το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε 4.784
προσλήψεις αναπληρωτών
εκπαιδευτικών ενώ λίγες ώρες
νωρίτερα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος έκανε λόγο
για 850 προσλήψεις.

2

3

Επανεξέταση του κανόνα
50%+1

«Ανοσία αγέλης κι
όποιος επιβιώσει»
Ο Κ. Μητσοτάκης «επιλέγει την ανοσία
αγέλης κι όποιος επιβιώσει» ιονίζει ο ΣΥΡΙΖΑΠ.Σ. με αφορμή τους όρους ανοίγματος των
σχολείων. Η αξιωματική αντιπολίτευση
επικρίνει τον πρωθυπουργό διότι «αρνήθηκε
μία προς μία όλες τις προτάσεις και των
επιστημόνων, και του ΣΥΡΙΖΑ, και όλης της
αντιπολίτευσης και αρκέστηκε στο νέο φιάσκο
με τα self tests, για τα οποία χιλιάδες
οικογένειες στήνονται από το πρωί στις ουρές
έξω από τα σχολεία εξαιτίας των ελλείψεων
και της ανύπαρκτης προετοιμασίας». Η
Κουμουνδούρου, εξειδικεύοντας τις ευθύνες
του πρωθυπουργού, υπογραμμίζει ότι
αρνήθηκε να αραιώσει τα τμήματα και
συνεχίζει συγχωνεύσεις, όπως αρνήθηκε και
τη συνταγογράφηση των μοριακών και των
rapid tests. Παράλληλα, σύμφωνα με τον
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ο Κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να
αλλάξει το εγκληματικό πρωτόκολλο 50%+1
όπως και να τροποποιήσει την πρόβλεψη για
άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς των
μαθητών που θα βρεθούν θετικοί, στέλνοντάς
τους επί της ουσίας για να διασπείρουν τον ιό
στους χώρους εργασίας τους.
φίλης: Θα σεβαστεί η Κεραμέως την απόφαση
της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων;

τάσεις των ομοσπονδιών καθηγητών -όπως η
αραίωση των τμημάτων- εξέφρασε στον 105.5
Στο Κόκκινο ο γ.γ. της ΟΛΜΕ Θ. Μαλαγάρης.
Κατήγγειλε το γεγονός ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί
είχαν ζητήσει συνάντηση με την υπουργό από τις
16 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τα
μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων, η υπουργός
δεν ανταποκρίθηκε. Τους κάλεσε δε μετά τις ανα
κοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων. «Αν
αυτό δεν σημαίνει κοροϊδία και απαξίωση, τι ση
μαίνει;» σχολιάζει ο κ. Μαλαγάρης.
« Είμαστε αναφανδόν υπέρ των ανοιχτών σχο
λείων. Από την πρώτη στιγμή είχαμε διατυπώσει
αυτή τη θέση και για τη διαδικασία της μάθησης
που δεν πρέπει να διακόπτεται και γιατί ξέρουμε
τι επιπτώσεις είχε η καραντίνα στον ψυχισμό των
παιδιών. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να τηρού
νται όλα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Για άλλη μια
φορά βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει» συ
μπληρώνει ο γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ,
που απηύθυνε έκκληση ώστε να εισακουστούν
οι προτάσεις της Ομοσπονδίας.
Οι κινητοποιήσεις στην Παιδεία συνεχίζονται
σήμερα. Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμό
νων Περιφέρειας Αττικής έχει προγραμματίσει
στις 5.30 μ.μ. συλλαλητήριο έξω από το υπουρ
γείο Υγείας. Ζητάει τέλος τη μείωση των μαθη
τών ανά τάξη σε 15 άτομα και την ανάκληση των
συγχωνεύσεων τμημάτων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιπλέον, στη Βουλή φέρνει ο Νίκος φίλης το
ζήτημα της τηλεκπαίδευσης μετά την άρνηση
της Νίκης Κεραμέως να συμμορφωθεί στην
απόφαση-κόλαφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων. Ο τομεάρχης Παιδείας του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ρωτά την υπουργό Παιδείας αν το
εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτει νόμιμη και
ασφαλή «πλατφόρμα» τηλεκπαίδευσης στην
περίπτωση που χρειαστεί λόγω εξελίξεων στο
μέτωπο της πανδημίας. Ζητά επίσης να
πληροφορηθεί η Βουλή αν το υπουργείο
Παιδείας θα σεβαστεί την απόφαση της Αρχής
και αν θα συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις
της μέσα στα χρονικά όρια που έχει θέσει η
ΑΠΔΠΧ. «Είναι κοινή πεποίθηση στην
εκπαιδευτική κοινότητα ότι ένας από τους
λόγους που η κυβέρνηση ‘ανοίγει τα σχολεία
όπως τα έκλεισε’ και μάλιστα με τη διατήρηση
του πρωτοκόλλου 50%+1, οφείλεται στο
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το υπουργείο
Παιδείας μετά την de facto αποβολή» της
εταιρείας Cisco από την τηλεκπαίδευση
εξαιτίας της καταδικαστικής για το υπουργείο
Παιδείας και τη Cisco απόφασης της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα» σύμφωνα με τον Ν. φίλη.
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Γεμάτες κλίνες και χάος
στα νοσοκομεία
Του
ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με γεμάτες τις
κλίνες Covid
ολοκλήρωσε την
πρώτη εφημερία
τούγια το 2022
το «Σωτηρία», ενώ
22 ασθενείς
περιμένουν στα
επείγοντα να
αδειάσει κρεβάτι.
Πάντως, και
παρά τις περί
του αντιθέτου
διαβεβαιώσεις
Πλεύρη, κοβιντοποιείται το
«Σισμανόγλειο»,
ενώ οι 300 ιδιωτικές
κλίνες που
ανακοινώθηκαν
αφορούν μόνο
ελαφρά ασθενείς

Δ

προχωράει σε επιστρατεύσεις και
μετατροπή νοσοκομείων σε μονά

ραματική συνεχίζει να εί
ναι η κατάσταση στα νο

δες αποκλειστικά για Covid.

σοκομεία της χώρας μο

Φρούδες οι διαβεβαιώσεις
Πλεύρη

λονότι η πανδημία είναι
παρούσα για περίπου δύο χρόνια.
Ο Θάνος Πλεύρης, σε συνάντη
Μετά από 22 μήνες, η κυβέρνηση
ση που είχε με την ΟΕΝΓΕ την 1 η
δεν έχει ενισχύσει επαρκώς το ΕΣΥ
Νοεμβρίου, διαβεβαίωνε ότι δεν εί
και αρκείται σε μπαλώματα και επι-

ναι στον σχεδίασμά του υπουργείου
η δημιουργία μονοθεματικών νο

όριά του και την κυβέρνηση να

Με το ΕΣΥ να βρίσκεται στα

σοκομείων Covid. Μόλις δύο μή

έχει κηρύξει το... τέλος της Όμι-

νες αργότερα όμως ανακοίνωσε τη

κρον σε σαράντα ημέρες, ο Θάνος

μετατροπή του «Σισμανόγλειου» σε

Πλεύρης ανακοίνωσε ότι 300 κλί

αποκλειστικά νοσοκομείο για περι

νες από τον ιδιωτικό τομέα θα δο

στατικά κορωνοϊού και η εφημερία

θούν για διαχείριση Covid περι

για μη Covid περιστατικά θα καλυ

στατικών. Ωστόσο, εκεί θα διακο

φθεί από τα νοσοκομεία «Άγιοι

μίζονται ασθενείς μόνο με ελα

Ανάργυροι» και ΝΙΜΤΣ.

φρά συμπτώματα και δεν θα χρή-

κοινωνιακά πυροτεχνήματα. Την
ίδια ώρα, οι υγειονομικοί βρίσκονται
σε απελπισία, καθώς δουλεύουν σε
συνθήκες χάους, ενώ βλέπουν για
ακόμα μια φορά την... κοβιντοποίηση του συστήματος Υγείας.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση
που επικρατούσε στο Νοσοκομείο
«Σωτηρία» χθες το πρωί, μετά την

Υπαναχώρηση για το «Παίδων» Πεντέλης μετά την κατακραυγή
Οι έντονες αντιδράσεις ίων ενώσεων και ίου

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία εκθέτει τον

σωματείου εργαζομένων στο «Παίδων» Πεντέλης

Θάνο Πλεύρη τονίζοντας ότι ο υπουργός την 1η

έφεραν εν μέρει αποτέλεσμα, καθώς το υπουργείο

Νοεμβρίου είχε δηλώσει επισήμως προς την

Υγείας έκανε βήματα πίσω στο σχέδιο για κλείσιμο

ΟΕΝΓΕ πως έως το τέλος του 2021 θα είχαν

πρώτη εφημερία του 2022. Οι κλί
νες του νοσοκομείου ήταν γεμάτες,

του νοσοκομείου και μετατροπής του σε

απομακρυνθεί όλα τα εμβολιαστικό κέντρα από τα

εμβολιαστικό κέντρο. Όπως ανέφερε ο Κώστας

νοσοκομεία και θα λειτουργούσαν μόνο σε

με περισσότερους από 200 ασθε
νείς. Επίσης, στα Επείγοντα νοση

Λιβαδάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της

εξωνοσοκομειακές δομές.

λεύονται 22 ασθενείς σε τραγικές

τις πιέσεις που άσκησαν οι γιατροί, το νοσοκομείο

συνθήκες, περιμένοντας να αδειά
σει κάποιο κρεβάτι.

δεν θα κλείσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί τα

Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας δεν φαίνεται να
συγκινείται από τέτοιες εικόνες - οι
οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο
σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύ
ει. Αντί για προσλήψεις προσωπι
κού (τη στιγμή που το ΕΣΥ μετράει
περισσότερους από 10.000 υγειο
νομικούς μείον σε σχέση με πέρυσι)

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και επίταξη ιδιωτικών κλινικών,

ΟΕΝΓΕ, μιλώντας στον ρ/σ 105,5 Στο Κόκκινο, μετά
Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει
ακατανόητη και απερίσκεπτη την απόφαση, η

χειρουργεία και τις λοιπές εξετάσεις. Ωστόσο, δεν

οποία δείχνει την πολιτική κατεύθυνση της

θα μπαίνει στο πρόγραμμα εφημεριών, γεγονός

κυβέρνησης. Όπως επισημαίνεται,το «Παίδων»

που διατηρεί τον προβληματισμό, καθώς μόλις δύο

Πεντέλης εξυπηρετεί τη βόρεια και ανατολική

είναι τα εναπομείναντα νοσοκομεία παίδων

Αττική, και λόγω της εγγύτητάς του με την Αττική

στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον Κ. Λιβαδά,

Οδό τη Στερεά Ελλάδα και πολλές οικογένειες

το αίτημα της ΟΕΝΓΕ είναι να λειτουργήσει πλήρως

από την υπόλοιπη Αττική. Επίσης εφημερεύει

το νοσοκομείο: και με το σύνολο των υπηρεσιών

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κάθε δεύτερη Κυριακή

του, και ως εμβολιαστικό κέντρο.

και κάθε ημέρα από 8 τις π.μ. έως τις 2.30 μ.μ.
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Αυξάνονται
νεκροί και διασωληνωμένοι

27.766

κρούσματα. 0 συνολικός
αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται
πλέον σε 1.535.382

654

διασωληνωμένοι
ασθενείς, από 642
προχθές. Οι 545
(83,33%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι

85

θάνατοι, από 66 προχθές.
Στους 21.479 οι νεκροί
από την πανδημία

ζουν άμεσης αντιμετώπισης από
άλλη ειδικότητα σύμφωνα με το
πρωτόκολλο συνεργασίας ιδιωτι
κών κλινικών-ΕΟΠΥΥ. Επομέ
νως, είναι... δώρον άδωρον.

Στο στόχαστρο οι εργαζόμενοι
στο «Κωνσταντοπούλειο»
Οι υγειονομικοί, πάντως, δεν
έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την
ανεπάρκεια της κυβέρνησης στη
διαχείριση της πανδημίας, αλλά
και τη συμπεριφορά διοικήσεων
των νοσοκομείων. Χαρακτηριστι
κό παράδειγμα είναι το «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο Νέας
Ιωνίας. Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ,
ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η
απαράδεκτη αυταρχική συμπερι
φορά του διοικητή (πειθαρχικές
ποινές ενάντια σε εργαζόμενους με
ασήμαντες αφορμές, παραβίαση
των κανόνων περί καραντίνας και
αναρρωτικών αδειών, ευνοιοκρα
τία και μεροληψία υπέρ λίγων συ
γκεκριμένων διευθυντών κ.λπ.),
που έχει ωθήσει σε παραιτήσεις
πολλούς ειδικευόμενους γιατρούς

1

Σελ.:

1,4-7

Οχι τρίτη δόση για τα παιδιά
Αναμνηστική δόση θα χορηγείται μόνο σε
περιπτώσεις ανοσοκαταστολής και σε
χρονίως νοσούντες, είπε η Θεοδωρίδου
Διευκρινίσεις για τον εμβολιασμό των ανήλικων
πολιτών έδωσε π πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Μαρία θεοδωρίδου στπ χθεσινή
ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.
Η Μ. θεοδωρίδου, στον απόηχο της επανέναρξπς τπς
εκπαιδευτικής διαδικασίας, έβαλε φρένο στην
αναμνηστική δόση για τα παιδιά, τονίζοντας ότι «δεν
χρειάζεται να κάνουν τρίτη δόση του εμβολίου για τον
κορωνοϊό» και αυτό καθώς «δεν ενδείκνυται με βάση τις
έρευνες που υπάρχουν σήμερα».

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-01-2022

Αύξηση κρουσμάτων,
διασωληνώσεων και θανάτων
αναμένουν οι ειδικοί
Με διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ έκλεισε την εφημερία
του το «Παπαγεωργίου» και οι γιατροί να αναμένουν
αύξηση των εισαγωγών το επόμενο δεκαπενθήμερο.
Στα 41.000 αναμένεται να φτάσουν τα κρούσματα στη
Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Σαρηγιάννη, που προβλέπει
και αύξηση των αναγκών για κλίνες ΜΕΘ

Με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο άνοιγμα των
σχολείων, π πρόεδρος τπς Επιτροπής στάθηκε στην
ανταπόκριση παιδιών και γονέων στον εμβολιασμό, μετπ
συμμετοχή να είναι πολύ ικανοποιητική. Εξήγησε ότι π
αναμνηστική δόση θα χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις
ανοσοκαταστολής, σε άτομα που έχουν κάποιο χρόνιο
νόσημα ή λαμβάνουν φάρμακα.
Επίσης, για τα παιδιά που έχουν νοσήσει συστήνεται
χορήγηση μιας δόσης μετά από τρεις μήνες. Αν, πάντως,
έχει γίνει πρώτη δόση και ακολουθήσει νόσπσπ, δεν
χρειάζεται επιπλέον εμβολιασμός.

91% προστασία από το σύνδρομο MIS-C
Η Μ. θεοδωρίδου αναφέρθηκε σε μια μελέτη για τα παιδιά
και το εμβόλιο τπς Pfizer, π οποία απέδειξε τπν
αποτελεσματικότπτά του, ενώ σημείωσε πως παράλληλα
είναι κι άλλες μελέτες σε εξέλιξη. Επικαλούμενη έρευνα
του CDC τόνισε πως υπάρχει 91% προστασία με δύο
δόσεις του εμβολίου τπς Pfizer από σύνδρομο ΜIS-C.
«0 εμβολιασμός των παιδιών κατά του κορωνοϊού
προστατεύει από το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες
σύνδρομο των παιδιών MIS-C» τόνισε, ενώ άφησε για το
μέλλον το θέμα ενδεχόμενης τέταρτης δόσης.

Στο 68,1% το τείχος προστασίας
Με το εμβολιαστικό πρόγραμμα να τρέχει πάνω από ένα
χρόνο στπ χώρα, το τοίχος ανοσίας ακόμα δεν έχει
ξεπεράσει το 70%. Όπως ανέφερε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, πάνω από 7,15
εκατ. πολίτες ή το 68,1% του γενικού πληθυσμού έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό.
Υπενθύμισε ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν κάνει
τρίτη δόση επτά μήνες μετάτπ δεύτερη δόση και τρεις
μήνες μετά την πρώτη, στο μονοδοσικό εμβόλιο, για να
έχει ισχύ το πιστοποιητικό. Γιατα παιδιατρικά εμβόλια
διευκρίνισε ότι έχουν εμβολιαστεί 37.000 παιδιά, ενώ
υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
Τέλος, από χθες, όσοι έχουν εμβολιαστεί σε χώρα τπς Ε.Ε.
ή σε τρίτη χώρα θα μπορούν να ανεβάσουν το
πιστοποιητικό τους στην πλατφόρμα
anagnorisi.emvolio.gov.gr, ώστε να εκδίδουν είτε εθνική
βεβαίωση εμβολιασμού είτε ευρωπαϊκό ψηφιακό
πιστοποιητικό, ενώ θα είναι εφικτό να προγραμματίσουν
ραντεβού για αναμνηστική δόση στην Ελλάδα.

Ανχώνης Ραυχόπουλος

Της

και ενδέχεται να φτάσει νωρίτερα από τις

ΜΑΡ0ΥΛΑΣ ΠΛΗΚΑ

αρχικές προβλέψεις.
Ωστόσο έκανε σαφές ότι στα νοσοκομεία

εσσαλονίκη: Αύξηση των ημε
ρήσιων κρουσμάτων κορωνοϊ-

αναμένεται να ενταθεί η πίεση, διότι «ανα
μένεται μια σταδιακή αύξηση των αναγκών

ού κατά 10% εξαιτίας του ανοίγ

σε ΜΕΘ της τάξεως των 750 κλινών από

Θ

τον σημερινό μέσο όρο που φτάνει περίπου
ματος των σχολείων, αλλά και
αύξηση ασθενών που χρήζουν διασωλή
τις 625 κλίνες, καθώς επίσης και των απω
νωσης σε ΜΕΘ και θανάτων προβλέπει
λειών από
ο επιπλοκές του κορωνοϊού, που
αναμένεται να φτάσουν τις 75 από τις περί

καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής
του ΑΠΘ Αριστοτέλης Σαρηγιάννης.

που 67 που βρίσκονται σήμερα».

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθερο
ποίηση των κρουσμάτων στο επίπεδο των
35.000 ημερησίως. Εάν συνεχιστεί αυτό,

Αυξάνονται οι νοσηλείες παιδιών

τότε το άνοιγμα των σχολείων θα ανεβά
σει τον αριθμό των κρουσμάτων περίπου

νίκης συνεχίζεται, ενώ αυξάνονται σταθε

στα 40.000 με 41.000 κρούσματα σε ημε
ρήσια βάση. Αυτή την επιβάρυνση ενδε

Η πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλο
ρά και οι νοσηλείες παιδιών. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι στο νοσοκομείο «Παπαγε
ωργίου», που ολοκλήρωσε την εφημερία

χομένως να μπορούσαμε να την αποφύ

του χθες το πρωί, νοσηλεύονται με κορω-

γουμε εάν τα σχολεία άνοιγαν με μια εβδο

νοϊό επτά παιδάκια κάτω του ενός έτους. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών φαίνεται να στα

μάδα καθυστέρηση» τόνισε χαρακτηρι
στικά μιλώντας στο «GRTimes».
Σύμφωνα με τον ίδιο ο δεύτερος μεγά
λος σκόπελος είναι το άνοιγμα των ΑΕΙ.
«Περιμένουμε να ληφθεί κάποιο μέτρο

θεροποιούνται, όμως η κατάσταση στις
ΜΕΘ του νοσοκομείου συνεχίζει να είναι
τραγική. Όλα τα κρεβάτια τους είναι γεμά

για τα πανεπιστήμια» σημείωσε και πρό-

τα και 10 με 11 ασθενείς που είχαν διασωληνωθεί βρίσκονταν εκτός ΜΕΘ.

σθεσε ότι στο ΑΠΘ ήδη αποφασίστηκε να
δίνεται στα μέλη του ΔΕΠ η ευχέρεια να

νουν ότι οι επόμενες 15 με 20 ημέρες θα εί

επιλέξουν ποιες δύο εβδομάδες από τις

ναι ακόμη πιο δύσκολες, καθώς θα εκδη

τρεις που μεσολαβούν μέχρι την εξεταστι
κή θα κάνουν μαθήματα».

λωθεί η νοσηρότητα της διασποράς του
SARS-CoV-2 την περίοδο των γιορτών και

Οι γιατροί της πρώτης γραμμής αναμέ

από το άνοιγμα των σχολείων. Στο μεταξύ

Εκτιμήσεις για 750
διασωληνωμένους εντός
του Ιανουάριου

στο Κιλκίς είχαμε την παρέμβαση εισαγγε
λέα μετά τις καταγγελίες ότι δημοτική σύμ

Αναφορικά με την πορεία της πανδη
μίας, σχολίασε ότι τα μηνύματα για την

ψηφίσει στις δημαιρεσίες του δημοτικού
συμβουλίου. Η ίδια ωστόσο υποστηρίζει

κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με

κορύφωση του κύματος που φέρνει η με

ότι τήρησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο

τον συγκεκριμένο διοικητή.

τάλλαξη Όμικρον είναι ενθαρρυντικά

που προβλέπει πενθήμερη καραντίνα.

Χειρουργικής και Παθολογίας.
Οπως εκτίμησαν και οι ίδιοι οι ερ
γαζόμενοι του νοσοκομείου, αυτή η
κατάσταση πλέον κρίνεται μη ανα
στρέψιμη, αφού έχει εξαντληθεί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βουλος έσπασε την καραντίνα και πήγε να
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